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POVZETEK 

V teoretičnem delu je predstavljeno branje kot ena izmed temeljnih zmožnosti pismenosti. 

Bralna pismenost je bistvenega pomena za družbo. Potrebujemo jo vse življenje na vseh 

področjih. Vendar pa izsledki raziskave PISA - Programme for International Student 

Assessment (Štraus, Šterman Ivančič in Štigl, 2013) kažejo, da je potrebno v mnogih državah, 

tudi v Sloveniji, ravni bralne pismenosti izboljšati. Posebna vrsta branja je branje literarnih 

besedil. Če učenci veliko berejo, postajajo boljši bralci. Če berejo kakovostna književna 

besedila in so notranje motivirani za branje, to spet spodbuja več branja. Branje 

strokovnih/poučnih besedil ter vizualno branje (seznami, tabele, grafi in diagrami) sta temelj 

za učenje vseh predmetov, zatorej so učenci z razvito bralno pismenostjo pri pouku uspešnejši 

in obratno. Otroci, ki imajo težave pri branju, so nemotivirani za branje in posledično manj 

uspešni pri predmetih, kjer je ta dejavnost ključnega pomena za učenje.  

Empirični del predstavlja raziskavo o tem, koliko: 1) študenti predšolske vzgoje, 2) študenti 

razrednega pouka ter 3) študenti slovenistike berejo, kaj berejo ter koliko poznajo obvezne 

avtorje in dela iz učnega načrta za slovenščino v osnovni šoli (2011). Raziskala sem tudi, 

kakšen je pomen učitelja bralca za motiviranje učencev bralcev, ali bi si želeli brati več in kaj 

jih pri tem (de)motivira, ali berejo tudi elektronske knjige ter kako pridobijo podatke o vsebini 

obveznega čtiva. 

Izsledki raziskave kažejo, da knjige najpogosteje berejo študenti slovenistike, sledijo študenti 

razrednega pouka, najredkeje pa jih berejo študenti predšolske vzgoje. Med njimi obstajajo 

statistično pomembne razlike v poznavanju nekaterih obveznih avtorjev/avtoric in del iz 

učnega načrta. Ugotovila sem še, da med študenti, ki berejo leposlovje, in tistimi, ki berejo 

druge zvrsti literature, ni statistično pomembnih razlik v poznavanju obveznih 

avtorjev/avtoric iz učnega načrta. Večina anketirancev pridobi podatke o vsebini knjige 

avtorjev iz učnega načrta tako, da knjigo prebere. Raziskava je še pokazala, da študenti višjih 

letnikov bolj poznajo nekatere avtorje/avtorice in nekatera dela iz učnega načrta kot študenti 

nižjih letnikov. 

Izsledki raziskave bodo smernice vzgojiteljem/učiteljem in didaktikom. Vplivajo lahko na 

proces izobraževanja vzgojiteljev in učiteljev z namenom izboljšanja njihovih kompetenc za 

poučevanje književnosti. Pomembno je, da se vsi, ki sodelujemo v pedagoškem procesu, 

zavedamo pomena branja in da skušamo učence motivirati za vseživljenjsko branje. 

 

KLJUČNE BESEDE: branje, bralna pismenost, leposlovje, učni načrt, obvezni avtorji in dela 



 
 

ABSTRACT 

The theoretical part presents reading as one of the basic abilities of literacy. The reading 

literacy is essentially relevant for the society and we need it life-long in all areas. However, 

the research results of the PISA – Programme for International Student Assessment (Štraus, 

Šturman Ivančič and Štigl, 2013) show that it is necessary to improve the literacy level in 

many countries, including Slovenia. A special kind of reading is reading of literary texts. If 

students read a lot, they become better readers. If they read quality literary works/texts and 

possess an inner motivation for reading, even more reading is encouraged. Reading of 

scientific/educational texts and visual reading (lists, charts, pie charts and diagrammes) are 

the basis for studying all school subjects, therefore the students with a developed literacy skill 

are more successful at school and vice versa. Children with difficulties in reading are highly 

under-motivated for reading and consequently less successful at school subjects where this 

activity is of a key significance for learning. 

The empirical part deals with the research about how much: 1) pre-school education students, 

2) primary teacher education students and 3)  Slovenian studies students read, what they read 

and how much knowledge they have about the obligatory authors and works stated in the 

primary school curriculum for Slovene (2011). I have also researched the significance of a 

teacher-reader for motivating students-readers. Would they like to read more and what 

motivates or doesn't motivate them? Do they read electronic books as well and how do they 

obtain the details and summaries of the school reading? 

The research results show that books are most frequently read by the Slovenian studies 

students, less frequently by the primary teacher education students and the least frequently  by 

the pre-school education students. There are statistically relevant differences between their 

acquaintance with some of the obligatory authors and works. I have also discovered that there 

are no statistically significant differences between fiction-reading students and those students 

reading other texts in knowing the obligatory authors and works. Most surveyes obtain 

information about the above-mentioned books by reading the books. The research showed that 

the upper-graduate students are familiar with some authors and works more than the 

sophomore/ lower-graduate students. 

These research results will be signposts for teachers/educators and didactic scholars. They can 

influence the process of educating the pre-school and school teachers in order to improve their 

competence for literature teaching. It is important that everybody involved in the teaching 



 
 

process is aware of the reading significance and that the students are motivated for the life-

long reading. 

 

KEYWORDS: reading, reading literacy, fiction, primary school curriculum, obligatory 

authors and works 
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1 
 

UVOD 

Branje je potovanje 
na barakah besed prek tišine  - 

molčiš in poslušaš čenčanje 
daljav in sveta iz bližine. 

 
Kako si ščebečejo ptice, 
kaj ulice mest govorijo, 
o čem med travo cvetice 

zaljubljencem v mraku dehtijo … 
 

In slišiš bajke drevesa 
in pravljični rog iz davnine, 

škripanje konice peresa, 
ko s tinto drsi prek beline. 

 
In zlat poprh pravljičnine 

utiša zvoke vsakdanje 
v čarobno pesem sanjine – 
branje je jadro za sanje … 
(Bina Štampe Žmavc, 2011) 

 

Živimo v svetu, ko otroci svoj prosti čas preživljajo pred televizijo, računalnikom in ob drugih 

elektronskih napravah. Kljub vsemu napredku tehnologije pa ostaja branje ključnega pomena 

tako za posameznika kot za družbo. To je spretnost, ki jo potrebujemo vsak dan na vsakem 

koraku. Razvita bralna pismenost1 (angl. reading literacy) prispeva k lažjemu uveljavljanju v 

družbi, boljši poklicni usposobljenosti in višji kvaliteti življenja v prostem času. Učenci preko 

odnosa do knjige razvijajo odnos do nacionalne identitete. V šoli je branje temelj za učenje 

vseh drugih predmetov.  

Izsledki raziskave PISA (Štraus, Šterman Ivančič in Štigl, 2013) kažejo, da slovenski učenci 

imajo znanje, vendar ga ne znajo kreativno uporabiti, da bi razširili svoja obzorja. Ne znajo ga 

uporabiti v vsakdanjem življenju, ne znajo se upreti distraktorjem in niso usmerjeni v 

reševanje problemov. PISA 2015 (OECD, 2013) poudarja, da mora bralna pismenost fokus od 

učenja na pamet premakniti k iskanju, zbiranju, interpretaciji, evalvaciji in povzemanju izven 

šolskih situacij. Poudarek je na kognitivnih sposobnostih, motivaciji ter odnosu do branja, 

torej vsem, kar lahko oblikujemo, spodbujamo, razvijamo.  

                                                 
 
1 Sposobnost uporabiti znanje (ki ga je učenec pridobil v šoli in drugod) v vsakdanjem življenju ter zmožnost analizirati, 
presojati in uspešno posredovati informacije. 
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Način, kako otroci vstopajo v svet branja, pomembno vpliva na njihov čustveni odnos do 

vsega šolskega dela. Prvi (ne)uspehi lahko oblikujejo odnos do knjig. Branje je kljub  

najrazličnejšim sodobnim medijem še vedno eden pomembnih dejavnikov otrokove 

uspešnosti v šoli. Ta spretnost pa je pomembna tudi kasneje v življenju. 

Kljub naporom strokovnih delavcev v šolah pa pri nas (in drugod po svetu) veliko učencev ob 

koncu šolanja velja za funkcionalno nepismene, kar jih ovira pri vsakodnevnem delovanju v 

družbi. Razvijanje pismenosti je zelo zahteven cilj, zato bi morali v družbi sprejeti in razumeti 

pismenost najprej kot vrednoto. Vsak posameznik se mora zavedati pomena njenega 

vseživljenjskega razvijanja za osebni, poklicni in družbeni razvoj.  

Šola ima poleg staršev in vzgojiteljev pomembno vlogo pri razvijanju branja, zato bi morali 

skrbeti, da učencem omogočimo čim bolj spodbudno okolje, jih seznanimo s procesom učenja 

ter da pri usvajanju branja in z njim povezane bralne pismenosti upoštevamo (bralne) učne 

strategije.  

Za razvijanje bralne motivacije je zelo pomembno, da ima otrok pozitivne izkušnje z branjem 

že od najzgodnejšega otroštva naprej. Otroku predstavljajo bralni model najprej starši, kasneje 

pa tudi vzgojitelji in učitelji. Učitelj, ki sam rad bere in z veseljem govori o knjigah, ki jih 

učenci spoznavajo, bo motiviral tudi učence. Ravno zato sem se odločila, da z raziskavo 

preverim, ali so študenti predšolske vzgoje (kot bodoči vzgojitelji), študenti razrednega pouka 

ter študenti slovenistike (kot bodoči učitelji) bralci leposlovja in koliko poznajo obvezne 

avtorje ter dela iz učnega načrta za slovenščino.  
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1 BRALNA PISMENOST 

1.1 DEFINICIJA BRALNE PISMENOSTI 

Branje spada med temeljne spretnosti, saj ga potrebujemo vse življenje na vseh področjih 

(Appleyard, 1994; Kordigel Aberšek, 2008; Nodelman, 2003; Saksida, 2001). Bralci tako ob 

pomoči spretnosti dekodiranja grafičnih znakov pridemo do pomena tega, kar je zapisano. To 

pomeni, da razumemo, kar preberemo (Kordigel Aberšek, 2008; Marjanovič Umek, Fekonja 

Peklaj in Pečjak, 2012).  

 

V mednarodni raziskavi PISA - Programme for International Student Assessment  je bralna 

pismenost opredeljena kot »razumevanje, uporaba, razmišljanje o napisanem besedilu ter 

zavzetost ob branju tega, kar bralcu omogoča doseganje postavljenih ciljev, razvijanje 

lastnega znanja in potencialov ter sodelovanje v družbi« (Štraus idr., 2013, str. 21). 

Izraz bralna pismenost se je pri nas uveljavil v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja kot 

najvišja stopnja v razvoju bralnih sposobnosti, ki označuje sposobnost bralca, da razume in 

uporablja tiste jezikovne oblike, ki jih zahteva delovanje v družbi in/ali so pomembne za 

posameznika (Elley, Gradišar in Lapajne, 1995). Bralna pismenost pa ne zajema le postopkov 

in zmožnosti za razumevanje prebranega, ampak tudi zmožnost za uporabo in odnos do 

prebranega (»Poučevanje branja v Evropi«, 2011). 

»Nacionalna strategija za razvoj pismenosti« (2006, str. 7) definira pismenost kot »…trajno 

razvijajočo se zmožnost posameznikov, da uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme 

simbolov za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za življenje v družini, 

šoli, na delovnem mestu in v družbi.« Pridobljeno znanje in spretnosti ter razvite sposobnosti 

posamezniku omogočajo uspešno osebnostno rast ter odgovorno delovanje v družbenem in 

poklicnem življenju.  

 

Izraz bralna pismenost je v učnem načrtu za slovenščino v osnovni šoli (Poznanovič, 2011) 

definirana kot zmožnost branja oz. zmožnost kritičnega sprejemanja zapisanih besedil raznih 

vrst. Omenjena in predstavljena je v vseh poglavjih (Opredelitev predmeta, Splošni cilji, 

Operativni cilji in vsebine, Standardi znanja in Didaktična priporočila), v poglavju Operativni 

cilji in vsebine pa je še didaktično in vsebinsko razčlenjena. Pri predmetu slovenščina hkrati z 

razvijanjem zmožnosti kritičnega branja (tj. razumevanja, doživljanja, argumentiranega 

vrednotenja, aktualiziranja in uporabe besedil) uresničujemo še druge specifične cilje, npr. 

spoznavanje in usvajanje načel in strategij uspešnega branja ter meril za vrednotenje zapisanih 



4 
 

besedil, prepoznavanje in uzaveščanje značilne zgradbe, oblikovanosti in prvin dane besedilne 

vrste, pridobivanje jezikovnosistemskega in književnega znanja ipd. (Križaj Ortar, 2011). 

Razvijanje zmožnosti branja je eden od temeljnih operativnih ciljev jezikovnega in 

književnega pouka. Učenci ob zmožnosti branja razvijajo tudi druge vrste zmožnosti in 

uresničujejo specifične cilje predmeta.  

 

V psihologiji branja se kot najvišji cilj v razvoju bralnih zmožnosti pogosto pojavlja pojem 

strateško branje. Bralci, ki k branju pristopajo strateško, za različne namene in cilje branja 

zavestno izbirajo in uporabljajo različne bralne strategije (tj. zavestno načrtovane pristope, ki 

jih uporabijo za dosego določenega cilja). Poučevanje bralnih strategij je tudi eden od mnogih 

korakov na poti k doseganju funkcionalne bralne pismenosti. Doseganje tega cilja je 

dolgoročen proces, ki v okviru bralnega pouka zahteva veliko učiteljevega in učenčevega 

časa, truda in napora (Eržen, 2011). 

Osnovni cilj izobraževanja v času današnje informacijske družbe je naučiti učence 

samostojnega učenja oz. dela z različnimi viri informacij, kar zahteva razvijanje novih 

spretnosti. Poleg kognitivnih je potrebno razvijati še metakognitivne spretnosti in 

samoregulacijske mehanizme. Bistvo strateškega branja je torej uporaba kognitivnih  in 

metakognitivnih spretnosti in sposobnosti ob razviti samoregulaciji branja (Eržen, 2011; 

Pečjak, 2001). Gradišar (2000) poudarja še pomen motivacijskih dejavnikov branja, ki 

bistveno vplivajo na učno in bralno uspešnost posameznika.  

 

Danes se poleg temeljnih pismenosti (branje, pisanje in računanje) poudarja tudi pomen 

drugih zmožnosti (poslušanje) in novih pismenosti, kot so informacijska, digitalna, medijska 

pismenost idr., ki so pomembne za uspešno delovanje v družbi (»Nacionalna strategija«, 

2006). 

 

Leta 2006 je Nacionalna komisija za razvoj pismenosti oblikovala »Nacionalno strategijo za 

razvoj pismenosti«, s katero naj bi država s povečanim vlaganjem v razvoj pismenosti pri 

vseh prebivalcih in prebivalkah Slovenije ustvarila spodbudne okoliščine za ustvarjalno in 

učinkovito odzivanje na hitre tehnološke, gospodarske, socialne in kulturne spremembe. 

Povod za njen nastanek so izsledki mednarodnih raziskav (PIRLS in PISA), ki so pokazale 

nizko stopnjo pismenosti pri slovenskih osnovnošolcih in odraslih ter opozorile na nujnost 

sistematičnega pristopa k temu področju. Dvig pismenosti je zahteven cilj, ki ga je možno 

doseči le, če bomo v vseh segmentih družbe razumeli in sprejeli pismenost kot vrednoto in se 
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bo vsak posameznik zavedal njenega vseživljenjskega razvijanja za osebni, poklicni in 

družbeni razvoj (»Nacionalna strategija«, 2006). 

Prebivalci in prebivalke Slovenije naj bi razvijali pismenost v vseh življenjskih obdobjih. Le 

tako »bodo zmožni učinkovito sooblikovati družbo znanja ter vzpostavljati in vzdrževati 

enakopravne medsebojne odnose v kulturnem, izobraževalnem in gospodarskem 

mednarodnem prostoru ter sodelovati v globalizacijskih procesih« (prav tam).  

»Nacionalna strategija« (2006) temeljne usmeritve povezuje tudi s cilji, povezanimi z 

branjem, npr. razvijati bralno kulturo ter motivacijo za branje in pisanje, širiti vedenje, da je 

branje temeljna zmožnost za pridobivanje in ustvarjanje novega znanja ter delovanje v 

skupnosti, razvijati sporazumevalno zmožnost posameznika, omogočiti vsem ljudem dostop 

do bralnega in drugega gradiva ter svetovati pri izboru in uporabi gradiva v vseh življenjskih 

obdobjih, razvijati različne bralne strategije ter zmožnost kritičnega branja. 

Poseben poudarek je namenjen ciljem za posamezna starostna obdobja, kjer je eden izmed 

ciljev razvijati temeljne zmožnosti branja, pisanja in računanja v prvih letih šolanja ter 

pozitiven odnos do pismenosti (prav tam).  

 

1.1.1 ZGODNJA PISMENOST 

Zgodnja pismenost je proces, v katerem se med seboj prepletajo vse štiri sporazumevalne 

dejavnosti (poslušanje, govorjenje, branje in pisanje). V tem procesu je težko postaviti 

mejnike v smislu različnih stopenj pismenosti. V procesu razvoja pismenosti gre za tesno 

prepletanje branja, pisanja in splošnega poznavanja besed. Ta proces poteka vse predšolsko 

obdobje otroka in skozi dobršen del osnovnošolskega izobraževanja (Pečjak in Potočnik, 

2011).   

Barone, Mallette in Xu (2005, v Pečjak in Potočnik, 2011) delijo razvoj zgodnje pismenosti 

na tri stopnje: porajajoča (razvijajoča) se pismenost, stopnja začetne pismenosti in stopnja 

prehodne pismenosti (prehodna zato, ker gre za prehod v pismenost odraslih). Porajajoča se 

pismenost vključuje prve, porajajoče se zametke sposobnosti, ki pomagajo otroku pri 

poznejšem učenju branja in pisanja (Pečjak in Potočnik, 2011). Na tej stopnji se otrok 

pretvarja, da bere in piše. Besede čečka, zanje uporablja naključno izbrane črke, številke ali le 

začetne soglasnike. Prepozna slike na vsaki strani knjige, razvit ima koncept knjige (če ga 

pozovemo, da »prebere« zgodbo, začne povezovati slike in pripovedovati zgodbo). Na stopnji 

začetne pismenosti so otroci, ki razumejo abecedno načelo (vsaka črka ima svoj glas) in so 

sposobni povezovati posamezne črke z glasovi, te pa v besedo. Imajo predstavo besede, v 
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besedilu lahko poiščejo določeno besedo in so sposobni »pravega« branja. Na stopnji 

prehodne pismenosti so učenci, ki berejo in pišejo tekoče; sposobni so tihega in tekočega 

branja ter večjega razumevanja prebranega (Skubic, 2012).  

Na razvoj otrokove pismenosti vpliva več dejavnikov, ki jih lahko razdelimo v dve skupini: 

tisti, ki izhajajo iz otroka (njegove intelektualne sposobnosti) in tisti, pri katerih igra 

pomembno vlogo družinsko in vrtčevsko okolje. Pomembno vlogo ima družinsko branje, 

skupno branje otroka in vzgojiteljice ter prepričanje staršev in vzgojiteljice o pomembnosti 

takšnega branja za razvoj otrokove jezikovne zmožnosti in zgodnje pismenosti (Pečjak, 2003; 

Skubic, 2013). Skupno branje otroka in staršev in/ali vzgojiteljice pa ima pozitiven učinek na 

otrokov govorni razvoj zgodnje pismenosti le, če je kakovostno, tj. vsebovati mora pogovor 

ob knjigi, postavljanje odprtih vprašanj, iskanje različnih oblik predstavitve literarnih vsebin 

ipd. (Skubic, 2013).   

S katerimi dejavnostmi lahko razvijamo zgodnjo pismenost? Pri predšolskem otroku 

razvijamo pismenost tako, da na eni strani razvijamo ustrezne spretnosti in znanja pri otroku, 

na drugi strani pa oblikujemo tako okolje, ki bo delovalo spodbudno na razvoj teh spretnosti. 

V ta namen je potrebno otroka zgodaj pritegniti k dejavnostim branja in pisanja (pomemben je 

lastni zgled, ki ga otrokom dajejo starši, vzgojitelji in kasneje učitelji), ustvariti tiskovno 

bogato okolje ter organizirati in spodbujati take igre, pri katerih je za dosego cilja potrebno 

kaj napisati ali prebrati (Pečjak, 2003). 

 

1.2 POMEN BRANJA 

Usposobljenost za različne vrste branja je pomembna za izpolnjevanje naših potreb v 

zasebnem in družbenem življenju. Vrste branja se nanašajo predvsem na vrsto bralnega 

gradiva. Lahko jih razvrstimo v dve kategoriji: literarnoestetsko (evazorično in literarno) 

branje ter pragmatično (informacijsko in poljudnoznanstveno) branje (Kordigel, 1990). Le 

dobro informiran posameznik lahko prevzema dejavno vlogo v družbi. Dobra usposobljenost 

v bralni pismenosti pa je tudi glavno sredstvo za učenje (»Poučevanje branja v Evropi«, 

2011). »Bralno zmožnost je torej treba razumeti kot temeljno sredstvo za zagotavljanje 

pravice do izobraževanja, zapisane v Deklaraciji o človekovih pravicah« (prav tam, str. 7).  

Bralno pismenost potrebujejo vsi prebivalci, saj brez funkcionalne pismenosti posameznik ne 

more prispevati k družbenemu in gospodarskemu razvoju, lahko pa predstavlja oviro za 

uspešno gospodarstvo, še zlasti takrat, kadar v funkcionalni pismenosti zaostaja velik del 

prebivalstva (Grosman, 2006). »Dobro razvita bralna zmožnost ne omogoča le prostega 
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dostopa do različnih podatkov oz. do vsega znanja, do raznih oblik leposlovja in do 

sposobnosti obrambe pred manipulacijo z raznimi besedili, marveč prispeva tudi k 

spoznavnemu razvoju in razvoju drugih jezikovnih zmožnosti, ki omogočajo uspešnejše delo, 

osmišljanje izkustva in kakovostnejše življenje« (Grosman, 2006, str. 25). Grosman poudarja 

pomen dobro razvite bralne pismenosti za posameznika in družbo. Sprašuje pa se, ali šola 

omogoča razvoj zadovoljive bralne pismenosti. Meni, da višjo pismenost omogočajo 

sistematično prizadevanje in dobro usposobljeni učitelji (prav tam). 

 

Eden izmed glavnih ciljev izobraževalnih sistemov v Evropi je omogočiti vsem državljanom, 

da si pridobijo ustrezne bralne zmožnosti. Poučevanje in učenje bralnih spretnosti je zapleten 

proces. Bralna pismenost, ki jo učenec pridobi v šoli, je ključna za njegovo nadaljnjo 

uspešnost v šoli, kasneje pa za vključevanje v družbo (»Poučevanje branja v Evropi«, 2011). 

Zakaj je branje pomembno? Med vsemi jezikovnimi zmožnostmi nam je edino branje na 

razpolago v neomejenih količinah, saj potrebujemo le knjigo in čas. Branje terja aktivno 

interakcijo z besedilom, ki se je neizkušeni bralci zavejo kot napora, ko naletijo na težave pri 

razumevanju besedila. Zaradi dejavne bralčeve udeležbe je branje nenadomestljiva vaja v rabi 

jezika in prispeva k razvoju in izboljšanju vseh drugih jezikovnih zmožnosti:  

- k boljšemu pisanju (bralec namreč ves čas branja opazuje pisano rabo jezika v vseh 

njegovih posebnostih),  

- k boljšemu poslušanju (bralec se ves čas uči pazljivo slediti besedilu) in  

- k razvitejšemu govoru (bralec spoznava izrazne možnosti jezika in pridobiva nove besede) 

(Grosman, 2003).  

Zato različni strokovnjaki branju pripisujejo največji pomen za razvoj vsestranske pismenosti, 

še zlasti za razvito sposobnost jezikovnega sporazumevanja.  

Knaflič (2003, str. 34) definira branje kot… »neizčrpen vir za pridobivanje znanja in vedenja 

o najrazličnejših pojavih iz sveta in življenja na njem.«  

 

V vsakdanjem družinskem pogovoru se za posamezne besede uporablja le narečna oblika, 

zato je učenje jezika s pomočjo knjig za otroke tudi spoznavanje knjižnega jezika. To je 

priložnost, da otrok spozna razlike med pogovornim in knjižnim jezikom, ki se uporablja v 

vrtcu in šoli. Pridobivanje znanja in bogatenje besednega zaklada, ki ju prinaša branje, otroku 

pozneje olajša učenje branja in pisanja, saj se otrok, ki pozna in razume več besed, lažje nauči 

brati in pisati. Knjiga otroku omogoča, da spoznava okolja, ki so daleč od njega in so 
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drugačna. Pridobljeno znanje pa mu pomaga, da bolje razume svet, v katerem živi in se lažje 

znajde v novih okoliščinah (Knaflič, 2003). 

 

Dobro branje prispeva k lažjemu uveljavljanju v družbi, boljši poklicni usposobljenosti in 

višji kvaliteti življenja v prostem času. V šoli pomeni branje temelj za učenje vseh drugih 

predmetov. Kljub naporom strokovnih delavcev v šoli pa pri nas in tudi drugod po svetu 

veliko učencev ob koncu šolanja tako slabo bere in piše, da veljajo za funkcionalno 

nepismene, kar jih ovira pri vsakodnevnem delovanju v družbi (Elley idr., 1995). Učenci in 

odrasli, ki se uspešno sporazumevajo, niso le uspešnejši pri učenju in delu, ampak imajo 

pozitivnejšo samopodobo ter višja pričakovanja glede svojega dela in življenja (Grosman, 

2003).  

Pismenost nekega naroda je podoba pismenosti posameznikov te skupine. Sodobne družbe 

potrebujejo višjo pismenost ne le za gospodarsko uspešnost, ampak tudi za smiselno 

preživetje in ohranjanje lastne kulturne tradicije in jezika, za višjo kakovost življenja in za 

možnost osmišljanja posameznikovega bivanja. Zato moramo že od predšolskega obdobja 

dalje skrbeti za bralno pismenost vseh otrok (prav tam). 

 

Otroci vedno več časa preživijo pred televizorjem in računalnikom ter tako preprosto ne 

razvijejo zadostne sposobnosti za poslušanje in branje pisane besede ter posledično tudi za 

tvorjenje besedil, še zlasti pisanje. Zaradi pomanjkljive bralne pismenosti pa učenci lahko 

zaostajajo tudi pri drugih procesih razvitejših jezikovnih dejavnosti (razčlenjevanju, 

razmišljanju, osmišljanju besedil in poglobljeni refleksiji). Vsi ti procesi so potrebni za 

učinkovito učenje ter za vse oblike uspešnega delovanja v družbi. Vse bralne in učne 

strategije predpostavljajo dobro razvito osnovno bralno zmožnost, ki jo učenci najpogosteje 

utrjujejo prav z branjem leposlovja (Pečjak in Gradišar, 2012). 

 

»Če naj ima branje ključno vlogo pri širitvi učenčevih interesov in znanja, če naj ga pripravlja 

za delo, potem naj bi uravnotežen program pouka branja učence ne le naučil brati, temveč jim 

tudi vzbudil veselje do branja. Brez tega učenci ne bodo celovito sodelovali v družbi« (Elley 

idr., 1995, str. 135). 
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1.2.1 POMEN LITERARNEGA BRANJA 

Knjiga pripomore k razvoju socialnega čuta, moralno vzgaja in razvija plemenitost. Kvalitetna 

knjiga razvija v otroku tudi estetske občutke (Reščič Rihar, 2001). Branje književnosti nam 

odpira paleto različnih osebnosti, ki jih v realnosti sploh ne bi spoznali, in bralcu tako 

omogoča razmislek o najrazličnejših človeških značajih. V stvarnem življenju se težko (ne da 

bi bili pri tem kakorkoli vpleteni) tako intenzivno osredotočamo na posameznikovo vedenje, 

hkrati pa v realnosti nimamo vpogleda v čustveno življenje posameznikov. Branje leposlovja 

nam to omogoča, pomaga nam razumeti ljudi, kar je ena pomembnejših življenjskih 

sposobnosti (Žbogar, 2014).  

Kropp (2000) opozarja, kako pomembno je, da človek bere vse življenje. Učenje branja se 

namreč ne konča ob koncu prvega triletja (ko se otrok nauči tehnike branja in pisanja), ampak 

je vseživljenjski proces. Pri branju ne gre le za dekodiranje 25 simbolov, temveč za bralčevo 

aktivno oživljanje sicer mrtvega besedila. Bralec na podlagi svojih izkušenj in znanja tvori 

besedilne svetove, zaradi česar je branje zahteven duševni proces. Zato branje spodbuja 

otrokov spoznavni in čustveni razvoj. Nevrologi potrjujejo, da branje vpliva na razvoj 

možganskih celic. 

 

Noben otrok se ne uči branja zato, da bi nekega dne užival ob romanu priznanega avtorja, pač 

pa zato, da bi razumel in obvladoval svet okoli sebe. Bistvo branja je lepo izrazil nekdanji 

predsednik Mednarodne bralne zveze (IRA) Carl Braun, ko je dejal, da se moramo spomniti, 

kakšno moč si lahko pridobimo s pismenostjo, in po drugi strani - do kakšne odtujitve in 

zanemarjanja človeških zmožnosti prihaja zaradi nepismenosti (prav tam).  

 

Grosman (2006) meni, da branje leposlovja prispeva k nadaljnjemu razvoju fantazijskih 

sposobnosti, ki niso pomembne samo za razvoj bralne sposobnosti, marveč tudi za razvoj 

analitičnega mišljenja, sposobnosti predvidevanja, kombinatornih sposobnosti in sposobnosti 

razumevanja samega sebe in drugih ljudi. K razvoju slednjega zlasti prispeva poznavanje 

možnosti za pripovedno urejanje, medsebojno povezovanje in osvetlitev percepcijsko pogosto 

nepovezanih dogodkov in oseb, kot jih uporablja leposlovno delo.  

 

Branje je torej … »zahteven proces, ki vsestransko bogati človekovo osebnost; iskanje 

informacij v poučni literaturi pomeni izobraževanje in pridobivanje znanja skozi vse življenje, 

branje leposlovja pa človeku omogoča, podobno kot druge umetniške zvrsti, umetniško 
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estetsko doživetje in eksistencialni pretres, ki razpira bistvene in temeljne reči človekovega 

bivanja in življenja sploh« (Gradišnik, 1998, v Heršič-Kovšca, 2000, str. 245). 

 

1.3 RAZISKAVE NA PODROČJU BRALNE PISMENOSTI 

Bralna pismenost je bistvenega pomena za družbo. Vendar pa mednarodne raziskave kažejo, 

da je potrebno v mnogih državah ravni bralne pismenosti izboljšati. Kljub številnim 

raziskavam  o pomenu branja (»Nacionalna strategija«, 2006), strokovnjaki skupaj z 

vzgojitelji in učitelji ugotavljajo, da ljudje vse manj in bolj poredko beremo. »Nepoznavanje 

ali pomanjkljivo poznavanje pomena branja za posameznika in družbo moramo šteti za 

pomemben vzrok nebranja in posledične pomanjkljive nepismenosti« (Grosman, 2003, str. 

10). Leta 2006 je bil oblikovan program Bralne učne strategije v procesu izobraževanja 

(Pečjak, Grosman in Ivšek, 2006), ki je namenjen tudi učiteljem slovenščine na vseh stopnjah 

izobraževanja. Namen programa je izboljšanje bralne pismenosti učencev, da bi obvladali 

določene učne strategije pri učenju slovenščine. To je pomembno za njihovo nadaljnje 

izobraževanje, za delovanje na poklicnem področju in za delovanje v družbi nasploh.  

 

Načelo celostnega pristopa terja odgovorno vključevanje pismenosti v vse ravni izobraževanja 

(vrtci, šole, fakultete, ljudske univerze), tako je pismenost vključena v vizijo vsake šole, v vse 

učne predmete. Vsebine s področja razvoja pismenosti je potrebno vključiti v dodiplomsko 

izobraževanje vseh pedagoških kadrov. Učitelji morajo biti pri vseh učnih predmetih 

seznanjeni z učnimi bralnimi strategijami in jih, ustrezne njihovemu predmetnemu področju, 

obvladati. Celostni pristop vključuje učence, starše in ožje ter širše družbeno okolje 

(»Nacionalna strategija«, 2006). 

»Ravni pismenosti so stopnje razvitih zmožnosti za posamezna obdobja« (prav tam, str. 16). 

Če želimo rezultate primerjati z mednarodnimi dosežki, potrebujemo nacionalne ravni 

pismenosti, ki se oblikujejo za posamezne stopnje izobraževanja in predstavljajo temelj za 

nadaljnje razvijanje pismenosti. Te ravni je potrebno preverjati in prilagajati skladno z 

dognanji stroke in družbenim razvojem. Nacionalna strategija navaja ravni pismenosti po 

posameznih razvojnih obdobjih.  

 

Vprašanju, kako zvišati pismenost vsega prebivalstva, namenjajo povsod po svetu veliko 

pozornosti. Vprašanje o pomenu bralne pismenosti so pri nas spodbudili rezultati obsežnih 

mednarodnih raziskav PISA in PIRLS, ki so razkrili nizko funkcionalno pismenost večine 
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posameznikov (Grosman, 2006). IEA Mednarodna raziskava bralne pismenosti PIRLS meri 

bralne dosežke učencev 4. razreda. Podatki se zbirajo ciklično vsakih pet let; raziskave so bile 

izvedene v letih 2001, 2006 in 2011. Raziskava OECD (Organizacija za ekonomsko 

sodelovanje in razvoj) Program mednarodne primerjave dosežkov učencev PISA meri znanje 

in zmožnosti petnajstletnikov pri branju, matematiki in naravoslovju. Raziskava je bila v 

mednarodnem prostoru prvič izvedena leta 2000. Skupaj s šolami izvaja raziskavo v Sloveniji 

Pedagoški inštitut. Obe raziskavi temeljita na širokem pojmovanju branja (bralni pismenosti) 

in ne le na preprostem branju (»Poučevanje branja v Evropi«, 2011; Štraus idr., 2013). 

 

Ključna vprašanja raziskave PISA so: 

- Kako so učenci in učenke pripravljeni na izzive prihodnosti? 

- Ali svoje zamisli in predstave analizirajo, utemeljijo in učinkovito posredujejo 

drugim? 

- Ali so oblikovali interese, ki jih bodo lahko zasledovali in uresničevali kot aktivni 

člani družbe? 

Pismenost je v raziskavi PISA merjena v smislu naraščanja od nižje do višje pismenosti, saj to 

ni lastnost, ki bi jo posameznik imel ali ne, temveč lastnost, ki je pri posamezniku bolj ali 

manj izražena. Zato jo lahko predstavimo na lestvici od nižjih do višjih vrednosti. Naloge se 

ne omejujejo na ugotavljanje znanja, ki je specifično za posamezen šolski predmet. 

Osredotočajo se na tisto znanje in spretnosti, ki so potrebne za učinkovito delovanje v 

odraslem zasebnem in poklicnem življenju in so pomembne ne le za posameznika, ampak za 

celotno družbo. Poudarek je na obvladovanju procesov, razumevanju pojmov in sposobnosti 

delovanja v različnih situacijah znotraj vsakega izmed področij (Štraus idr., 2013).  
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Tabela 1: Opis ravni dosežkov na lestvici bralne pismenosti (Štraus idr., 2013, str. 22) 

Raven Kompetence učencev z dosežki na posamezni ravni 

6 

Naloge te ravni običajno od bralca zahtevajo večkratno izpeljavo podrobnih in natančnih sklepov in primerjav. 
Učenec mora izkazati dobro razumevanje, kar lahko vključuje tudi povezovanje informacij iz več besedil 
hkrati. Naloge lahko od učenca zahtevajo, da ob prisotnosti močnih distraktorjev procesira neznane ideje in da 
oblikuje abstraktne kategorije za interpretacijo. Naloge razmišljanja o… in vrednotenja od učenca zahtevajo, 
da postavlja hipoteze ali kritično ovrednoti zahtevno besedilo nepoznane teme po več kriterijih ali vidikih, s 
čimer pokaže razumevanje in zna prebrano uporabiti na višji ravni. Pomembna pogoja za iskanje in priklic 
informacij na tej ravni sta natančna analiza in pozornost za manj opazne podrobnosti v besedilu. 
To raven dosega 0,3 % slovenskih učencev in v povprečju 1 % učencev iz držav OECD. 

5 

Naloge te ravni, ki se nanašajo na priklic informacij, zahtevajo od bralca, da poišče in organizira več koščkov 
informacije, pri čemer sklepajo o pomembnosti informacije v besedilu. Naloge razmišljanja o… in vrednotenja 
od učenca zahtevajo kritično ovrednotenje ali oblikovanje hipotez, pri čemer mora uporabiti specifično znanje. 
Tako interpretativne naloge kot naloge refleksije zahtevajo podrobno razumevanje besedila, katere vsebina in 
oblika sta učencem neznana. Naloge te ravni običajno vključujejo obdelavo pojmov (konceptov), ki so 
nasprotni pričakovanim.  
To raven dosega 5 % slovenskih učencev in v povprečju 8 % učencev iz držav OECD. 

4 

Naloge te ravni, ki vključujejo priklic informacij, zahtevajo od bralca, da poišče in organizira več delčkov 
informacije. Nekatere interpretativne naloge zahtevajo razlago pomena odtenkov v posameznih delih besedila z 
vidika besedila sporočila kot celote. Druge naloge z razlaganjem in pojasnjevanjem zahtevajo razumevanje in 
uporabo kategorij v neznanih situacijah. Naloge refleksije od učencev zahtevajo uporabo formalnega ali 
splošnega znanja, da lahko oblikujejo hipoteze ali kritično ovrednotijo besedilo. Učenci morajo pokazati 
pravilno razumevanje daljšega ali kompleksnega besedila, katerega vsebina ali oblika sta lahko neznani. 
To raven dosega 23 % slovenskih učencev in v povprečju 29 % učencev iz držav OECD. 

3 

Naloge te ravni zahtevajo od bralca, da z vidika več pogojev poišče in v nekaterih primerih prepozna odnos 
med različnimi delčki informacije. Naloge interpretacije od učenca zahtevajo, da poveže in sestavi več 
različnih delov besedila, da lahko prepozna vodilno idejo, da razume odnose in oblikuje pomen besede ali 
fraze. Učenci morajo pri primerjavi in kategorizaciji upoštevati različne značilnosti. Pogosto iskana informacija 
v besedilu ni dobro opazna ali pa je v besedilu več motečih informacij ali drugih ovir, kot so npr. ideje, 
nasprotne pričakovanjem, ali pa negativno zapisane ideje. Naloge refleksije od učenca zahtevajo povezovanje, 
primerjanje in razlage ali pa vrednotenje določene značilnosti besedila. Nekatere naloge refleksije od učenca 
zahtevajo, da pokaže globlje razumevanje besedila v povezavi s splošnim, vsakdanjim znanjem. Druge naloge 
te ravni ne zahtevajo podrobnega razumevanja besedila, temveč uporabo bolj ali manj splošnega znanja. 
To raven dosega 52 % slovenskih učencev in v povprečju 59 % učencev iz držav OECD. 

2 

Nekatere naloge te ravni od učenca zahtevajo, da poišče eno ali več informacij, pri čemer mora sklepati in 
upoštevati različne pogoje. Druge naloge zahtevajo prepoznavanje vodilnih idej besedila, razumevanje 
odnosov ali oblikovanje pomena znotraj omejenega dela besedila, ko informacija ni očitna in je potrebno 
sklepanje na nižji ravni. Naloge na tej ravni lahko vključujejo primerjave na podlagi ene značilnosti besedila. 
Naloga refleksije na tej ravni od učenca zahteva primerjavo ali več povezovanj med informacijami iz besedila 
ter lastnim znanjem in izkušnjami. 
To raven dosega 79 % slovenskih učencev in v povprečju 82 % učencev iz držav OECD. 

1a 

Nekatere naloge te ravni od učenca zahtevajo, da poišče eno ali več neodvisnih informacij, ki so v besedilu 
jasno zapisane, da prepozna vodilno temo besedila oz. avtorjev namen na znanem področju ali da oblikuje 
preprosto povezavo med informacijami iz besedila in splošnim, vsakdanjim življenjem. Običajno so 
informacije v besedilu jasno prepoznavne, motečih informacij je zelo malo ali pa jih ni. Učenec dobi jasna 
navodila o presoji pomembnih dejavnikov v nalogi in besedilu samem. 
To raven dosega 94 % slovenskih učencev in v povprečju 94 % učencev iz držav OECD. 

1b 

Naloge te ravni od učenca zahtevajo, da poišče informacijo, ki je v kratkem in sintaktično preprostem besedilu 
z znano situacijo in znano obliko besedila  (npr. pripoved, seznam) jasno in očitno podana. V besedilu so 
pogosta ponavljanja posamezne informacije, slike ali znanih simbolov, kar učencu dodatno pomaga pri 
reševanju naloge. Zavajajočih informacij praktično ni. V nalogah, ki zahtevajo razlago, mora učenec najti 
preproste povezave v besedilu, ki so bližje informaciji, ki jo mora razložiti.  
To raven dosega 99 % slovenskih učencev in v povprečju 99 % učencev iz držav OECD. 
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V Sloveniji 79 % učencev dosega temeljne bralne kompetence (2. raven bralne pismenosti), v 

povprečju je v OECD teh učencev 82 %. 56 % slovenskih učencev dosega 2. ali 3. raven 

bralnih kompetenc. Najvišje bralne kompetence (5. in 6. raven) dosega 5 % slovenskih učenk 

in učencev, v državah OECD pa 8 %. 

V raziskavi PISA (Puklek Levpušček, Podlesek in Šterman Ivančič, 2012) pri preverjanju 

bralne pismenosti uporabljajo različne zvrsti besedil: 

- kontinuirana besedila (umetnostna in neumetnostna besedila) in 

- nekontinuirana besedila (seznami, tabele, grafi, diagrami). 

Novejša raziskava, ki se izvaja v okviru PISA 2015 (OECD, 2013), preverja tudi digitalno 

pismenost učencev. Učenci/dijaki so v marcu in aprilu 2015 reševali teste bralne pismenosti v 

tiskani in digitalni obliki. Na podlagi analize rezultatov bodo ugotavljali, ali oblika testov 

vpliva na uspešnost učencev/dijakov pri reševanju. 

 

V ZDA so pod drobnogled vzeli šole in učitelje ter jim očitali, da ne poskrbijo za zadostno 

opismenjevanje mladih, da bi lahko uspešno delovali v družbi in nadaljevali s študijem. 

Kmalu pa se je izkazalo, da pravi krivec za nizko pismenost Američanov niso učitelji in šole, 

ampak univerzitetni programi, ki so zaostajali za spoznanji sodobnega jezikoslovja in 

študentom niso posredovali potrebnih novih znanj o procesih branja, o osvajanju branja ter o 

številnih subjektivnih dejavnikih pouka bralne pismenosti (Pearson, 2001, v Grosman, 2006). 

Začeli so preverjati vsebine univerzitetnih programov, ki usposabljajo učitelje za razredni 

pouk in pouk jezikov ter jezikoslovnih zmožnosti in uvedli nove podiplomske programe o 

bralni pismenosti in o sodobnih metodah poučevanja bralne pismenosti ter drugih jezikovnih 

zmožnosti, ki temeljijo na novejših funkcijskih pojmovanjih jezika in poudarjajo pomen 

poznavanja in sposobnosti jezikovnih rab in njihovih človeških razsežnosti, ne zgolj slovnične 

pravilnosti pri jezikovni rabi in samih pravil za različne rabe. Uveljavilo se je spoznanje, da je 

biti učitelj poklic, ki zahteva vseživljenjsko dodatno izobraževanje. Brez stalnega sledenja 

hitremu razvoju znanj na področju bralne pismenosti ni mogoče presegati starih pristopov, ki 

pri današnjih učencih niso več učinkoviti. Razviti je potrebno nove metode poučevanja bralne 

pismenosti (Grosman, 2006).  

 

Mednarodna bralna zveza (IRA – International Reading Association) je izdala publikacijo z 

naslovom Pravice otrok do uspešnega pouka branja. Namenjena je kritičnemu razmisleku o 

bralnem pouku in potrebam po njegovih spremembah, zato je zanimiva tudi za Slovenijo. Te 



 

pravice vključujejo pravico do primerne zgodnje bralne vzgoje, ki bi temeljila na otrokovih 

individualnih potrebah. Otroci naj bi
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1.4 VRSTE BRANJA 
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Slika 1: Vrste branja (Kordigel, 1990)
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1.4.1 PRAGMATIČNO BRANJE 

Pragmatično branje je branje, s katerim skušamo doseči cilje (nekaj novega izvedeti, 

spoznati), zadovoljiti interese. Delimo ga na informacijsko, poljudnoznanstevno, strokovno in 

znanstveno branje.  

Informacijsko branje je branje, s pomočjo katerega si pridobimo informacijo (slovarji, 

enciklopedije), ki bo sicer morda vplivala na naše ravnanje, a o njej kasneje ne bomo več 

razmišljali. Poljudnoznanstveno branje predstavlja nekoliko zahtevnejšo obliko branja, ki 

ustreza bralni situaciji branja poljudnoznanstvenih besedil. Gre za branje, ob katerem 

pridobiva bralec informacije in znanje o vrsti področij, ki sodijo k t. i. splošni izobrazbi ali 

individualnim interesom. Strokovno branje se nanaša na spretnost, ki jo bralec obvlada le za 

določeno področje, za katerega je poklicno usposobljen oz. se z njim ukvarja že dalj časa. 

Povezano je z branjem besedil, napisanih v strokovnem jeziku, kar pomeni, da mora bralec 

obvladati strokovno izrazje neke stroke. Znanstveno branje se nanaša na branje in 

razumevanje znanstvenih besedil, v katerih je veliko terminov in zapletenih strokovnih 

izrazov. Bralec se od prebranega kritično distancira, prebrano povezuje s svojim znanjem o 

temi, o vsem, kar prebere, kritično dvomi, išče globlje zakonitosti, skuša poiskati vzroke za 

posledice, najti bistvo. Tako branje zahteva visoko izobrazbo ustrezne smeri ter močno razvite 

kognitivne sposobnosti in veliko željo po znanju in spoznanju (Kordigel, 1990).  

 

1.4.2 LITERARNOESTETSKO BRANJE  

Literarnoestetsko branje je branje, pri katerem bralec potuje v svet domišljije, ki ga je ustvaril 

avtor literarnega dela. Ta svet ponotranji, se vanj vživi in ga podoživi. Bralec lahko bere tudi 

manj prijetne plati življenja. Kaj bo bral, je odvisno od njega samega.   

Literarnoestetsko branje delimo na evazorično in literarno branje. 

Evazorično branje je branje trivialne literature. Za to vrsto branja se največkrat odločajo ne 

tako dobri bralci, saj jim ponuja možnost pobega iz stvarnosti. Temelji na bralčevi 

identifikaciji in fantaziranju. Evazorični bralec zahteva dogajanje v skladu s svojimi željami 

in ne priznava avtorjeve umetniške avtonomnosti. Literarno branje zajema branje veristične, 

klasične in hermetične literature. Nanaša se na branje, ob katerem bralec avtorju priznava 

avtonomnost in pravico razvijanja, zapletanja in razpletanja dogajanja tako, kot se mu to za 

izpoved njegovega doživetja zdi najbolj prav. Bralec doživlja globoke vtise, odprt je za 

sporočilno vrednost literarne oblike, kar ga notranje bogati (Kordigel, 1990). 
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1.4.2.1 Literarno branje 

Literarno branje strokovnjaki štejejo za posebno vrsto branja, ki zahteva posebno usvojeno 

bralno zmožnost za leposlovje. V primerjavi z drugimi oblikami branja je v pošolskem 

obdobju manj pogosto (Pečjak idr., 2006). 

 

Obstaja veliko načinov branja, ki jih najlažje sistematiziramo ob upoštevanju štirih členov: 

besedila, bralca, sobesedila in namena (ti členi so odločilni tudi za literarno interpretacijo). 

Zupan Sosič (2014) deli branje glede na vse štiri člene. Literarno delo lahko ponudi več branj 

in interpretacij kot nikoli dokončanih procesov. Grosman (2006) piše o vrstah branja s stališča 

besedila ali bralca.  

Iz vrste besedila izhaja delitev na literarno in neliterarno branje (Grosman, 2006; Zupan 

Sosič, 2014). Literarno branje je branje literarnega besedila, neliterarno pa branje 

neliterarnega. »Literarno branje je za literarno vedo najpomembnejša vrsta branja, ki lahko 

oplemeniti tudi druge vrste branja, predvsem tiste, ki bi se v prihodnosti poplitvile zaradi 

nekaterih značilnosti »elektronskega branja« (Zupan Sosič, 2014, str. 47). Čeprav se literarno 

besedilo od neliterarnega razlikuje že po jeziku, lahko literarno besedilo beremo na neliteraren 

način, kadar v njem iščemo samo slovnične strukture ali določene podatke. 

Obstaja več delitev literarnega branja. Glede na to, kako bralec zna ali želi oblikovati pomen 

prebranega, delimo literarno branje na prvostopenjsko in drugostopenjsko branje. 

Prvostopenjsko branje je polnjenje referenčnih okvirov, drugostopenjsko pa je polnjenje 

praznih mest ali konkretizacija umetniškega dela. Literarno branje je kompleksen proces 

opomenjanja literarnega besedila, ki ga skozi različne načine in vrste branja opravlja literarno 

zmožen bralec (Zupan Sosič, 2014). 

Glede na to, kako bralec zna ali želi oblikovati pomen prebranega, ločimo površno 

(nekvalitetno) in poglobljeno (kvalitetno) branje. Le redki bralci lahko poglobljeno preberejo 

literarno besedilo že ob prvem branju (prav tam).  

 

Ena izmed najstarejših delitev branja je delitev na glasno in tiho branje. Poleg delitve glede 

na jakost glasu je uveljavljena tudi delitev glede na čas branja, na prvo in drugo branje. Prvo 

branje je osnovno in najbolj pogosto in zadovolji večino bralcev, predvsem tiste, ki se v 

besedilo ne nameravajo poglabljati, ampak se prepuščajo samo intuitivnemu branju. Krakar 

Vogel (2004) ga imenuje spontano branje. Drugo branje je vsako naslednje branje, ki sledi 

prvemu (tudi tretje ali četrto ali vsako večkratno branje). Prvo branje nudi največ bralnega 

užitka večini bralcev. Več pozornosti bi morali posvečati drugemu branju, ki poglablja bralno 
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ugodje. Ker pa zahteva večjo bralno koncentracijo, pri manj ambicioznih bralcih sproža 

pasivnost. Prvo in drugo branje Zupan Sosič (2014) ločuje glede na čas branja, pa tudi na 

prisotnost užitka in ugodja. Prvo branje nudi užitek, tj. kratkotrajno stanje, drugo branje pa 

ugodje, ki zahteva zapletenejše procese in daje dolgotrajnejše pozitivne učinke.  

Prvostopenjsko in drugostopenjsko branje ni popolnoma identično s prvim in drugim branjem, 

saj je lahko tudi drugo branje še vedno prvostopenjsko, če se ne posveti različnim ravnem 

besedila. Izkušeni bralec pa lahko marsikdaj že pri prvem branju izpelje kar obe stopnji 

branja. Delitev branja na stopnje je pravzaprav delitev glede na to, kako bralec zna oz. želi 

oblikovati pomen prebranega, kar je merodajno tudi za ostale delitve branja (prav tam). 

 

Literarno branje je najbolj kompleksno branje z največ možnostmi oblikovati vsestranskega 

bralca. Od vseh branj je najbolj poglobljeno. Ker vedno zahteva poglabljanje v besedilo, samo 

prvo branje ne zadošča. Prav tako sta priporočeni obe stopnji, prvostopenjsko in 

drugostopenjsko branje. Literarno branje je predvsem tiho branje, kot glasno pa je obvezni del 

javnih predstavitev leposlovja. Literarno branje deli bralce glede na literarno zmožnost na dva 

tipa: na literarnega in neliterarnega bralca. Literarni bralec bere predano, dolgo in intenzivno, 

k nekaterim knjigam se vedno znova vrača. Neliterarni bralec pa bere za zabavo ali 

kratkočasno preživljanje prostega časa. Zanimivo je, da lahko literarni bralec uživa ob branju 

celo, ko bere pripoved o osebah, umeščenih v neprijetne okoliščine, kot npr. smrt, prevaro, 

slovo, spor ipd. (prav tam). 

 

Različni avtorji (Giehrl, 1972, v Grosman, 2006; Kordigel, 1990) omenjajo še druge delitve 

branja; pišejo o literarnem branju (oblika spoznavanja estetske vrednosti in življenjskih 

možnosti in soljudi), eskapističnem ali evazoričnem branju (oblika bega iz življenjske 

realnosti), o kognitivnem branju (prizadevanje po globljem poznavanju in razumevanju 

bivanja), o zabavnem branju pred spanjem ter o več oblikah informacijskega branja 

(pridobivanje raznih vrst podatkov in znanja), vse do študijskega branja.  

 

Postopki branja leposlovnih besedil zaradi svoje mnogopomenskosti bralca praviloma vabijo 

in izzivajo k bolj dejavnemu odnosu in sodelovanju, še zlasti k bolj bogatemu polnjenju 

besedila. Leposlovna besedila s svojo mnogopomenskostjo in številnimi belimi lisami 

spodbujajo dejavnejši pomenotvorni prispevek bralca (Grosman, 2000).  
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 »Literarno branje je spoznavna in pomenotvorna dejavnost razkrivanja bralčevih recepcijskih 

in kognitivnih zmožnosti. Aktivira bralčev živčni in psihični ustroj, v procesu literarne 

socializacije pa pogojuje razvoj literarne zmožnosti: sprva v družinskem okolju, nato pa 

sistematično v vzgojno-izobraževalnem procesu …« (Žbogar, 2014, str. 551). Literarno branje 

in literarna zmožnost sta sestavini sporazumevalne zmožnosti; vključujeta elemente kulturne 

in medkulturnih zmožnosti, pa tudi širših socialnih kompetenc.  

Žbogar (2014) ločuje tri vrste literarnega branja: doživljajsko, ustvarjalno in kognitivno. 

Doživljajsko branje pomeni doživljanje prebranega in vživljanje v literarne svetove. 

Ustvarjalno branje literature je (v nasprotju z doživljajskim in kognitivnim) povsem poljubno, 

svobodno, prepuščeno domišljiji. To vrsto branja pri pouku književnosti manj spodbujamo. 

Kognitivno branje je branje z razumevanjem in branje za razumevanje. Kaže se kot zmožnost 

ukvarjanja z literarnim besedilom (analiziranja), kot prepoznavanje slogovnih, oblikovnih in 

vsebinskih posebnosti besedila, sposobnost primerjanja, odkrivanja vzročno-posledičnih 

odnosov, kritičnega opredeljevanja do prebranega, vrednotenja in argumentiranja. Bralcu 

omogoča globlje spoznavanje in razumevanje prebranega, spodbuja kritično refleksijo o 

prebranem ter daje možnosti za literarno (po)ustvarjanje (prav tam).  

 

Leposlovje beremo zaradi estetskega doživetja, za zabavo, preganjanje dolgčasa, zbiranja 

raznih informacij ter širjenja znanja. Sprejemanje poteka od doživljanja besedila do 

zamišljanja stvarnosti, opisane v besedilu in/ali njene aktualizacije, branja med vrsticami, 

vzpostavljanja estetskega odnosa do besedila, odkrivanja novih idej in odnosov ter izražanja 

ustvarjalnih stališč in posplošitev. Literarno branje je tesno povezano z bralčevimi 

vedenjskimi značilnostmi (osebna izkušnja ima npr. v obdobju pubertete v primerjavi z 

zgodnejšimi obdobji bistveno večjo težo). Ob branju literarnih besedil razvijamo literarno 

empatijo, tj. zmožnost vživljanja v možne svetove, literarne osebe, njihova dejanja, obnašanja, 

čustvovanje, zmožnost presojanja in vrednotenja fikcijskih svetov. Literarno branje spodbuja 

domišljijo, empatijo, bogati čustva, razvija interese, pisne sposobnosti, mišljenje, razširja 

izkušnje in razumevanje ter spodbuja k medpredmetnemu povezovanju (prav tam).  

 

1.4.2.2 Konkretizacija besedila 

Da bi bralec razumel literarno delo, mora znati prenašati predstave in razlike iz običajnega 

življenja v literarna dela. »Razumevanje dela, interpretacijo svojega branja literarni bralec 

nenehno nadzoruje, vrednoti besedilo in ga ocenjuje  ter se nanj različno čustveno in 

intelektualno odziva, prav tako dobro ve, da različna besedila beremo na različne načine« 
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(Zupan Sosič, 2014, str. 57). Bralec razmišlja o prebranem med bralnimi odmori in po 

zaključku branja. Z besedilom pa se ukvarja na vseh ravneh, kar prinaša kompetentnemu 

bralcu vir zadovoljstva in ustvarjalnosti (prav tam). 

 

Kordigel Aberšek (2008) meni, da se včasih zdi, da v šolah še vedno velja prepričanje, da 

pomeni razumeti literarno besedilo, povedati, kaj je o njegovem pomenu zapisala katera od 

literarnih avtoritet, ali to, kar je zapisano v literarnozgodovinskem učbeniku. Njihovo mnenje 

je še vedno pogosto odgovor na vprašanje, kaj nam je avtor besedila hotel povedati. Seveda je 

to zelo pomembno vprašanje, a ga v okviru didaktike mladinske književnosti največkrat ne 

iščemo niti v spremni besedi niti v literarnozgodovinskem učbeniku, ampak tako, da skupaj z 

učenci prisluhnemo literarnemu delu in temu, kar nam pripoveduje, pa tudi temu, kako smo 

doživeli to pripoved in kakšne sledove je pustila. Didaktika mladinske književnosti temelji na 

tistih razmišljanjih o bistvu in učinkovanju literarnega besedila, ki se ne osredotočajo le na 

proces produkcije besedila (t. i. ustvarjalni proces) in na literarno umetnino kot rezultat tega 

procesa, ampak dojemajo proces branja in razumevanja literarne umetnine kot vzajemno 

prizadevanje tistega, ki bere in tega, kar je nastalo, ko je avtor zaključil ustvarjalni proces 

(prav tam). 

Omenjena teoretična izhodišča izhajajo iz literarnorecepcijskega komunikacijskega modela 

didaktike mladinske književnosti. Jauss (1978) je ugotovil, da ne obstaja zgolj en »edini pravi 

pomen« literarnega besedila. V razmišljanje o pomenu literarnega besedila je prodrl bralec in 

njegov način branja, razumevanja in procesiranja literarnega besedila. Klasična literarna 

zgodovina nam torej ne more povedati o literaturi in njenem pomenu vsega, kar bi želeli 

vedeti. Celovitost literarnega dela je mogoče videti le kot vzajemno delovanje besedila in 

procesa branja besedila, njegove recepcije. »Bralec lahko razume delo samo do tiste mere, do 

koder je njegovo obzorje pričakovanj sposobno sprejeti signale oziroma podatke za recepcijo, 

ki jih posreduje literarna umetnina« (Kordigel Aberšek, 2008, str. 40). 

Dialog med bralcem in besedilom je zanimal tudi Iserja (2001). Pri njem je v ospredju 

predvsem literarno delo oz. vse tisto, s čimer delo nagovarja bralca oz. deluje nanj in ga s tem 

usmerja. »Pri branju prihaja do interakcije med strukturo in sprejemnikom literarnega dela, ki 

je bistvena za vsako literarno delo« (Iser, 2001, str. 40). Literarno delo ima dva pola, t. i. 

umetniški in estetski, pri čemer umetniški označuje besedilo, ki ga je napisal avtor, estetski pa 

konkretizacijo, ki je bralčevo delo. Literarno delo je torej več kot samo besedilo: 

- ker »oživi« šele s konkretizacijo, 
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- ker tudi konkretizacija ni povsem brez dispozicij, ki jih vanjo vnaša bralec; toda šele 

besedilo omogoči, da se bralčeve dispozicije aktivirajo.  

Besedila ne preberemo zgolj v dobesednem smislu, ampak zanj sami izoblikujemo pomen. To 

je kompleksen postopek, pri katerem se bralec skrbno posveti besedilu. Med branjem ustvarja 

pomen s tem, ko vzpostavlja povezave med svojim védenjem, spomini in izkušnjami ter med 

zapisanimi stavki, odstavki, odlomki. Branje torej ni avtomatičen postopek, pri katerem bi le 

vsrkali besedilo, ampak oseben postopek rekonstrukcije. Ker je branje tako kompleksno kot 

mišljenje samo, ni enotnega postopka z enim samim pravilnim pomenom (Wittrock, 1981, v 

Zupan Sosič, 2014).  

Literarno besedilo je torej shematizirana tvorba z odprtimi, nedoločenimi mesti, ki jih bralci v 

procesu branja (imenovanega konkretizacija) zapolnjujejo s svojimi predstavnimi in 

domišljijskimi zmožnostmi. S tem razvijajo besedilne potenciale in aktualizirajo upodobljeni 

fiktivni svet. Konkretizacija je rezultat branja, je subjektivna, individualna bralčeva kopija 

književnega besedila (Zupan Sosič, 2014; Žbogar, 2014)2.  

Branje se ne konča, ko bralec prebere besedilo. Vračanje k besedilu je temeljni postopek vseh 

možnosti nadgrajevanja branja in razvijanja bralne sposobnosti. Glavni cilj takega vračanja je 

bralčevo boljše in samostojno spoznavanje besedila in možnosti, kako nam besedilo sporoča 

oz. omogoča tvorjenje pomenov. Spodbujanje učenčevega samostojnega spraševanja besedila 

in iskanja odgovorov na  vprašanja, ki se mu ob tem porajajo, ga usposablja za samostojno 

ustvarjalno branje, ki je koristnejše za njegov kognitivni razvoj, kot pa sprejemanje učiteljevih 

opisov. S sistematičnim nadgrajevanjem usvojena bralna sposobnost učencu omogoča trajen 

in samostojen dostop do leposlovja, pa tudi bolj kritično branje drugih besedil (Grosman, 

2000; Wile, 1998). Sistematično nadgrajevanje branja in bralne sposobnosti je zagotovo 

pomembnejše kot posredovanje podatkov o književnosti, ki so vedno bolj dosegljivi tudi 

izven šole.  

Medsebojna primerjava mnenj o besedilu učencem omogoča spoznanje o tem, da imajo 

posamezni učenci različne predstave o besedilu. To spoznanje je zelo pomembno, saj jih 

osvobaja strahu o pravilnosti lastnega branja, hkrati pa vodi k razmišljanju o vzrokih za te 

razlike in h kritičnemu spraševanju besedila, da bi ugotovili izvor za take razlike (Grosman, 

2006). 

                                                 
 
2 Teoriji Alojzije Zupan Sosič in Alenke Žbogar sta relevantni za magistrsko delo, saj raziskava zajema tudi 
študente slovenistike.  
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Zavedati bi se morali, kako pomembno je, da bralec začuti, da je upovedana resničnost 

literarnega besedila del njega samega in ima možnost s svojo domišljijsko dejavnostjo sam 

sestavljati oz. dopolnjevati besedilni pomen. Otroci morajo v šoli pridobiti izkušnjo, da je 

branje nekaj, pri čemer lahko aktivno sodelujejo in jim prinaša občutek ugodja. Besedila, ki 

jih berejo, morajo biti blizu njihovim interesom in sposobnostim, sicer jim vzbujajo občutek 

nemoči (Jelenko, 2000).  

Obravnava besedil pri pouku književnosti omogoča nadgradnjo, iskanje večpomenskosti 

besedila, pri kateri sodeluje več bralcev, ki lahko svoje videnje soočijo z videnji sošolcev, 

spoznavajo in se naučijo sprejemati mnenja drugih in se pripravijo na argumentirano 

predstavljanje lastnega stališča. Lahko bi rekli, da ko govorimo o pomenu branja, 

pripovedujemo zgodbo svojega branja (prav tam). 

 

Grosman (2006) je branje opisala kot sklenjen proces oblikovanja bralnih domnev in 

pričakovanj, njihovega popravljanja in spreminjanja vse do končnega razumevanja, ki sloni na 

predhodnem sestavljanju podatkov. Bralec sproti sestavlja pomen, ki ga spreminja ali 

prilagaja glede na stopnjo novosti različnih referenc. Branje kot dejavna interakcija z 

besedilom poteka od oblikovanja začetnih predstav in doživljanj (kar je še posebej 

pomembno, saj mora na začetku besedilo bralca prepričati  v nadaljevanje branja), do 

njihovega prilagajanja, spreminjanja in opuščanja pod vtisom novih besedilnih podatkov. 

 

Leposlovje oz. posamezna umetnostna besedila je mogoče brati na različne načine, na raznih 

ravneh in z različnimi cilji. »Istega besedila ne beremo drugače samo, ko se k njegovemu 

ponovnemu branju vračamo po daljšem časovnem presledku (kot oseba z drugačnim znanjem, 

zanimanjem in bogatejšimi medbesedilnimi izkušnjami ter drugimi cilji), ampak tudi že ob 

prvem srečanju – glede na to, kaj v njem iščemo, zakaj ga beremo in kako ga beremo« 

(Grosman, 2006, str. 90).  
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1.4.3 ŠTUDENTI BRALCI 

Študenti so posebna vrsta bralcev; berejo na različne načine, obvladati morajo različne bralne 

in učne spretnosti in veščine. Za študij berejo študijska, znanstvena in poljudnoznanstvena 

besedila, razbirajo nadbesedila3 in besedila s spleta, berejo v tujem jeziku, poleg tega pa 

prebirajo informativna besedila. Študenti morajo brati že po svoji »študijski dolžnosti«, saj so 

bodoči intelektualci, ki bodo v življenju brali več od povprečja. Predvidevamo lahko, da so 

bili, so in bodo bralci za vse življenje (Pavlica Kolman, 2001).  

Pavlica Kolman (prav tam) navaja, da se študenti bibliotekarstva zavedajo pomena branja, in 

to v obeh pomenih: zavedajo se, da je branje pomembno zanje osebno (kot učna veščina in 

sposobnost pridobivanja informacij), da je to poklicno pomembna tema ter jo je potrebno 

promovirati, saj je nekakšen ključ do pisnih virov, hranjenih v knjižnicah. »Brez bralcev tudi 

knjižničarjev ni« (prav tam, str. 132). 

Avtorica navaja predloge za izboljšanje bralnih navad in strategij študentov bibliotekarstva: 

- izobraževati izobraževalce (branje je veščina, ki jo lahko vse življenje stopnjujemo ali 

pa ne), 

- spodbujati branje tudi pri knjižničarjih, učiteljih, študentih; pomembna je tudi kvaliteta 

branja, 

- izmenjevati izkušnje o branju in o delu za branje (bralni krožki in klubi, srečanja …). 

- negovati kritično, kognitivno branje, poučevati bralne strategije, 

- uporabljati nove tehnologije in stare prijeme za promoviranje branja (spletne 

možnosti), 

- ustvarjati socialno in medijsko okolje, naklonjeno branju (bralni klubi, krožki, značke 

…). 

Kakšni bralci pa so študenti predšolske vzgoje, razrednega pouka in slovenistike, ki naj bi  

učence motivirali za branje?  

 

 

 

 

 

                                                 
 
3 Nadbesedilo ali hipertekst je besedilo, ki omogoča povezavo na drugi del besedila. Prikazano je na računalniku 
ali kakšni drugi elektronski napravi s povezavami na druge tekste, do katerih ima bralec takojšnji dostop, 
običajno s tem, da klikne na miško (Gržina, 2014). 
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1.5 RAZLIČNI TIPI BESEDIL ZAHTEVAJO RAZLIČNE STRATEGIJE 

V življenju posameznika je potrebno poznati vse oblike branja in vse zvrsti besedila (od 

najenostavnejših sporočil do znanstvenih in umetnostnih besedil). Zato je spodbujanje branja, 

in sicer vseh vrst in oblik, dolžnost vseh, ki skrbijo za vzgojo in izobraževanje (Bucik, 2003; 

Reščič Rihar, 2001). V raziskavi PISA (Puklek Levpušček idr., 2012) pri preverjanju bralne 

pismenosti uporabljajo različne zvrsti besedil: 

- kontinuirana besedila, in sicer umetnostna (romani, biografije, pisma) in neumetnostna 

besedila (opisi, argumentacije, poročila). 

- nekontinuirana besedila (seznami, tabele, grafi, diagrami). 

Vedeti moramo, da različni tipi besedil zahtevajo različne bralne strategije. Branje 

umetnostnih besedil se na primer zelo razlikuje od branja neumetnostnih besedil. Razvita 

zmožnost literarnega branja je zmožnost, da bralec to, kar bere, dopolnjuje s svojo lastno 

izkušnjo; da v literarnem besedilu zagleda sebe, del svojega sveta, svojega razmišljanja in 

svojega hotenja. To pomeni, da je bralec zmožen vstopiti v dialog z literarnim besedilom in 

tako ustvariti literarnoestetsko doživetje (Kordigel Aberšek, 2008).  

 

Vsako besedilo je mogoče brati na različne načine z uporabo različnih pristopov in bralnih 

strategij. Vsak učenec se mora naučiti brati razne vrste besedil in usvojiti razne možnosti 

branja oz. bralne strategije za različne vrste besedil. Zato bi morali na vseh ravneh pouka 

posvečati posebno pozornost raznim oblikam branja in strategijam, ki so primerne za različna 

besedila in konkretne potrebe, še zlasti za učenje (Pečjak in Gradišar, 2012). 

Pečjak idr. (2006) razlikujejo več vrst bralnih strategij, ki jih delijo glede na: 

- namen učenja (strategije ponavljanja, strategije povezave novih informacij s 

predznanjem in strategije urejanja informacij)  

- časovni kriterij (strategije pred branjem, med branjem in po branju).  

 

Ko govorimo o razviti zmožnosti branja neumetnostnih besedil, zagotovo ne mislimo le tega, 

da bralec gladko in tekoče bere, ampak predvsem to, da razume, kar bere. »Razvita zmožnost 

branja neumetnostnih besedil pomeni, da bralec zaznava besedilne informacije in da jih je 

sposoben povezovati v smiselno pomensko celoto – smiselno glede na notranjo logiko samega 

besedila in smiselno glede na njegovo relevantno miselno shemo« (Kordigel Aberšek, 2008, 

str. 37). Bralec si pred branjem prikliče v spomin, kaj o temi že ve, med branjem utrjuje znano 

shemo, jo dopolnjuje in po potrebi popravlja. Bralna strategija neumetnostnega besedila torej 
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predvideva, da si bo bralec prebrano tudi zapomnil. Razvita zmožnost branja neumetnostnih 

besedil pa ne pomeni le, da bralec razume več, ampak tudi, da bralec porabi za črpanje 

potrebnih informacij kar najmanj energije in časa. Cilj, h kateremu morajo biti usmerjene vaje 

za pridobivanje čim večje spretnosti branja neumetnostnih besedil, je torej zaznati le tisto, kar 

bralec potrebuje in preleteti odvečne dele besedila (Kordigel Aberšek, 2008).  

Literarnoestetsko branje se zelo razlikuje od branja neumetnostnih besedil. Ob branju 

literature ne gre za to, da bi s čim manj napora prišli do ravno pravega števila informacij 

(razen če beremo s pragmatično motivacijo, če npr. opazujemo literarno delo zato, da bi 

napisali esej), niti ne gre za to, da bi neko delo prebrali čim hitreje, in predvsem ne gre za to, 

da bi izpuščali po naši presoji odvečne informacije. To vsekakor ne gre, saj je v literarnem 

delu vsaka beseda izraz avtorjevega izpovednega hotenja. »In razvita sposobnost 

literarnoestetskega branja pomeni prav zaznavanje in prepoznavanje te enkratnosti in lepote, 

povezane z njo« (prav tam, str. 38). 

Pomembno je, da učencem v šoli pokažemo, da ne beremo vseh besedil na enak način, ampak 

da branje prilagajamo tipu besedila in ciljem, ki jim sledimo.  

 

Mladi bralec se navadno izoblikuje šele v adolescenci. Takrat naj bi spoznal, da obstaja več 

vrst branja: hitro branje (ko besedilo zgolj preletimo), študijsko branje in branje za užitek. 

Naučil naj bi se ustvarjati lasten odnos do besedila (torej biti kritičen do prebranega), se 

prepustiti besedilu in brati za svoje potrebe. Otrok naj bi se v adolescenci naučil brati tako, 

kot berejo odrasli (Kropp, 2000).  

 

Ko govorimo o branju, se nam zdi povsem samoumevno, da različni ljudje beremo na različne 

načine; otroci berejo drugače od mladostnikov, mladostniki drugače od odraslih in učenci 

drugače od učiteljev. Prav tako samoumevno ločujemo bolj ali manj izkušene in/ali občutljive 

bralce ter bolj ali manj osveščene in kritične bralce. Razločevanje med raznimi vrstami 

bralcev pa odpira vprašanje o možnostih prehoda iz ene kategorije v drugo oz. o možnostih 

razvoja iz začetnih, spontanih oblik branja v razvitejše in nadgrajene oblike (Grosman, 2000).  

Razmišljanje o možnostih razvoja branja oz. bralne sposobnosti od začetnega, spontanega4 

branja do nadgrajenega in reflektiranega branja izhaja iz dveh predpostavk: prva je ta, da 

poznamo različne načine in možnosti branja, druga pa, da določene oblike branja lahko 

                                                 
 
4 Avtorica se sprašuje, ali je oznaka »spontano« branje sploh ustrezna, saj otroci branja praviloma ne usvajajo v 
procesu primarne socializacije v družini, ampak se ga načrtno učijo v šoli. 
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štejemo za bolj razvite oz. nadgrajene in reflektirane oblike osnovnega ali spontanega branja. 

Prepričanje o nakazanih možnostih razvoja bralne sposobnosti srečamo v vseh učnih načrtih 

za jezikovni in književni pouk ter v raznih priročnikih za učitelje in študijskih gradivih. Torej 

lahko prepričanje o možnostih razvoja bralne sposobnosti štejemo za splošno sprejeto 

pedagoško izhodišče, čeprav v učnih načrtih ne srečamo niti razdelanih opredelitev 

posameznih razvojnih stopenj učenčevega branja niti predstavitev možnosti ali metod 

razvijanja bralne sposobnosti. S pogostim in načrtovano vodenim branjem se lahko naučimo 

tudi boljše in/ali učinkovitejše kritično brati razna besedila, še zlasti umetnostna (Grosman, 

2006).  

 

1.6 MANJŠI OBSEG LITERARNEGA BRANJA 

Učenci leposlovje najpogosteje berejo kot šolsko in domače branje, redkeje kot prosto branje. 

Grosman (2001) navaja, da prav to pomembno vpliva na nepriljubljenost (o tem pišejo Brglez, 

Čepič, Kankkunen in Melinc Mlekuž, 2008) oz. že kar odklonilni odnos do književnosti pri 

naraščajočem številu mladostnikov in odraslih v pošolskem obdobju, ko povsem opustijo 

branje umetnostnih besedil. Meni tudi, da nekatere oblike šolske obravnave besedila ubijejo 

učenčevo lastno literarno doživetje, z njim pa večkrat tudi zanimanje za branje leposlovja 

(Grosman, 2000). Ali kot navajajo Pečjak idr. (2006, str. 10), obseg književnega branja 

zmanjšujejo nekateri pristopi k pouku književnosti, ki »leposlovno branje odtujujejo z 

zapletenimi oblikovnimi obravnavami, ki so v nasprotju z naravnimi procesi branja, namesto 

da bi učence s pozitivno izkušnjo in podporo motivirali za branje umetnostnih besedil.«  

Učitelji se tako soočajo z učenci, ki neradi berejo leposlovje, se branju izogibajo ter iščejo 

lažje rešitve nalog ob domačem branju na spletu. Pojavlja se vedno večje število nebralcev in 

nizka funkcionalna pismenost v Sloveniji (prav tam).  

 

Učenci bi morali ozaveščati temeljno dejstvo, da bralna zmožnost ni potrebna le za branje 

leposlovja, ampak ima veliko večji pomen za kognitivni razvoj, za razvoj sporazumevalne 

zmožnosti in sposobnosti navezovanja in ohranjanja človeških stikov in še zlasti za stalno in 

samostojno pridobivanje znanja in uspešnost v šoli in po njej (Grosman, 2006). 

 

Učenčeve predstave o prebranem besedilu, ki tvorijo njegovo celostno doživetje, so zapleten 

preplet učinkov besedila in učenčevih predhodnih lastnih izkušenj, ki jih asociativno sprožajo 

posamezni segmenti besedila (Brooke, 1990, v Grosman, 2000).  
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Učitelji moramo paziti predvsem na to, da je nadgrajevanje spontanega branja usmerjeno k 

boljšemu zaznavanju in spoznavanju samega besedila. Prične se lahko šele potem, ko so 

učenci sami prebrali besedilo in v obsegu lastne sposobnosti upovedali svoje doživetje. Če 

učencu še preden prebere besedilo posredujemo razne razlage besedila in naložimo iskanje 

odgovorov na zadana vprašanja, se precej zmanjša verjetnost, da bo sam dosegel prijetno in 

zanimivo literarno doživetje (Grosman, 2000). 

Manjši obseg branja Pečjak idr. (2006) razlagajo tudi z razvojem elektronskih medijev in 

vizualno podprte pripovedi filma ter s splošno življenjsko hitrostjo današnjega časa, ki ne 

dopušča dragocenega časa za leposlovno branje. Zato moramo učitelji poiskati ustrezne 

metode in oblike pouka, ki so v skladu z didaktičnimi načeli mladinske književnosti (Kordigel 

Aberšek, 2008; Saksida, 1994) ter jih osmisliti z obravnavo pozitivnih funkcij leposlovnega 

branja v današnjem času vizualno podprte pripovedi v elektronskih medijih. Razmišljati 

moramo o takih metodah in oblikah pouka književnosti, ki bi učence motivirale za zanimanje 

zanjo in posledično za vseživljenjsko branje (Kordigel Aberšek, 2008). Izsledki raziskave, ki 

sta jo izvedla Kidd in Castano (2013), kažejo, da branje kakovostne literature spodbuja 

kognitivne sposobnosti. Zato je zelo pomembno, da učence spodbujamo k branju kakovostnih 

umetnostnih besedil, četudi se po končanem osnovnošolskem, srednješolskem oz. 

univerzitetnem izobraževanju ne bodo ukvarjali z literaturo.  

 

Vizualno podprta pripoved televizijske risanke ne spodbuja k jezikovni dejavnosti, saj je 

pretvorbo besedila v sliko za gledalce opravil že režiser. Čeprav nam lahko risanka posreduje 

isto pravljico na lažji in zato tudi bolj prijeten način, njen vzgojni učinek ni primerljiv z 

branjem ali poslušanjem pravljice. Gledanje televizije terja zgolj pasivno sprejemanje brez 

jezikovne dejavnosti in premisleka in tako spodbuja zgolj pasivno porabo časa (Grosman, 

2003).  

 

Da mladostniki malo berejo leposlovje, Zwitter (2001) razlaga z več pojasnili: 

- na razpolago imajo številne možnosti preživljanja prostega časa,  

- precej so zaposleni s šolskimi in obšolskimi dejavnostmi, zato jim za branje ostaja 

malo časa,  

- branje kot dejavnost je napornejši proces kot gledanje televizije ali igranje 

računalniških iger.  
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Eden od dejavnikov, ki tudi vpliva na to, da je med mladimi vse več nebralcev, je 

pomanjkanje pozitivnega zgleda. Jelenko (2001) je z raziskavo ugotovila, da kar 34 odstotkov 

dijakov meni, da na njihove bralne interese najbolj vplivajo starši; ti imajo torej večji vpliv 

kot šola in prijatelji. V mnogih družinah starši leposlovja sploh ne berejo, ali pa se za takšen 

način preživljanja prostega časa odločajo bolj poredko. Otrokom ne podarjajo knjižnih daril 

(čeprav samo kupovanje knjig ni zanesljiv motivator za branje leposlovja), kar je eden od 

pokazateljev odnosa do knjige in branja. Staršem bi morali pomagati in jih osveščati o 

pomenu branja leposlovja, ki lahko pomeni osnovo za vzpostavitev komunikacije med njimi 

in njihovimi otroci (Jelenko, 2001).  

 

Kropp (2000) posebej izpostavi dve starostni obdobji, v katerih je opaziti upad literarnega 

branja, in sicer okoli devetega in štirinajstega leta starosti. Približno v devetem letu začne 

izgubljati zanimanje za branje od 25 do 30 odstotkov otrok. Težava ni v tem, da otroci ne bi 

usvojili bralnih sposobnosti, ampak v tem, da se začnejo zanimati za druge stvari, kar je pri 

fantih še izrazitejše kot pri dekletih. To je tudi obdobje, ko večina otrok že bere sama, zato 

starši nehajo brati z njimi. Brez pomoči oz. spodbude staršev pa vrednost branja v otrokovih 

očeh upade. Drugo obdobje, v katerem je opaziti upad branja, je okrog štirinajstega leta. To 

obdobje omenja tudi Jelenko (2001). Razloge za to lahko iščemo v osebnostnih in kognitivnih 

spremembah, izrazitih tudi glede na spol, in v spremenjenih družbenih vlogah (starejši 

mladostniki bistveno več prostega časa namenijo druženju). Jelenko (prav tam) in Žbogar 

(2014) sta z raziskavama še ugotovili, da je največ razlik med spoloma med starejšimi 

mladostniki, kar je najbrž povezano z razvojnimi specifikami mladostništva. Ne zanimajo jih 

več zgodbe, ki prikazujejo tipizirano nedolžni svet (zlo pozunanjeno in na koncu poraženo), 

pač pa realistične zgodbe o temnejših plateh življenja, ki jih spodbujajo k razmišljanju, 

presojanju in vrednotenju. Všeč jim je, če se z literarnimi osebami lahko identificirajo. Med 

počitnicami kar 64 odstotkov mladih rado bere, med šolskim letom pa zanimanje za 

prostovoljno branje upade. Za branje jih najmanj navdušujejo učitelji, najbolj pa domači in 

prijatelji. Dijakinje berejo raje kot dijaki. Pri Bralni znački nehajo sodelovati nekje v zadnjem 

triletju. 

Učitelji pri mnogih učencih opazijo upad branja za lastno zadovoljstvo. Svoj prosti čas 

najstniki namenijo drugim stvarem, pozornost usmerijo nase in na svoje družabno življenje. 

Knjige se jim zazdijo nepomembne. Uporniško vedenje nekaterih najstnikov ni usmerjeno le 

proti staršem in šoli, ampak tudi proti knjigam in branju (Jelenko, 2011). 
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Raziskava iz leta 1997/98 (Grosman, 2006), ki so jo sestavili nekateri raziskovalci 

Mednarodnega društva za eksperimentalno poučevanje književnosti (IGEL), je pokazala, da 

se gimnazijci pritožujejo nad izborom obveznih besedil: moti jih preveliko število besedil in 

njihova narava. Od vseh podatkov o avtorjih, besedilih, obdobjih in raznih oznakah si na 

koncu ne zapomnijo več kot 5-10 odstotkov. Pritožujejo se tudi nad »prisilnim« branjem zanje 

nezanimivih besedil. Mnogi se zato tolažijo z mislijo, da jim po zaključeni šoli ne bo več 

treba brati. Pri seminarjih iz literature na Filozofski fakulteti se velikokrat dogaja, da si 

študentje ne morejo priklicati v spomin niti glavnih slovenskih in tujih avtorjev ter 

predpisanih besedil, ali pa povedo, da so zanje že slišali v šoli, vendar se ničesar ne spomnijo 

(Grosman, 2006).  

 

Jelenko (2000) je z raziskavo, v katero je vključila dijake srednjih tehniških in strokovnih šol 

štiriletnih programov v šolskem letu 1998/99, ugotovila, da:  

- branje ni priljubljena dejavnost med mladimi, 

- je nepriljubljenost povezana predvsem z domačim branjem, ki ga ne sprejemajo kot 

zanimivega, dostopnega, 

- starši premalo spodbujajo mladostnike k branju, 

- mladi niso pripravljeni dolgo časa nameniti branju, 

- bi želeli biti bolj vključeni v izbiranje besedil za domače branje. 

Anketa je še pokazala, da si dijaki želijo spodbud in vodenja pri branju. Želijo, da bi jim 

učitelji svetovali, kaj brati. Domače branje se je izkazalo kot preveč izolirano področje 

ukvarjanja z literarnimi besedili. Bolj bi ga morali približati prostočasnemu tako, da bi 

upoštevali nižjo težavnost besedil in teme, ki so dijakom blizu. Izkazalo se je, da so 

obravnave domačih branj še vedno preveč klišejske in neatraktivne, dijaki najpogosteje doma 

napišejo poročilo, ki ga učitelj nato pregleda, pogosto je tudi pisanje kontrolne naloge oz. 

testa.  

 

Med strokovnjake in pisatelje vse bolj prodira spoznanje, da gre upadanje zanimanja za 

leposlovno branje pripisati mednarodnemu nižanju vrednosti književnosti kot družbene 

vrednote. »Ali bo Nacionalna strategija za razvoj pismenosti (2006) uspela pritegniti k 

sodelovanju za sistematično urejen pouk višje pismenosti vsa možna telesa« (Grosman, 2006, 

str. 11)? Ali bomo zmogli vzpostaviti za usposabljanje učiteljev za sodoben pouk bralne 

pismenosti primerne študijske in podiplomske programe ter seminarje strokovnega 

izpopolnjevanja? Ali bomo še naprej dopuščali, da iz šol odhajajo mladi, ki po šoli ne bodo 
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več brali in ne bodo obvladali nujne funkcionalne pismenosti? Bralno društvo Slovenije in 

Bralna značka Slovenije si intenzivno prizadevata za boljše poznavanje pomena bralne 

pismenosti in za uspešnejše poučevanje pri vseh učiteljih in mentorjih, ki delajo z učenci 

(Grosman, 2006). 

Večina učencev je prepričanih, da branje ni in ne more biti prijetno in zanimivo, marveč je 

bolj ali manj neprijetna šolska obveznost, ki preneha z odhodom iz šole. Prepričanja, ki 

izvirajo iz neposredne izkušnje, so globoko zakoreninjena. Učence je težko pregovoriti, da bi 

jih spremenili. Grosman (2006) navaja, da včasih to ne uspe niti v štirih letih fakultetnega 

študija angleškega jezika in književnosti. Študente je težko pregovoriti, da je njihov občutek, 

da ne znajo brati in da niso za književnost zgolj posledica neustreznega pouka. »Bralno 

zmožnost za leposlovje je mogoče vse življenje neomejeno izpopolnjevati za vedno nova 

besedila in njihove nepričakovane razsežnosti, saj se tudi umetnostna besedila razvijajo in 

spreminjajo« (prav tam, str. 36). 

 

Veliko učiteljev književnosti se zavzema za eksperimentalno dognano spoznanje, da je 

pomemben dejavnik odtujevanja književnosti pri mladih prav književni pouk (Sell, 2000; 

Scholes, 2004, v Grosman, 2006). Zato se poraja vprašanje, ali ima obvezno branje za šolo 

posebnosti literarnega branja in bi ga zato lahko šteli za literarno branje – ali pa pri tem šolske 

obveznosti tako močno prevladujejo, da bi ga bilo smiselno opredeliti kot posebno zvrst 

literarnega branja, ki se od drugih oblik literarnega branja loči po bolj ali manj »popolni 

odsotnosti bralnega užitka« (Grosman, 2006, str. 92).  

 

V naravnem procesu branja začnejo bralci brati neko besedilo z domnevo, da je vredno 

branja. Če besedilo tega pričakovanja ne izpolni, ga navadno odložijo. Kadar pa gre za 

obvezno šolsko branje, je že začetno pričakovanje lahko drugačno. Veliko učencev namreč 

kmalu začne verjeti, da je vse obvezno branje »dolgočasna nadloga« (Hanuš, 2005, v 

Grosman, 2006). Zato ni nič nenavadnega, da namesto branja uporabijo povzetke vsebin s 

spleta, ko zaključijo šolanje, pa se nikoli več ne lotijo branja leposlovja. Želja in potreba po 

branju rasteta samo iz pozitivnih bralnih doživetij, ki bralca utrjujejo v prepričanju, da je 

literarno delo zanimivo in vredno branja. Če je šolska obravnava besedil vir negativnih 

izkušenj z branjem in je za učence najbolj »varno« sprejemati kar učiteljevo razlago, ni 

pričakovati, da bo učencem privzgojila trajno potrebo po branju umetnostnih besedil in v njih 

spodbudila željo po podpiranju in ohranjanju slovenske književnosti (Grosman, 2006).  
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Na poglobljenost branja bo v prihodnosti zagotovo vplivala elektronska knjiga. Johnson (Carr, 

2011, v Zupan Sosič, 2014) opisuje njene posledice kot pretežno negativne. Strokovnjaki 

menijo, da bodo kmalu v digitalne bralnike vdelali funkcije za družbeno mreženje, s čimer bo 

branje postalo neke vrste moštven šport. Medtem ko bomo preletavali elektronsko besedilo, 

bomo lahko zraven še klepetali in si pošiljali beležke. Videli bomo, kdo v določenem času 

bere enako knjigo kot mi, in si z njim lahko izmenjali izkušnje. Dvom zbuja tudi dejstvo, da 

naši možgani niso izoblikovani za nemoteno branje elektronske knjige. Digitalno besedilo 

zagotovo vpliva na način branja in pisanja. Tiskana knjiga je dokončen izdelek; ko so besede 

enkrat natisnjene na papir, jih ne moremo več popravljati. Elektronsko besedilo pa lahko 

popravljamo, posodabljamo, brišemo (Zupan Sosič, 2014). 

Katera knjiga bo v bodoče bralce bolj spodbujala k branju: klasična ali elektronska? Ali  bo 

branje v prihodnosti sploh odigralo pomembno vlogo v našem življenju?  

 

1.7 TEORIJE O BRALCIH 

1.7.1 UŽITKI BRANJA PO PERRYJU NODELMANU 

Nodelman (2003) poudarja, da je glavno vodilo bralcev veselje do branja. Tisti, ki radi berejo 

(tako otroci kot odrasli), to primarno počnejo zaradi veselja in ne zato, ker je to zanje dobro. 

Ob tem pa opozarja, da moramo znati biti do literature tudi kritični. McGillis (1998, v 

Nodelman, 2003) meni, da je avtoriteta bralca ključnega pomena. Kritično branje je namreč 

osvobajajoče dejanje, prav tako pa je tudi zabavno.  

Sta si ta dva razloga za razmišljanje o literarnem užitku kontradiktorna? Se lahko hkrati 

osredotočimo na užitke, ki nam jih literatura nudi in na načine, preko katerih je lahko nevarno 

manipulativna? 

Kateri so torej užitki, ki nam jih literatura nudi? Barthes (1975, v Nodelman, 2003) navaja 

dve vrsti besedil: prva imenuje plaisir (veselje), druga pa jouissance (ugodje)5. Prva besedila 

ponujajo bralcem tisto, kar pričakujejo, medtem ko jim druga nudijo užitek ob neznanem, 

prevetrijo njihova pričakovanja in jih osvobodijo vsega znanega. Bralec se tako osvobodi 

mnenja o svojem jazu, ki mu ga je oblikovala kultura, v kateri živi. 

Otroci naj berejo obe vrsti literature. 

Perry Nodelman (2003) navaja šest kategorij užitkov branja, ki jih razčleni na podkategorije: 

                                                 
 
5 Za potrebe magistrskega dela navajam delovne prevode besed: pleasure – užitek, plaisir – veselje, jouissance – 
ugodje, pri čemer sem upoštevala tudi članek Alojzije Zupan Sosič (2014).  
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1. senzorni užitek 

- izkustvo zvokov in podob v zgodbi in izven nje; 

2. gibalni užitek 

- besede, vzorci, ki jih tvori njihova izgovorjava, zanimivi načini kombiniranja 

med njimi, njihova zmožnost izražanja različnih idej; 

 

Prvi dve kategoriji sta bistvo jouissancea. Na tej točki pa se začne jouissance spreminjati v 

plaisir. 

3. predstavni užitek: 

- užitek, ko nas preplavijo čustva drugih (smejimo se komični situaciji, 

občutimo bolečino ali srečo literarnega junaka …), 

- užitek uporabe repertoarja znanja in strategij razumevanja (ko občutimo, kaj 

tekst pričakuje od svojih bralcev), 

- užitek zapolnjevanja vrzeli in učenja strategij, ki jih potrebujemo za to, 

- užitek slik in idej, ki jih tekst vzbudi v nas (vizualizacija ljudi in krajev, ki jih 

še nismo videli, ali razmišljanje o idejah, o katerih nismo nikoli poprej 

razmišljali), 

- užitek odkritja lastnega zrcala (identifikacija z literarnimi junaki), 

- užitek eskapizma (imaginarno izstopiti iz sebe in se vživeti v življenja in misli 

različnih ljudi), 

- užitek zgodbe, 

- užitek pripovedovanja zgodbe, 

- užitek strukture, 

- užitek zavedanja načinov, preko katerih se elementi literarnega dela povezujejo 

v celoto, 

- užitek razumevanja, da literatura ne le odraža življenja, ampak tudi spodbuja 

bralce k razmišljanju o eksistenci, 

- užitek pridobivanja vpogleda v zgodovino in kulturo skozi književnost, 

- užitek prepoznavanja oblik in žanrov (videti podobnosti med posameznimi 

literarnimi deli), 

- užitek formule - ponovno doživetje zgodbe, ki jo je bralec že prebral; 

4. užitek, nasproten užitku formule 

- užitek novosti (doživeti drugačne zgodbe in pesmi); 
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5. užitek odziva 

- užitek videnja skozi literaturo (zavedati se, da lahko zgodbe in pesmi 

manipulirajo z našimi čustvi in vplivajo na naše razumevanje ter moralno 

presojo na način, na katerega smo ali pa tudi nismo pripravljeni sprejeti),  

- užitek raziskovanja poti, preko katerih teksti spodkopavajo ali celo zanikajo 

njihove očitne pomene, 

- užitek razvijanja globljega razumevanja posameznikovih odzivov in 

povezovanja le-teh z odzivi na druge tekste ter razumevanja literature nasploh; 

 

6. socialni užitek 

- užitek izmenjave izkušenj o literaturi z drugimi (npr. branje drugim), 

- užitek razpravljanja z drugimi o njihovih odzivih na določen tekst. 

Zgoraj našteti užitki se navezujejo na besedne tekste. Vendar pa knjige za otroke pogosto 

poleg besed vsebujejo tudi ilustracije, ki prav tako nudijo določene užitke.  

 

Sposobnost uživanja v literaturi je priučena spretnost. Posamezniki, ki radi berejo, so to 

spretnost razvili nezavedno. Tiste, ki malo berejo, pa lahko spodbudijo senzibilni učitelji tako, 

da jih naučijo spretnosti literarnega uživanja. Otroci se lahko naučijo postati dojemljivi bralci 

literature in tako povečajo veselje do branja (Nodelman, 2003).  

 

1.7.2 BRALNI RAZVOJ PO ARTHURJU APPLEYARDU 

Obstaja več teorij o bralcih, so si pa večinoma med seboj podobne, ker temeljijo na 

psihološkem razvoju. Appleyard (1994) izhaja iz tega, kaj bralec v določenem obdobju išče v 

leposlovnem delu. V knjigi »Becoming a reader« piše o branju in o tem, kako posameznik 

postane bralec. Osredotoča se na vez, ki nastane med bralcem in tekstom. Ne glede na 

osebnostne razlike med posamezniki in različnimi okoljskimi vplivi nanje, lahko opazimo, da 

gredo vsi bralci skozi določena obdobja branja (glede na to, kako doživljajo neko zgodbo). 

Mladi bralec s seboj prinaša pričakovanja, pridobljena iz literarnih in življenjskih izkušenj, 

tekst pa se na ta pričakovanja ali odzove ali ne. Omeniti je treba, da je njegova teorija nastala 

še pred digitalnim branjem (ki je danes zelo razširjeno), vendar je vseeno uporabna.  

Appleyard (1994) opiše pet vlog, ki jih ima bralec:  

1. »THE READER AS PLAYER« (bralec kot igralec, do starosti 6 let). Otrok v 

predšolskem obdobju še ni bralec, ampak le poslušalec zgodb. Kmalu postane 



33 
 

samozavesten in dober poslušalec oz. igralec v svetu domišljije, ki odraža realnost, 

strahove in želje, preko katerih se počasi uči urejati in nadzorovati stvari. 

2.  »THE READER AS HERO AND HEROINE« (bralec kot junak in junakinja, 7-12 let). 

Šolski otrok je osrednji lik zgodbe, ki si jo nenehno na novo razlaga, medtem ko si 

ustvarja sliko sveta in vedenja ljudi v njem. Zgodbe predstavljajo nadomestek 

pragmatične izkušnje, vendar so bolj organizirane in niso tako dvoumne ter abstraktne 

kot sama izkušnja. Vanje lahko otrok kadarkoli ubeži in postane del njih. 

3. »THE READER AS THINKER« (bralec kot mislec, 13-17 let). Bralec, sedaj že 

mladostnik, s pomočjo zgodb odkriva smisel življenja, vrednote in obveze vredna 

prepričanja, ideološke predstave ter verodostojne vzornike, vredne oponašanja. 

Resnica teh idej in način življenja je bistven kriterij pri ocenjevanju oz. sojenju teh 

zgodb. 

4. »THE READER AS INTERPRETER« (interpretativni bralec, 18-25 let). Bralec, ki 

sistematično študira literaturo (študira jezik, podiplomski študent, učitelj itd.), pristopi 

k njej zelo organizirano. Besedilo preučuje kot organiziran del znanja s svojimi 

principi raziskovanja in pravili dokazovanja le-teh. O besedilu se nauči analitično 

pogovarjati oz. govoriti, pridobi občutek za zgodovino besedila in mogoče celo 

kritično teorijo o vplivu literarnega dela. 

5.  »THE PRAGMATIC READER« (pragmatični bralec, nad 25 let). Odrasli bralci berejo 

na več različnih načinov, ki z manjšimi odstopanji posnemajo značilne odzive 

prejšnjih vlog: pobegniti v literaturo, presoditi resnico o izkušnjah, zadovoljiti čut za 

lepoto, izzvati sebe z novimi izkušnjami, potolažiti sebe s podobami o modrosti. 

Skupno vsem odzivom različnih pragmatičnih bralcev je, da sedaj bolj pragmatično in 

zavestno izbirajo, čemu se bodo lotili branja. 

Te vloge pa ne opisujejo unikatne izkušnje posameznega bralca z določeno knjigo. Niti ne 

vključujejo posameznikovih predhodnih izkušenj, kognitivnih sposobnosti ter osebnostnih 

lastnosti, kar je povsem irelevantno za to shemo, pa vseeno lahko pojasni, v čem se 

posamezni bralci razlikujejo. Prav tako na branje vplivajo še drugi dejavniki (npr. spol), zato 

ta shema ni tako univerzalna kot npr. Piagetova. 

Eno od prednosti nastale sheme vidi Appleyard (1994) v tem, da lahko učitelju pomaga pri 

poučevanju; učitelj ve, skozi katere faze naj bi šli učenci, in tako prilagodi svoj način 

poučevanja. 
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Naše prve izkušnje s knjigo in namišljenim svetom iz otroštva imajo za nas pomembno vlogo. 

Appleyard (1994) opozarja, da so zelo pomembne tudi izkušnje otroka, ki še ne zna brati. V 

stik z namišljenim svetom pride veliko prej, kot zna dekodirati črke.  

Kako se bralec z odraščanjem spreminja? Appleyard strne ideje Iserja, Rosenblatta in 

Hollanda: branje je srečanje bralca s tekstom ob točno določenem času na točno določenem 

kraju. Šele to srečanje pripelje zgodbo, pesem oz. neko literarno delo do obstoja. Zgodba ni 

enaka tekstu na papirju niti ni zgolj bralčev odziv na tekst. Zgodba je dogodek, ki izhaja tako 

iz teksta kot iz osebnosti in izkušenj, ki jih bralec prinaša branju. Bralec in tekst sta torej v 

interakciji. Bralec s seboj prinaša pričakovanja, pridobljena iz literarnih in življenjskih 

izkušenj, tekst pa se na ta pričakovanja ali odzove ali ne.  

Če želimo razumeti, kako ta model deluje na otrokovih izkušnjah literature, si lahko 

podrobneje ogledamo Piagetovo teorijo kognitivnega razvoja. Piaget je otroke obravnaval kot 

aktivna, razvijajoča se bitja z lastnimi notranjimi impulzi in razvojnimi vzorci. Menil je, da je 

spoznavni razvoj rezultat otrokovega prizadevanja, da bi razumel svet in nanj vplival. Po 

njegovem mnenju se spoznavni razvoj začne s prirojeno sposobnostjo prilagajanja okolju. Ko 

se otroci srečajo z novimi izkušnjami, preoblikujejo svoj pogled na svet in se po njem ravnajo 

(Appleyard, 1994; Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003). Tudi sposobnost 

literarnega branja se pri mladem bralcu razvija prek več razvojnih faz. V skladu s Piagetovo 

teorijo strokovnjaki (Kordigel, 1994, v Krakar Vogel, 2004) bralni razvoj delijo na štiri 

obdobja, v katerih se razločno kažejo bralni interesi. 

1. Prvo obdobje je obdobje praktične inteligence (do 2. leta starosti). S stališča bralnega 

razvoja je pomembno, da se otrok v tem obdobju že zanima za slikanice, ob katerih 

mu odrasli pripovedujejo in pozneje berejo. 

2. Drugo obdobje je obdobje intuitivne inteligence (po 2. letu starosti), za katerega je 

značilno, da otrok že posluša zgodbice in pravljice (v verzih, glasbene pravljice, 

besedila z elementi ponavljanja). 

3. Tretje obdobje je obdobje konkretnih, logičnih intelektualnih operacij (po 7. letu 

starosti), ki ga zaznamuje privlačnost domišljijsko bogate literature, polne nenavadnih 

doživetij, ki pa presega klasično pravljico oz. po Appleyardu (1994) bralca »junaka« 

privlačijo močni in stabilni literarni junaki, ki se zapletajo v kompleksna dejanja. V 

tem obdobju se po Kroppovem mnenju (2000) zgodi tudi prvi večji osip bralcev. 

4. Četrto obdobje je obdobje abstraktne inteligence (po 12. letu starosti) in sovpada z 

obdobjem adolescence. Na začetku je še opazno zanimanje za pustolovske romane, 

strip, mladinsko literaturo, počasi pa se prebuja tudi zanimanje za literaturo za odrasle, 
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stopnjuje se sposobnost literarnega branja. Appleyard (1994) bralca v tem obdobju 

imenuje »razmišljujoči« bralec: bralec, ki razmišlja o moralnih, socialnih in 

psiholoških vprašanjih in so mu všeč knjige, ki mu dajo misliti. Proti koncu tega 

obdobja po Appleyardovem mnenju nekateri bralci preidejo na stopnjo bralca 

interpreta, ki ga zanima globlji in kompleksnejši prodor v literarnost literarnega 

besedila. Kropp (2000) opozarja, da je v tem obdobju mogoč drugi množičen osip 

bralcev. 

 

Psihoanalitična teorija Sigmunda Freuda je uporabno dopolnilo, saj se osredotoča na čustva 

in odločilen vpliv izkušenj iz otroštva na kasnejši razvoj. Po njegovem mnenju domišljija 

pomembno vpliva na podzavestne želje in strahove, s čimer lahko bolje razumemo moč 

nekaterih tematskih zgodb otroškega branja. Vendar pa ima Freudova teorija v tem kontekstu 

tudi določene pomanjkljivosti. Nekateri vidiki branja zahtevajo bolj inkluzivno različico 

razvoja, ki vključuje medosebno in socialno gradnjo naših vrednot in odnosov (Appleyard, 

1994).  

 

Erik Erikson (za razliko od Piageta) ne razlaga razvoja kot »ravno črto«, sestavljeno iz 

mnogih ireverzibilnih korakov, ampak meni, da poteka razvoj po fazah. Na vsaki stopnji se 

pojavi kriza osebnosti, ki jih moramo za razvoj zdravega jaza zadovoljivo razrešiti. Če katere 

ne razrešimo, lahko to storimo kasneje (Appleyard, 1994; Papalia idr., 2003). Fleksibilnost 

Eriksonovega pogleda na razvoj se prilega diskusiji o branju, saj se spretnost branja ne razvija 

ločeno od ostalega razvoja. Vključuje kognitivne strukture, afektivna vprašanja, medosebne 

odnose in še posebej socialne vloge, ki jih kultura prinaša razvijajočemu se bralcu. Še več, 

branje je spretnost, ki je ne obvladajo vsi, in navada, ki je ne ohranijo vsi kot najstniki in 

odrasli, pa čeprav so kot otroci veliko brali. Bralci lahko pri bralnem razvoju tudi nazadujejo. 

Če želimo popolnoma razumeti spremembe v bralčevi senzibilnosti, se moramo osredotočiti 

na socialni kontekst, v katerem se bralčeve izkušnje razvijajo (Appleyard, 1994).  

 

Razvoj branja je hkrati tesno povezan  z otrokovim psihološkim in spoznavnim razvojem 

(prav tam) ter zato neizogibno močno individualen, saj posamezni otroci dosegajo različne 

razvojne stopnje v različnih starostih. Pouk, ki se ravna predvsem po bolj razvitih učencih in 

togo po učnem načrtu, ima lahko trajne posledice za učence s počasnejšim razvojem, ki 

pogosto začnejo zaostajati pri vseh predmetih, odvisnih od učinkovitega branja. »Zato 

dosežene stopnje bralnega razvoja posameznih učencev včasih ne odslikavajo njihovih 
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osebnih zmožnosti, marveč zapleten preplet zunanjih dejavnikov, ki jih je v šolski praksi 

težko nadzorovati« (Grosman, 2000, str. 13).  

Strokovnjaki za preučevanje branja opozarjajo na zapletenost branja; vedno moramo 

upoštevati tri dejavnike: bralca, besedilo ter interakcijo med njima (Appleyard, 1994). Zaradi 

pomembnega vpliva na branje književni pouk opisujejo tudi kot pasivno (uspešno ali 

neuspešno) literarno socializacijo (Grosman, 2000).  

 

Krakar Vogel (Krakar Vogel in Blažić, 2013) uporablja tri pojmovanja za bralca, in sicer: 

1. motivirani bralec (7.-9. razred osnovne šole ter poklicna šola),  

2. kultivirani bralec (gimnazija) in  

3. razmišljujoči bralec (štiriletne srednje strokovne šole). 

Pri motiviranem bralcu je ključnega pomena začetna pozitivna izkušnja z branjem, ki 

spodbuja nadaljnje branje, razmišljanje, doživljajsko-kritično odzivanje in vrednotenje. Pri 

kultiviranem bralcu je začetno bralno doživetje motivacija za njegovo poglabljanje prek 

razmišljanja, raziskovanja vsebine in oblike, razvrščanja, primerjanja, literarnega in 

zunajliterarnega vrednotenja. Za razmišljujočega bralca je literarno doživetje izhodišče za 

razmišljanje o vsebinskih, deloma tudi oblikovnih plasteh besedil, za razvrščanje in 

zunajliterarno vrednotenje.  

 

Izsledki raziskave, ki sta jo izvedla Kidd in Castano (2013), kažejo, da branje kakovostne 

literature spodbuja kognitivne sposobnosti. Izvedla sta pet poskusov, s katerimi sta branje 

kakovostne literature primerjala z branjem strokovnih besedil, branjem trivialne literature in z 

nebranjem ter ugotovila, da izmed vsega naštetega le branje kakovostne literature vpliva na 

višje rezultate na testiranju.  

 

V povezavi z branjem je bilo na področju nevroznanosti narejenih več raziskav (Armstrong, 

2013; Nikolajeva, 2014; Perenič in Bon, 2015), vendar presegajo koncept magistrskega dela. 
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2 BRALNA MOTIVACIJA 

2.1 OPREDELITEV BRALNE MOTIVACIJE 

Motivacijski proces sestavljajo tri faze: javljanje potrebe, aktivno delovanje oz. usmerjenost k 

cilju in zadovoljitev potrebe (Kobal Grum in Musek, 2009, v Žbogar, 2014), ta pa je pri 

pouku književnosti močno odvisna od učenčevih občutkov ugodja, pa tudi kognitivnega 

konflikta, književnega problema, ki se poraja ob branju literature. Radovednost, veselje do 

branja, užitek in intelektualno napetost budijo razmišljanje o književnem besedilu, 

diskutiranje, debatiranje in pogovarjanje o prebranem (Žbogar, 2014).  

 

Gradišar (2000) pojmuje bralno motivacijo 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 ponovno doživeti.  

Bralno motivacijo bi lahko definirali kot proces pospeševanja namena za branje, ki je lahko 

spodbujen z zunanjimi ali notranjimi motivatorji. Notranji vnašajo vrednostno stališče, da 

branje prinaša zadovoljstvo, pozitivne izkušnje branja vplivajo na naklonjeno stališče do 

branja, ki ponovno vpliva na namen za novo branje (Jelenko, 2000). 

 

Številne raziskave potrjujejo, da je bralna motivacija pomembno povezana z bralno in učno 

uspešnostjo učencev (Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006, v Marjanovič Umek idr., 2012). 

Učenci se v nižjih, še bolj pa v višjih razredih osnovne šole, srečajo z učnim gradivom, ki se 

ga morajo naučiti. Branje je tako najpomembnejše sredstvo učenja, dobro razvita bralna 

zmožnost (tekoče, avtomatizirano branje) pa eden ključnih ciljev poučevanja v prvem triletju. 

Učenec, ki ni motiviran za branje, se izogiba učnim situacijam, kar ga posledično vodi k 

manjši učni uspešnosti. Zato je pri začetnem učenju branja izjemno pomembno, da 

spodbujamo motivacijo za branje in jo med začetnim opismenjevanjem tudi ohranjamo.  

 

Sodobni motivacijski teoretiki pišejo o motivaciji za branje kot spletu posameznikovih ciljev 

in prepričanj, ki so v povezavi z branjem. Otroci se odločijo za branje iz različnih motivov: 

eni berejo, ker se radi zatopijo v knjigo, drugi zato, ker so radovedni in želijo izvedeti čim več 

zanimivega. Nekaterim branje predstavlja izziv in imajo radi zapletene in zahtevne zgodbe. 

Mnogi berejo zato, da se o knjigi pogovarjajo in izmenjujejo mnenja s prijatelji. Nekateri 

otroci pa berejo zgolj zato, da ustrežejo učiteljici ali da se s tem prilagodijo večini v razredu. 
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Nekateri radi berejo, ker želijo doseči nagrado ali boljše ocene. Otroci so motivirani na 

različne načine in za različne bralne vsebine (Bucik, 2003). 

Če želimo kot starši, vzgojitelji ali učitelji ustvariti osnovo za razvijanje zavzetega bralca, 

moramo poznati različne dimenzije motivacije, medsebojno delovanje in vplivanje 

posameznih dejavnikov motivacije ter prepoznati individualne razlike med otroki. Naš skupni 

cilj je vzbuditi interes, spodbuditi pozitiven odnos do branja in povečati bralne aktivnosti ter 

bralne dosežke (prav tam). »Motivacija za branje mora izhajati iz načel pozitivnega 

spodbujanja in vzbujanja zanimanja za branje« (Žigon, 2001, str. 9). 

Bralno motivacijo sestavljajo notranje in zunanje motivacijski dejavniki. Notranje 

motivacijski izhajajo iz posameznika (interes, vključenost in kompetentnost učenca), zunanje 

motivacijski pa so tisti, pri katerih na pobudo za branje deluje nek zunanji dražljaj (dobra 

ocena, učiteljeva pohvala, tekmovanje). Pri bralcih se običajno prepletajo notranji in zunanji 

motivacijski dejavniki. Cilj poučevanja je spodbujati predvsem notranje motivacijske 

dejavnike, saj delujejo dolgoročneje (Gradišar, 2000; Marjanovič Umek idr., 2012).  

 

2.2 NOTRANJA IN ZUNANJA MOTIVACIJA ZA BRANJE 

Notranja motivacija izhaja iz posameznikovega interesa in ne potrebuje nobene nagrade, 

razen spontane izkušnje posameznika, povezane z njegovim interesom in s tem tudi užitkom 

ob branju. Pri zunanji motivaciji pa se posameznik udejstvuje v aktivnosti zaradi neke zunanje 

spodbude. Tako na primer otrok bere, ker bo dobil neko nagrado za branje – motiviran je s 

spodbudo, ki mu jo je dala vzgojiteljica oz. učiteljica (Bucik, 2003). 

 

Raziskave (prav tam) so pokazale, da so otroci, ki radi berejo, iz družin, kjer tudi domači radi 

berejo in spodbujajo branje. Za razvoj notranje motivacije je zelo pomemben tudi občutek o 

tem, da si sposoben in učinkovit pri branju. Zato moramo poskrbeti, da so aktivnosti za otroka 

optimalno izzivalne, kar pomeni, da ne smejo biti niti pretežke niti prelahke. Na razvoj 

notranje motivacije vpliva tudi posameznikova avtonomnost in svoboda.  

 

Učencem lahko pomagamo do uspeha tako, da ustvarimo pogoje, da jih vzgojimo v čim bolj 

motivirane bralce. Strokovnjaki ugotavljajo, da je več vzrokov za morebitni škodljivi vpliv 

zunanje motivacije na notranjo. Ponujanje nagrade otrokom za nekaj, kar že tako ali tako radi 

počnejo, lahko odvrne njihovo zavzetost za to dejavnost. Zunanje motiviranje pogosto sloni  

na edini merljivi sestavini branja, in sicer na številu prebranih knjig, ki pa za razvijanje bralca 
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ni bistvena (Bucik, 2003). Žigon (2001) pa je mnenja, da so zunanji motivacijski dejavniki, ki 

promovirajo branje, za bralca prav tako pomembni, saj pripomorejo, da postane bralno 

sposoben in tako samostojna zrela osebnost. 

Guthrie (1996, v Gradišar, 2000) meni, da notranje motivirani bralec uporablja dobre 

strategije razumevanja, je radoveden, si postavlja cilje, regulira trud glede na postavljene cilje, 

rad deli izkušnje s sošolci, pokaže, kaj zna (je samozavesten), njegova nagrada je novo 

znanje, užitek. Zunanje motivirani bralec pa se izogiba branju (bere le tisto, kar mora), se 

izogiba uporabi strategij, jih ne pozna, je ustrežljiv, cilje mu postavljajo drugi, išče najkrajšo 

pot do cilja, se izogiba negativni evalvaciji (anksioznost, samoobramba), njegova nagrada je 

ocena, priznanje.  

 

2.3 DEJAVNIKI BRALNE MOTIVACIJE UČENCEV 

Za razvijanje bralne motivacije je pomembno, da ima otrok pozitivne izkušnje z branjem že 

od najzgodnejšega otroštva naprej. Otroku predstavljajo bralni model najprej starši in/ali 

skrbniki, kasneje pa tudi vzgojitelji in učitelji. Učitelj, ki sam rad bere in z veseljem govori o 

knjigah, ki jih učenci spoznavajo, bo motiviral tudi učence.  

 

Cilj staršev, vzgojiteljev in učiteljev je razviti zavzetega bralca, vzbuditi interes za branje, 

pozitiven odnos do branja in s tem povečati bralne aktivnosti in bralne spretnosti, torej boljše 

razumevanje prebranega, rabo učinkovitih bralnih strategij ipd. Vzgojitelji in učitelji morajo s 

spodbudami poskrbeti najbolj za tiste, ki niso deležni dovolj branja s strani staršev, in tiste, ki 

so slabši bralci ter imajo zaradi tega težave. Otroci, ki v predšolskem obdobju niso bili deležni 

branja s strani staršev, počasneje pridobivajo izkušnje v hitrosti branja, izbiri vsebin, 

spretnosti pripovedovanja oz. drugačnega izkazovanja prebranega. Branje naj ne bi bilo 

področje, na katerem se tekmuje, saj ni pomembno, koliko knjig je otrok prebral, temveč to, 

da mu branje nekaj pomeni, ga veseli in notranje bogati (Bucik, 2003). 

 

Na osnovi svojih dolgoletnih izkušenj je angleški pisatelj in učitelj Aidan Chambes ugotovil, 

da ustvarjamo bralce po naslednjih načelih: 

- priporočanje ovrednotenega branja (otrok naj uživa!), 

- svetovanje primernega branja otrokom (knjižničar in učitelj), 

- ponovno branje dobrega besedila, 

- pozitivna kritika je najboljša promocija, 
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- otrokom moramo omogočiti branje (čas!), 

- predlog o sprejemu zakona o obveznem, vsakodnevnem branju v šolah,  

- bralce ustvarjajo bralci (strokovna usposobljenost knjižničarjev in učiteljev), 

- šola naj ustvari bralno vzdušje, da bodo nekoč otroci »bralci za vse življenje«. 

Nobena metoda ali način ni garancija, da bodo otroci radi brali. Naša naloga je, da v njih 

prebudimo željo po branju ter jim ponudimo možnost, da zrastejo v bralce, ki uživajo v branju 

(Knaflič, 2001). 

 

Baker in Wigfield (1999, v Gradišar, 2000) navajata, da je bila večina raziskav o branju v 

osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja v svetu osredotočena na kognitivne 

vidike branja (besedno prepoznavanje, bralno razumevanje). Vendar pa je branje tudi 

dejavnost, ki zahteva trud in napor, zato vsekakor ne smemo zanemariti motivacije za branje. 

Večino raziskav, ki se ukvarjajo z branjem, zanimajo otrokova stališča do branja oz. bralčeva 

čustva do branja. Bolj kot so bralčeva stališča do branja pozitivna, bolj je bralec motiviran za 

branje. Razvijanje motivacije je najpomembnejši dejavnik pri poučevanju branja mlajših 

otrok.  

 

Guthrie in sodelavci (1996, v Gradišar, 2000) vidijo motivacijo za branje kot neločljiv del 

celotne bralne vpletenosti in angažiranosti bralca in menijo, da je povezana s celotno učno 

motivacijo učenca. Guthrie, odličen poznavalec bralne motivacije, tako opiše dobrega, 

angažiranega bralca: 

1. Angažiran bralec je motiviran. Želi brati in si knjige izbira po lastni želji.  

2. Angažiran bralec ima potrebo po pojmovnem razumevanju. Avtor meni, da je v otroku 

potreba po razumevanju pojmov, spoznavanju sveta osnovnejša kot po zadovoljevanju 

čustvenih potreb, razvijanju kognitivnih sposobnosti ali manipulaciji z jezikom. Tudi 

pri branju leposlovja gre v osnovi za pojmovno razumevanje. Potreba po razlagi, 

razumevanju sveta je bistvena za vpletenost v pismenost. Bralci, ki to čutijo, postanejo 

bralci za vse življenje. Pojmovno učenje je zelo povezano z notranjo motivacijo in 

interesi. 

3. Angažiran bralec uporablja kognitivne strategije oz. išče najbolj učinkovito pot do 

cilja. Pri branju so določena znanja avtomatizirana, vendar pa je večina strategij pod 

učenčevo kontrolo. Uporaba kognitivnih strategij je nujna pri pojmovnem učenju. 

Povzemanje besedila in samokontrola med branjem sta zelo kompleksni in uporabni 

strategiji na vseh stopnjah izobraževanja. V višjih razredih so potrebne tudi višje ravni 
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strategij (reševanje problemov, iskanje informacij, povezovanje prejšnjega znanja z 

novo bralno vsebino, sklepanje in razumevanje različnih zvrsti besedil).  Čeprav so 

strategije zelo dragocene, pa se jih le redki učenci dobro naučijo, ker morajo biti za 

učenje motivirani. Pri tem jim pomagajo notranji cilji branja.  

4. Angažiran bralec deli znanje z drugimi, je socialno udeležen. Bralec je namreč tudi del 

socialnega okolja. Pri branju ima stike z avtorjem, sošolci, učiteljem. S sodelovanjem 

se količina in globina branja povečuje. 

 

Gambrell (1996, v Gradišar, 2000) navaja, da na učenje pismenosti vplivajo različni 

motivacijski dejavniki, med katerimi sta najpomembnejša prepričanje o svojih sposobnostih in 

vrednost naloge, kot jo zaznavajo učenci. Paris in Oka (1986, v Gradišar, 2000) menita, da 

bodo bralci, ki verjamejo, da so uspešni in sposobni, verjetno tudi bolje izvedli naloge kot 

tisti, ki tega prepričanja nimajo. Po Winniju (1986, v Gradišar, 2000) je idealen bralec tisti, ki 

se čuti sposobnega, sprejema branje kot osebno vrednoto in ve, da je branje v življenju zelo 

pomembno. V tem primeru je motivacija definirana s samovrednotenjem bralca in pomenom, 

ki ga pripisuje branju. 

 

V okviru motivacije imajo pomembno vlogo tudi interesi. Bralni interesi so značilnosti 

posameznika in/ali besedila in so povezani z bralnim razumevanjem in drugimi bralnimi 

rezultati. Za razvoj, poglabljanje in vzdrževanje bralnih interesov morajo biti izpolnjeni 

naslednji pogoji: 

- Otrok naj bere takšno gradivo, ki pritegne njegovo pozornost. 

- Težavnost bralnih gradiv naj bo primerna otrokovi bralni sposobnosti. 

- Otrok naj ima priložnost, da bralno dejavnost dokonča; pomembno vlogo pri tem ima 

čas, ki ne sme biti omejen, pomembna pa je tudi dolžina izbranih besedil. 

- Otrok naj dobi potrditev v socialnem okolju; to je lahko pohvala, nagrada, še boljša pa 

je izmenjava izkušenj (Gradišar, 2000).  

 

Ko govorimo o bralni motivaciji, moramo omeniti tudi stališča. To so individualna čustva o 

branju. Nekateri otroci menijo, da bi brali več, če bi imeli več prostega časa, spet drugi pa 

pravijo, da je branje dolgočasno in da ne bi brali za zabavo tudi, če bi imeli več prostega časa. 

Obstajata dva glavna razloga za ta stališča in čustva: pomanjkanje pozitivnega zgleda in 

pomanjkanje svobode izbire branja (Jelenko, 2000). 
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Roehler in Duffy (1993, v Gradišar, 2000) poudarjata, da je za razvijanje stališč zelo 

pomembno, da učenec razume, kar bere in ima o sebi kot bralcu dobro mnenje. Navajata 

nekaj konkretnih predlogov: 

- Učitelj naj ponudi učencem raznovrstno literaturo.  

- Branje naj bo razburljiva izkušnja, upošteva naj se interese učencev.  

- Šola naj ustvari takšne okoliščine, ki spodbujajo učence k branju.  

- V razredu naj bo razredna knjižnica.  

- Bralni kotiček naj bo prijetno urejen.  

- Neprekinjeno tiho branje naj bo integralni del vsakega poučevalnega dne.  

- Izmenjava knjig med učenci v razredu naj postane navada, pomembne pa so tudi druge 

dejavnosti, ki spodbujajo branje (predstave, tekmovanja, kvizi, radijska poročila ipd.).  

- Učenci naj postanejo aktivno udeleženi v dejavnostih, ki podpirajo bralni razvoj.  

 

Osrednja ideja izkustvenega in inovativnega učenja je, da se najbolje naučimo stvari, če jih 

sami delamo in smo dejansko aktivni. Na tem načelu temelji načrt pouka književnosti, ki 

izpostavlja spoznavanje književnosti ob lastnem branju in interpretiranju le-te. Tako učenje je 

povezano s konkretno življenjsko situacijo v dvojnem smislu: problem naj bo za posameznika 

osebno pomemben, neposredna učna situacija mora biti ugodna za učenje. Pomen 

izkustvenega učenja je pri pouku književnosti upoštevan, saj pridobivanje znanja temelji na 

izkušnji, branju; vendar bi morali bolj upoštevati načelo, da se učenec zares uči, ko ga učenje 

zanima. Zato moramo izbirati besedila, ki so učencem tematsko blizu (Jelenko, 2000). 

 

Pri usposabljanju za branje ima največjo vlogo družina. Veliko vlogo imajo tudi vzgojitelji v 

vrtcu in kasneje učitelji v osnovni šoli (Milavec, 2000; Žigon, 2001) ter knjižnice s svojimi 

dejavnostmi, vrstniki, mediji, knjigarne itn. (Žigon, 2001). 

 

2.3.1 VPLIV DOMAČEGA OKOLJA 

Za razvoj motivacije je pomembno, da  ima otrok pozitivne izkušnje z branjem že od 

najzgodnejšega otroštva naprej (Bucik, 2003; Kropp, 2000; Milavec, 2000). 

 

Proučevanja na področju branja (Bucik, 2003) kažejo, da je za ustvarjanje zavzetih bralcev 

pomemben užitek, ki ga dobijo z branjem, in motivacija, ki jih spodbudi, da se naučijo brati. 
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Veliko vlogo pri razvoju pozitivnega odnosa do branja in interesa za branje ima otrokova 

družina.  

Interes za branje se pri otroku kaže že v predšolskem obdobju. Pomembno je, da otrok vidi 

odrasle, ki berejo z užitkom, da otroka obkrožajo knjige, da je branje povezano s čustveno 

ugodnimi izkušnjami in da jim odrasli z navdušenjem približamo branje ter učenje branja. 

Pravilen pristop staršev je tisti, ki otroka lahko trajno poveže s knjigo ali pa mu odvzame 

zanimanje zanjo. Starši, ki uživajo v branju, pospešujejo otrokov pozitiven odnos do branja. Z 

zgodnjimi bralnimi aktivnostmi v predšolskem obdobju vzpostavijo temelje za otrokovo 

učenje branja v šoli. Pozneje si otroci z branjem v prostem času in branjem za zabavo 

razvijajo bralne zmožnosti, torej vedno več berejo. Tisti, ki berejo več, pa postanejo boljši 

bralci. Zato, da se otrok pozneje razvije v kompetentnega bralca, je življenje v okolju, kjer je 

branje cenjeno, ključnega pomena (Heršič-Kovšca, 2000; Knaflič, 2003; »Poučevanje branja 

v Evropi«, 2011; Reščič Rihar, 2001).  

Branje pa ima (žal) v številnih družinah premajhen pomen. Starša, ki le redko bereta 

leposlovje ali pa sploh ne, s svojim ravnanjem kažeta, da branje ni pomembno. Če prosti čas 

preživljata pred televizorjem, otrokom ponujata zgled za manj naporno pridobivanje 

informacij in doživljanje estetskih užitkov ter pridobivanje novih znanj in spoznanj. Zelo 

atraktiven način za to je postal tudi računalnik, ki pri mnogih otrocih postaja najpomembnejši 

tako pri zabavi kot pri učenju. Teh dejstev ni mogoče bistveno spremeniti, lahko pa jih 

poskušamo vključevati pri bralni motivaciji in branju ter pri izboljšanju bralnih rezultatov. 

Splet lahko uporabimo kot orodje za bralno motivacijo otrok (Jelenko, 2000). 

Rezultati poročila, ki ga je pripravil nacionalni sosvet za zgodnjo pismenost (»Developing 

early literacy, 2008«) kažejo, da bralne dejavnosti, na katere so doma vplivali starši, 

pomagajo pri razvoju otrokovih splošnih kognitivnih in govornih zmožnosti. V nekaterih 

drugih študijah (Sénéchal in LaFevre, 2002, v »Poučevanje branja v Evropi«, 2011) so 

ugotovili pozitivno povezavo med sodelovanjem staršev in zgodnjim branjem besed ter 

spretnostjo tekočega branja, pa tudi v zvezi z motivacijo otrok za branje, njihovim interesom 

za branje in užitkom pri branju (Baker in Scher, 2002, v »Poučevanje branja v Evropi«, 2011). 

 

Starši, ki svojim otrokom veliko berejo že v predšolskem obdobju, pospešujejo potek 

zaznavanja in zavedanja besed, zlogov in glasov. Otrok lahko med poslušanjem opazuje 

zvezo med napisanim in prebranim. Ob tem pridobiva znanje o značilnostih besedila, o tem, 

kje se začne brati in pisati, kako se nadaljuje, da obstajajo različne oblike črk, besed, stavkov 

… Spozna, da je knjiga sestavljena iz platnic in knjižnega bloka, kaj so listi in kaj strani ipd. 
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Otroci, ki so obdani z različnim bralnim gradivom, kmalu prepoznajo različne vrste tiskanega 

gradiva: slikanice, knjige, revije, časopise ipd. Vsa ta spoznanja jih postopoma uvajajo v svet 

pismenosti. S takšnim znanjem je otrok bolje pripravljen na opismenjevanje in napreduje 

hitreje, kar ga spodbuja k razvijanju novih spretnosti, s katerimi prihaja do novih spoznanj in 

tako vsestransko napreduje (Knaflič, 2003). 

 

Otrokom je potrebno brati tako leposlovno kot stvarno literaturo. K razvoju bralnih navad 

prispeva branje različnega gradiva in tiskanih sporočil ob različnih priložnostih, zato naj 

odrasli otrokom poleg slikanic berejo tudi revije, propagandno gradivo, zgibanke … Izbirati je 

potrebno različne literarne zvrsti, največkrat pa seveda posežemo po tistih, ki so otroku všeč. 

Za nekoliko starejše predšolske otroke je zelo zanimivo branje v nadaljevanjih ali branje 

debelih knjig, iz katerih otroku vsak večer preberemo eno pravljico (Jamnik, 2003).  

Pomembno je, da starši skupaj z otrokom obiščejo knjigarno in mu občasno tudi kupijo knjigo 

(otroku darujejo knjigo ob praznikih, za rojstni dan, ob novem letu ipd.). Otrok naj knjigo in 

branje doživlja kot darilo (Jamnik, 2003).  

 

Ni dovolj, da odrasli samo poznamo pozitivne učinke branja. Najprej ga moramo sami izkusiti 

in v njem resnično uživati. Šele nato ga lahko posredujemo tudi otrokom. Le na ta način lahko 

»ustvarjamo bralca«. Za otroka in starše je zelo pomemben tudi prvi obisk knjižnice. Vtis, ki 

si ga bodo o njej ustvarili, bo odločal, ali se bodo vanjo radi vračali ali pa bodo prihajali le, ko 

bo nujno. 

Čeprav si knjige izposojamo v knjižnici, je pomembno, da imamo neko zbirko knjig tudi 

doma, t. i. domačo knjižnico. Le tako lahko otrok vzame knjigo v roke, kadarkoli si zaželi 

(Reščič Rihar, 2001).  

 

Podatki raziskave o pismenosti odraslih, ki jo je opravil Andragoški center Slovenije leta 

1998, kažejo, da ima pismenost staršev pomembno vlogo pri razvoju pismenosti pri otroku in 

kasneje odraslem. Ta vpliv je lahko posreden (preko izobrazbe staršev) ali neposreden s 

prenašanjem bralne kulture in bralnih navad (obiskovanje knjižnic, zagotavljanje časa za 

branje knjig ipd.) z ene generacije na drugo. Rešitve za izboljšanje ravni pismenosti 

prebivalstva je potrebno iskati na družbeni in individualni ravni. Na družbeni ravni je to 

seznanjanje javnosti o pomenu bralnih, pisnih, računskih in digitalnih spretnosti za današnji 

čas. Na individualni ravni pa to lahko pomeni učiti starše o tem, kako pomagati otroku pri 

šolskem delu in kako prispevati k razvijanju otrokovih temeljnih spretnosti. Starši se namreč 
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zavedajo pomena izobrazbe za današnji čas, želijo vplivati na kakovost izobrazbe in dejavno 

posegajo v šolanje svojih otrok. Pogosto pa je njihova težava v tem, da ne vedo, kako 

pomagati (Knaflič, 2001). 

 

Otroci veliko časa preživijo pred televizijo. Otrokom, ki rastejo ob televiziji, se ob slikovno 

podprtih pripovedih jezikovne sposobnosti ne razvijajo dovolj. Zato imajo ob vstopu v šolo 

pri učenju branja in pisanja težave. Mnogo se jih nikoli ne nauči dobro brati. Slabo razvite 

bralne sposobnosti zavirajo razumevanje besedil v učbenikih. Otrok ne more izluščiti 

informacij iz besedila, ki ga ne razume, ne more se naučiti učne snovi in dosega slabši učni 

uspeh. S starostjo upade tudi interes za umetnostna besedila, čeprav praviloma vsi otroci v 

predšolskem obdobju radi poslušajo in uživajo ob pravljicah in drugi njim primerni literaturi, 

dokler jim jo kdo bere ali pripoveduje (Kropp, 2000). 

Učenje branja je obsežno in zahtevno, zato, če naj otrok postane bralec za vse življenje, 

potrebuje pomoč staršev. Kropp (2000) staršem svetuje, naj: 

- otrokom berejo,  

- ko so še majhni, jih poslušajo, kako berejo, 

- se z njimi pogovarjajo o branju, ko so starejši,  

- jim omogočajo mirne trenutke, primerne za branje, 

- kupujejo ali si izposojajo knjige in drugo gradivo, 

- sodelujejo z vzgojitelji in/ali učitelji, 

- so otrokom zgled odraslega bralca in zanimanja za knjige. 

 

2.3.2 VPLIV VZGOJITELJEV IN UČITELJEV 

Spodbujanje branja je poleg staršev in/ali skrbnikov tudi naloga vseh, ki skrbijo za vzgojo in 

izobraževanje. Interes za branje in pozitiven odnos do knjige moramo spodbujati že v 

predšolskem obdobju. Močan vpliv na otroka v njegovem zanimanju do branja in knjige ima 

tako vzgojitelj, kasneje pa še učitelj in knjižničar (Heršič-Kovšca, 2000). 

 

Interes za branje je pomemben del notranje motivacije in je osebna značilnost posameznika. 

»Interes je nagnjenje, ki se razvije po določenem času, je razmeroma stabilno, navadno 

povezano s povečanim znanjem in pozitivnimi vrednotami in pozitivnimi čustvi do nekega 

področja oz. dejavnosti« (Bucik, 2003, str. 114). Otroci, ki so bolj zainteresirani za branje, se 

bodo večkrat lotili branja in aktivnosti, povezanih z branjem. Tako bodo postali boljši bralci 



46 
 

kot tisti, ki so manj zainteresirani.  Interes za branje in branje pa se ne moreta razviti, če 

knjige otroka le obkrožajo in če ima v svojem okolju model bralca; pomembno je, da starši 

otroku berejo in ga popeljejo v svet knjig. Dokler otroci še ne znajo brati, so jim knjige le 

delno dosegljive. Zato potrebujejo odrasle. Interes za branje se razvije kot posledica 

pozitivnih bralnih izkušenj (Bucik, 2003).  

Na spodbujanje pozitivnega odnosa do branja lahko odrasli vplivamo posredno ali 

neposredno. Najprej moramo spoznati, kakšen je odnos otrok do branja, se z njimi pogovarjati 

o pozitivnih vidikih in pomenu branja ter poskrbeti, da so otroci obkroženi s knjigami. 

Pomembno je tudi, da je vzgojitelj oz. kasneje učitelj otrokom pozitiven bralni model in da k 

temu spodbuja tudi starše. Če želi, da bo otrok postal motiviran bralec in poslušalec, mora biti 

tudi sam motiviran za branje.  

Poučevanje branja in izboljšanje učenčevih bralnih spretnosti zahteva od učitelja poglobljeno 

razumevanje bralnega razvoja, zelo dobro teoretsko znanje in izkušnje, skupaj z organizacijo 

dela v razredu, učnimi metodami in poznavanjem primernih učnih vsebin. Poleg tega mora 

biti učitelj seznanjen z dognanji najnovejših znanstvenih raziskav o učinkovitih učnih 

strategijah. Če strnemo: za poučevanje branja je potrebno široko znanje, ki si ga mora učitelj 

pridobiti med začetnim izobraževanjem ter ga dopolnjevati z nadaljnjim strokovnim in 

poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem (»Poučevanje branja v Evropi«, 2011). 

 

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

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

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

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

so ob vstopu v vrtec in/ali šolo manj uspešni ali celo neuspešni bralci in govorci, pa 

zaostajajo. Taki otroci največkrat niso deležni ustrezne spodbude, ki bi jo še bolj potrebovali 

kot že uspešnejši vrstniki. Zaradi pomanjkanja pozitivne spodbude lahko že zelo kmalu 

začnejo razmišljati o tem, da branje ni za njih ali pa oni niso za branje in knjige. In tako 

prepričanje se ob pomanjkanju pozitivnih spodbud le kopiči, kar lahko vodi v razvoj nebralca, 

nizke pismenosti in s tem v šolski ter posledično življenjski neuspeh (prav tam).  

 

V »Nacionalni strategiji« (2006) so navedeni specifični cilji, ki so predstavljeni po starostnih 

obdobjih. V predšolskem obdobju je potrebno zagotavljati spodbudne predbralne in 

predpisalne dejavnosti v skladu z otrokovimi razvojnimi značilnostmi ob upoštevanju 

individualnih potreb, interesov in okolja, iz katerega izhajajo. Poudarek je na igrivem 
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spoznavanju jezika, razvoju govora in interesa za branje ter razvoju pozitivnega odnosa do 

branja. Otroke je potrebno navajati na uporabo knjižnega in neknjižnega gradiva ter različnih 

medijev. Starše in strokovne delavce v vrtcih je potrebno osveščati o pomenu razvoja 

otrokove pismenosti s poudarkom na družinskem branju. 

Sledijo cilji za osnovnošolsko obdobje, ki je razdeljeno na triletja. V prvem triletju je 

poudarek na spoznavanju različnih besedil, tehniki glasnega in tihega branja različnih besedil 

z razumevanjem; potrebno je spodbujati interes in motivacijo za branje ter spoznavati lokacije 

bralnih in drugih informacijskih virov. V drugem triletju je poudarek na razvijanju bralne 

zmožnosti pri različnih vrstah besedil in doseganju avtomatizirane tehnike branja ter uporaba 

različnih bralnih učnih strategij za razumevanje prebranega. V tretjem triletju je potrebno 

razvijati bralno zmožnost z izbiro in uporabo strategij branja za različne namene ter 

spodbujati samostojno namensko izbiro in uporabo bralnih in drugih informacijskih virov 

(»Nacionalna strategija«, 2006). 

V srednješolskem obdobju je potrebno razvijati bralno zmožnost z učinkovito uporabo bralnih 

strategij in kritično branje različnih vrst besedil. V visokošolskem obdobju je potrebno 

razvijati obstoječo pismenost za pridobivanje učnih in raziskovalnih izkušenj pri samostojnem 

študiju in raziskovanju s pomočjo različnih virov (prav tam).  

 

Kako lahko branje leposlovja predstavimo učencem, pa tudi staršem, da bi jih prepričali o še 

vedno obstoječih in nenadomestljivih funkcijah leposlovnega branja ter o pomenu zanje, kljub 

vsem ostalim možnostim zabave? Pečjak idr. (2006) predlagajo primerjavo branja leposlovja 

z gledanjem vizualno podprte pripovedi risank in filmov. Z vizualno upodobitvijo oseb in 

dogajalnega okolja ter sugestivno uporabo barv, šumov in glasbe risanke in filmi pogosto 

postavljajo pomen besednega sporočanja v podrejen položaj. Ne spodbujata gledalčeve 

jezikovne interakcije, ampak pogosto ostajata na ravni pasivnega sprejemanja brez 

spodbujanja izražanja gledalčevih doživetij. Čeprav mladi brez težav sprejemajo vizualno 

podprto pripoved, pogosto ne znajo povedati, zakaj je neka žival dobra/slaba, zakaj se je 

spremenilo razpoloženje ipd. Največkrat niti ne utegnejo razmišljati o takih vprašanjih, saj 

morajo slediti hitremu tempu prikazovanja pripovedi. Hitro zaporedje risank otroku ne 

omogoča, da bi lahko premislil o pravkar videnem oz. vseh možnih vprašanjih, ki se bralcu 

pojavijo, medtem ko bere besedilo.  

»Mladi, ki porabijo veliko časa za gledanje risank in filmov, pogosto sploh ne razvijejo 

jezikovnih zmožnosti do tiste stopnje, ki je potrebna za samostojno branje umetnostnih 

besedil, pa tudi za razumevanje drugačnih daljših opisov in besedil« (Pečjak idr., 2006, str. 
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10). To tudi pomeni, da ne razvijajo jezikovne zmožnosti do tiste stopnje pripovednega 

spoznavanja in vedenja, ki jo danes štejejo za pomembno obliko posameznikovega 

jezikovnega urejanja izkušnje in predstav o realnosti. Taki posamezniki imajo pogosto tudi 

težave z vzpostavljanjem in vzdrževanjem medosebnih odnosov. Vse take rabe jezika ponuja 

umetnostna pripoved in s tem tako kot nekoč omogoča spoznavanje jezikovnih sredstev za 

osmišljanje življenja. Ne nazadnje pa branje leposlovnih besedil omogoča ohranjanje in 

nadgrajevanje bralne zmožnosti. V preteklosti, ko so ljudje veliko brali (saj ni bilo drugih 

možnosti zabave), se ni dogajalo, da bi bili posamezniki z osnovnošolsko in srednješolsko 

izobrazbo funkcionalno nepismeni (prav tam). 

Številni jezikoslovci danes menijo, da ljudje brez izkušenj z branjem daljših besedil in 

poznavanjem pisne rabe jezika sploh ne morejo razviti najvišje oblike jezikovnih znanj. Zato 

je zelo pomembno, da učencem predstavimo vse funkcije leposlovnega branja, kot 

pretvarjanja mrtvega grafičnega zapisa v žive mentalne predstave, ki spodbuja tudi za njihov 

kognitivni razvoj pomembne fantazijske dejavnosti (prav tam).  

Čeprav učence ves čas opozarjamo na pomen branja leposlovja in jih poskušamo motivirati za 

branje, je smiselno razmišljati še o takih oblikah književnega pouka, ki bi jim književnost 

približala z lastno pozitivno bralno izkušnjo. »Kadar književni pouk učencu ne nudi 

pozitivnih izkušenj z branjem umetnostnih besedil, le težko pričakujemo njegovo šolsko ali 

pošolsko zanimanje za branje umetnostnih besedil« (prav tam, str. 11). Pri šolski obravnavi 

besedila se moramo zavedati, da je predmet pogovora najprej učenčev besedilni svet oz. 

besedilni svetovi vseh prisotnih učencev, medtem ko grafični zapis besedila postane zanimiv 

za pogovor šele pri nadgrajevanju primarnih besedilnih doživetij učencev. Tako učenci 

spoznajo, da ima grafični zapis zgolj pomenski potencial, ki ga mora učenec z lastnim 

branjem »opomeniti«. Zato je bralna aktualizacija vsakega besedila zmes besedilnih podatkov 

in bralčevih osebnih prispevkov, ki se razlikujejo od bralca do bralca. To učenca razbremeni 

skrbi o »pravilnosti« njegovega branja. Izkušnja, da je pogovor o umetnostnih besedilih lahko 

zanimiv in prijeten, bo najboljša popotnica za pošolsko zanimanje za leposlovje (prav tam). 

 

Cilji bralnega poučevanja so različni glede na razvojno stopnjo in tudi vrsto šolanja. Kljub 

temu pa lahko rečemo, da večina avtorjev (Duffy in Roehler, 1993; Harris in Sipay, 1979, v 

Gradišar, 2000) vidi branje v šoli kot: 

- razvijanje bralne sposobnosti (bralna tehnika, bralno razumevanje, uporaba branja za 

učenje), 

- razvijanje motivacije za branje: stališča, interesi, vrednote, navade, 
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- spoznavanje različnih zvrsti branja: umetnostna in neumetnostna besedila. 

Glede na to lahko pri branju govorimo o: 

1. razvojno-procesnih ciljih, 

2. emocionalno-motivacijskih ciljih, 

3. vsebinskih ciljih. 

Ali nekdo postane aktiven bralec ali pa komaj čaka, da zapusti šolske klopi in knjige nikoli 

več ne vzame v roke, je precej odvisno tudi od poučevanja oz. katerim ciljem daje šola 

prednost v sicer ciljno prepletajočem se bralnem pouku. Motivacijski dejavniki bi vsekakor 

morali biti na prvem mestu. 

Ljubezen do branja ni naloga, ki bi bila omejena zgolj na osnovnošolske in srednješolske 

profesorje slovenskega jezika in književnosti, so pa oni tisti, ki lahko z uspešnimi 

motivacijskimi metodami branje promovirajo, mu dajejo dovolj veliko težo in ga načrtno in 

zavestno spodbujajo (Jelenko, 2000). 

Motivacija za branje se začne z učiteljevim učenjem o učencih; spoznati mora odnos učencev 

do branja oz. diagnosticirati stanje v razredu (kaj počnejo v prostem času, ali sodi branje med 

njihove konjičke, kaj radi berejo, katere zvrsti in teme književnih besedil jih privlačijo ipd.). 

Otroci iščejo zglede v vrstnikih, zato je za bralno motivacijo pomembno obravnavanje razreda 

kot socialne skupine z lastnimi interesi. Učitelj mora omogočiti, da učenci spoznajo bralne 

interese sošolcev, pogovori o besedilih v razredu imajo motivacijsko vlogo za branje. Učenci 

naj sami postavljajo svoje bralne cilje (prav tam).  

V osnovni šoli si prizadevamo vzbuditi interes za branje, osvojiti bralno tehniko in oblikovati 

take bralne navade pri učencih, da bi po knjigi posegali tudi takrat, ko čtivo ne bi bilo 

obvezno za branje. Doseganje teh treh ciljev je dolgotrajno, zato jim je potrebno nameniti 

načrtno in sistematično pozornost skozi vsa leta šolanja (Trebec Tomažič, 2000). 

 

2.3.2.1 Standardi znanja za učitelje 

Učitelji izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v skladu z zakonom in javno veljavnimi 

programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno 

avtonomni. Obvladati morajo slovenski knjižni jezik, imeti morajo ustrezno izobrazbo, 

določeno z zakonom (visoka izobrazba, pedagoška, pedagoško-andragoška ali specialno 
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pedagoška smer) ter opravljen strokovni izpit (»Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja6«, 2012). 

 

Pečjak (2005) je v svoji raziskavi, v katero je bilo vključenih 2355 slovenskih učencev in 276 

učiteljev na štiriindvajsetih osnovnih šolah, ugotovila, da tisti učitelji, ki imajo znanja o bralni 

pismenosti, učence večkrat in bolj strokovno spodbujajo k razvijanju bralne zmožnosti in 

strategij, njihovi učenci zato dosegajo višje bralne rezultate.  

Grosman (2006) skuša odgovoriti na dve glavni vprašanji, in sicer: 

- Zakaj pri nas upada zanimanje za leposlovno branje? 

- Zakaj v času obveznega šolanja vseh učencev ne pripeljemo do tiste pismenosti, ki bi 

jim omogočala ne samo uspešno osebno in družbeno delovanje, ampak tudi 

vseživljenjsko zanimanje za branje? 

Odgovor na drugo vprašanje se avtorici zdi precej jasen, namreč zato, ker nam še vedno 

manjka za to potrebno znanje o branju in poučevanju bralne zmožnosti. Odgovor na prvo 

vprašanje pa je bolj zapleten. Odgovor, da na to vpliva elektronska kultura, ni zadosten. 

Poudariti je treba, da vizualno podprta pripoved gledalca ne spodbuja k jezikovnemu 

delovanju, marveč samo k pasivnemu sprejemanju, zato ne prispeva k razvoju jezikovnih 

zmožnosti, s tem povzroča primanjkljaje in težave pri srečevanju z zahtevnejšimi besedili. Ali 

na upad zanimanja za leposlovje vpliva šola s svojo »enosmernostjo« in pogosto 

»dolgočasnostjo«? Ali to zanimanje zavira nespodbudno domače okolje? Ali pa je to 

posledica vse bolj nerazumljivega in neobvladljivega sveta?  

 

Če želijo učitelji usposobiti učence na vseh ravneh šolanja skladno s sodobnimi potrebami po 

jezikovnih zmožnostih in jim privzgojiti zmožnost branja in uporabe različnih strategij za 

raznolika besedila skladno s konkretnimi potrebami in okoliščinami, morajo vedeti veliko več 

o branju, bralnih strategijah in o možnostih ter različnih vrstah branja. Brez takega vedenja ne 

morejo prepričljivo motivirati učencev za razvoj celostne bralne zmožnosti (Grosman, 2006).  

 

Odgovori učiteljev na vprašalnike v raziskovalnem projektu Pogoji za razvoj bralne 

pismenosti v letih 2003-2005 kažejo, da tudi slovenski učitelji niso zadovoljni z znanji, ki so 

jih pridobili med dodiplomskim študijem. 59 odstotkov učiteljev namreč meni, da ta znanja le 

                                                 
 
6 v nadaljevanju ZOFVI 



51 
 

delno zadostujejo, 30 odstotkov jih ocenjuje kot nezadostna in le 11 odstotkov kot povsem 

zadostna. Hkrati večina učiteljev zelo visoko ocenjuje pomembnost znanj o pismenosti, mnogi 

se udeležujejo seminarjev s področja pismenosti ali so se pripravljeni izpopolnjevati na takih 

seminarjih (Grosman in Pečjak, 2005, v Grosman, 2006). Novejša znanja o branju so za 

učitelja pomembna predvsem zato, ker razkrivajo pomen učenčevega dejavnega sodelovanja 

pri branju in njegovo lastno odgovornost za tvorjenje besedilnega pomena. Pomen branja 

lahko učencem skladno z njihovo razvojno stopnjo odstira le učitelj, ki sam dobro pozna 

dejavno vlogo bralca in pomen branja. Zato pa mora poznati sodobno pojmovanje besedila – 

kot jezikovnega predmeta s pomenskim potencialom, ki ga bralec oz. učenec sam opomeni z 

dejavno interakcijo in uporabo lastnega znanja (Grosman, 2006).  

 

Učitelj ne more poučevati, česar sam ne zna, kar ob hitrem razvoju znanj o branju in 

pismenosti postaja bolj pomembno kot kdaj koli prej. Zato bi morali od učiteljev poleg 

temeljne dodiplomske izobrazbe zahtevati tudi stalno strokovno izpopolnjevanje in 

poznavanje novih znanj o branju. Finska tako v načrtu Learning and competence 2020 (2011) 

izpostavi tudi večje možnosti vseživljenjskega izobraževanja učiteljev. 

Standardi Mednarodnega bralnega društva Standards for Reading Professionals (2010) 

natančno določajo vrste sodobnih jezikoslovnih znanj, ki jih mora imeti učitelj za pouk branja. 

Tako navajajo znanja o psiholoških, socioloških in lingvističnih osnovah procesov branja in 

pisanja, ki temeljijo na sodobnem funkcijskem in pragmatičnem jezikoslovju.  

 

Poznavanje procesov branja učitelju omogoča vpogled v dinamiko branja pri učencih in 

razumevanje razlik med pomeni, ki jih učenci tvorijo pri branju istega besedila. To mu 

omogoča strpnost do različnih branj posameznih učencev, ta pa je potrebna za spodbuden in 

ustvarjalen pouk branja. Dober učitelj ve, da je branje zapletena mentalna dejavnost in ve, da 

učenec za premagovanje tega napora potrebuje močno podporo ter veliko razumevanja bralnih 

odklonov brez negativne kritike. Zavedati se mora, da imajo vsa besedila samo pomenski 

potencial, ki ga uresniči šele bralec, ko si v svoji glavi ustvari svojo mentalno podobo besedila 

(Grosman, 2006).  

Grosman piše o tem, da »zagnani in za učence zavzeti učitelji zmorejo prepričljiv in učinkovit 

književni pouk, ki učence spodbuja h kritičnemu razmišljanju o prebranih besedilih, kljub 

vsem zaviralnim okoliščinam in učnim načrtom« (prav tam, str. 126). Za usvajanje zmožnosti 

za leposlovje sta ključnega pomena kakovost pogovora o prebranem besedilu, ki lahko 

spodbuja učenčevo kritično razmišljanje in za to potrebno samozavest (kadar učitelj deluje kot 
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razumevajoč sogovornik), ter celostno razpoloženje v razredu, ki naj bi učence vabilo k 

sodelovanju v pogovoru. Pogovor o prebranem besedilu naj izhaja iz učenčevega doživetja 

besedila. Za ustvarjanje branju prijaznega šolskega okolja je zelo pomembna učiteljeva 

sposobnost spodbujati in organizirati zanimiv pogovor o prebranem besedilu, v katerem se 

učenci počutijo varne in so motivirani (Grosman, 2006).  

 

V državah, kjer si uspešno prizadevajo izboljšati pismenost, od učiteljev ne zahtevajo le 

temeljne dodiplomske izobrazbe, ampak tudi stalno strokovno izpopolnjevanje in poznavanje 

novih znanj o branju ter stalno branje/spremljanje. 

 

 

3 MLADINSKA KNJIŽEVNOST 

Mladinska književnost je del književnosti, zanjo veljajo podobne zakonitosti, kot veljajo za 

književnost sploh. Didaktika mladinske književnosti se od didaktike književnosti (didaktike 

nemladinske književnosti) razlikuje v: 

- ciljih, ki si jih zastavlja, 

- v naslovniku didaktičnega procesa, 

- v predmetu didaktičnega procesa in 

- po tem, kakšne metode uporablja v didaktičnem procesu (Kordigel Aberšek, 2008). 

Seveda si obe didaktiki zastavljata izobraževalne, procesne in vzgojne cilje, a je med temi cilji 

nemalo razlik.  

Didaktika mladinske književnosti in didaktika književnosti imata različnega naslovnika. 

Naslovnik didaktike mladinske književnosti je seveda otrok, naslovnik didaktike književnosti 

pa odrasli (Kordigel Aberšek, 2008).  

»Didaktika mladinske književnosti spada v veliko družino specialnih didaktik, posebnih 

znanstvenoraziskovalnih disciplin, ki se ukvarjajo z vprašanjem, kako se določena področja 

dejanskosti in vede o njej, vključujejo v vzgojno-izobraževalni proces, in svoje ugotovitve 

uporabljajo pri usposabljanju učiteljev za poučevanje« (prav tam, str. 14). 

Cilji didaktike mladinske književnosti so: 

- izobraževalni cilji, 

- procesni/funkcionalni cilji (pridobivanje recepcijske zmožnosti) in 

- vzgojni cilji. 
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V okviru izobraževalnih ciljev didaktika mladinske književnosti definira tri skupine znanj: 

prepoznavanje komunikacijske situacije pri recepciji književnosti, literarnozgodovinsko 

znanje (spoznavanje kanona mladinske književnosti) ter literarnoteoretično znanje 

(prepoznavanje formalnih značilnosti nekaterih književnih vrst). 

Pridobivanje recepcijske zmožnosti za »ustvarjalno komunikacijo z literarnim besedilom« 

(prav tam, str. 25) je cilj, h kateremu je usmerjena večina didaktičnih prizadevanj pri pouku 

književnosti. Gre za ustvarjanje pogojev za čim intenzivnejše produktivno prekrivanje 

bralčevega horizonta pričakovanj s pomenskim poljem besedila. Procesne literarnorecepcijske 

zmožnosti so naslednje: 

- zmožnost oblikovanja domišljijskočutne predstave, 

- zmožnost odkrivanja »vrat za identifikacijo«, 

- zmožnost zaznavanja pripovedne strukture, 

- zmožnost zaznavanja značaja književnih oseb, 

- zmožnost zaznavanja in razumevanja perspektiv, 

- zmožnost razumevanja in doživljanja besedilne stvarnosti, 

- zmožnost zaznavanja razpoloženja, 

- zmožnost zaznavanja in razumevanja avtorja, 

- zmožnost preklopa iz objektivne v subjektivno miselno shemo, 

- zmožnost povezovanja motivov v temo, 

- prepoznavanje literarne forme. 

Najvišji cilj šolskega ukvarjanja z literaturo je vzgojni cilj, ki kot vedenjski model spremlja 

otroka na njegovi poti od najstnika prek adolescenta v dobo odraslosti; model, ki bo 

zaznamoval vse njegovo življenje in ki ga bo prenašal na svoje otroke (prikriti kurikulum). 

Gre za to, da bo posameznik rad bral, da bo cenil literaturo, da mu bo branje vir estetskega in 

vsestranskega užitka, da mu bo ukvarjanje z literaturo vir ugodja (Kordigel Aberšek, 2008). 

Didaktika književnosti je za temeljni cilj književnega pouka na vsej šolski vertikali utemeljila 

spodbujanje učenčevega dejavnega stika z literaturo. Ta se uresničuje z branjem leposlovnih 

besedil in komunikacijsko-interpretativnih dejavnosti ob njem. Tako naravnan književni pouk 

se imenuje komunikacijski, saj gre za literarno-pedagoško komunikacijo med učencem, 

književnostjo in učiteljem (Krakar Vogel in Blažić, 2013). 

Znotraj komunikacijske didaktike književnosti obstajata dve temeljni usmeritvi: recepcijska in 

sistemska didaktika književnosti. Poimenovanji izhajata iz dveh sodobnih disciplin v literarni 

vedi: iz recepcijske estetike in sistemske teorije literature. Recepcijska estetika je 

literarnovedna smer, ki pozornost (bolj kot v literarno besedilo ali v njegovega avtorja) 
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usmerja v bralca in procese branja (Virk, 1999, v Krakar Vogel in Blažić, 2013). Njeni 

predstavniki (Jauss, Iser idr.) menijo, da se literarno besedilo konkretizira šele s procesom 

branja, pri čemer so zelo pomembni socialni in psihološki dejavniki ter procesi bralčevega 

sprejemanja literature. To je zelo pomembno pri vzgoji mladega bralca, pri katerem je treba 

upoštevati njegove zmogljivosti in spodbujati njegov osebni odziv, primerno doživetje ter 

pogovor o njem. Sistemska didaktika književnosti komunikacijo učenca z literaturo razume 

kot spoznavanje in vrednotenje literarnega sistema, torej besedil in kontekstnih dejavnikov 

(Krakar Vogel in Blažić, 2013). 

 

 

4 UČNI NAČRT 

V Sloveniji je slovenščina uradni jezik (»Ustava Republike Slovenije«, 1991, 11. člen) in učni 

jezik v vrtcih in šolah (ZOFVI, 2012, 3. člen). ZOFVI (prav tam, 12. člen) določa, da mora 

imeti vsak izobraževalni program učni načrt, v katerem je navedena vsebina predmetov oz. 

predmetnih področij in izbirnih vsebin, standardi znanj oz. cilji pouka in znanja, ki se 

preverjajo ob koncu obdobij v osnovni šoli. Predmetnike in učne načrte predmetov ali 

predmetnih področij za osnovno šolo določa Strokovni svet Republike Slovenije za splošno 

izobraževanje (ZOFVI, 2012, 25. člen). 

Učni načrt je šolski dokument, ki določa vsebino predmetov ali predmetnih področij, 

standarde znanj in cilje pouka pri predmetih in predmetnih področjih (»Zakon o osnovni šoli«, 

2006, 29. člen). 

Slovenščina je za večino učencev materni ali prvi jezik in je osrednji splošnoizobraževalni 

predmet v osnovni šoli. Učenci se pri njem usposabljajo za učinkovito (govorno in pisno) 

sporazumevanje, razvijajo zavest o pomenu materinščine in slovenščine, o slovenščini kot 

državnem in uradnem jeziku, o njenem položaju v Evropski uniji ter njeni izrazni razvitosti v 

javnem in zasebnem življenju (Poznanovič, 2011). 

Pouk slovenščine se deli na jezikovni in književni del. Splošni cilji za področje književnosti 

so sprejemanje umetnostnih/književnih besedil, razvijanje sporazumevalnih zmožnosti in 

pridobivanje književnega znanja. Učni načrt za slovenščino v osnovni šoli določa razmerje 

med jezikom in književnostjo v prvem razredu 50 % - 50 %, od drugega do devetega razreda 

pa 60 % - 40 % (prav tam).  
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4.1 MERILA ZA IZBIRANJE IN RAZVRŠČANJE KNJIŽEVNIH DEL 

Pri izbiranju literarnih del za obravnavo v razredu sledimo naslednjim načelom (Krakar 

Vogel, 2004): 

- recepcijsko načelo (osrednje merilo je učenec), 

- literarnozgodovinsko načelo (osrednje merilo je literarnozgodovinsko obdobje), 

- literarnoteoretično načelo (osrednje merilo so temeljni pojmi literarne zgodovine), 

- načelo nacionalne oz. mednarodne primerljivosti in pomembnosti (osrednje merilo je 

nacionalna pripadnost avtorja, mednarodna pomembnost avtorja oz. dela). 

- merilo izbiranja literarnih del glede na okoliščine kurikuluma. 

 

a) Recepcijsko načelo 

To načelo pri izbiri literarnih del upošteva razvojno stopnjo učenca oz. stopnjo bralnega 

razvoja, kognitivne in čustvenomotivacijske dejavnike na tej stopnji (predznanje, različne 

sposobnosti in interese) ter bralno sposobnost znotraj posamezne stopnje.  

Pravega ločevanja med »visoko« (kanonizirano) in množično (trivialno) literaturo praktično 

ni; v obravnavi so tista dela, ki dovolj motivirajo bralca. Recepcijsko načelo izbire literarnih 

del je najpomembnejše na začetnih stopnjah književnega pouka, kjer je potrebno aktivirati 

večino ali vse čustvenomotivacijske dejavnike branja. Z večanjem bralne izkušenosti, 

osebnostnega razvoja, interesov ter stopnjevanjem splošnih vzgojno-izobraževalnih ciljev pa 

recepcijsko načelo le dopolnjuje druge vidike izbiranja in razvrščanja.  

b) Literarnozgodovinsko načelo 

To načelo upošteva razvrščanje književnih del po obdobjih, smereh, avtorjih v okviru 

literarnozgodovinskega razvoja. Na to razvrščanje odločilno vpliva tudi vrednostno merilo – 

najpogostejša so kanonizirana literarna dela. Pri literarnozgodovinskem načelu je treba 

upoštevati tudi obzorje pričakovanj učencev.  Izbirati je treba besedila, ki intenzivneje 

aktivirajo dejavnike branja. 

Razvrstitev literature po tem načelu omogoča učencu, da razume literarno delo kot del 

razvojnega procesa. Z razvrstitvijo po tem načelu se poveča medbesedilna izkušenost, ki je 

pomembna za razumevanje novih besedil. Ta razvrstitev je pogosta v srednji šoli, torej na 

stopnji, na kateri se v razvoju bralne sposobnosti poglabljajo postopki razumevanja in 

vrednotenja. 
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c) Literarnoteoretično načelo 

Po tem načelu so literarna dela razvrščena po tematiki, motiviki, zvrstno-vrstni ali žanrski 

pripadnosti. Namen takega razvrščanja je lahko obravnava učencu v določeni starosti 

zanimivih tem (npr. mladostnikovi problemi, družina v literaturi, ljubezen …), kompleksna 

problemska obravnava idejno-tematskih in oblikovnih podobnosti in razlik med besedili, ki 

vodijo k bolj poglobljenemu razumevanju literarnosti in vrednotenju.  

č) Merilo razvrstitve po nacionalni in mednarodni povezanosti 

To merilo je v različnih šolskih praksah realizirano na različne načine. V naš osnovnošolski in 

srednješolski književni pouk se v učni načrt uvrščajo dela iz slovenske in svetovno 

književnosti. Razmerje med nacionalno in svetovno književnostjo je različno, prav tako pa 

tudi merila izbire in povezovanja. Pri večini narodov so tako kot pri nas v ospredju dela iz 

nacionalne književnosti, iz svetovne književnosti pa so izbrana po še bolj poudarjenih merilih 

reprezentativnosti. 

d)  Merilo izbiranja literarnih del glede na okoliščine kurikuluma 

Med merila izbiranja književnih del sodijo tudi t. i. kurikularna vprašanja, tj. glede na 

konkretne okoliščine (predmetnik – število ur predmeta, organizacija programov, splošni cilji 

programov …), v katerih se v nekem šolskem sistemu uresničuje književnovzgojna praksa.  

Krakar Vogel (2004) izpostavi dve vprašanji: 

- Koliko literarnih del naj spoznajo učenci pri pouku (obseg)? 

- Kako natančno predpisana naj bodo v učnem načrtu (normativnost)? 

 

4.2 LITERARNI KANON 

Literarni kanon je »reprezentativna paradigma literarnega diskurza, ki nastaja zaradi 

selekcijskega delovanja izvedencev in navadnih bralcev; gradijo ga tako institucije 

založništva, kritike, nagrajevanja, literarnozgodovinskega interpretiranja in klasificiranja, 

kakor tudi trajna priljubljenost med bralci« (Juvan, 2005, str. 391). Kanon zagotavlja, da 

izbrana dela iz preteklosti beremo, jih citiramo, ustvarjalno preoblikujemo in komentiramo še 

desetletja ali celo stoletja po njihovem nastanku. Gre za postopke izbire, razporejanja in 

hierarhiziranja avtorjev in del. Izbrane avtorje in tekste vzdržuje v kulturnem spominu 

predvsem šolstvo. Kanon se pojavlja v učnih načrtih, učbenikih, obveznih branjih, izpitih, 

seminarskih in diplomskih nalogah ipd. (prav tam). 

V šoli postanejo kanonizirana dela in njihovi avtorji ogrodje nacionalne identitete, saj 

nastopajo kot glavni nosilci izročila knjižnega jezika in pričevalci posebne zgodovinske 
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izkušnje dogodkov, oseb, krajev in mentalitet, po kateri se en narod loči od drugega. Še več, 

kanonični teksti so vzori dobrega in lepega stila, značilni zgledi določenega obdobja, stila ali 

zvrsti oz. utelešenje identitet, vrednot in delovanja. Zaradi ponovljivega pojavljanja istih 

tekstov v novih kontekstih, zaradi skrbi za njihovo avtentičnost, nedotakljivost in 

reprezentativnost omogoča literarni kanon raztrositev pomenov, predstav in vrednot čez meje 

ožjega zgodovinskega obdobja (prav tam).  

 

4.3 UČNI NAČRT ZA SLOVENŠČINO V OSNOVNI ŠOLI (2011) 

Področje književnosti se v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju (v nadaljevanju VIO) oz. 

triletju poučuje tematsko, v drugem žanrsko (detektivka, fantastična pripoved, kriminalka, 

pravljica, realistična pripoved idr.), v tretjem pa po literarnozgodovinskem obdobju (od 

pismenstva do sodobne književnosti), kar je priprava na literarnozgodovinsko načelo 

poučevanja književnosti v srednji šoli. 

Učni načrt lahko analiziramo na osnovi petih kriterijev: 

1. ljudsko slovstvo – avtorska književnost, 

2. avtorice – avtorji, 

3. slovenska – svetovna književnost, 

4. obvezno – izbirno branje, 

5. starejša – novejša – sodobna književnost. 

Pri analizi sem uporabila prve tri kriterije, saj sta ostala dva zunaj konteksta magistrskega 

dela. Učni načrt bi bilo mogoče analizirati še na osnovi drugih kriterijev, na primer: 

1. poezija – proza – dramatika, 

2. svetovna književnost (glede na vrsto: npr. angleška, ameriška,  italijanska …), 

3. zamejski – zdomski – izseljenski avtorji, 

4. knjižno gradivo – neknjižno gradivo, 

5. žanri, 

6. šolsko branje – domače branje, 

7. klasika – sodobna klasika – sodobniki, 

8. visoka – trivialna književnost itn., 

vendar presegajo okvirje magistrskega dela. 
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4.3.1 OBVEZNI AVTORJI IN DELA 

V učnem načrtu je predlaganih 48 avtoric in 153 avtorjev (skupaj 201) ter 452 besedil. Učni 

načrt za vsako VIO predpostavlja obvezne7 avtorje, za tretje VIO pa tudi obvezna dela.  

 

V prvem in drugem VIO so predvideni obvezni avtorji za celotno obdobje, v tretjem VIO pa 

za posamezni razred (Poznanovič, 2011).  

 

Tabela 2: Obvezni avtorji in avtorice iz učnega načrta po VIO 

 I. VIO II. VIO 
III. VIO 

7. RAZRED 8. RAZRED 9. RAZRED 

AVTORJI 

GRAFENAUER, 
Niko 

 
KOVIČ,  
Kajetan 

 
ŽUPANČIČ, 

Oton 

ANDERSEN,  
Hans Christian 

 
DEKLEVA, 

Milan 
 

NOVAK, 
Boris A. 

 
SUHODOLČAN, 

Leopold 
 

ZAJC, 
Dane 

HOMER 
 

JURČIČ, 
Josip 

 
LEVSTIK,  

Fran 
 

PAVČEK, 
Tone 

 
KUHAR, 

Lovro 
 

AŠKERC, 
Anton 

 
GRAFENAUER, 

Niko 
 

KERSNIK, 
Janko 

 
LINHART, 

Anton Tomaž 
 

MENART, 
Janez 

 
PREŠEREN, 

France 
 

TAVČAR, 
Ivan 

 
TOLSTOJ, 

Lev Nikolajevič 
 

VODNIK, 
Valentin 

CANKAR, 
Ivan 

 
GREGORČIČ, 

Simon 
 

KETTE, 
Dragotin 

 
KOSMAČ, 

Ciril 
 

KOSOVEL, 
Srečko 

 
MURN, 

Josip 
 

SHAKESPEARE, 
William 

 
TRUBAR, 

Primož 
 

ŽUPANČIČ, 
Oton 

AVTORICE 

MAKAROVIČ, 
Svetlana 

 
PEROCI, 

Ela 

LINDGREN, 
Astrid 

 
ŠTAMPE ŽMAVC, 

Bina 

/ / / 

PO IZBIRI 
UČENCA 

IN 
UČITELJA 

en sodobnik en sodobnik dva sodobnika dva sodobnika trije sodobniki 

 

                                                 
 
7 K obveznim avtorjem prištevam tudi pregledne avtorje, ki so navedeni za tretje VIO. 
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 V prvem VIO so predvideni trije obvezni avtorji, dve obvezni avtorici ter en sodobnik po 

izbiri učenca in učitelja. Poleg navedenega so v prvem VIO obvezne še slovenske ljudske 

pravljice. V drugem VIO je predvidenih pet obveznih avtorjev, dve obvezni avtorici ter en 

sodobnik po izbiri učenca in učitelja. V tretjem VIO je predvidenih 23 obveznih avtorjev ter 

nobena avtorica. V 7. in 8. razredu sta predvidena dva sodobnika, v 9. pa trije sodobniki po 

izbiri učenca in učitelja. 

 

 

Graf 1: Razmerje med obveznimi avtorji in avtoricami po VIO 

 

 

Tudi iz grafa lahko razberemo, da razmerje med avtorji in avtoricami ni enakomerno. 
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Tabela 3: Obvezni slovenski in svetovni avtorji/avtorice iz učnega načrta po VIO 

 
I. VIO II. VIO 

III. VIO 

7. RAZRED 8. RAZRED 9. RAZRED 

SLOVENSKI 
AVTORJI/ 
AVTORICE 

GRAFENAUER, 
Niko 

 
KOVIČ,  
Kajetan 

 
MAKAROVIČ, 

Svetlana 
 

PEROCI, 
Ela 

 
ŽUPANČIČ, 

Oton 

 
DEKLEVA, 

Milan 
 

NOVAK, 
Boris A. 

 
SUHODOLČAN, 

Leopold 
 

ŠTAMPE 
ŽMAVC, 

Bina 
 

ZAJC, 
Dane 

JURČIČ, 
Josip 

 
LEVSTIK,  

Fran 
 

PAVČEK, 
Tone 

 
KUHAR, 

Lovro 
 

AŠKERC, 
Anton 

 
GRAFENAUER, 

Niko 
 

KERSNIK, 
Janko 

 
LINHART, 

Anton Tomaž 
 

MENART, 
Janez 

 
PREŠEREN, 

France 
 

TAVČAR, 
Ivan 

 
VODNIK, 
Valentin 

CANKAR, 
Ivan 

 
GREGORČIČ, 

Simon 
 

KETTE, 
Dragotin 

 
KOSMAČ, 

Ciril 
 

KOSOVEL, 
Srečko 

 
MURN, 

Josip 
 

TRUBAR, 
Primož 

 
ŽUPANČIČ, 

Oton 

SVETOVNI 
AVTORJI/ 
AVTORICE 

/ 

ANDERSEN,  
Hans Christian 

 
LINDGREN, 

Astrid 

HOMER 
TOLSTOJ, 

Lev Nikolajevič 
SHAKESPEARE, 

William 

 

V prvem VIO je predvidenih pet slovenskih in noben svetovni avtor. V drugem VIO je 

predvidenih pet slovenskih ter dva svetovna avtorja. V tretjem VIO pa je skupaj predvidenih 

20 slovenskih in trije svetovni avtorji.  

 

Graf 2: Razmerje med slovenskimi in svetovnimi avtorji/avtoricami po VIO 
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Graf 3: Razmerje med avtorsko književnostjo in ljudskim slovstvom po VIO 

 

Ljudsko slovstvo je kot obvezno književno delo navedeno le v 1. razredu.  

 

 

 

V tretjem VIO učni načrt poleg obveznih avtorjev določa tudi obvezna dela (Poznanovič, 

2011). 

 

Tabela 4: Obvezna dela v III. VIO 

7. RAZRED 8. RAZRED 9. RAZRED 

Ljudska, Pegam in Lambergar 

 

LEVSTIK, Fran, Martin Krpan z 
Vrha 

 

PAVČEK, Tone, Pesem 

GRAFENAUER, Niko, Življenje 

 

KERSNIK, Janko, Mačkova očeta 

 

PREŠEREN, France, Povodni mož 

CANKAR, Ivan, Bobi 

 

PREŠEREN, France, Zdravljica 

 

ŽUPANČIČ, Oton, Žebljarska 
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Graf 4: Razmerje med avtorji in avtoricami obveznih del v III. VIO 

 

Vsa obvezna besedila so dela avtorjev, nobeno od besedil ni delo avtorice. 

 

Graf 5: Razmerje med slovenskimi in svetovnimi avtorji obveznih del v III. VIO 

 

Vsa obvezna besedila so dela slovenskih avtorjev. 

 

Graf 6: Razmerje med avtorsko književnostjo in ljudskim slovstvom v obveznih delih v III. VIO 

 

Učni načrt za obvezno obravnavo v tretjem triletju predvideva osem avtorskih besedil in eno 

besedilo ljudskega slovstva.  
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4.3.2 PREDLAGANI AVTORJI IN BESEDILA 

Književna besedila v učnem načrtu niso enotno poimenovana, zato je klasifikacija precej 

odprta. Poleg obveznih besedil in/ali avtorjev najdemo v učnem načrtu še: 

- predlagana književna besedila, 

- branje v nadaljevanjih, 

- izbirno branje (branje po izbiri učencev/učiteljev) 

- pregledna besedila, 

- domače branje. 

 

V prvem VIO so navedeni obvezni avtorji, izbirno branje (en sodobnik po izbiri učitelja in 

učencev) ter predlagana književna besedila (ki so uvrščena v poezijo, prozo in dramatiko ter 

branje v nadaljevanjih).  

V drugem VIO so prav tako navedeni obvezni avtorji, izbirno branje (en sodobnik po izbiri 

učitelja in učencev) ter predlagana književna besedila (ki so uvrščena v poezijo, prozo in 

dramatiko). Ni predlaganega seznama domačega branja.  

V tretjem VIO so po razredih navedeni pregledni avtorji (ki bi jih lahko poimenovali 

obvezni), izbirno branje (v sedmem in osmem razredu dva sodobnika, v devetem pa trije 

sodobniki po izbiri učitelja in učencev), obvezna besedila, predlagana književna besedila ter 

predlagani seznam domačega branja.  

 

Če primerjamo naš učni načrt za materinščino s finskim, ugotovimo, da je slednji precej manj 

obsežen. Zakaj je torej finsko šolstvo tako učinkovito? Koordinator programa PISA Andreas 

Schleicher poudarja, da dolžina šolanja ali število učnih ur nista tista, ki zagotavljata uspeh. 

Na Finskem začnejo šolanje pozneje (leto kasneje kot pri nas), v razredu imajo malo učnih ur, 

kakovost izobraževanja pa je vseeno zelo visoka. Ta šolski model nam kaže, da količina snovi 

ni tako pomembna, ampak da je potrebno spremeniti način, kako (se) učiti. Njihov učni načrt 

ima malo strani, medtem ko imamo v Sloveniji zelo poglobljene in podrobno predpisane učne 

načrte (Merljak, 2015). Če pogledamo še britanski (»The national curriculum in England«, 

2013) ali norveški (»Norwegian subject curriculum«, 2010) učni načrt za materinščino, 

opazimo, da prav tako nista zelo obsežna. Temu sledi tudi predlog novega učnega načrta za 

slovenščino (Poznanovič, 2015), ki ne vsebuje več predlaganih besedil, ampak je izbira 

besedil za obravnavo pri pouku književnosti v celoti prepuščena učiteljem. Določena so le 

nekatera merila, na katera naj se opirajo. 
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4.4 PREDLOG POSODOBLJENEGA UČNEGA NAČRTA ZA 

SLOVENŠČINO V OSNOVNI ŠOLI (2015) 

»Predlog posodobljenega učnega načrta za slovenščino v osnovni šoli« (v nadaljevanju 

»Predlog učnega načrta«) predvideva nekatere dopolnitve obveznih avtorjev (v nadaljevanju 

zapisane v poševnem tisku) po VIO. V prvem VIO so zaradi lažje individualizacije 

književnega pouka avtorji navedeni za celotno triletje, kasneje za posamezni razred. Učitelj 

temu seznamu doda tudi besedila po lastni izbiri. Število obravnavanih besedil naj bo 

primerno – učitelj naj se izogiba preveliki količini besedil, priporočeno je branje celovitih 

besedil (predvsem v prvem VIO) ter poglobljena šolska interpretacija odlomkov z 

navezovanjem na besedila v celoti (Poznanovič, 2015).  

 

Učenci in učenke v prvem VIO spoznavajo dela naslednjih avtorjev mladinske književnosti: 

GRAFENAUER, Niko, ŽUPANČIČ, Oton, PAVČEK, Tone, KOSOVEL, Srečko, KOVIČ, 

Kajetan (poezija in/ali proza), PEROCI, Ela, MAKAROVIČ, Svetlana, PRAP, Lila. 

Poleg tega spoznajo še vsaj enega sodobnega avtorja (po izbiri učitelja in učencev, npr. 

LAINŠČEK, Feri, ŠTEFAN, Anja, SUHODOLČAN, Primož, SVETINA, Peter) in vsaj eno 

celovito kakovostno slikanico na posamezni razred, slovenske ljudske pesmi in pravljice ter 

vsaj eno kakovostno dramsko besedilo, lahko tudi kot predstavo (prav tam). 

 

Učenci in učenke v drugem VIO spoznavajo dela in avtorje mladinske književnosti:  

- v četrtem razredu: KOVAČ, Polonca, SNOJ, Jože, LINDGREN, Astrid,  

- v petem razredu: DEKLEVA, Milan, ŠTAMPE ŽMAVC, Bina, SUHODOLČAN, 

Leopold, DAHL, Roald, 

- v šestem razredu: NOVAK, Boris A., ZAJC, Dane, ANDERSEN, Hans Christian 

ter vsaj en sodobni avtor (po izbiri učitelja in učencev, npr. KOŠUTA, Miroslav, PREGL, 

Slavko, DOLENC, Mate, MUCK, Desa, ZUPAN, Dim, TOMŠIČ, Marjan) v posameznem 

razredu (prav tam). 

 

V tretjem VIO ostaja seznam avtorjev enak (razporejen po razredih), dodan je le cilj, da 

učenci poznajo pomen izbranih slovenskih književnikov in njihovih del za zgodovino 

slovenskega jezika in književnosti. 
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Dodan je še cilj, da učenci poznajo vsaj dva sodobna avtorja v posameznem razredu (po izbiri 

učitelja in učencev, npr. VEGRI, Saša, PREGL, Slavko, PARTLJIČ, Tone, LAINŠČEK, Feri, 

VIDMAR, Janja, MUCK, Desa, ROZMAN ROZA, Andrej (Poznanovič, 2015). 

 

 

Tabela 5: Obvezni avtorji in avtorice v »Predlogu učnega načrta« (2015) po VIO 

 I. VIO 
II. VIO III. VIO 

4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

A
V

T
O

R
JI

 

GRAFENAUER, 
Niko 

 
KOSOVEL,  

Srečko 
 

KOVIČ,  
Kajetan 

 
PAVČEK, 

Tone 
 

ŽUPANČIČ,  
Oton 

SNOJ,  
Jože 

DAHL, 
Roald 

 
DEKLEVA, 

Milan 
 

SUHODOLČAN, 
Leopold 

 

ANDERSEN, 
Hans 

Christian 
 

NOVAK, 
Boris A. 

 
ZAJC, 
Dane 

HOMER 
 

JURČIČ, 
Josip 

 
LEVSTIK,  

Fran 
 

PAVČEK, 
Tone 

 
KUHAR, 

Lovro 
 

AŠKERC, 
Anton 

 
GRAFENAUER, 

Niko 
 

KERSNIK, 
Janko 

 
LINHART, 

Anton Tomaž 
 

MENART, 
Janez 

 
PREŠEREN, 

France 
 

TAVČAR, 
Ivan 

 
TOLSTOJ, 

Lev Nikolajevič 
 

VODNIK, 
Valentin 

CANKAR, 
Ivan 

 
GREGORČIČ, 

Simon 
 

KETTE, 
Dragotin 

 
KOSMAČ, 

Ciril 
 

KOSOVEL, 
Srečko 

 
MURN, 

Josip 
 

SHAKESPEARE, 
William 

 
TRUBAR, 

Primož 
 

ŽUPANČIČ, 
Oton 

A
V

T
O

R
IC

E
 PEROCI,  

Ela 
 

PRAP, 
Lila 

 
MAKAROVIČ, 

Svetlana 
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Graf 7: Razmerje med obveznimi avtorji in avtoricami v »Predlogu učnega načrta« (2015) po 
VIO 

 

Razmerje med avtorji in avtoricami ni enakomerno. 

 

Tabela 6: Obvezni slovenski in svetovni avtorji/avtorice v »Predlogu učnega načrta« (2015) po 
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SL
O

V
E

N
SK

I 
 

A
V

T
O

R
JI

/A
V

T
O

R
IC

E
 

 
GRAFENAUER, 

Niko 
 

KOSOVEL,  
Srečko 

 
KOVIČ,  
Kajetan 

 
PAVČEK, 

Tone 
 

ŽUPANČIČ,  
Oton 

 
PEROCI,  

Ela 
 

PRAP, 
Lila 

 
MAKAROVIČ, 

Svetlana 

SNOJ,  
Jože 

 
KOVAČ, 
Polonca 

 

DEKLEVA, 
Milan 

 
SUHODOLČAN, 

Leopold 
 

ŠTAMPE 
ŽMAVC, 

Bina 

NOVAK, 
Boris A. 

 
ZAJC, 
Dane 

JURČIČ, 
Josip 

 
LEVSTIK,  

Fran 
 

PAVČEK, 
Tone 

 
KUHAR, 

Lovro 
 

AŠKERC, 
Anton 

 
GRAFENAUER, 

Niko 
 

KERSNIK, 
Janko 

 
LINHART, 

Anton Tomaž 
 

MENART, 
Janez 

 
PREŠEREN, 

France 
 

TAVČAR, 
Ivan 

 
VODNIK, 
Valentin 

CANKAR, 
Ivan 

 
GREGORČIČ, 

Simon 
 

KETTE, 
Dragotin 

 
KOSMAČ, 

Ciril 
 

KOSOVEL, 
Srečko 

 
MURN, 

Josip 
 

TRUBAR, 
Primož 

 
ŽUPANČIČ, 

Oton 

SV
E

T
O

V
N

I 
A

V
T

O
R

JI
/A

V
T

O
R

IC
E

 

 
 
 
 
/ 
 
 
 
 

LINDGREN, 
Astrid 

DAHL, 
Roald 

ANDERSEN, 
Hans 

Christian 
HOMER 

TOLSTOJ, 
Lev Nikolajevič 

SHAKESPEARE, 
William 

P
o 

iz
bi

ri
  

vsaj trije 
sodobni avtorji 

vsaj trije sodobni avtorji vsaj šest sodobnih avtorjev 

62,5%
70,0%

100,0%

37,5%
30,0%

0,0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

I. VIO II. VIO III. VIO

avtorji

avtorice



67 
 

Graf 8: Razmerje med slovenskimi in svetovnimi avtorji/avtoricami v »Predlogu učnega načrta« 
(2015) po VIO 

 

Med obveznimi avtorji/avtoricami prevladujejo slovenski, v prvem VIO so predpisani samo 

slovenski avtorji/avtorice, v drugem VIO je obveznih sedem slovenskih in trije svetovni 

avtorji/avtorice, v tretjem VIO pa je predpisanih kar 20 slovenskih in le trije svetovni 

avtorji/avtorice. 

 

Razmerje med ljudskim slovstvom in avtorsko književnostjo med obveznimi 

avtorji/avtoricami je prav tako neenakomerno. Ljudsko slovstvo je kot obvezno omenjeno le v 

prvem VIO, in sicer slovenske ljudske pesmi in pravljice. 

 

»Predlog učnega načrta« ne vsebuje več predlaganih besedil (tako kot UN iz leta 2011), pač 

pa določa avtorje, katerih dela naj učenci spoznajo v posameznih vzgojno-izobraževalnih 

obdobjih. Izbira besedil obveznih avtorjev za obravnavo pri pouku književnosti je tako v 

celoti prepuščena učiteljem, pri čemer naj se opirajo na naslednja merila (Poznanovič, 2015): 

- kakovost besedil (upoštevajo se nacionalno pomembne nagrade za mladinsko književnost 

ter strokovno verodostojni seznami besedil (npr. priporočilni seznami Pionirske – centra 

za mladinsko književnost in knjižničarstvo8),  

- zvrstno-vrstna in vsebinska raznovrstnost izbranih besedil (poezija, pripovedništvo, 

dramatika; različne (tudi problemske) teme, povezane z razvijanjem osebne identitete ter 

socialne, kulturne in medkulturne zmožnosti),  

- primernost besedil bralnorazvojni stopnji učencev in  

                                                 
 
8 http://www.mklj.si/pionirska-knjiznica 

100,0%

70,0%

87,0%

0,0%

30,0%

13,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

I. VIO II. VIO III. VIO

slovenski avtorji/avtorice

svetovni avtorji/avtorice



68 
 

- individualne razlike med učenci (lažja in zahtevnejša besedila glede na bralne zmožnosti 

učencev).  

 

Juvan (2005, str. 391) definira literarni kanon kot »reprezentativno paradigmo literarnega 

diskurza, ki nastaja zaradi selekcijskega delovanja izvedencev in navadnih bralcev; gradijo ga 

tako institucije založništva, kritike, nagrajevanja, literarnozgodovinskega interpretiranja in 

klasificiranja kakor tudi trajna priljubljenost med bralci.« Ali izbrani avtorji v učnem načrtu 

za slovenščino v osnovni šoli (2011) in Predlogu učnega načrta (2015) ustrezajo definiciji 

kanona po Juvanu? 

Če se osredotočimo na del definicije, da literarni kanon gradijo tudi nagrade, moramo 

ugotoviti, ali je v učnem načrtu dobil prostor kdo od Nobelovih nagrajencev za mladinsko 

književnost, Andersenovih nagrajencev ali ALMA nagrajencev (spominska nagrada Astrid 

Lindgren).  

Izmed Nobelovih nagrajencev za mladinsko književnost9 zasledimo v učnem načrtu za 

slovenščino (2011) omembo treh: KIPLING, Rudyard, Pesem vračajočega se lovca 

(predlagano književno besedilo v 8. razredu), ANDRIČ, Ivo, Povest o vezirjevem slonu - 

odlomek (predlagano književno besedilo v 9. razredu) ter TAGORE, Rabindranath, Lačni 

kamni (predlagano domače branje v 9. razredu). V predlogu novega učnega načrta za 

slovenščino ni nobenega od navedenih Nobelovih nagrajencev. 

Izmed Andersenovih nagrajencev10 v učnem načrtu za slovenščino (2011) zasledimo: 

- GRIPE, Maria: Hrošč leti v somraku (predlagano domače branje v 7. razredu), 

- KÄSTNER, Erich: Dvojčici, Emil in detektivi, Leteča učilnica (predlagana književna 

besedila v 6. razredu), Leteča učilnica (predlagano domače branje v 7. razredu), 

- LINDGREN, Astrid: Pika Nogavička (predlagano književno besedilo za obravnavo v 2. 

razredu),  Kljukec s strehe (predlagano književno besedilo za obravnavo v 3. razredu),  

                                                 
 
9 Ob pregledu del in življenjepisov vseh dobitnikov Nobelove nagrade za književnost (ki se podeljuje že od leta 
1901) ugotovimo, da je deset avtorjev ustvarjalo tudi dela za otroke/mladino, to so: Rudyard Kipling, Selma 
Ottilia Lovisa Lagerlöf, Rabindranath Tagore, Pearl Buck, Gabriela Mistral, Ivo Andrič, Isaac Bashevis Singer, 
Sir William Gerald Golding, Toni Morrison in Jean-Marie Gustave Le Clézio (»Nobelprize.org«, 2015). 
 
10 Mednarodna zveza za mladinsko književnost IBBY vsaki dve leti podeljuje Andersenove nagrade 
(najpomembnejše mednarodno priznanje za mladinsko književnost in ilustracijo) od leta 1956 pisateljem, od leta 
1966 pa tudi ilustratorjem za celotni opus. Dosedanji nagrajenci so: Eleanor Farjeon, Astrid Lindgren, Erich 
Kästner, Meindert DeJong, Rene Guillot, Tove Jansson, James Krüss, J. M. Sanchez Silva, Gianni Rodari, Scott 
O'Dell, Maria Gripe, Cecul Bodker, Paula Fox, Bohumil Řiha, Lygia Bojanga Nunes, Christine Nöstlinger, 
Patricia Wrighston, Annie M. G. Schmidt, Tormod Haugen, Virginia Hamilton, Mičio Mado, Uro Orlev, 
Katherine Paterson, Ana Maria Machado, Aidan Chambers, Martin Waddell, Margaret Mahy, Jürg Schubiger, 
David Almond, Maria Teresa Andruetto in Nahoko Uehashi (»Slovenska sekcija IBBY«, 2015a). 
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obvezna avtorica za obravnavo v drugem V-I obdobju, Ronja, razbojniška hči 

(predlagano književno besedilo za obravnavo v 4. razredu), Detektivski mojster, Blomkvist 

ter Brata levjesrčna (predlagana književna besedila za obravnavo v 6. razredu), 

- RODARI, Gianni: Če dedek ne zna pripovedovati pravljic (predlagano književno besedilo 

v 4. razredu). 

V Predlogu učnega načrta (2015) je izmed Andersenovih nagrajencev omenjena 

LINDGREN, Astrid kot obvezna avtorica v 4. razredu.  

Izmed ALMA nagrajencev11 v učnem načrtu za slovenščino v osnovni šoli (2011) ter 

Predlogu učnega načrta (2015) ni predlogov.  

Izbira besedil je Predlogu učnega načrta (2015) v celoti prepuščena učiteljem, pri čemer 

morajo upoštevati tudi nacionalno pomembne nagrade za mladinsko književnost.  

 

 

5 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 

5.1 PROBLEM RAZISKAVE 

Razvita bralna pismenost prispeva k višji kvaliteti življenja v prostem času, lažjemu 

uveljavljanju v družbi in boljši poklicni usposobljenosti. Mednarodna raziskava PISA (2006, 

2009, 2012) ugotavlja, da je potrebno v mnogih državah, tudi v Sloveniji, izboljšati ravni 

bralne pismenosti. Velik vpliv na pismenost ima branje. To je spretnost, ki jo potrebujemo 

vsak dan na vsakem koraku. V šoli je branje temelj za učenje vseh drugih predmetov. Učenci 

preko odnosa do knjige razvijajo tudi odnos do nacionalne identitete.  

Raziskava PISA12 (Štraus idr., 2013) primerja izobraževalne sisteme. Njena ugotovitev je, da 

slovenski izobraževalni sistem učencem daje znanje, vendar ga ne znajo uporabiti v 

vsakdanjem življenju, ne znajo se upreti distraktorjem in niso usmerjeni v reševanje 

problemov.  

 

                                                 
 
11 ALMA oz. spominsko nagrado Astrid Lindgren avtorjem in ilustratorjem za življenjsko delo podeljuje Švedski 
narodni svet za kulturne zadeve od leta 2003 dalje. Dosedanji nagrajenci so: Christine Nöstlinger, Lygia 
Bojunga, Philip Pullman, Ryôij Arai, Katherine Paterson, neprofitna ustanova Banco del Libro, Sonya Hartnett, 
neprofitna organizacija Tames institute, Kitty Crowther, Shaun Tan, Guus Kuijer, Isol, Barbro Lindgren ter 
institut za promocijo branja Praesa (»Slovenska sekcija IBBY«, 2015b). 
12 http://www.oecd.org/pisa/ 
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5.2 CILJI RAZISKAVE 

Cilji raziskave so ugotoviti, kako pogosto študenti predšolske vzgoje, razrednega pouka ter 

slovenistike berejo, kaj berejo, kdo jih je v predšolskem osnovnošolskem in srednješolskem 

obdobju motiviral za branje, ali bi želeli brati več, predvsem pa, koliko poznajo obvezne 

avtorje in dela iz »Učnega načrta za slovenščino v osnovni šoli« (2011), katere najbolj 

poznajo, ali obstajajo razlike v poznavanju glede na smer in letnik študija ter poiskati 

vzročno-posledično povezavo za izsledke raziskave. 

 

5.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

H1: Med študenti predšolske vzgoje, študenti razrednega pouka in študenti slovenistike 

obstajajo statistično pomembne razlike v pogostosti branja knjig.  

H2: Med študenti predšolske vzgoje, študenti razrednega pouka in študenti slovenistike 

obstajajo statistično pomembne razlike v poznavanju obveznih avtorjev/avtoric iz učnega 

načrta. 

H3: Med študenti predšolske vzgoje, študenti razrednega pouka in študenti slovenistike 

obstajajo statistično pomembne razlike v poznavanju obveznih del iz učnega načrta. 

H4: Anketiranci, ki berejo leposlovje, bolj poznajo avtorje/avtorice iz učnega načrta, kot tisti, 

ki berejo druge zvrsti literature. 

H5: Večina anketirancev pridobi podatke o vsebini knjig avtorjev iz učnega načrta na spletnih 

straneh. 

H6: Anketiranci, ki berejo knjige, bolj poznajo obvezna dela iz učnega načrta, kot tisti, ki 

podatke o vsebini knjig poiščejo na spletnih straneh. 

H7: Študenti nižjih letnikov bolj poznajo avtorje/avtorice iz učnega načrta kot študenti višjih 

letnikov. 

H8: Študenti nižjih letnikov bolj poznajo obvezna dela iz učnega načrta kot študenti višjih 

letnikov. 

 

 

 

 

 



 

6 METODOLOGIJA

Raziskavo sem izvedla s kvantitativnim raziskovalnim pristopom. Uporabljeni sta bili 

deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda pedagošk

 

6.1 OPIS VZORCA 

Za potrebe raziskave je bil 

vključila 390 študentov, ki so v študijskem letu 2015/16 obiskovali dodiplomski študij 
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6.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Anketiranje je bilo izvedeno prek spletnega vprašalnika, ki je bil objavljen na spletnem 

naslovu https://www.1ka.si/a/67197. Anketni vprašalnik je bil aktiven od 14. 10. 2015 do  

10. 11. 2015. Vse pristojne osebe in anketirance sem obvestila o namenu in ciljih raziskave ter 

jih seznanila z enotnimi in natančnimi navodili za izpolnjevanje anketnih vprašalnikov. 

 

6.3 MERSKI INSTRUMENT 

V raziskavi je bil za zbiranje podatkov uporabljen anketni vprašalnik (Priloga 1), sestavljen 

namensko za potrebe te raziskave. Sestoji iz 19 vprašanj (16 vprašanj zaprtega tipa in tri 

vprašanja odprtega tipa). V uvodnem delu sprašujem po spolu ter smeri in letniku študija. 

Sledita dva sklopa vprašanj. V prvem sklopu ugotavljam, koliko anketiranci v prostem času 

berejo, kaj berejo, ali berejo tudi elektronske knjige, ali bi si želeli brati več in kaj jih pri tem 

(de)motivira, kdo jih je motiviral za branje v predšolskem, osnovnošolskem in srednješolskem 

obdobju, kje dobijo podatke o vsebini knjig obveznih in/ali predlaganih avtorjev iz učnega 

načrta. Drugi sklop vprašanj predstavljajo vprašanja o poznavanju obveznih avtorjev in del iz 

prenovljenega »Učnega načrta za slovenščino v osnovni šoli« (2011).  

Anketiranci so vprašalnik izpolnjevali individualno. Objektivnost izvedbe anketiranja sem 

zagotovila z enotnimi in natančnimi navodili za izpolnjevanje anketnega vprašalnika. Vsi 

vprašalniki so bili anonimni.  

 

6.4 OBDELAVA PODATKOV 

Zbrane empirične podatke sem skladno z njihovo vrsto (številske, neštevilske spremenljivke) 

in vlogo (odvisne, neodvisne spremenljivke) kvantitativno obdelala. 

Podatke sem statistično obdelala z računalniškim programom SPSS, pri čemer sem uporabila 

naslednje statistične postopke: 

• za atributivne spremenljivke sem izračunala odstotke (%), 

• za atributivne spremenljivke sem izračunala absolutne (f) in relativne frekvence (%), 

• razliko med atributivnimi spremenljivkami sem preverila s hi-kvadrat preizkusom (χ2), 

• zaradi nizkih teoretičnih frekvenc sem pri preverjanju določenih hipotez uporabila 

Kullbachov 2Ȋ preizkus. 
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Pri preverjanju hipoteze H7 (Študenti nižjih letnikov bolj poznajo avtorje/avtorice iz učnega 

načrta kot študenti višjih letnikov.) sem zaradi lažje interpretacije prvi in drugi letnik združila 

v kategorijo »nižji letniki«, tretji in četrti letnik pa v kategorijo »višji letniki«.  

 

 

7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

7.1 BRALNE NAVADE ŠTUDENTOV 

 

Tabela 7: Načini preživljanja prostega časa študentov 

Načini preživljanja prostega časa f % 

Druženje z družino, prijatelji 366 93,8 

Branje knjig v tiskani in/ali elektronski obliki. 197 50,5 

Poslušanje glasbe 194 49,7 

Gledanje televizije 174 44,6 

Ukvarjanje s športom 169 43,3 

Branje časopisov in/ali revij v katerikoli obliki. 99 25,4 

Drugo 37 9,5 

 

Na vprašanje Kaj počneš v prostem času? je odgovorilo vseh 390 anketirancev, obkrožili so 

lahko več odgovorov. Kar 93,8 % študentov svoj prosti čas preživlja z družino, prijatelji. 

Dobra polovica (50,5 %) študentov je navedla, da v prostem času bere knjige v tiskani in/ali 

elektronski obliki. Skoraj polovica (49,7 %) vseh študentov v prostem času posluša glasbo, v 

manjši meri gledajo televizijo, se ukvarjajo s športom ter berejo časopise in/ali revije v 

katerikoli obliki. Skoraj 10 % študentov je izbralo odgovor drugo.  
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Ker me podrobneje zanima, v kolikšni meri študenti predšolske vzgoje, razrednega pouka in 

slovenistike berejo knjige, podatke podrobneje predstavljam v spodnji tabeli. 

 

Tabela 8: Branje knjig v prostem času glede na smer študija 

Smer študija f % 

Slovenistika 101 51,3 

Razredni pouk 60 30,4 

Predšolska vzgoja 36 18,3 

SKUPAJ 197 100,0 

 

Da v prostem času berejo knjige v tiskani in/ali elektronski obliki je navedla več kot polovica 

(51,3 %) študentov slovenistike, skoraj tretjina (30,4 %) študentov razrednega pouka in le 

slaba petina (18,3 %) študentov predšolske vzgoje. Študenti slovenistike dajejo knjigam večji 

pomen in jih najbrž uporabljajo ne le za potrebe študija, ampak tudi kot prostočasne 

dejavnosti.  

 

Tabela 9: Zvrsti, ki jih študenti najraje berejo 

Zvrsti branja f % 

Leposlovje za odrasle 244 62,6 

Priročniki z različnih področij 56 14,4 

Knjige za otroke in mladino 45 11,5 

Druge zvrsti 18 4,6 

Stvarna literatura 14 3,6 

Strokovna literatura 13 3,3 

SKUPAJ 390 100,0 

 

Slabi dve tretjini študentov (62,6 %) najraje bereta leposlovne knjige za odrasle, po pogostosti 

branja sledijo priročniki s področja zdravja, osebnostne rasti in prostega časa, kuharske 

knjige, popotniški vodiči ipd. (14,4 %), leposlovje in poučne knjige za otroke in mladino 

(11,5 %), druge zvrsti (4,6 %), stvarna literatura, tj. avtobiografija, publicistika, 

poljudnoznanstvene knjige ipd. (3,6 %) ter strokovna (znanstvena) literatura (3,3 %).   
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Tabela 10: Branje knjige v zadnjih treh mesecih glede na smer študija 

 

Predšolska vzgoja Razredni pouk Slovenistika SKUPAJ 

f % f % f % f % 

Da 100 78,1 119 84,4 119 98,3 338 86,7 

Ne 28 21,9 22 15,6 2 1,7 52 13,3 

SKUPAJ 128 100,0 141 100,0 121 100,0 390 100,0 

 

V zadnjih treh mesecih je 86,7 % študentov prebralo knjigo v tiskani in/ali elektronski obliki, 

od tega kar 98,3 % študentov slovenistike, nekoliko manj (84,4 %) študentov razrednega 

pouka in najmanj (78,1 %) študentov predšolske vzgoje. Tako kot to kažejo že podatki v 

Tabeli 7, lahko razberemo, da največ berejo študenti slovenistike, nekoliko manj študenti 

razrednega pouka in najmanj študenti predšolske vzgoje.  

 

Zgornje podatke prikazujem še z grafom. 

 

Graf 12: Branje knjige v zadnjih treh mesecih glede na smer študija 

 

 

Zanimivo bi bilo izvedeti, kaj je razlog za to. Ugotovitev vsekakor ni spodbudna. Glede na to, 

da bodo vsi po zaključku študija učili otroke/učence in jih spodbujali oz. morali spodbujati k 

branju in vseživljenjskemu učenju, bi pričakovali, da bodo tudi študenti razrednega pouka in 

predšolske vzgoje več brali kot sicer.  
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Tabela 11: Branje knjige v zadnjih treh mesecih glede na letnik študija 

 

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik SKUPAJ 

f % f % f % f % f % 

Da 68 81,0 91 86,7 80 87,9 99 90,0 338 86,7 

Ne 16 19,0 14 13,3 11 12,1 11 10,0 52 13,3 

SKUPAJ 84 100,0 105 100,0 91 100,0 110 100,0 390 100,0 

 

V zadnjih treh mesecih je več kot štiri petine (86,7 %) študentov prebralo knjigo v tiskani ali 

elektronski obliki, od tega je najmanj (81 %) študentov 1. letnika, nekaj več (86,7%) 

študentov 2. letnika, še več (87,9 %) študentov 3. letnika in največ (90 %) študentov 4. 

letnika.  

 

 

Zgornje podatke prikazujem še z grafom. 

 

Graf 13: Branje knjige v zadnjih treh mesecih glede na letnik študija 

 

Zgornji rezultati so nekoliko presenetljivi, saj sem s tem vprašanjem spraševala na splošno o 

branju knjige v zadnjih treh mesecih, kamor lahko prištevamo tudi študijsko literaturo. Od 

študentov bi skoraj pričakovala, da so vsi prebrali vsaj eno knjigo v zadnjih treh mesecih. 

Vendar izsledki kažejo drugače, saj kar 13,3 % študentov ni prebralo nobene knjige v zadnjih 

treh mesecih, od tega kar 19,0 % študentov 1. letnika, 13,3 % študentov 2. letnika, 12,1 % 

študentov 3. letnika ter 10,0 % odstotkov študentov 4. letnika.  
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Tabela 12: Mnenje o sebi kot bralcu knjig glede na smer študija 

 

Predšolska vzgoja Razredni pouk Slovenistika SKUPAJ 

f % f % f % f % 

Da 72 56,3 96 68,6 108 90,0 276 71,1 

Ne 56 43,7 44 31,4 12 10,0 112 28,9 

SKUPAJ 128 100,0 140 100,0 120 100,0 388 100,0 

 

Na to vprašanje je odgovorilo 388 od 390 vprašanih. Dobra polovica (56,3 %) študentov 

predšolske vzgoje meni, da so bralci knjig, medtem ko enako meni več kot dve tretjini (68,6 

%) študentov razrednega pouka in kar 90 % slovenistov. 

 

 

Podatke prikazujem še z grafom. 

 

Graf 14: Mnenje o sebi kot bralcu knjig glede na smer študija 

 

 

Pri tem vprašanju je bilo pričakovati, da bo mnenje o sebi kot o bralcu knjig izrazil največji 

delež slovenistov. Od njih nekako najbolj pričakujemo, da berejo knjige, saj so najbolj 

usmerjeni na to strokovno področje. Študenti razrednega pouka in študenti predšolske vzgoje 

se izobražujejo v smeri več področij, poleg slovenščine se izobražujejo še za pouk šestih 

predmetov. Kljub temu pa bi od njih pričakovali, da so bralci knjig, saj bodo čez nekaj let oni 

tisti, ki naj bi otroke/učence (poleg staršev/skrbnikov) najprej motivirali za branje. 

56,3%

68,6%

90,0%

43,7%

31,4%

10,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

predšolska vzgoja razredni pouk slovenistika

DA

NE



79 
 

Tabela 13:Branje knjig v elektronski obliki 

 
f % 

Da 64 16,4 

Ne 326 83,6 

SKUPAJ 390 100,0 

 

Večina študentov (83,6 %) je odgovorila, da ne berejo knjig v elektronski obliki. Ta način 

branja torej kljub hitremu razvoju digitalnih medijev še ni tako razširjen. Zanimivo bi bilo 

izvedeti, kaj je razlog, da študenti ne berejo knjig v elektronski obliki. E-branje namreč 

zahteva druge bralne strategije, večina e-knjig je plačljivih (čeprav najdemo tudi nekatere 

brezplačne e-vire, npr. dLib.si – Digitalna knjižnica Slovenije).  

 

Tabela 14: Želja po pogostejšem branju 

 
f % 

Da 322 82,8 

Ne 67 17,2 

SKUPAJ 389 100,0 

 

Na vprašanje je odgovorilo 389 od 390 vprašanih. Več kot štiri petine (82,2 %) študentov si 

želi brati več knjig. Izmed razlogov, kaj jih pri tem demotivira, so navajali naslednje:  

- Pomanjkanje časa (študijske obveznosti, družina, delo, druge aktivnosti …). (242) 

- Nezanimiva vsebina, slaba knjiga. (9) 

- Utrujenost, preobremenjenost. (6) 

- Družabna omrežja, splet, televizija. (5) 

- Pomanjkanje  motivacije, šibka koncentracija. (4) 

- Čas raje preživim na prostem. (4) 

- Slaba razporeditev časa. (3) 

- Druženje s prijatelji. (3) 

- Uporaba elektronskih naprav. (3) 

- Preveč študijske literature. (3) 

- Prezahtevno besedilo. (2) 

- Obsežne knjige. (2) 

- Lenoba. (2) 
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- Slaba dostopnost kvalitetne literature. (1) 

- Slab prevod. (1) 

- Nove dogodivščine. (1) 

- Neodločnost pri izbiri knjige. (1) 

- Droben tisk. (1) 

- Za branje potrebujem tišino in mir okrog sebe. (1) 

 

Pomanjkanje časa je daleč najpogostejši odgovor, ki ga anketiranci navajajo. Zgornji rezultati 

niso presenetljivi. V današnjem hitrem tempu življenja nam zaradi preveč obveznosti 

velikokrat zmanjka časa za dejavnosti, ki jih radi počnemo, zato jih pač izpustimo. Branje 

knjig ni nekaj eksistencialnega, zato ga veliko oseb postavi na sekundarno mesto.   

 

Tabela 15: Osebe, ki so v predšolskem in šolskem obdobju najbolj motivirale za branje 

Osebe, ki so motivirale za branje f % 

Starši, sorodniki 215 55,1 

Učitelji 75 19,2 

Drugi  42 10,8 

Prijatelji, sošolci 34 8,7 

Knjižničar 14 3,6 

Ne berem knjig 10 2,6 

SKUPAJ 390 100,0 

 

Na vprašanje so odgovorili vsi anketiranci. Več kot polovica (55,1 %) jih meni, da so jih v 

predšolskem in šolskem obdobju najbolj motivirali za branje starši oz. sorodniki. Slaba petina 

(19,2 %) jih meni, da so za to zaslužni učitelji, dobra desetina (10,8 %) vprašanih je izbrala 

odgovor drugi, 8,7 % je navedlo prijatelje in sošolce, le 3,6 % je navedlo knjižničarja. Da ne 

berejo knjig, je navedlo 2,6 % študentov.  

Pod odgovor drugo so zapisali naslednje: 

- Sam/-a. (12) 

- Vsi od zgoraj naštetih. (2) 

- Dobre knjige. (2) 

- Pustolovske serije. (2) 

- Vzgojiteljica. (1) 
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- Knjižnica. (1) 

- Platnice knjig. (1) 

- Fakulteta. (1) 

- Se ne spomnim. (1) 

 

Rezultati so dokaj spodbudni. Več kot polovica vprašanih je odgovorila, da so jih za branje 

najbolj motivirali starši oz. sorodniki. Tudi Jelenko (2001) je z raziskavo ugotovila, da 34 

odstotkov dijakov meni, da imajo starši na njihove bralne interese večji vpliv kot šola in 

prijatelji. To dejstvo lahko uporabimo pri ozaveščanju staršev o pomenu branja, ki lahko na 

pomemben način pomeni osnovo za vzpostavitev komunikacije med njimi in njihovimi otroki. 

V mnogih družinah namreč starši sploh ne berejo leposlovja, ali pa se za to odločajo bolj 

poredko.  

 

Tabela 16: Pogostost branja knjig 

Pogostost branja f % 

Vsak dan 43 11,0 

Večkrat tedensko 76 19,5 

Najmanj enkrat na teden 81 20,8 

Enkrat do trikrat na mesec 103 26,4 

Redkeje 87 22,3 

SKUPAJ 390 100,0 

 

Na vprašanje so odgovorili vsi anketiranci. Le 11 % vprašanih bere knjige vsak dan, skoraj 

petina (19,5 %) študentov bere večkrat tedensko, dobra petina (20,8 %) bere najmanj enkrat 

na teden, dobra četrtina (26,4 %) bere knjige enkrat do trikrat na mesec ter dobra petina (22,3 

%) redkeje. Večina anketirancev torej bere knjige enkrat do trikrat na mesec.  

Glede na to, da je vprašanje široko zastavljeno (saj nisem spraševala po določeni zvrsti 

literature), so podatki zaskrbljujoči. Med knjige namreč lahko prištevamo tudi študijsko 

gradivo, s katerim se študenti dnevno srečujejo. Skoraj polovica (48,7 %) vprašanih bere 

knjige enkrat do trikrat na mesec ali redkeje. Ker so študenti bodoči intelektualci in bodoči 

učitelji oz. vzgojitelji, se od njih pričakuje, da bodo brali več. Kot sem že večkrat omenila (saj 

se mi zdi zelo pomembno), so oni nosilci napredka, s katerim bodo morali čez nekaj let 

motivirati svoje učence.  
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Tabela 17: Pretek časa od zadnjega branja leposlovne knjige glede na smer študija 

 

Predšolska 
vzgoja Razredni pouk Slovenistika SKUPAJ 

f % f % f % f % 

Berem jo trenutno 13 10,1 27 19,2 74 61,7 114 29,3 

Največ en teden 22 17,2 19 13,5 27 22,5 68 17,5 

Več kot en mesec 48 37,5 57 40,4 17 14,1 122 31,4 

Več kot pol leta 22 17,2 20 14,2 2 1,7 44 11,3 

Več kot eno leto 12 9,4 13 9,2 0 0,0 25 6,4 

Ne berem leposlovja 11 8,6 5 3,5 0 0,0 16 4,1 

SKUPAJ 128 100,0 141 100,0 120 100,0 389 100,0 

 

Na vprašanje je odgovorilo 389 od 390 študentov. Skupni podatki nam kažejo, da skoraj 

tretjina (31,4 %) študentov že več kot en mesec ni brala leposlovne knjige, malo manj (29,3 

%) študentov pa jo je bralo v času anketiranja. Največ en teden je minil od zadnjega branja 

leposlovja pri skoraj petini (17,5 %) vprašanih. Dobra desetina (11,3 %) študentov ni brala 

leposlovja več kot pol leta, kar 6,4 % pa več kot eno leto. Pomemben je tudi podatek, da kar 

4,1 % študentov, ki se izobražujejo za vzgojitelje/učitelje, ne bere leposlovja. 

Če pogledamo podatke glede na smer študija, je stanje nekoliko drugačno. Izmed študentov 

predšolske vzgoje jih dobra tretjina (37,5 %) ni brala leposlovja več kot en mesec, desetina jo 

je brala v času anketiranja, kar 8,6 % pa jih je navedlo, da ne berejo leposlovja.  

Izmed študentov razrednega pouka jih dve petini (40,4 %) ni bralo leposlovja več kot en 

mesec, skoraj petina (19,2 %) je odgovorila, da ga ravnokar bere, manj študentov (3,5 %)  kot 

pri predšolski vzgoji pa je navedlo, da ne bere leposlovja.  

Pri študentih slovenistike se podatki precej razlikujejo od prejšnjih. Skoraj dve tretjini (61,7 

%) sta odgovorili, da ravnokar bere leposlovno knjigo, dobra petina (22,5 %) jo je brala pred 

največ enim tednom, 14,1 % pred več kot enim mesecem in le 1,7 % pred več kot pol leta. 

Nihče od študentov slovenistike ni navedel, da je bral leposlovno knjigo pred več kot enim 

letom ali da ne bere leposlovja.  

Tudi pri tem vprašanju lahko razberemo, da študenti slovenistike pogosteje berejo knjige kot 

študenti razrednega pouka in predšolske vzgoje.   
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Tabela 18: Viri podatkov o vsebini knjig iz učnega načrta 

Viri podatkov f % 

Preberem knjigo. 248 63,7 

Podatke mi posreduje nekdo,  
ki je knjigo že prebral. 

82 21,1 

Podatke poiščem na spletni 
strani. 

43 11,1 

Drugo. 16 4,1 

SKUPAJ 389 100,0 

 

Na vprašanje je odgovorilo 389 od 390 anketirancev. Skoraj dve tretjini (63,7 %) študentov je 

navedlo, da podatke o vsebini knjig obveznih in/ali predlaganih avtorjev iz učnega načrta 

pridobijo tako, da preberejo knjigo. Dobra petina (21,1 %) jih je odgovorila, da jim podatke 

posreduje nekdo, ki je knjigo že prebral. Dobra desetina (11,1 %) študentov podatke poišče na 

spletni strani, 4,1 % študentov je navedlo vire, ki so navedeni spodaj: 

- Poslušam razlago profesorja, ki o tem predava na predavanjih. (4) 

- Preberem obnovo na zadnji platnici knjige. (2) 

- Podatke poiščem v knjižnici. (2) 

- Včasih knjigo preberem, včasih poiščem podatke na spletu. (2) 

- Ne poznam učnega načrta. (2) 

- Najprej vprašam druge, ki so knjigo že prebrali, nato je preberem še sama in pogledam 

na splet. (1) 

 

Študenti so navajali naslednje spletne strani: 

- Google. (6) 

- Wikipedija. (3) 

- Spletne strani založb. (2) 

- www.emka.si (2) 

- www.dijaski.net. (2) 

- www.goodreads.com (1) 

- Forumi. (1) 

- Cobiss. (1) 
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- V iskalnik vtipkam naslov dela, pobrskam po najdenih rezultatih in izberem 

najrelevantnejše. V kolikor je potrebna natančnejša obravnava, preverim tudi v 

literarnovednem gradivu. (1) 

 

Večina študentov je sicer odgovorila, da podatke o knjigi avtorjev iz učnega načrta dobijo 

tako, da knjigo preberejo, vendar so podatki kljub temu zaskrbljujoči. Več kot tretjina (36,3 

%) vprašanih knjige ne prebere, ampak pridobijo povzetke nekoga drugega (podatke jim 

posreduje nekdo, ki je knjigo že prebral, jih poiščejo na spletnih straneh ali kako drugače).  

 

Bralci začnejo brati neko besedilo z domnevo, da je zanimivo, vredno branja. Če besedilo tega 

pričakovanja ne izpolni, ga navadno odložijo. Ko govorimo o šolskem branju, pa je že začetno 

pričakovanje lahko drugačno. Tako kot piše Grosman (2006), veliko učencev doživlja 

obvezno branje kot dolgočasno. Zato velikokrat uporabijo povzetke s spleta, ko zaključijo 

šolanje, pa se nikoli več ne lotijo branja leposlovja. Ravno to pa moramo kot učitelji 

preprečiti, saj branje leposlovja ni zgolj branje, ampak mnogo več.  

Otrokom moramo omogočiti pozitivne bralne izkušnje, ki jih bodo utrjevale v prepričanju, da 

je literarno delo zanimivo in vredno branja.  

 

Na odprto vprašanje »Katere avtorje bi ti predlagal za obvezne avtorje v učnem načrtu?« je 

od 390 anketirancev odgovorilo le 255 študentov, od tega jih je kar 38 (14,9 %) zapisalo 

odgovor »Ne vem.«  

Nekateri so podali le splošno mnenje, kot na primer: 

- Več sodobnih avtorjev. (10) 

- Izbor avtorjev v učnem načrtu se mi zdi ustrezen. (7) 

- Več slovenskih avtorjev. (5) 

- Takšne, ki spodbujajo in vplivajo na kvalitetno učenje. (1) 

- Takšne, ki učence privabijo k branju in take, ki obravnavajo pomembne teme. (1) 

- Učni načrt bi moral biti odprt za knjižne novosti. (1) 

- Več sodobnih slovenskih avtorjev in knjige po izbiri. (1) 

- Več avtoric (3). 

- Slovenske, slovanske, južnoslovanske, sosednje avtorje. (1) 

- Avtorje lokalne (krajevne) književnosti. (1) 

- Različne avtorje s kvalitetno vsebino, bodisi domače ali tuje. (1) 

- Nobelove nagrajence. (1) 
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- Leposlovne klasike. (4) 

- Avtorje, ki jih berejo učenci, dijaki in študenti v drugih državah. (1) 

- Več takih, ki se ukvarjajo s poduhovljenimi, metafizičnimi temami, npr. Strniša, Kosovel). 

(1) 

- Izbor kvalitetnih in predvsem reprezentativnih avtorjev. (1) 

- Še neuveljavljene avtorje. (1) 

- Kanonizirane avtorje (tako slovenske kot tuje). Pomembno je, da učni načrt vsebuje čim 

več raznolikih del, saj le tako obstaja možnost, da se kakšno delo koga dotakne. (1) 

- Mislim, da je bolj pomembna vsebina knjige, kot to, kdo jo je napisal. (1) 

- Otrokom bi ponudila knjige, s katerimi bi spoznavali različne zvrsti. (1) 

- Nobenega, saj vse, kar je obvezno, odbija. (1) 

 

V nadaljevanju navajam dva dobesedna zapisa. Prvi je zapis študentke nebralke, ki predstavi 

svoje doživljanje domačega branja.  

Ne berem knjig. To poletje sem prebrala tri knjige (za odrasle). To so najbrž edine knjige, ki sem jih 
prebrala v celoti, za razliko od domačega branja, pri katerem sem knjige prebrala le delno ali niti to ne. 
Zato ne vem, čigave knjige so dobre. Predvsem svetujem, da so knjige, ki jih moramo/smo jih morali 
brati, napisane tako, da jih bomo razumeli (preveč starinskih izrazov in drugačna slovnica otežita 
branje in nezagreti bralci še bolj zasovražijo/mo branje). Primer, katere knjige naj ne bi bilo v učnem 
načrtu: Fran Saleški Finžgar – Pod svobodnim soncem. Najljubša knjiga izmed vseh obveznih mi je bila 
Ciril Kosmač – Tantadruj. Dokaj všeč so mi bile tudi knjige Ivana Cankarja. 

 
Drugi zapis je podala študentka bralka. 

Manjka predvsem spodbujanje bralnih navad in razvijanje bralne kulture, kar bi poleg obravnave 
domačih in tujih avtorjev iz literarnega kanona, ki so v učni načrt že vključeni, po mojem mnenju 
omogočali večja poljubnost, aktualnost in obravnavanje žanrskih avtorjev. Pomembno je, da se mlade 
navduši za branje, saj jih manj posega po knjigah, književni okus pa razvijajo sproti. 

 
 

Študenti so skupaj predlagali kar 382 avtorjev in 151 avtoric. Navedli so 334 slovenskih 

avtorjev/avtoric in 99 svetovnih avtorjev/avtoric. Navajali so le avtorske književnike, 

predlogov za ljudsko slovstvo ni bilo. Mogoče je na to nekoliko vplivala tudi oblika 

vprašanja: »Katere avtorje bi ti predlagal za obvezne avtorje v učnem načrtu?«  

 

V nadaljevanju navajam avtorje in avtorice, ki so jih študenti navedli kot predloge obveznih 

avtorjev v učnem načrtu. V levem stolpcu so urejeni po pogostosti pojavljanja v odgovorih 

anketirancev, v desnem stolpcu pa so urejeni po abecednem redu. 
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Študenti so v odgovorih navedli naslednje slovenske avtorje: 

- CANKAR, Ivan (29) 
- PAVČEK, Tone (27) 
- PREŠEREN, France (23) 
- KOVIČ, Kajetan (19) 
- BEVK, France (17) 
- ROZMAN ROZA, Andrej (13) 
- GRAFENAUER, Niko (12) 
- SUHODOLČAN, Leopold (12) 
- KOSOVEL, Srečko (10) 
- SUHODOLČAN, Primož (10) 
- ŽUPANČIČ, Oton (10) 
- JURČIČ, Josip (9) 
- KUHAR, Lovro (9) 
- TAVČAR, Ivan (8) 
- JANČAR, Drago (6) 
- LAINŠČEK, Feri (6) 
- PARTLJIČ, Tone (6) 
- PREGL, Slavko (6) 
- MÖDERNDORFER, Vinko (5) 
- SIVEC, Ivan (5) 
- GREGORČIČ, Simon (4) 
- KOVAČIČ, Lojze (4) 
- LEVSTIK, Fran (4) 
- MILČINSKI, Fran (4) 
- NOVAK, Boris A. (4) 
- MAL, Vitan (3) 
- ZLOBEC, Ciril (3) 
- DEKLEVA, Milan (2) 
- FRANČIČ, Franjo (2) 
- GRUM, Slavko (2) 
- INGOLIČ, Anton (2) 
- JALEN, Janez (2) 
- KETTE, Dragotin (2) 
- PAHOR, Boris (2) 
- STRNIŠA, Gregor (2) 
- ZAJC, Dane (2) 
- AŠKERC, Anton (1) 
- BOR, Matej (1) 
- DESTOVNIK KAJUH, Karel (1) 
- ERJAVEC, Fran (1) 
- JENKO, Simon (1) 
- KOSMAČ, Ciril (1) 
- KOŠUTA, Miroslav (1) 
- MATE, Miha (1) 
- MENCINGER, Janez (1) 
- MENART, Janez (1) 
- MINATTI, Ivan (1) 
- MURN, Josip (1) 
- MUSTER, Miki (1) 
- NOVAK, Bogdan (1) 
- POTRČ, Ivan (1) 
- SELIŠKAR, Tone (1) 
- SMOLAR, Adi (1) 
- SOSIČ, Marko (1) 
- STRITAR, Josip (1) 
- ŠERUGA, Zvone (1) 
- TRUBAR, Primož (1) 
- VANDOT, Josip (1) 
- ZIDAR, Pavle (1) 

- AŠKERC, Anton 
- BEVK, France 
- BOR, Matej 
- CANKAR, Ivan 
- DEKLEVA, Milan 
- DESTOVNIK KAJUH, Karel 
- ERJAVEC, Fran 
- FRANČIČ, Franjo 
- GRAFENAUER, Niko 
- GREGORČIČ, Simon 
- GRUM, Slavko 
- INGOLIČ, Anton 
- JALEN, Janez 
- JANČAR, Drago 
- JENKO, Simon 
- JURČIČ, Josip 
- KETTE, Dragotin 
- KOSMAČ, Ciril 
- KOSOVEL, Srečko 
- KOŠUTA, Miroslav 
- KOVAČIČ, Lojze 
- KOVIČ, Kajetan 
- KUHAR, Lovro 
- LAINŠČEK, Feri 
- LEVSTIK, Fran 
- MAL, Vitan  
- MATE, Miha 
- MENCINGER, Janez 
- MENART, Janez 
- MILČINSKI, Fran 
- MINATTI, Ivan 
- MÖDERNDORFER, Vinko 
- MURN, Josip 
- MUSTER, Miki 
- NOVAK, Boris A. 
- NOVAK, Bogdan 
- PAHOR, Boris 
- PARTLJIČ, Tone 
- PAVČEK, Tone 
- POTRČ, Ivan 
- PREGL, Slavko 
- PREŠEREN, France 
- ROZMAN ROZA, Andrej 
- SELIŠKAR, Tone 
- SIVEC, Ivan 
- SMOLAR, Adi 
- SOSIČ, Marko 
- STRITAR, Josip 
- STRNIŠA, Gregor 
- SUHODOLČAN, Leopold 
- SUHODOLČAN, Primož 
- ŠERUGA, Zvone 
- TAVČAR, Ivan 
- TRUBAR, Primož 
- VANDOT, Josip 
- ZAJC, Dane 
- ZIDAR, Pavle 
- ZUPAN, Dim 
- ZUPAN, Vitomil 
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- ZUPAN, Dim (1) 
- ZUPAN, Vitomil (1) 

- ZLOBEC, Ciril 
- ŽUPANČIČ, Oton 

 

 

Študenti so v odgovorih navedli naslednje svetovne avtorje: 

- DAHL, Roald (8) 
- BARTOL, Vladimir (6) 
- DOSTOJEVSKI, Fjodor Mihajlovič (5) 
- GRIMM, Jacob in Wilhelm (4) 
- ANDERSEN, Hans Christian (3) 
- DÜRRENMAT, Friedrich (2) 
- ORWELL, George (2) 
- SHAKESPEARE, William (2) 
- SOFOKLEJ (2) 
- CAMUS, Albert (2) 
- ASIMOV, Isaac (1) 
- BUCAY, Jorge (1) 
- CARVER, Raymond (1) 
- ČEHOV, Anton Pavlovič (1) 
- DICKENS, Charles (1) 
- DRISCOLL, James R. (1) 
- ECO, Umberto (1) 
- ENDE, Michael (1) 
- FLAUBERT, Gustave (1) 
- GOMBROWICZ, Witold (1) 
- GOSCINNY, Rene (1) 
- HILL, David (1) 
- HUXLEY, Aldous (1) 
- IBSEN, Henrich (1) 
- KAFKA, Franz (1) 
- KIPLING, Rudyard (1) 
- KUNDERA, Milan (1) 
- LEWIS, Clive Staples (1) 
- LIONNI, Leo (1) 
- MARTIN, George R. R. (1) 
- MURAKAMI, Haruki (1) 
- PAASILINNA, Arto (1) 
- PETRARCA, Francesco (1) 
- REMARQUE, Erich Maria (1) 
- RODARI, Gianni (1) 
- SARTRE, Jean Paul (1) 
- SCHIAVATO, Mario (1) 
- SCOTTI, Giacomo (1) 
- SEKORA, Ondřej (1) 
- SEMPE, Jean Jacques (1) 
- SPARKS, Nicholas (1) 
- STEVENSON, Robert Louis (1) 
- SWIFT, Jonathan (1) 
- WHITMAN, Walt (1) 
- ZOLA, Émile (1) 

- ANDERSEN, Hans Christian 
- ASIMOV, Isaac 
- BARTOL, Vladimir 
- BUCAY, Jorge 
- CAMUS, Albert 
- CARVER, Raymond 
- ČEHOV, Anton Pavlovič 
- DAHL, Roald 
- DICKENS, Charles 
- DOSTOJEVSKI, Fjodor Mihajlovič 
- DRISCOLL, James R. 
- DÜRRENMAT, Friedrich 
- ECO, Umberto 
- ENDE, Michael 
- FLAUBERT, Gustave 
- GOMBROWICZ, Witold 
- GOSCINNY, Rene 
- GRIMM, Jacob in Wilhelm 
- HILL, David 
- HUXLEY, Aldous 
- IBSEN, Henrich  
- KAFKA, Franz 
- KIPLING, Rudyard 
- KUNDERA, Milan 
- LEWIS, Clive Staples 
- LIONNI, Leo 
- MARTIN, George R. R. 
- MURAKAMI, Haruki 
- ORWELL, George 
- PAASILINNA, Arto 
- PETRARCA, Francesco 
- REMARQUE, Erich Maria 
- RODARI, Gianni 
- SARTRE, Jean Paul 
- SCHIAVATO, Mario 
- SCOTTI, Giacomo 
- SEKORA, Ondřej 
- SEMPE, Jean Jacques 
- SHAKESPEARE, William 
- SOFOKLEJ 
- SPARKS, Nicholas 
- STEVENSON, Robert Louis 
- SWIFT, Jonathan  
- WHITMAN, Walt  
- ZOLA, Émile  
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Študenti so v odgovorih navedli naslednje slovenske avtorice: 

- MAKAROVIČ, Svetlana (33) 
- VIDMAR, Janja (20) 
- MUCK, Desa (17) 
- PEROCI, Ela (10) 
- PRAP, Lila (6) 
- VEGRI, Saša (6) 
- ŠTAMPE ŽMAVC, Bina (5) 
- OMAHEN, Nejka (4) 
- ŠTEFAN, Anja (4) 
- BRENK, Kristina (2) 
- KERMAUNER, Aksinja (2) 
- KOVAČ, Polonca (2) 
- MAURER, Neža (2) 
- TRATNIK, Suzana (2) 
- GLAVAN, Polona (1) 
- KAČIČ, Mila (1) 
- KVEDER, Zofka (1) 
- MIHELIČ, Mira (1) 
- MLAKAR, Ida (1) 
- NOVY, Lili (1) 
- PODGORŠEK, Mojiceja (1) 
- ŠOSTER OLMER, Ksenija (1) 

- BRENK, Kristina 
- GLAVAN, Polona 
- KAČIČ, Mila 
- KERMAUNER, Aksinja 
- KOVAČ, Polonca 
- KVEDER, Zofka 
- MAKAROVIČ, Svetlana 
- MAURER, Neža 
- MIHELIČ, Mira 
- MLAKAR, Ida 
- MUCK, Desa 
- NOVY, Lili 
- OMAHEN, Nejka 
- PEROCI, Ela 
- PODGORŠEK, Mojiceja 
- PRAP, Lila 
- ŠOSTER OLMER, Ksenija 
- ŠTAMPE ŽMAVC, Bina 
- ŠTEFAN, Anja 
- TRATNIK, Suzana 
- VEGRI, Saša 
- VIDMAR, Janja 

 

 

Študenti so v odgovorih navedli naslednje svetovne avtorice: 

- LINDGREN, Astrid (9) 
- ROWLING, Joanne Katlin (5) 
- AUSTEN, Jane (1) 
- BLYTON, Enid (1) 
- BRONTË, Emily (1) 
- CHRISTIE, Agatha (1) 
- DICKINSON, Emily (1) 
- DONALDSON, Julia (1) 
- HERINOW, Christiane (1) 
- JAMES, Erica (1) 
- JANSSON, Tove (1) 
- MEAD, Richelle (1) 
- NOEL, Alyson (1) 
- RAINFIELD, Cheryl (1) 
- TREMAIN, Rose (1) 
- WILSON, Jacqueline (1) 

- AUSTEN, Jane 
- BLYTON, Enid 
- BRONTË, Emily 
- CHRISTIE, Agatha 
- DICKINSON, Emily 
- DONALDSON, Julia 
- HERINOW, Christiane 
- JAMES, Erica 
- JANSSON, Tove 
- LINDGREN, Astrid 
- MEAD, Richelle 
- NOEL, Alyson 
- RAINFIELD, Cheryl 
- ROWLING, Joanne Katlin 
- TREMAIN, Rose 
- WILSON, Jacqueline 
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Na odprto vprašanje »Katera dela bi ti predlagal za obvezna dela v učnem načrtu? Poleg 

naslova dela napiši tudi avtorja.« je od 390 anketirancev odgovorilo le 197 študentov13, od 

tega jih je kar 47 v odgovor zapisalo »Ne vem.« ali »Ne poznam.« ali »/«.  

Nekateri (22) so podali le splošne odgovore, kot na primer: 

- Dela v učnem načrtu so ustrezna.  
- Več del sodobnih avtorjev.  
- Ljudske pravljice in pesmi.  
- Nimam predlogov.  
- Nobelove nagrajence.  
- Kanonska besedila. Klasična dela.  
- Dela, po katerih so posneli tudi film.  
- Dela, ki vključujejo tabu teme.  
- Vsaj enega avtorja iz vsakega obdobja.  
- Več del slovenskih avtorjev.  
- Odvisno od razreda. Odvisno od tematike.  
- Ne poznam učnega načrta. Poznam premalo del iz mladinske literature, ki jih še ni v učnem načrtu.  

 

Dela, ki so jih študenti navedli kot predloge obveznih del v učnem načrtu, pa so v levem 

stolpcu urejena po pogostosti pojavljanja v odgovorih anketirancev, v desnem stolpcu pa po 

abecednem redu. 

 

Dela slovenskih avtorjev, ki so jih študenti predlagali kot obvezna dela v učnem načrtu, so 

naslednja: 

- TAVČAR, Ivan, Visoška kronika (6) 
- PREŠEREN, France, Zdravljica (5) 
- CANKAR, Ivan, Hlapci (4) 
- CANKAR, Ivan, Na klancu (4) 
- JURČIČ, Josip, Deseti brat (4) 
- GREGORČIČ, Simon, Soči (3) 
- KOVIČ, Kajetan, Maček Muri (3) 
- KOVIČ, Kajetan, Moj prijatelj Piki Jakob (3) 
- KUHAR, Lovro, Samorastniki (3)  
- PREŠEREN, France, Poezije (3) 
- ROZMAN ROZA, Andrej, Rimanice za 

predgospodiče (3) 
- SUHODOLČAN, Leopold, Naočnik in Očalnik (3) 
- ŽUPANČIČ, Oton, Mehurčki (3) 
- BEVK, France, Lukec in njegov škorec (2) 
- CANKAR, Ivan, Skodelica kave (2) 
- GRAFENAUER, Niko, Pedenjped (2) 
- JALEN, Janez, Bobri (2) 
- JANČAR, Drago, To noč sem jo videl (2) 
- JURČIČ, Josip, Jurij Kozjak, slovenski janičar (2) 

- BEVK, France, Lukec in njegov škorec 
- BEVK, France, Otroška leta 
- BEVK, France, Pestrna 
- CANKAR, Ivan, Hlapci 
- CANKAR, Ivan, Kralj na Betajnovi 
- CANKAR, Ivan, Moje življenje 
- CANKAR, Ivan, Na klancu 
- CANKAR, Ivan, Podobe iz sanj 
- CANKAR, Ivan, Pohujšanje v dolini 

Šentflorjanski 
- CANKAR, Ivan, Romantične duše 
- CANKAR, Ivan, Skodelica kave 
- CANKAR, Ivan, Za narodov blagor 
- DEKLEVA, Milan, A so kremšnite nevarne? 
- DEKLEVA, Milan, Pesmi za lačne sanjavce 
- DEKLEVA, Milan, Zmagoslavje podgan 
- FRANČIČ, Franjo, Otroštvo 
- GRAFENAUER, Niko, Nebotičniki sedite 
- GRAFENAUER, Niko, Pedenjped 
- GREGORČIČ, Simon, Soči 

                                                 
 
13 Analiza podatkov ne zajema odgovorov, v katerih so bili navedeni le avtorji, katerih dela naj bi vključili v 
učni načrt, in odgovorov, kjer dela niso bila natančno določena oz. pri katerih ni bil naveden ustrezen avtor,  kot 
npr.: »Makarovič: Kosovirja« (lahko pomeni Kosovirja na leteči žlici ali Kam pa kam, kosovirja?) ali pa 
»Kosmač: Na klancu«. 
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- KUHAR, Lovro, Solzice (2) 
- MÖDERNDORFER, Vinko, Limonada slovenica (2) 
- PARTLJIČ, Tone, Hotel sem prijeti sonce (2) 
- PAVČEK, Tone, Majnice fulaste pesmi (2) 
- PREŠEREN, France, Povodni mož (2) 
- ROZMAN ROZA, Andrej, Črvive pesmi (2) 
- TAVČAR, Ivan, Cvetje v jeseni (2) 
- BEVK, France, Otroška leta (1) 
- BEVK, France, Pestrna (1) 
- CANKAR, Ivan, Kralj na Betajnovi (1) 
- CANKAR, Ivan, Moje življenje (1) 
- CANKAR, Ivan, Podobe iz sanj (1) 
- CANKAR, Ivan, Pohujšanje v dolini 

Šentflorjanski (1) 
- CANKAR, Ivan, Romantične duše (1) 
- CANKAR, Ivan, Za narodov blagor (1) 
- DEKLEVA, Milan, A so kremšnite nevarne? (1)  
- DEKLEVA, Milan, Pesmi za lačne sanjavce (1) 
- DEKLEVA, Milan, Zmagoslavje podgan (1) 
- FRANČIČ, Franjo, Otroštvo (1) 
- GRAFENAUER, Niko, Nebotičniki sedite (1) 
- GRUM, Slavko, Dogodek v mestu Gogi (1) 
- INGOLIČ, Anton, Gimnazijka (1) 
- INGOLIČ, Anton, Mladost na stopnicah (1) 
- JANČAR, Drago, Dve sliki (1) 
- JANČAR, Drago, Lucijine oči (1) 
- JANČAR, Drago, Veliki briljantni valček (1) 
- JURČIČ, Josip, Kozlovska sodba v Višnji Gori (1) 
- JURČIČ, Josip, Sosedov sin (1) 
- JURČIČ, Josip in KERSNIK, Janko, Rokovnjači (1) 
- KARLOVŠEK, Igor, Gimnazijec (1) 
- KERSNIK, Janko, Jara gospoda (1) 
- KOSOVEL, Srečko, Intergrali (1) 
- KOSOVEL, Srečko, Pravica (1) 
- KOSMAČ, Ciril, Sreča (1) 
- KOSMAČ, Ciril, Tantadruj (1) 
- KOVAČIČ, Lojze, Otroške stvari (1) 
- KOVAČIČ, Lojze, Prišleki (1) 
- LAINŠČEK, Feri, Cicibanija (1) 
- LAINŠČEK, Feri, Ločil bi peno od valov (1) 
- LAINŠČEK, Feri, Namesto koga roža cveti (1) 
- LAINŠČEK, Feri, Ne bodi kot drugi (1) 
- LAINŠČEK, Feri, Ne povej, kaj si sanjala (1) 
- LEVSTIK, Fran, Martin Krpan z Vrha (1) 
- LINHART, Anton Tomaž, Županova Micka (1) 
- LIPUŠ, Florjan, Boštjanov let (1) 
- MAL, Vitan, Poletje v školjki (1) 
- MAL, Vitan, Teci, teci, kuža moj (1) 
- MANČEK, Marjan, Hribci (1) 
- MATE, Miha, Kurja vojska (1) 
- MUSTER, Miki, Dogodivščine Zvitorepca, 

Trdonje in Lakotnika (1) 
- PARTLJIČ, Tone, Slišal sem, kako trava raste (1) 
- PAVČEK, Tone, Besede za sladkosnede (1) 
- PAVČEK, Tone, Čenčarija (1) 
- PAVČEK, Tone, Juri Muri v Afriki (1) 
- PREGL, Slavko, Geniji (1) 
- PREGL, Slavko, Odprava Zelenega zmaja (1) 
- PREŠEREN, France, Sonetni venec (1) 
- ROZMAN ROZA, Andrej, Mali rimski cirkus (1) 

- GRUM, Slavko, Dogodek v mestu Gogi 
- INGOLIČ, Anton, Gimnazijka 
- INGOLIČ, Anton, Mladost na stopnicah 
- JALEN, Janez, Bobri 
- JANČAR, Drago, Dve sliki 
- JANČAR, Drago, Lucijine oči 
- JANČAR, Drago, To noč sem jo videl 
- JANČAR, Drago, Veliki briljantni valček 
- JURČIČ, Josip, Deseti brat 
- JURČIČ, Josip, Jurij Kozjak, slovenski janičar 
- JURČIČ, Josip, Kozlovska sodba v Višnji Gori 
- JURČIČ, Josip, Sosedov sin 
- JURČIČ, Josip in KERSNIK, Janko, Rokovnjači 
- KARLOVŠEK, Igor, Gimnazijec 
- KERSNIK, Janko, Jara gospoda 
- KOSOVEL, Srečko, Intergrali 
- KOSOVEL, Srečko, Pravica 
- KOSMAČ, Ciril, Sreča 
- KOSMAČ, Ciril, Tantadruj 
- KOVAČIČ, Lojze, Otroške stvari 
- KOVAČIČ, Lojze, Prišleki 
- KOVIČ, Kajetan, Maček Muri 
- KOVIČ, Kajetan, Moj prijatelj Piki Jakob 
- KUHAR, Lovro, Samorastniki  
- KUHAR, Lovro, Solzice 
- LAINŠČEK, Feri, Cicibanija 
- LAINŠČEK, Feri, Ločil bi peno od valov 
- LAINŠČEK, Feri, Namesto koga roža cveti 
- LAINŠČEK, Feri, Ne bodi kot drugi 
- LAINŠČEK, Feri, Ne povej, kaj si sanjala 
- LEVSTIK, Fran, Martin Krpan z Vrha 
- LINHART, Anton Tomaž, Županova Micka 
- LIPUŠ, Florjan, Boštjanov let 
- MAL, Vitan, Poletje v školjki 
- MAL, Vitan, Teci, teci, kuža moj 
- MANČEK, Marjan, Hribci 
- MATE, Miha, Kurja vojska 
- MÖDERNDORFER, Vinko, Limonada slovenica 
- MUSTER, Miki, Dogodivščine Zvitorepca, 

Trdonje in Lakotnika PARTLJIČ, Tone, Hotel 
sem prijeti sonce  

- PARTLJIČ, Tone, Slišal sem, kako trava raste 
- PAVČEK, Tone, Besede za sladkosnede 
- PAVČEK, Tone, Čenčarija 
- PAVČEK, Tone, Juri Muri v Afriki 
- PAVČEK, Tone, Majnice fulaste pesmi 
- PREGL, Slavko, Geniji 
- PREGL, Slavko, Odprava Zelenega zmaja 
- PREŠEREN, France, Poezije 
- PREŠEREN, France, Povodni mož 
- PREŠEREN, France, Sonetni venec 
- PREŠEREN, France, Zdravljica 
- ROZMAN ROZA, Andrej, Črvive pesmi 
- ROZMAN ROZA, Andrej, Mali rimski cirkus 
- ROZMAN ROZA, Andrej, Rimanice za 

predgospodiče 
- SELIŠKAR, Tone, Bratovščina Sinjega galeba 
- SIVEC, Ivan, Noč po mega žuru 
- SMOLAR, Adi, Jezikovni kotliček 
- SMOLAR, Adi, Zgodba o rolici papirja 
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- SELIŠKAR, Tone, Bratovščina Sinjega galeba (1) 
- SIVEC, Ivan, Noč po mega žuru (1) 
- SMOLAR, Adi, Jezikovni kotliček (1) 
- SMOLAR, Adi, Zgodba o rolici papirja (1) 
- SMOLAR, Adi, Zgode in prigode Tečka Sitnobe (1) 
- SOSIČ, Marko, Balerina, balerina (1) 
- SUHODOLČAN, Primož, Košarkar naj bo (1) 
- SUHODOLČAN, Leopold, Piko dinozaver (1) 
- SUHODOLČAN, Primož, Živalske novice (1) 
- STRITAR, Josip, Zorin (1) 
- ŠERUGA, Zvone, Indijanci brez perja (1) 
- VANDOT, Josip, Kekec (1) 
- VODNIK, Valentin, Dramilo (1) 
- VOJNOVIĆ, Goran, Čefurji raus (1) 
- ZAJC, Dane, Jezik iz zemlje (1) 
- ZIDAR, Pavle, Sveti Pavel (1) 
- ZUPAN, Dim, Hektor (1) 
- ZUPAN, Dim, Leteči mački (1) 
- ZUPAN, Vitomil, Potovanje na konec pomladi (1) 

- SMOLAR, Adi, Zgode in prigode Tečka Sitnobe 
- SOSIČ, Marko, Balerina, balerina 
- SUHODOLČAN, Primož, Košarkar naj bo 
- SUHODOLČAN, Leopold, Naočnik in Očalnik 
- SUHODOLČAN, Leopold, Piko dinozaver 
- SUHODOLČAN, Primož, Živalske novice 
- STRITAR, Josip, Zorin 
- ŠERUGA, Zvone, Indijanci brez perja 
- TAVČAR, Ivan, Cvetje v jeseni 
- TAVČAR, Ivan, Visoška kronika 
- VANDOT, Josip, Kekec 
- VODNIK, Valentin, Dramilo 
- VOJNOVIĆ, Goran, Čefurji raus 
- ZAJC, Dane, Jezik iz zemlje 
- ZIDAR, Pavle, Sveti Pavel 
- ZUPAN, Dim, Hektor 
- ZUPAN, Dim, Leteči mački 
- ZUPAN, Vitomil, Potovanje na konec pomladi 
- ŽUPANČIČ, Oton, Mehurčki 

 

 

Dela tujih avtorjev, ki so jih študenti predlagali kot obvezna dela v učnem načrtu, so 

naslednja: 

- ANDERSEN, Hans Christian, Deklica z 
vžigalicami (4) 

- DAHL, Roald, Matilda (4) 
- BARTOL, Vladimir, Alamut (3) 
- COELHO, Paulo, Alkimist (3) 
- DAHL, Roald, Čarovnice (3) 
- DOSTOJEVSKI, Fjodor Mihajlovič, Zločin in 

kazen (3) 
- ORWELL, George, Živalska farma (3) 
- DAHL, Roald, Čarli in tovarna čokolade (2) 
- DE SAINT-EXUPÉRY, Antoine, Mali princ (2) 
- DÜRRENMATT, Friedrich, Fiziki (2) 
- FLAUBERT, Gustave, Gospa Bovary (2) 
- HUXLEY, Aldous, Krasni novi svet (2) 
- KUNDERA, Milan, Neznosna lahkost bivanja (2) 
- SOFOKLEJ, Antigona (2) 
- SOFOKLEJ, Kralj Ojdip (2) 
- ANDERSEN, Hans Christian, Grdi raček (1) 
- ANDERSEN, Hans Christian, Mala morska 

deklica (1) 
- ANDERSEN, Hans Christian, Pravljice (1) 
- BACH, Richard, Jonathan Livingston Galeb (1) 
- BARNES, Julian, Smisel konca (1) 
- BAUM, Lyman Frank, Čarovnik iz Oza (1) 
- BUCAY, George, Ti povem zgodbo? (1) 
- CAMUS, Albert, Kuga (1) 
- CARVER, Raymond, Kolesa, mišice, cigarete (1) 
- D'AVENIA, Alessandro, Bela kot mleko, rdeča 

kot kri (1) 
- DICKENS, Charles, Oliver Twist (1) 
- DRISCOLL, James, Šolenčki (1) 
- DÜRRENMATT, Friedrich, Obljuba (1) 
- ECO, Umberto, Ime rože (1) 
- GOMBROWICZ, Witold, Dnevnik (1) 

- ANDERSEN, Hans Christian, Deklica z 
vžigalicami 

- ANDERSEN, Hans Christian, Grdi raček 
- ANDERSEN, Hans Christian, Mala morska 

deklica 
- ANDERSEN, Hans Christian, Pravljice 
- BACH, Richard, Jonathan Livingston Galeb 
- BARNES, Julian, Smisel konca 
- BARTOL, Vladimir, Alamut 
- BAUM, Lyman Frank, Čarovnik iz Oza 
- BUCAY, George, Ti povem zgodbo? 
- CAMUS, Albert, Kuga 
- CARVER, Raymond, Kolesa, mišice, cigarete 
- COELHO, Paulo, Alkimist 
- DAHL, Roald, Čarli in tovarna čokolade 
- DAHL, Roald, Čarovnice 
- DAHL, Roald, Matilda 
- D'AVENIA, Alessandro, Bela kot mleko, rdeča 

kot kri 
- DE SAINT-EXUPÉRY, Antoine, Mali princ 
- DICKENS, Charles, Oliver Twist 
- DOSTOJEVSKI, Fjodor Mihajlovič, Zločin in 

kazen 
- DRISCOLL, James, Šolenčki 
- DÜRRENMATT, Friedrich, Fiziki 
- DÜRRENMATT, Friedrich, Obljuba 
- ECO, Umberto, Ime rože 
- FLAUBERT, Gustave, Gospa Bovary 
- GOMBROWICZ, Witold, Dnevnik 
- GOSCINNY, Rene, Nikec 
- GRIMM, Jacob in Wilhelm, Volk in sedem 

kozličkov 
- GRIMM, Jacob in Wilhelm, Rdeča kapica 
- GRIMM, Jacob in Wilhelm, Obuti maček 
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- GOSCINNY, Rene, Nikec (1) 
- GRIMM, Jacob in Wilhelm, Volk in sedem 

kozličkov (1) 
- GRIMM, Jacob in Wilhelm, Rdeča kapica (1) 
- GRIMM, Jacob in Wilhelm, Obuti maček (1) 
- HESSE, Herman, Siddhartha (1) 
- HØEG, Peter, Gospodična Smilla in njen občutek 

za sneg (1) 
- KAFKA, Franz, Preobrazba (1) 
- KINNEY, Jeff, Dnevnik nabritega mulca (1) 
- LAMB, Charles in Mary, Pripovedke iz 

Shakespeara (1) 
- LIONI, Leo, Frederik pripoveduje (1) 
- MANN, Thomas, Smrt v Benetkah (1) 
- MURAKAMI, Ryu, Skoraj prosojna modrina (1) 
- PAASILINNA, Arto, Zajčje leto (1) 
- PETRARCA, Francesco, Soneti (1) 
- RODARI, Gianni, Pravljice po telefonu (1) 
- RUDYARD, Kipling, Knjiga o džungli (1) 
- SARTRE, Jean Paul, Zaprta vrata (1) 
- SCHIAVATO, Mario, Mini in Maxi (1) 
- SEKORA, Ondřej, Dogodivščine mravljinčka 

Ferdinanda (1) 
- SHAKESPEARE, William, Hamlet (1) 
- SHAKESPEARE, William, Romeo in Julija (1) 
- SHAKESPEARE, William, Beneški trgovec (1) 
- VOLTAIRE, Kandid ali optimizem (1) 
- WILLIAMS, David, Babica barabica (1) 
- ZOLA, Émile, Beznica (1) 

- HESSE, Herman, Siddhartha 
- HUXLEY, Aldous, Krasni novi svet 
- HØEG, Peter, Gospodična Smilla in njen občutek 

za sneg 
- KAFKA, Franz, Preobrazba 
- KINNEY, Jeff, Dnevnik nabritega mulca 
- KUNDERA, Milan, Neznosna lahkost bivanja 
- LAMB, Charles in Mary, Pripovedke iz 

Shakespeara 
- LIONI, Leo, Frederik pripoveduje 
- MANN, Thomas, Smrt v Benetkah 
- MURAKAMI, Ryu, Skoraj prosojna modrina 
- ORWELL, George, Živalska farma 
- PAASILINNA, Arto, Zajčje leto 
- PETRARCA, Francesco, Soneti 
- RODARI, Gianni, Pravljice po telefonu 
- RUDYARD, Kipling, Knjiga o džungli 
- SARTRE, Jean Paul, Zaprta vrata 
- SCHIAVATO, Mario, Mini in Maxi 
- SEKORA, Ondřej, Dogodivščine mravljinčka 

Ferdinanda 
- SHAKESPEARE, William, Hamlet 
- SHAKESPEARE, William, Romeo in Julija 
- SHAKESPEARE, William, Beneški trgovec 
- SOFOKLEJ, Antigona 
- SOFOKLEJ, Kralj Ojdip 
- VOLTAIRE, Kandid ali optimizem 
- WILLIAMS, David, Babica barabica 
- ZOLA, Émile, Beznica 

 

 

Dela slovenskih avtoric, ki so jih študenti predlagali kot obvezna dela v učnem načrtu, so 

naslednja: 

- MAKAROVIČ, Svetlana, Kosovirja na leteči 
žlici (5) 

- MUCK, Desa, Anica (5) 
- MAKAROVIČ, Svetlana, Pekarna Mišmaš (4) 
- MUCK, Desa, Blazno resno o … (4) 
- VIDMAR, Janja, Debeluška (4) 
- KOVAČ, Polonca, Pet kužkov išče pravega (3) 
- VEGRI, Saša, To niso pesmi za otroke ali kako se 

dela otroke (3) 
- BOJETU, Berta, Filio ni doma (2) 
- GLAVAN, Polona, Noč v Evropi (2) 
- MAKAROVIČ, Svetlana, Potepuh in nočna 

lučka (2) 
- MAKAROVIČ, Svetlana, Veveriček posebne 

sorte (2) 
- PRAP, Lila, Zakaj? (2) 
- BAUER, Jana, Čarobna beseda (1) 
- BAUER, Jana, Groznovilca v hudi hosti (1) 
- BRENK, Kristina, Prigode koze Kunigunde (1) 
- HADERLAP, Maja, Angel pozabe (1) 
- HRASTELJ, Stanka, Igranje (1) 
- HRVATIN, Asja, Od RTM do WTF (1) 
- JURCA, Branka, Ko zorijo jagode (1) 
- KERMAUNER, Aksinja, Koliko sem bila stara, 

- BAUER, Jana, Čarobna beseda 
- BAUER, Jana, Groznovilca v hudi hosti 
- BOJETU, Berta, Filio ni doma 
- BRENK, Kristina, Prigode koze Kunigunde 
- GLAVAN, Polona, Noč v Evropi 
- HADERLAP, Maja, Angel pozabe 
- HRASTELJ, Stanka, Igranje 
- HRVATIN, Asja, Od RTM do WTF 
- JURCA, Branka, Ko zorijo jagode 
- KERMAUNER, Aksinja, Koliko sem bila stara, 

ko sem se rodila? 
- KERMAUNER, Aksinja, Žiga Špaget gre v širni 

svet 
- KOVAČ, Polonca, Kaja in njena družina 
- KOVAČ, Polonca, Pet kužkov išče pravega 
- KOVAČ, Polonca, Težave in sporočila psička 

Pafija 
- KOVAČ, Polonca, Zelišča male čarovnice 
- KRESE, Maruša, Da me je strah 
- MAKAROVIČ, Svetlana, Kosovirja na leteči 

žlici 
- MAKAROVIČ, Svetlana, Pekarna Mišmaš 
- MAKAROVIČ, Svetlana, Potepuh in nočna 

lučka 
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ko sem se rodila? (1) 
- KERMAUNER, Aksinja, Žiga Špaget gre v širni 

svet (1) 
- KOVAČ, Polonca, Kaja in njena družina (1) 
- KOVAČ, Polonca, Težave in sporočila psička 

Pafija (1) 
- KOVAČ, Polonca, Zelišča male čarovnice (1) 
- KRESE, Maruša, Da me je strah (1) 
- MAKAROVIČ, Svetlana, Sovica Oka (1) 
- MAKAROVIČ, Svetlana, Sapramiška (1) 
- MAKAROVIČ, Svetlana, Škrat Kuzma (1) 
- MAKAROVIČ, Svetlana, Zlata mačja preja (1) 
- MOŠKRIČ, Marjana, Ledene magnolije (1) 
- MUCK, Desa, Hči lune (1) 
- MUCK, Desa, Lažniva Suzi (1) 
- NOVAK, Maja, Cimre (1) 
- NOVY, Lili, Eros (1) 
- OMAHEN, Nejka, Dež (1) 
- OMAHEN, Nejka, Temno sonce (1) 
- OMAHEN, Nejka, Življenje kot v filmu (1) 
- PODGORŠEK, Mojiceja, Tri muhe in umazan 

ribnik (1) 
- PRAP, Lila, Kam gredo sanje? (1) 
- ŠOSTER OLMER, Ksenija, Nogavičke za ptičke (1) 
- TRATNIK, Suzana, Ime mi je Damjan (1) 
- VEGRI, Saša, Naročje kamenčkov (1) 
- VIDMAR, Janja, Prijatelja (1) 
- VIDMAR, Janja, Princeska z napako (1) 

- MAKAROVIČ, Svetlana, Sovica Oka 
- MAKAROVIČ, Svetlana, Sapramiška 
- MAKAROVIČ, Svetlana, Škrat Kuzma 
- MAKAROVIČ, Svetlana, Veveriček posebne 

sorte 
- MAKAROVIČ, Svetlana, Zlata mačja preja 
- MOŠKRIČ, Marjana, Ledene magnolije 
- MUCK, Desa, Anica 
- MUCK, Desa, Blazno resno o …  
- MUCK, Desa, Hči lune 
- MUCK, Desa, Lažniva Suzi 
- NOVAK, Maja, Cimre 
- NOVY, Lili, Eros 
- OMAHEN, Nejka, Dež 
- OMAHEN, Nejka, Temno sonce 
- OMAHEN, Nejka, Življenje kot v filmu 
- PODGORŠEK, Mojiceja, Tri muhe in umazan 

ribnik 
- PRAP, Lila, Kam gredo sanje? 
- PRAP, Lila, Zakaj? 
- ŠOSTER OLMER, Ksenija, Nogavičke za ptičke 
- TRATNIK, Suzana, Ime mi je Damjan 
- VEGRI, Saša, Naročje kamenčkov 
- VEGRI, Saša, To niso pesmi za otroke ali kako se 

dela otroke 
- VIDMAR, Janja, Debeluška 
- VIDMAR, Janja, Prijatelja 
- VIDMAR, Janja, Princeska z napako 

 

 

Dela tujih avtoric, ki so jih študenti predlagali kot obvezna dela v učnem načrtu, so 

naslednja: 

- LINDGREN, Astrid, Pika Nogavička (4) 
- LINDGREN, Astrid, Brata Levjesrčna (3) 
- AUSTEN, Jane, Prevzetnost in pristranost (2) 
- ROWLING, Joanne Katlin,  Harry Potter (2) 
- BLYTON, Enid, Pet prijateljev (1) 
- CHRISTIANE, F., Mi otroci s postaje ZOO (1) 
- DONALDSON, Julia, Zverjasec (1) 
- DONALDSON, Julia, Zverjašček (1) 
- EYRE, Jane, Charlotte Bronte (1) 
- FRANK, Anna, Dnevnik  (1) 
- JANSSON, Tove, Mumini (1) 
- LAMB, Charles in Mary, Pripovedke iz 

Shakespeara (1) 
- LINDGREN, Astrid, Erazem in potepuh (1) 
- LINDGREN, Astrid, Ronja razbojniška hči (1) 
- MEAD, Richelle, Vampirska akademija (1) 
- PAVER, Michelle, Brat volk (1) 
- RAINFIELD, Cheryl, Brazgotine (1) 
- SARRAUTE, Nathalie, Otroštvo (1) 
- SHELLEY, Mary, Frankenstein (1) 
- TREMAIN, Rose, Trenutek odločitve (1) 

- AUSTEN, Jane, Prevzetnost in pristranost 
- BLYTON, Enid, Pet prijateljev 
- CHRISTIANE, F., Mi otroci s postaje ZOO 
- DONALDSON, Julia, Zverjasec 
- DONALDSON, Julia, Zverjašček 
- EYRE, Jane, Charlotte Bronte 
- FRANK, Anna, Dnevnik  
- JANSSON, Tove, Mumini 
- LAMB, Charles in Mary, Pripovedke iz 

Shakespeara 
- LINDGREN, Astrid, Brata levjesrčna 
- LINDGREN, Astrid, Erazem in potepuh 
- LINDGREN, Astrid, Pika nogavička 
- LINDGREN, Astrid, Ronja razbojniška hči 
- MEAD, Richelle, Vampirska akademija 
- PAVER, Michelle, Brat volk 
- RAINFIELD, Cheryl, Brazgotine 
- ROWLING, Joanne Katlin, Harry Potter 
- SARRAUTE, Nathalie, Otroštvo 
- SHELLEY, Mary, Frankenstein 
- TREMAIN, Rose, Trenutek odločitve 
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Na odprto vprašanje »Katera dela bi ti predlagal za obvezna dela v učnem načrtu?« je 

odgovorilo le 150 študentov, saj jih je od skupaj 390 anketirancev na vprašanje odgovorilo 

197, od tega jih je kar 47 napisalo odgovor »ne vem« oz. »ne poznam« oz. »/«. Menim, da je 

eden od razlogov, zakaj je pri tem vprašanju sodelovalo tako malo študentov, ta, da dejansko 

ne poznajo literarnih del in njihovih avtorjev. Nekateri so navedli le po eno delo, drugi pa so 

našteli tudi več deset del, ki bi jih predlagali za obvezna dela v učnem načrtu.  

Nekatera od naštetih del so zagotovo prezahtevna za osnovnošolsko obravnavo (tudi za tretje 

V-I obdobje) in bi bila primernejša za poklicne šole, srednje strokovne šole ali celo za 

gimnazije. Menim, da so jih študenti kot predloge za obvezna dela v učnem načrtu navedli iz 

dveh razlogov: 

- ker so to dela, na katera so v času reševanja anketnega vprašalnika najprej pomislili,   

- ker niso bili pozorni, da gre za učni načrt za slovenščino v osnovni šoli (tukaj imam v 

mislih predvsem sloveniste, ki bodo poučevali tudi v srednjih šolah).  
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Tabela 19: Poznavanje obveznih avtorjev in avtoric iz učnega načrta 

                       Odgovori (f/%) 

Priimek, ime 
avtorja/avtorice 

Ne poznam. 
Že slišal 
zanj-o. 

Že prebral 
katero od 
njegovih/ 

njenih del. 

Dobro 
poznam. 

SKUPAJ 

1. ANDERSEN, 

Hans Christian 

1 6 104 228 339 

0,3 1,7 30,7 67,3 100,0 

    2.  AŠKERC, 

          Anton 

4 68 162 95 329 

1,2 20,7 49,2 28,9 100,0 

3. CANKAR,  

Ivan 

0 6 98 225 329 

0,0 1,8 29,8 68,4 100,0 

4. DEKLEVA, 

Milan 

27 92 152 58 329 

8,2 28,0 46,2 17,6 100,0 

5. GRAFENAUER, 

Niko  

1 26 171 130 328 

0,3 7,9 52,2 39,6 100,0 

6. GREGORČIČ, 

Simon 

0 14 144 171 329 

0,0 4,3 43,8 51,9 100,0 

7.  HOMER 
8 48 142 131 329 

2,4 14,6 43,2 39,8 100,0 

8. JURČIČ,  

Josip 

2 22 148 156 328 

0,6 6,7 45,1 47,6 100,0 

9. KERSNIK,  

Janko 

4 58 155 108 325 

1,2 17,9 47,7 33,2 100,0 

10. KETTE,  

Dragotin 

0 27 148 151 326 

0,0 8,3 45,4 46,3 100,0 

11. KOSMAČ, 

Ciril 

10 64 159 95 328 

3,0 19,5 48,5 29,0 100,0 

12. KOSOVEL, 

Srečko 

1 21 142 162 326 

0,3 6,4 43,6 49,7 100,0 

13. KOVIČ, 

Kajetan 

4 18 145 158 325 

1,2 5,6 44,6 48,6 100,0 

14. KUHAR, 

Lovro 

1 24 146 152 323 

0,3 7,4 45,2 47,1 100,0 

15. LEVSTIK,  

Fran 

1 23 162 137 323 

0,3 7,1 50,2 42,4 100,0 

16. LINDGREN,  

Astrid 

13 15 135 161 324 

4,0 4,6 41,7 49,7 100,0 

17. LINHART, 

Anton Tomaž 

4 39 147 135 325 

1,2 12,0 45,2 41,6 100,0 
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                       Odgovori (f/%) 

Priimek, ime 
avtorja/avtorice 

Ne poznam. 
Že slišal 
zanj-o. 

Že prebral 
katero od 
njegovih/ 

njenih del. 

Dobro 
poznam. 

SKUPAJ 

18. MAKAROVIČ, 

Svetlana 

0 7 101 216 324 

0,0 2,2 31,2 66,6 100,0 

19. MENART, 

Janez 

22 80 142 82 326 

6,7 24,5 43,6 25,2 100,0 

20. MURN, 

Josip 

9 68 149 98 324 

2,8 21,0 46,0 30,2 100,0 

21. NOVAK, 

Boris A. 

7 39 163 114 323 

2,2 12,1 50,4 35,3 100,0 

22. PAVČEK, 

Tone 

0 6 117 203 326 

0,0 1,8 35,9 62,3 100,0 

23. PEROCI,  

Ela 

11 25 147 141 324 

3,4 7,7 45,4 43,5 100,0 

24. PREŠEREN,  

France 

0 4 68 252 324 

0,0 1,2 21,0 77,8 100,0 

25. SHAKESPEARE, 

William 

0 12 133 179 324 

0,0 3,7 41,1 55,2 100,0 

26. SUHODOLČAN,  

Leopold 

5 50 164 106 325 

1,5 15,4 50,5 32,6 100,0 

27. ŠTAMPE ŽMAVC,  

Bina 

59 80 111 73 323 

18,3 24,8 34,3 22,6 100,0 

28. TAVČAR, 

Ivan 

2 31 145 146 324 

0,6 9,5 44,8 45,1 100,0 

29. TOLSTOJ,  

Lev Nikolajevič 

18 61 156 89 324 

5,6 18,8 48,1 27,5 100,0 

30. TRUBAR,  

Primož 

0 27 124 173 324 

0,0 8,3 38,3 53,4 100,0 

31. VODNIK,  

Valentin 

4 47 143 133 327 

1,2 14,4 43,7 40,7 100,0 

32. ZAJC, 

Dane 

12 42 153 118 325 

3,7 12,9 47,1 36,3 100,0 

33. ŽUPANČIČ,  

Oton 

0 13 119 188 320 

0,0 4,1 37,2 58,7 100,0 

 

Na vprašanje o poznavanju avtorjev in avtoric iz učnega načrta je odgovarjalo različno število 

študentov. Skupno število odgovorov po posameznih avtorjih upada.  
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Graf 15: Študenti, ki ne poznajo posameznih obveznih avtorjev/avtoric iz učnega načrta, v odstotkih 

 

Glede na to, da so v raziskavi sodelovali študenti, ki se izobražujejo za bodoče vzgojitelje in učitelje, bi pričakovali, da vsaj poimensko poznajo 

naštete obvezne avtorje iz učnega načrta. Pri nekaterih avtorjih se je izkazalo drugače: kar 18,3 % vprašanih ne pozna Bine Štampe Žmavc, 8,2 % 

vprašanih ne pozna Milana Dekleve, 6,7 % ne pozna Janeza Menarta, 5,6 % ne pozna Leva Nikolajeviča Tolstoja, 4,0 % ne pozna Astrid 

Lindgren, 3,7 % ne pozna Daneta Zajca, 3,4 % ne pozna Ele Peroci, 3,0 % ne pozna Cirila Kosmača, 2,4 % ne pozna Homerja, 2,2 % ne pozna 

Borisa A. Novaka. Pri ostalih avtorjih so odstotki še nižji. 
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Graf 16: Študenti, ki so že slišali za posamezne obvezne avtorje/avtorice iz učnega načrta, v odstotkih 

 

 

Več kot petina vprašanih je za Milana Deklevo (28,0 %), Bino Štampe Žmavc (24,8 %), Josipa Murna (21,0 %) in Antona Aškerca (20,7 %) 

navedla, da so že slišali zanje, niso pa prebrali nobenega od njihovih del.  
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Graf 17: Študenti, ki so že prebrali katero od del posameznih obveznih avtorjev/avtoric iz učnega načrta, v odstotkih 

 

Da so že prebrali katero od del, so anketiranci v največji meri označili pri naslednjih avtorjih: Niko Grafenauer (52,2 %), Leopold Suhodolčan 

(50,5 %), Boris A. Novak (50,4 %), Fran Levstik (50,2 %), Anton Aškerc (49,2 %), Ciril Kosmač (48,5 %), Lev Nikolajevič Tolstoj (48,1 %), 

Janko Kersnik (47,7 %), Dane Zajc (47,1 %), Milan Dekleva (46,2 %), Josip Murn (46,0 %), Ela Peroci (45,4 %), Anton Tomaž Linhart (45,2 

%), Valentin Vodnik (43,7 %), Janez Menart (43,6 %), Homer (43,2 %) in Bina Štampe Žmavc (34,3 %). 
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Graf 18: Študenti, ki dobro poznajo posamezne obvezne avtorje/avtorice iz učnega načrta, v odstotkih 

 

Večina študentov je navedla, da dobro poznajo Franceta Prešerna (77,8 %), Ivana Cankarja (68,4 %), Hansa Christiana Andersena (67,3 %), 

Svetlano Makarovič (66,6 %), Toneta Pavčka (62,3 %), Otona Župančiča (58,7 %), Williama Shakespeara (55,2 %), Primoža Trubarja (53,4 %), 

Simona Gregorčiča (51,9 %), Srečka Kosovela (49,7 %), Astrid Lindgren (49,7 %), Kajetana Koviča (48,6 %), Josipa Jurčiča (47,6 %), Lovra 

Kuharja (47,1 %), Dragotina Ketteja (46,3 %) in Ivana Tavčarja (45,1 %). 
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Kot navaja Grosman (2006) se tudi pri seminarjih iz literature na Filozofski fakulteti 

velikokrat dogaja, da si študentje ne morejo priklicati v spomin niti glavnih slovenskih in tujih 

avtorjev ter predpisanih besedil, ali pa povedo, da so zanje že slišali v šoli, vendar se o njih 

ničesar ne spomnijo. Kaj je vzrok temu? Eden izmed razlogov je zagotovo ta, da so vsebino 

obveznega gradiva (namesto da bi knjigo dejansko prebrali) pridobili na spletni strani ali pa 

tako, da jim jo je posredoval kateri od sošolcev, ki je knjigo že prebral. Vsebino so nato 

napisali na list papirja ali natipkali in nanjo prav kmalu pozabili. Študenti s takimi dejanji 

kažejo, da se premalo zavedajo pomena, ki ga ima branje (tako strokovno kot leposlovno) za 

njih ter za otroke/učence, ki jih bodo nekega dne učili. Zelo pomembno je, da otroci/učenci 

poznajo kanon in kulturno pisno dediščino. Preko odnosa do knjige namreč razvijamo odnos 

do nacionalne identitete.  

 

Tabela 20: Poznavanje obveznih del iz učnega načrta 

     Odgovori (f/%) 

Naslov dela, 
priimek in ime 
avtorja/avtorice 

Anketiranci so 
pravilno povezali delo 

in avtorja. 

Anketiranci so 
napačno 

povezali delo in 
avtorja. 

SKUPAJ 

CANKAR, Ivan,  
Bobi 

142 117 259 

54,8 45,2 100,0 

KERSNIK, Janko  
Mačkova očeta 

187 80 267 

70,0 30,0 100,0 

LEVSTIK, Fran  
Martin Krpan z Vrha 

262 32 294 

89,1 10,9 100,0 

Ljudska,  
Pegam in Lambergar 

204 67 271 

75,3 24,7 100,0 

PAVČEK, Tone, 
Pesem 

124 123 247 

50,2 49,8 100,0 

PREŠEREN, France,  
Povodni mož 

288 9 297 

97,0 3,0 100,0 

PREŠEREN, France 
Zdravljica 

293 3 296 

99,0 1,0 100,0 

ŽUPANČIČ, Oton,  
Žebljarska 

195 68 263 

74,1 25,9 100,0 

GRAFENAUER, Niko,  
Življenje 

91 165 256 

35,5 64,5 100,0 
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Na vprašanje o poznavanju obveznih del je pri posameznih delih odgovarjalo različno število 

anketirancev. Vprašanje je bilo sestavljeno v smislu naloge, pri kateri so morali anketiranci 

pri vsakem naslovu dela izbrati ustreznega avtorja.  

 

Graf 19: Povezava obveznih del in njihovih avtorjev iz učnega načrta  

 

 

Največ študentov je pravilno povezalo Zdravljico (99 %) in Povodnega moža (97 %) s 

Francetom Prešernom ter Martina Krpana z Vrha (98,1 %) s Franom Levstikom. Dobre tri 

četrtine (75,3 %) študentov ve, da je pesem Pegam in Lambergar ljudska. Žebljarsko je z 

Otonom Župančičem povezalo slabe tri četrtine (74,1 %) študentov. Dobra polovica (54,8 %) 

študentov ve, da je Bobi delo Ivana Cankarja,  dobra polovica (50,2 %) jih ve, da je Pesem 

delo Toneta Pavčka. Le dobra tretjina (35,5 %) študentov pa ve, da je pesem Življenje delo 

Nika Grafenauerja. 

Da bodo študenti najbolj poznali Franceta Prešerna, je bilo pričakovati. O njem so zagotovo 

že veliko slišali v osnovni šoli ter kasneje v srednji šoli in na fakulteti. Je avtor slovenske 

himne, na dan njegove smrti (8. februarja) praznujemo kulturni praznik. V Prešernovem letu 

2000 je ministrstvo za kulturo začelo s pobudo dneva odprtih vrat slovenskih kulturnih 

ustanov, ki se je z leti preoblikovala v Ta veseli dan kulture in prerasla v množični kulturni 

dogodek ob 3. decembru (Prešernovem rojstnem dnevu). Franceta Prešerna študenti najbolj 

poznajo, ker je nacionalni pesnik. 
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Tabela 21: Samoocena poznavanja obveznih avtorjev/avtoric iz učnega načrta 

Odgovori f % 

Poznam le nekaj avtorjev/avtoric 
in njihovih del. 

123 41,0 

Poznam večino avtorjev/avtoric in 
njihovih del. 

112 37,3 

Premalo poznam avtorje/avtorice 
iz učnega načrta. 

51 17,0 

Poznam le imena avtorjev/avtoric, 
nekje sem jih že slišal. 

14 4,7 

SKUPAJ 300 100,0 

 

Na vprašanje o samooceni poznavanja avtorjev/avtoric iz učnega načrta je odgovorilo le 300 

od 390 anketirancev. Večina (41,0 %) jih meni, da poznajo le nekaj avtorjev/avtoric in 

njihovih del. Nekaj manj (37,3 %) jih je mnenja, da poznajo večino avtorjev/avtoric in 

njihovih del. Slaba petina (17,0 %) je mnenja, da premalo pozna avtorje/avtorice iz učnega 

načrta. Slaba dvajsetina (4,7 %) vprašanih pa je navedla, da poznajo le imena avtorjev/avtoric.  

 

Iz podatkov predstavljenih v Tabeli 18 in Tabeli 19 lahko razberemo, da študenti premalo 

poznajo avtorje/avtorice in njihova dela. Upoštevati moramo, da gre pri zadnjem vprašanju za 

samooceno poznavanja avtorjev/avtoric, ki se lahko precej razlikuje od realnega poznavanja 

avtorjev/avtoric iz učnega načrta. Študenti so bili mogoče premalo kritični do svojega znanja. 
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7.2 PREVERJANJE HIPOTEZ 

 

7.2.1 Med študenti predšolske vzgoje, študenti razrednega pouka in študenti 

slovenistike obstajajo statistično pomembne razlike v pogostosti branja knjig.  

 

Tabela 22: Pogostost branja knjig glede na smer študija 

Pogostost branja 
knjig/smer študija 

Predšolska vzgoja Razredni pouk Slovenistika SKUPAJ 

f % f % f % f % 

Vsak dan 5 3,9 9 6,4 29 24,0 43 11,0 

Večkrat tedensko 14 10,9 24 17,0 38 31,4 76 19,5 

Najmanj enkrat na 
teden 

24 18,8 26 18,4 31 25,6 81 20,8 

Enkrat do trikrat na 
mesec 

40 31,2 43 30,5 20 16,5 103 26,4 

Redkeje 45 35,2 39 27,7 3 2,5 87 22,3 

SKUPAJ 128 100,0 141 100,0 121 100,0 390 100,0 

 

Največ študentov predšolske vzgoje (35,2 %) bere knjige redkeje kot enkrat na mesec. Največ 

študentov razrednega pouka (30,5 %) pa bere knjige enkrat do trikrat na mesec. Največ 

študentov slovenistike (31,4 %) bere knjige večkrat tedensko.  

 

Dobljeni rezultati (χ2 = 82,180, g = 8, p = 0,000) kažejo, da med študenti omenjenih smeri 

obstajajo statistično pomembne razlike v pogostosti branja knjig. Hipotezo, ki pravi, da med 

študenti predšolske vzgoje, študenti razrednega pouka in študenti slovenistike obstajajo 

statistično pomembne razlike v pogostosti branja knjig, lahko potrdimo.  

 

Knjige najpogosteje berejo študenti slovenistike, sledijo študenti razrednega pouka, najredkeje 

pa jih berejo študenti predšolske vzgoje.  
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7.2.2 Med študenti predšolske vzgoje, študenti razrednega pouka in študenti 

slovenistike obstajajo statistično pomembne razlike v poznavanju obveznih 

avtorjev/avtoric iz učnega načrta. 

Dobljeni rezultati (Priloga 2, Tabela 26) kažejo, da med študenti predšolske vzgoje, študenti 

razrednega pouka in študenti slovenistike ni statistično pomembnih razlik (p > 0,05) pri 

poznavanju naslednjih obveznih avtorjev/avtoric iz učnega načrta: 

- ANDERSEN, Hans Christian,  

- LINDGREN, Astrid,  

- MAKAROVIČ, Svetlana,  

- PAVČEK, Tone,  

- PEROCI, Ela ter  

- SUHODOLČAN, Leopold. 

 

Pri vseh ostalih obveznih avtorjih/avtoricah14 iz učnega načrta pa se je izkazalo (Priloga 2, 

Tabela 26), da obstajajo statistično pomembne razlike v poznavanju omenjenih 

avtorjev/avtoric glede na smer študija.  

 

Tabele poznavanja posameznih avtorjev/avtoric zaradi večje preglednosti prilagam v Prilogi 2 

(Tabele 27 – 53). 

 

Obvezne avtorje/avtorice, pri katerih obstajajo statistično pomembne razlike glede na smer 

študija (teh je skupaj 27), najbolj poznajo študenti slovenistike, ki dobro poznajo kar 24 

avtorjev/avtoric iz učnega načrta:  

CANKAR, Ivan (89,1 %), PREŠEREN, France (87,0 %), KOSOVEL, Srečko (75,0 %), 

JURČIČ, Josip (73,4 %), TAVČAR, Ivan (72,2 %), TRUBAR, Primož (71,6 %), 

SHAKESPEARE, William (69,7 %), KETTE, Dragotin (69,4 %), GREGORČIČ, Simon (68,2 

%), ŽUPANČIČ, Oton (66,4 %), KUHAR, Lovro (65,1 %), LEVSTIK, Fran (64,8 %), 

KERSNIK, Janko (63,9 %), HOMER (62,7 %), VODNIK, Valentin (58,2 %), LINHART, 

Anton Tomaž (56,9 %), MURN, Josip (56,5 %), ZAJC, Dane (55,0 %), KOVIČ, Kajetan 

                                                 
 
14 AŠKERC, Anton, CANKAR, Ivan, DEKLEVA, Milan, GRAFENAUER, Niko, GREGORČIČ, Simon, HOMER, 
JURČIČ, Josip, KERSNIK, Janko, KETTE, Dragotin, KOSMAČ, Ciril, KOSOVEL, Srečko, KOVIČ, Kajetan, KUHAR, 
Lovro, LEVSTIK, Fran, LINHART, Anton Tomaž, MENART, Janez, MURN, Josip, NOVAK, Boris A., PREŠEREN, 
France, SHAKESPEARE, William, ŠTAMPE ŽMAVC, Bina, TAVČAR, Ivan, TOLSTOJ Lev Nikolajevič, TRUBAR, 
Primož, VODNIK, Valentin, ZAJC, Dane, ŽUPANČIČ, Oton. 
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(54,6 %), KOSMAČ, Ciril (51,4 %), AŠKERC, Anton (46,4 %), MENART, Janez (44,0 %), 

TOLSTOJ, Lev Nikolajevič (44,0 %) in DEKLEVA, Milan (23,6 %). 

 

Študenti razrednega pouka izmed vseh obveznih avtorjev/avtoric, pri katerih obstajajo 

statistično pomembne razlike glede na smer študija, med vsemi študenti v največji meri dobro 

poznajo le 2 avtorja:  

NOVAK, Boris A. (40,9 %), pri čemer so odstotki pri študentih slovenistike le 0,5 % nižji, in 

ŠTAMPE ŽMAVC, Bina (31,5 %). 

 

Študenti predšolske vzgoje izmed vseh študentov v največji meri dobro poznajo le enega 

avtorja: 

GRAFENAUER, Niko (47,6 %).  

 

Hipotezo, ki pravi, da med študenti predšolske vzgoje, študenti razrednega pouka in študenti 

slovenistike obstajajo statistično pomembne razlike v poznavanju obveznih avtorjev/avtoric iz 

učnega načrta, lahko potrdimo le delno, saj je analiza pokazala, da pri poznavanju nekaterih 

avtorjev/avtoric iz učnega načrta ni statistično pomembnih razlik glede na smer študija. 

 

 

7.2.3 Med študenti predšolske vzgoje, študenti razrednega pouka in študenti 

slovenistike obstajajo statistično pomembne razlike v poznavanju obveznih del iz 

učnega načrta. 

Dobljeni rezultati (Priloga 3, Tabela 54) kažejo, da med študenti predšolske vzgoje, študenti 

razrednega pouka in študenti slovenistike ni statistično pomembnih razlik (p > 0,05) v 

poznavanju naslednjih obveznih del iz učnega načrta: 

- CANKAR, Ivan, Bobi, 

- PAVČEK, Tone, Pesem, 

- PREŠEREN, France, Povodni mož, 

- PREŠEREN, France, Zdravljica in 

- GRAFENAUER, Niko, Življenje. 
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Pri spodaj navedenih obveznih delih iz učnega načrta pa se je izkazalo, da obstajajo razlike v 

poznavanju glede na smer študija: 

- KERSNIK, Janko, Mačkova očeta (p = 0,000), 

- LEVSTIK, Fran, Martin Krpan z Vrha (p = 0,008), 

- Ljudska, Pegam in Lambergar (p = 0,002) in 

- ŽUPANČIČ, Oton, Žebljarska (p = 0,001). 

Vprašanje v spletnem anketnem vprašalniku (Priloga 1) je bilo oblikovano v smislu naloge. 

Anketiranci so morali pri vsakem obveznem delu iz učnega načrta izbrati ustreznega avtorja.  

 

Delo Mačkova očeta je pravilno povezalo z avtorjem Jankom Kersnikom (Priloga 3, Tabela 

55) 89,9 % študentov slovenistike, 67,6 % študentov predšolske vzgoje in le dobra polovica 

(51,1 %) študentov razrednega pouka. Med študenti glede na smer študija torej obstajajo 

razlike v poznavanju dela Mačkova očeta avtorja Janka Kersnika. 

 

Delo Martin Krpan z Vrha je pravilno povezalo z avtorjem Franom Levstikom (Priloga 3, 

Tabela 56) kar 97 % študentov slovenistike, 85,6 % študentov razrednega pouka in nekaj 

manj (84,4 %) študentov predšolske vzgoje. Med študenti glede na smer študija torej obstajajo 

razlike v poznavanju dela Martin Krpan avtorja Frana Levstika. 

 

Ljudsko pesem Pegam in Lambergar (Priloga 3, Tabela 57) je pravilno označilo 87,8 % 

študentov slovenistike, 68,4 % študentov razrednega pouka ter nekaj manj (67,9 %) študentov 

predšolske vzgoje. Med študenti glede na smer študija torej obstajajo razlike v poznavanju 

ljudske pesmi Pegam in Lambergar. 

 

Pesem Žebljarska je pravilno povezalo z njenim avtorjem Otonom Župančičem (Priloga 3, 

Tabela 58) 86,7 % študentov slovenistike, 70,8 % študentov predšolske vzgoje in 63,4 % 

študentov razrednega pouka. Med študenti glede na smer študija torej obstajajo razlike v 

poznavanju pesmi Žebljarska avtorja Otona Župančiča.  

 

Hipotezo, ki pravi, da med študenti predšolske vzgoje, študenti razrednega pouka in študenti 

slovenistike obstajajo statistično pomembne razlike v poznavanju obveznih del iz učnega 

načrta, lahko delno potrdimo, saj je analiza pokazala, da pri poznavanju nekaterih obveznih 

del iz učnega načrta ni razlik glede na smer študija. 
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7.2.4 Anketiranci, ki berejo leposlovje, bolj poznajo avtorje/avtorice iz učnega načrta, 

kot tisti, ki berejo druge zvrsti literature. 

Dobljeni rezultati (Priloga 4, Tabela 59) kažejo, da med anketiranci, ki berejo leposlovje in 

tistimi, ki berejo druge zvrsti literature, ni statistično pomembnih razlik (p > 0,05) v 

poznavanju avtorjev/avtoric iz učnega načrta. 

 

Hipotezo, ki pravi, da anketiranci, ki berejo leposlovje15, bolj poznajo avtorje/avtorice iz 

učnega načrta, kot tisti, ki berejo druge zvrsti literature, ovržemo. Rezultati namreč kažejo, da 

med spremenljivkama ni povezanosti, zato ne moremo trditi, da tisti, ki berejo leposlovje, bolj 

poznajo avtorje/avtorice iz učnega načrta kot tisti, ki berejo druge zvrsti literature. 

 

 

7.2.5 Večina anketirancev pridobi podatke o vsebini knjig avtorjev iz učnega načrta na 

spletnih straneh. 

Tabela 23: Način pridobivanja podatkov o vsebini knjige pri študentih predšolske vzgoje 

Način pridobivanja podatkov f % 

Preberem knjigo. 65 50,8 

Podatke mi posreduje nekdo, ki je knjigo že prebral. 51 39,8 

Podatke poiščem na spletni strani. 9 7,0 

Drugo. 3 2,4 

SKUPAJ 128 100,0 

 

Več kot polovica (50,8 %) študentov predšolske vzgoje pridobi podatke o vsebini knjige 

avtorja/avtorice iz učnega načrta tako, da jo prebere. Več kot tretjina (39,8 %) je odgovorila, 

da jim podatke posreduje nekdo, ki je knjigo že prebral.  7,0 % vprašanih podatke poišče na 

spletni strani, 2,4 % pa je navedlo druge vire.  

 

 

 

 

 
                                                 
 
15 Leposlovje za odrasle, otroke in mladino. 
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Tabela 24: Način pridobivanja podatkov o vsebini knjige pri študentih razrednega pouka 

Način pridobivanja podatkov f % 

Preberem knjigo. 91 65,0 

Podatke mi posreduje nekdo, ki je knjigo že prebral. 25 17,9 

Podatke poiščem na spletni strani. 21 15,0 

Drugo. 3 2,1 

SKUPAJ 140 100,0 

 

Skoraj dve tretjini (65,0 %) študentov razrednega pouka podatke o vsebini knjige pridobi 

tako, da knjigo prebere. Slaba petina (17,9 %) je odgovorila, da jim podatke posreduje nekdo, 

ki je knjigo že prebral, slaba šestina (15,0 %) podatke poišče na spletni strani, 2,1 % 

vprašanih pa podatke poišče drugače.  

 

Tabela 25: Način pridobivanja podatkov o vsebini knjige pri študentih slovenistike 

Način pridobivanja podatkov f % 

Preberem knjigo. 92 76,0 

Podatke mi posreduje nekdo, ki je knjigo že prebral. 6 5,0 

Podatke poiščem na spletni strani. 13 10,7 

Drugo. 10 8,3 

SKUPAJ 121 100 

 

Dobre tri četrtine (76,0 %) študentov slovenistike pridobi podatke o vsebini knjige tako, da jo 

prebere. 5 % vprašanih je odgovorilo, da jim podatke posreduje nekdo, ki je knjigo že prebral, 

dobra desetina (10,7 %) študentov slovenistike podatke poišče na spletni strani, 8,3 % pa 

podatke pridobi drugače. 

 

Če pogledamo skupne rezultate (Tabela 18 na str. 83), ugotovimo, da kar 63,7 % anketirancev 

dobi podatke o vsebini knjige avtorjev iz učnega načrta tako, da knjigo prebere. 21,1 % 

vprašanih je odgovorilo, da jim podatke posreduje nekdo, ki je knjigo že prebral, 11,1 % 

študentov podatke o knjigi poišče na spletni strani, 4,1 % pa podatke poišče drugače. 

 

Hipotezo, ki pravi, da večina anketirancev pridobi podatke o vsebini knjig avtorjev iz učnega 

načrta na spletnih straneh, ovržemo. Največ študentov pridobi podatke o knjigah avtorjev iz 

učnega načrta tako, da knjigo prebere. 
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Večina študentov resda pridobi podatke o knjigi tako, da jo prebere. Še vedno pa je velik 

delež tistih, ki jim podatke posreduje nekdo, ki je knjigo že prebral ali pa podatke poiščejo na 

spletni strani. Kot bodoči vzgojitelji oz. učitelji bi se študenti morali bolj zavedati pomena 

branja.  

 

 

7.2.6 Anketiranci, ki berejo knjige, bolj poznajo obvezna dela iz učnega načrta, kot 

tisti, ki podatke o vsebini knjig poiščejo na spletnih straneh. 

Dobljeni rezultati (Priloga 5, Tabela 60) kažejo, da med anketiranci, ki berejo knjige in 

tistimi, ki podatke o vsebini knjige poiščejo na spletnih straneh, ni statistično pomembnih 

razlik v poznavanju naslednjih obveznih del iz učnega načrta (p > 0,05): 

- CANKAR, Ivan, Bobi, 

- LEVSTIK, Fran, Martin Krpan z Vrha,  

- Ljudska, Pegam in Lambergar,  

- PAVČEK, Tone, Pesem, 

- PREŠEREN, France, Povodni mož, 

- PREŠEREN, France, Zdravljica in 

- GRAFENAUER, Niko, Življenje. 

Slednji avtorji pri analizi ne bodo upoštevani. 

 

Statistično pomembne razlike med anketiranci so se pokazale pri delu Janka Kersnika z 

naslovom Mačkova očeta (p = 0,004) ter delu Otona Župančiča z naslovom Žebljarska (p = 

0,006).  

 

Obvezno delo iz učnega načrta z naslovom Mačkova očeta avtorja Janka Kersnika (Priloga 5, 

Tabela 61)  bolj poznajo tisti študenti, ki podatke o vsebini knjig obveznih in/ali predlaganih 

avtorjev iz učnega načrta dobijo tako, da knjigo preberejo (73,4 %). Tisti anketiranci, ki 

podatke o vsebini knjig obveznih in/ali predlaganih avtorjev iz učnega načrta dobijo tako, da 

podatke poiščejo na spletni strani, pa so le v 48,5 % pravilno povezali avtorja in delo. 
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Obvezno delo iz učnega načrta z naslovom Žebljarska je pravilno povezalo z avtorjem 

Otonom Župančičem (Priloga 5, Tabela 62) 79,8 % tistih študentov, ki podatke o vsebini 

knjig obveznih in/ali predlaganih avtorjev iz učnega načrta dobijo tako, da knjigo preberejo. 

Tisti, ki podatke o vsebini knjig obveznih in/ali predlaganih avtorjev iz učnega načrta dobijo 

tako, da podatke poiščejo na spletni strani, pa so le v 57,6 % pravilno povezali avtorja in delo. 

 

Zgornji rezultati niso presenetljivi. Anketiranci, ki preberejo knjigo, si zagotovo bolj 

zapomnijo avtorja, naslov dela ter vsebino, kot tisti, ki podatke o knjigi zgolj poiščejo na 

spletni strani in jih pretipkajo oz. prekopirajo (angl. copy-paste). Menim, da bi se morali 

študenti bolj zavedati, kakšen pomen ima za njih (in kasneje za njihove učence) branje.  

 

Hipotezo, ki pravi, da anketiranci, ki berejo knjige, bolj poznajo obvezna dela iz učnega 

načrta, kot tisti, ki podatke o vsebini knjig poiščejo na spletnih straneh, lahko potrdimo, saj je 

analiza pokazala, da tisti anketiranci, ki berejo knjige, v večji meri poznajo obvezna dela iz 

učnega načrta, kot tisti, ki podatke o vsebini knjig poiščejo na spletnih straneh. 

 

 

7.2.7 Študenti nižjih letnikov bolj poznajo avtorje/avtorice iz učnega načrta kot 

študenti višjih letnikov. 

Dobljeni rezultati (Priloga 6, Tabela 63) kažejo, da med študenti nižjih letnikov in študenti 

višjih letnikov ni statistično pomembnih razlik v poznavanju naslednjih obveznih 

avtorjev/avtoric iz učnega načrta (p > 0,05): 

ANDERSEN, Hans Christian, AŠKERC, Anton, CANKAR, Ivan, GRAFENAUER, Niko, 

GREGORČIČ, Simon, HOMER, JURČIČ, Josip, KERSNIK, Janko, KETTE, Dragotin, 

KOSMAČ, Ciril, KOSOVEL, Srečko, KOVIČ, Kajetan, KUHAR, Lovro, LEVSTIK, Fran, 

LINDGREN, Astrid, LINHART, Anton Tomaž, MAKAROVIČ, Svetlana, MENART, Janez, 

PAVČEK, Tone, SHAKESPEARE, William, SUHODOLČAN, Leopold, TAVČAR, Ivan, 

TRUBAR, Primož , VODNIK, Valentin, ZAJC, Dane, ŽUPANČIČ, Oton. 

Slednji avtorji/avtorice pri analizi ne bodo upoštevani/e. 
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Statistično pomembne razlike med študenti nižjih letnikov in študenti višjih letnikov so se 

pokazale pri avtorjih/avtoricah: 

- DEKLEVA, Milan (p = 0,000), 

- MURN, Josip (p = 0,029), 

- NOVAK, Boris A. (p = 0,020), 

- PEROCI, Ela (p = 0,000), 

- PREŠEREN, France (p = 0,044) 

- ŠTAMPE ŽMAVC, Bina (p = 0,027), 

- TOLSTOJ, Lev Nikolajevič (p = 0,019). 

 

Kateri študenti bolj poznajo navedene obvezne avtorje/avtorice, lahko razberemo iz Tabel 

(64-70) v Prilogi 6. 

 

Milana Deklevo (Priloga 6, Tabela 64) dobro pozna skoraj četrtina (22,7 %) študentov višjih 

letnikov, v manjši meri (12,1 %) pa študenti nižjih letnikov. Dobra polovica (54,1 %) 

študentov višjih letnikov in le dobra tretjina (37,6 %) študentov nižjih letnikov je že prebralo 

katero od njegovih del. Kar 15,3 % študentov nižjih letnikov avtorja sploh ne pozna, medtem 

ko ga ne pozna le 1,7 % študentov višjih letnikov. Ostali so označili odgovor, da so že slišali 

zanj, ne poznajo pa njegovih del.  

Študenti višjih letnikov torej bolj poznajo avtorja kot študenti nižjih letnikov. 

 

Josipa Murna (Priloga 6, Tabela 65) dobro pozna skoraj tretjina (31,3 %) študentov višjih 

letnikov in le nekaj manj (29,2 %) študentov nižjih letnikov. Več kot polovica (51,9 %) 

študentov nižjih letnikov je že prebralo katero od njegovih del, medtem ko je to storilo le 40,6 

% študentov višjih letnikov. Če združimo kategoriji »dobro poznam avtorja« in »sem že 

prebral katero od njegovih del«, ugotovimo, da ga dobro pozna oz. je prebralo katero od 

njegovih del 71,9 % študentov višjih letnikov ter 81,1 % študentov nižjih letnikov. Da so že 

slišali zanj, je odgovorilo 23,5 % študentov višjih letnikov in 18,2 % študentov nižjih 

letnikov. Veliko nam pove tudi dejstvo, da je le en študent (0,6 %) nižjih letnikov odgovoril, 

da avtorja ne pozna, medtem ko je enako odgovorilo kar 8 (4,7 %) študentov višjih letnikov.  

Študenti nižjih letnikov torej bolj poznajo avtorja kot študenti višjih letnikov.  

 

Borisa A. Novaka (Priloga 6, Tabela 66) dobro pozna 41,1 % študentov višjih letnikov ter le 

29,0 % študentov nižjih letnikov. Več kot polovica (52,3 %) študentov nižjih letnikov je že 
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prebralo katero od njegovih del, medtem ko je to storilo 48,8 % študentov višjih letnikov. Če 

združimo kategoriji »dobro poznam avtorja« in »sem že prebral katero od njegovih del«, 

ugotovimo, da ga dobro pozna oz. je prebralo katero od njegovih del 89,9 % študentov višjih 

letnikov in 81,3 % študentov nižjih letnikov. Le en študent (0,6 %) višjih letnikov avtorja 

sploh ne pozna, medtem ko je takih študentov v nižjih letnikih kar 6 (3,9 %). Ostali so 

označili odgovor, da so že slišali zanj, ne poznajo pa njegovih del.  

Študenti višjih letnikov torej bolj poznajo avtorja kot študenti nižjih letnikov. 

 

Elo Peroci (Priloga 6, Tabela 67) dobro pozna skoraj polovica (47,3 %) študentov višjih 

letnikov in le dobra tretjina (39,4 %) študentov nižjih letnikov. 47,9 % študentov višjih 

letnikov je tudi navedlo, da je že prebralo katero od njenih del, medtem ko je to navedlo nekaj 

manj (42,6 %) študentov nižjih letnikov. Da avtorice ne pozna, je navedlo kar 7,1 % študentov 

nižjih letnikov in nihče od študentov višjih letnikov. Ostali so označili odgovor, da so že 

slišali zanjo, ne poznajo pa njenih del.  

Študenti višjih letnikov torej bolj poznajo avtorico kot študenti nižjih letnikov. 

 

Pri avtorju Francetu Prešernu (Priloga 6, Tabela 68) so odstotki skoraj izenačeni. Dobro ga 

pozna dobre tri četrtine (77,9 %) študentov nižjih letnikov in le nekaj manj (77,6 %) študentov 

višjih letnikov. 22,4 % študentov višjih letnikov je navedlo, da so že prebrali katero od 

njegovih del, medtem ko je enako navedlo 19,5 % študentov nižjih letnikov. Da so zgolj 

slišali zanj je navedlo 2,6 % študentov nižjih letnikov in nihče od študentov višjih letnikov. 

To, da avtorja ne poznajo, ni navedel nihče od vprašanih.  

Študenti višjih letnikov torej bolj poznajo avtorja kot študenti nižjih letnikov. 

 

Bino Štampe Žmavc (Priloga 6, Tabela 69) dobro pozna 26,6 % študentov višjih letnikov in le 

18,2 % študentov nižjih letnikov. Več kot tretjina (37,9 %) študentov višjih letnikov je že 

prebrala katero od njenih del, to je storilo le 30,5 % študentov nižjih letnikov. Da avtorice ne 

poznajo, je navedlo kar 23,4 % študentov nižjih letnikov in 13,6 % višjih letnikov. Ostali so 

označili odgovor, da so že slišali zanjo, ne poznajo pa njenih del.  

Študenti višjih letnikov torej bolj poznajo avtorico kot študenti nižjih letnikov. 

 

Leva Nikolajeviča Tolstoja (Priloga 6, Tabela 70) dobro pozna 29,0 % študentov višjih 

letnikov, nekaj manj (25,8 %) študentov nižjih letnikov. Dobra polovica (50,9 %) študentov 

višjih letnikov je že prebrala katero od njegovih del, medtem ko je to storilo 45,2 % študentov 



114 
 

nižjih letnikov. Kar 9,7 % študentov nižjih letnikov avtorja sploh ne pozna, medtem ko ga ne 

pozna le 1,8 % študentov višjih letnikov. Ostali so označili odgovor, da so že slišali zanj, ne 

poznajo pa njegovih del.  

Študenti višjih letnikov torej bolj poznajo avtorja kot študenti nižjih letnikov. 

 

Študenti nižjih letnikov bolj kot študenti višjih letnikov poznajo le enega avtorja, Josipa 

Murna. 

Študenti višjih letnikov pa bolj kot študenti nižjih letnikov poznajo ostalih šest avtorjev, pri 

katerih obstajajo statistično pomembne razlike v poznavanju, in sicer: Milana Deklevo, Leva 

Nikolajeviča Tolstoja, Borisa A. Novaka, Elo Peroci, Franceta Prešerna ter Bino Štampe 

Žmavc. 

 

Hipotezo, ki pravi, da študenti nižjih letnikov bolj poznajo avtorje/avtorice iz učnega načrta 

kot študenti višjih letnikov, potrdimo le delno, saj je analiza pokazala, da študenti nižjih 

letnikov bolj poznajo le enega avtorja, ostalih šest avtorjev/avtoric pa bolj poznajo študenti 

višjih letnikov.   

 

 

7.2.8 Študenti nižjih letnikov bolj poznajo obvezna dela iz učnega načrta kot študenti 

višjih letnikov. 

Dobljeni rezultati (Priloga 7, Tabela 71) kažejo, da med študenti nižjih letnikov in študenti 

višjih letnikov ni statistično pomembnih razlik v poznavanju naslednjih obveznih del iz 

učnega načrta (p > 0,05): 

- KERSNIK, Janko, Mačkova očeta, 

- LJUDSKA, Pegam in Lambergar, 

- PAVČEK, Tone, Pesem, 

- PREŠEREN, France, Povodni mož, 

- PREŠEREN, France, Zdravljica, 

- ŽUPANČIČ, Oton, Žebljarska, 

- GRAFENAUER, Niko, Življenje.  

 

Ta dela ne bodo upoštevana v nadaljnji analizi. 
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Statistično pomembne razlike med študenti nižjih letnikov in študenti višjih letnikov so se 

pokazale pri dveh obveznih delih iz učnega načrta, in sicer: 

- CANKAR, Ivan, Bobi (p = 0,002) ter 

- LEVSTIK, Fran, Martin Krpan z Vrha (p = 0,018). 

 

Obvezno delo iz učnega načrta z naslovom Bobi (Priloga 7, Tabela 72) je pravilno povezalo z 

avtorjem Ivanom Cankarjem 63,6 % študentov višjih letnikov in le 44,5 % študentov nižjih 

letnikov.  

Študenti višjih letnikov torej bolj poznajo delo Bobi kot študenti nižjih letnikov. 

 

Obvezno delo iz učnega načrta z naslovom Martin Krpan z Vrha (Priloga 7, Tabela 73) je 

pravilno povezalo z avtorjem Franom Levstikom kar 93,1 % študentov višjih letnikov in le 

84,4 % študentov nižjih letnikov.  

Študenti višjih letnikov torej bolj poznajo delo Martin Krpan z Vrha kot študenti nižjih 

letnikov. 

 

Hipotezo, ki pravi, da študenti nižjih letnikov bolj poznajo obvezna dela iz učnega načrta kot 

študenti višjih letnikov, ovržemo, saj je analiza pokazala, da študenti višjih letnikov bolj 

poznajo obvezna dela iz učnega načrta kot študenti nižjih letnikov.  
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8 SKLEP 

Branje je eno najmočnejših orožij, ki jih lahko položimo v roke mladim. 

Odkriva nam namreč svet, ki leži onkraj, 

in nam pokaže, kako bi lahko v njem živeli. 

Pokaže nam možnosti. 

In ko ti življenje ponuja možnosti, kdo ve, 

kam vse te lahko pripeljejo. 

(Patrick Ness, 2015) 

 

Branje je kljub številnim sodobnim medijem še vedno pomemben pokazatelj otrokove 

uspešnosti v šoli. Če učenci veliko berejo, postajajo boljši bralci. Učenci z razvito bralno 

pismenostjo so pri pouku uspešnejši, saj sta branje strokovnih besedil in vizualno branje 

temelj za učenje vseh predmetov. Otroci, ki imajo težave pri branju, pa so nemotivirani in 

posledično manj uspešni pri predmetih, kjer je branje ključnega pomena za učenje (večina 

šolskih predmetov). 

Branje pa ni pomembno le v otroštvu, šolskih letih, ampak tudi v odraslosti. Bralna pismenost 

je bistvenega pomena za družbo. Potrebujemo jo namreč vse življenje na vseh področjih. Zato 

je zelo pomembno, da se vsi, ki sodelujemo v pedagoškem procesu, zavedamo pomena branja 

in skušamo učence motivirati za vseživljenjsko branje. 

Otroku predstavljajo bralni model poleg staršev tudi vzgojitelji in učitelji. Učitelj, ki sam rad 

bere in z veseljem govori o knjigah, ki jih učenci spoznavajo, bo motiviral tudi učence. Zato 

sem se odločila, da z raziskavo preverim, ali so študenti predšolske vzgoje, študenti 

razrednega pouka ter študenti slovenistike (kot bodoči vzgojitelji oz. učitelji) bralci leposlovja 

ter koliko poznajo obvezne avtorje in dela iz učnega načrta za slovenščino. 

 

Če želimo izboljšati ravni bralne pismenosti, se moramo najprej zavedati, kakšen je pomen 

branja, poznati teorije o bralcih, poiskati razloge za manjši obseg branja otrok in 

mladostnikov ter sistemsko in sistematično razvijati bralno pismenost oz. bralne zmožnosti. 

Začeti je potrebno že pri otrocih v vrtcu, nadaljevati pri učencih v osnovni šoli in dijakih v 

srednjih šolah ter študentih na fakultetah (za kar so poleg staršev soodgovorni vsi, ki 

sodelujejo v pedagoškem procesu). Didaktika in vsebina ne/umetnostnih besedil naj bi bila 

kombinacija obveznih avtorjev/del ter izbirnega branja s stališča otroka, učenca, dijaka, 

študenta.  
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Končni rezultat raziskovalnega dela predstavljajo analize, koliko študenti predšolske vzgoje, 

razrednega pouka in slovenistike berejo, kaj berejo, kdo jih je v predšolskem in šolskem 

obdobju motiviral za branje, ali bi si želeli brati več in kaj jih pri tem demotivira, kje dobijo 

podatke o vsebini knjig avtorjev iz učnega načrta ter koliko poznajo obvezne avtorje in dela iz 

»Učnega načrta za slovenščino v osnovni šoli« (2011).  

 

Ugotovila sem naslednje: 

 

1. Med študenti predšolske vzgoje, študenti razrednega pouka in študenti slovenistike 

obstajajo statistično pomembne razlike v pogostosti branja knjig. Izsledki so zaskrbljujoči. Na 

osnovi rezultatov raziskave sem ugotovila, da knjige najpogosteje berejo študenti slovenistike, 

sledijo študenti razrednega pouka, najredkeje pa jih berejo študenti predšolske vzgoje. Resda 

se študenti slovenistike v času študija najbolj poglabljajo v področje slovenščine (jezik in 

književnost), vendar bi tudi od bodočih učiteljev razrednega pouka in bodočih vzgojiteljev 

pričakovali, da pogosteje berejo knjige. Prav oni bodo namreč poleg staršev otrokom 

najpomembnejši bralni vzor.  

Kako motivirati študente za branje knjig oz. kako jim predstaviti bralno pismenost kot 

vrednoto, ki prispeva k lažjemu uveljavljanju v družbi, boljši poklicni usposobljenosti in višji 

kvaliteti življenja v prostem času? Celotna družba mora pismenost najprej razumeti in sprejeti 

kot vrednoto. Vsak posameznik se mora zavedati njenega vseživljenjskega razvijanja za 

osebni, poklicni in družbeni razvoj. 

 

2. Med študenti predšolske vzgoje, študenti razrednega pouka in študenti slovenistike 

obstajajo statistično pomembne razlike v poznavanju nekaterih obveznih avtorjev/avtoric iz 

učnega načrta. Avtorji, pri katerih med študenti različnih smeri ni statistično pomembnih 

razlik, so ANDERSEN, Hans Christian, LINDGREN, Astrid, MAKAROVIČ, Svetlana, 

PAVČEK, Tone, PEROCI, Ela ter SUHODOLČAN, Leopold. Pri ostalih obveznih 

avtorjih/avtoricah iz učnega načrta so se pokazale razlike v poznavanju glede na smer študija.  

Študenti slovenistike najbolj poznajo kar 24 od 27 avtorjev, in sicer: CANKAR, Ivan, 

PREŠEREN, France, KOSOVEL, Srečko, JURČIČ, Josip, TAVČAR, Ivan, TRUBAR, 

Primož, SHAKESPEARE, William, KETTE, Dragotin, GREGORČIČ, Simon, ŽUPANČIČ, 

Oton, KUHAR, Lovro, LEVSTIK, Fran, KERSNIK, Janko, HOMER, VODNIK, Valentin, 

LINHART, Anton Tomaž, MURN, Josip, ZAJC, Dane, KOVIČ, Kajetan, KOSMAČ, Ciril, 

AŠKERC, Anton, MENART, Janez, TOLSTOJ, Lev Nikolajevič in DEKLEVA, Milan. 
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Dva avtorja najbolj poznajo študenti razrednega pouka: NOVAK, Boris A. in ŠTAMPE 

ŽMAVC, Bina in le enega avtorja najbolj poznajo študenti predšolske vzgoje: 

GRAFENAUER, Niko. 

 

Kateri so razlogi, da študenti slovenistike najbolj poznajo omenjene avtorje iz učnega načrta? 

Eden od njih je zagotovo število predpisanih književnih del, ki jih morajo študenti prebrati v 

času študija. Študenti slovenistike se posvečajo književnosti skozi vsa štiri leta študija. 

Prebrati morajo veliko književnih del. Študenti razrednega pouka se književnosti najbolj 

posvetijo v nižjih letnikih študija pri predmetu mladinska književnost, študenti predšolske 

vzgoje pa se v nižjih letnikih najbolj posvetijo slikanicam za otroke.  

 

3. Med študenti predšolske vzgoje, študenti razrednega pouka in študenti slovenistike 

obstajajo statistično pomembne razlike v poznavanju nekaterih obveznih del iz učnega načrta. 

Statistično pomembnih razlik nisem ugotovila v poznavanju del: CANKAR, Ivan, Bobi, 

PAVČEK, Tone, Pesem, PREŠEREN, France, Povodni mož, PREŠEREN, France, Zdravljica 

ter GRAFENAUER, Niko, Življenje.  

Statistično pomembne razlike pa so se pokazale pri delih: KERSNIK, Janko, Mačkova očeta, 

LEVSTIK, Fran, Martin Krpan z Vrha, ljudska, Pegam in Lambergar ter ŽUPANČIČ, Oton, 

Žebljarska. 

Delo Mačkova očeta najbolj poznajo študenti slovenistike, sledijo študenti predšolske vzgoje 

in študenti razrednega pouka. 

Delo Martin Krpan z Vrha najbolj poznajo študenti slovenistike, sledijo študenti razrednega 

pouka in študenti predšolske vzgoje. 

Delo Pegam in Lambergar najbolj poznajo študenti slovenistike, sledijo študenti razrednega 

pouka in študenti predšolske vzgoje. 

Delo Žebljarska najbolj poznajo študenti slovenistike, sledijo študenti predšolske vzgoje in 

študenti razrednega pouka. 

 

Študenti slovenistike so pri vseh besedilih največkrat pravilno povezali besedilo z ustreznim 

avtorjem.  

Podobno kot pri prejšnji ugotovitvi menim, da je eden od razlogov količina predpisanih 

književnih del, ki jih morajo študenti prebrati v času študija. 
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4. Ugotovila sem, da med anketiranci, ki berejo leposlovje in tistimi, ki berejo druge 

zvrsti literature, ni statistično pomembnih razlik v poznavanju avtorjev/avtoric iz učnega 

načrta. Anketiranci, ki berejo leposlovje, se zagotovo večkrat srečajo z deli avtorjev in 

avtoric, ki so navedeni v učnem načrtu, kot tisti, ki berejo druge zvrsti literature (npr. stvarno, 

strokovno literaturo, priročnike iz različnih področij idr.). Zato sem predvidevala, da jih tudi 

bolj poznajo. Vendar so izračuni pokazali, da razlike niso statistično pomembne.  

 

5. Večina anketirancev pridobi podatke o vsebini knjig avtorjev iz učnega načrta tako, da 

knjigo prebere. Večina študentov resda pridobi podatke o knjigi tako, da jo prebere. Še vedno 

pa je velik delež tistih, ki jim podatke posreduje nekdo, ki je knjigo že prebral ali pa podatke 

poiščejo na spletni strani. Predvidevam, da je glavni razlog za to pomanjkanje motivacije za 

branje, v manjši meri pa tudi pomanjkanje časa zaradi drugih študijskih in obštudijskih 

obveznosti.   

 

6. Anketiranci, ki berejo knjige, bolj poznajo nekatera obvezna dela iz učnega načrta, kot 

tisti, ki podatke o vsebini knjig poiščejo na spletnih straneh. Rezultati kažejo statistično 

pomembne razlike pri delu Janka Kersnika z naslovom Mačkova očeta ter pri delu Otona 

Župančiča z naslovom Žebljarska. Pri obeh delih se je pokazalo, da ju bolje poznajo tisti, ki 

podatke o vsebini knjige pridobijo tako, da jo preberejo. Rezultati niso presenetljivi. Nekdo, 

ki knjigo dejansko prebere, si zagotovo bolj zapomni njenega avtorja,  naslov dela ter vsebino, 

kot nekdo, ki knjige ni prebral in je podatke preprosto od nekoga prepisal oz. jih poiskal na 

spletu.   

 

7. Študenti višjih letnikov bolj poznajo avtorje/avtorice iz učnega načrta kot študenti 

nižjih letnikov. Statistično pomembne razlike so se pokazale pri avtorjih: DEKLEVA, Milan, 

MURN, Josip, TOLSTOJ, Lev Nikolajevič, NOVAK, Boris A., PEROCI, Ela, PREŠEREN, 

France ter ŠTAMPE ŽMAVC, Bina. Študenti višjih letnikov bolj kot študenti nižjih letnikov 

poznajo šest od sedmih avtorjev, študenti nižjih letnikov pa bolj poznajo le enega avtorja. Do 

razlik najbrž prihaja zato, ker so študenti v treh oz. štirih letih študija pridobili več znanja s 

področja književnosti in prebrali več knjig (ali pa podatke o vsebini poiskali kako drugače, na 

manj zahteven način) kot študenti nižjih letnikov. Rezultati so spodbudni, saj kažejo, da 

študenti v času študija pridobivajo nove informacije in si jih tudi zapomnijo.  

Pri interpretiranju dobljenih rezultatov sem ugotovila, da bi bilo bolje, če bi v anketnem 

vprašalniku (pri vprašanju o poznavanju obveznih avtorjev in avtoric iz učnega načrta) 
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namesto kategorij, ki sem jih uporabila (ne poznam avtorja/avtorice, sem že slišal zanj/o, sem 

že prebral katero od njegovih/njenih del, dobro poznam avtorja/avtorico) uporabila 5-

stopenjsko Likertovo lestvico. Tako bi lažje določila, kateri študenti bolj oz. manj poznajo 

omenjene avtorje.  

 

8. Študenti višjih letnikov bolj poznajo obvezna dela iz učnega načrta kot študenti nižjih 

letnikov. Statistično pomembne razlike so se pokazale pri dveh obveznih delih iz učnega 

načrta, in sicer pri delu Ivana Cankarja z naslovom Bobi ter delu Frana Levstika z naslovom 

Martin Krpan z Vrha. Študenti višjih letnikov bolj poznajo omenjeni deli kot študenti nižjih 

letnikov, kar je bilo tudi pričakovati, če predvidevamo, da študenti z leti študija pridobivajo 

nova znanja in izkušnje.  

 

Zanimivo bi bilo ugotoviti, ali obstajajo razlike med bralci in bralkami, vendar bi bilo to 

zaradi premajhnega števila študentov v primerjavi s študentkami v teh smereh študija težko 

izvesti. Jelenko (2000) je z raziskavo, v katero je vključila dijake srednjih tehniških in 

strokovnih šol štiriletnih programov v šolskem letu 1998/99, ugotovila, da obstajajo razlike 

med branjem dijakov in dijakinj. Dijakinje namenjajo branju več časa in sledijo širšemu 

izboru literarnih besedil. Oboji pa namenijo več časa branju revij kot branju literarnih besedil. 

 

Prav tako bi bilo še zanimivo raziskati, koliko se dejansko poznavanje avtorjev iz učnega 

načrta razlikuje od samoocene študentov o poznavanju avtorjev. Predvidevam, da študenti 

višje samoocenjujejo svoje znanje kot dejansko je.  

 

Izsledki raziskave so pokazali, da študenti slovenistike, razrednega pouka in predšolske 

vzgoje niso taki bralci, kot bi od njih pričakovali. Kako bodo torej študenti nebralci kot 

bodoči vzgojitelji/učitelji motivirali svoje učence za branje? Učiteljem in didaktikom je lahko 

v spoznanje, da je potrebno na tem področju marsikaj spremeniti in na drugačen način 

spodbujati branje pri otrocih v vrtcu, učencih v osnovni šoli, dijakih v srednjih šolah ter 

študentih na fakultetah. Menim, da je potrebno redefinirati didaktiko in vsebino (mladinske) 

književnosti. Mogoče bi morali redefinirati seznam obveznih in predlaganih avtorjev in/ali 

besedil, poiskati domišljeno razmerje med obveznim in izbirnim branjem ter književnost bolj 

povezati z multimedijo.   
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Izsledki raziskave bodo smernice vzgojiteljem/učiteljem in didaktikom. Spoznanje, da so 

študenti kot bodoči vzgojitelji in učitelji večinoma nebralci, je zelo pomembno. Vpliva lahko 

na pouk književnosti po vertikali (vrtec, osnovna in srednja šola, fakulteta), kjer je potrebno 

poiskati take metode in oblike pouka, ki bodo otroke/učence/dijake/študente motivirale za 

književnost in za vseživljenjsko branje. Hkrati pa lahko vpliva na proces izobraževanja 

vzgojiteljev/učiteljev z namenom izboljšanja njihovih kompetenc za poučevanje književnosti 

in splošne bralne pismenosti.  

V Sloveniji ima 0,3 % učencev dosežek na najvišji ravni lestvice bralne pismenosti, na 6. 

ravni.  Da bi družbo potegnili iz krize, bi potrebovali 3 % učencev z dosežkom na najvišji 

ravni lestvice bralne pismenosti (OECD, 2015).  
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10  PRILOGE 

 

PRILOGA 1 – ANKETNI VPRAŠALNIK (v pisni obliki) 

 

 

Pozdravljeni! 

Sem Tina Renko, študentka magistrskega študija na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, smer 

Poučevanje na razredni stopnji. Pripravljam magistrsko delo z naslovom Primerjalna analiza 

branja in poznavanja avtorjev in del iz prenovljenega učnega načrta za slovenščino v 

osnovni šoli (2011).  

 

Prosim te, da si vzameš čas in iskreno odgovoriš na zastavljena vprašanja.  

Vprašalnik je anonimen, podatki bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene. Pri vsakem 

vprašanju izberi le en odgovor (razen če je navedeno drugače) oz. odgovor napiši na črto. 

 

Za sodelovanje se ti že vnaprej iskreno zahvaljujem. 

 

 

1. SPOL: 
a) moški 
b) ženski 
 

 

 

2. SMER ŠTUDIJA:  
a) predšolska vzgoja 

   b) razredni pouk 
   c) slovenistika 

 

 

 

3. LETNIK ŠTUDIJA: 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 
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4. Kaj počneš v prostem času? 
a) Čas preživljam z družino, prijatelji. 
b) Gledam televizijo. 
c) Poslušam glasbo. 
d) Se ukvarjam s športom. 
e) Berem knjige v tiskani in/ali elektronski obliki. 
f) Berem časopise in/ali revije v katerikoli obliki. 
g) Drugo (dopiši). ______________________________________ 

 

 

5. Katere zvrsti najraje bereš? 
a) Leposlovje za odrasle (romani, kratke zgodbe, drame, esejistika, poezija). 
b) Stvarno literaturo (avtobiografija, publicistika, poljudnoznanstvene knjige ...). 
c) Strokovno (znanstveno) literaturo. 
d) Priročnike s področja zdravja, osebnostne rasti in prostega časa, kuharske knjige, 
popotniške vodiče … 
e) Knjige za otroke in mladino (leposlovje in poučne knjige). 
f) Druge zvrsti. 
 

 

6. Ali si v zadnjih treh mesecih prebral kakšno knjigo v tiskani ali elektronski obliki? 
a) DA 
b) NE 

 

 

7. Bi sebe označil kot bralca knjig, torej da bereš knjige? 
a) DA 
b) NE 
 

 

8. Ali bereš knjige v elektronski obliki? 
a) DA 
b) NE 
 

 

9. Ali bi si želel brati več knjig kot sedaj? 
a) DA 
b) NE 

 

10. Če si odgovoril z DA, napiši, kaj te pri tem demotivira?  
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 
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11.  Kdo te je v predšolskem in šolskem obdobju najbolj motiviral za to, da bereš knjige? 
a) starši, sorodniki, 
b) prijatelji, sošolci, 
c) učitelji, 
d) knjižničar, 
e) drugi, _____________________ 
f) ne berem knjig. 

 

 

12.  Kako pogosto bereš knjige? 
a) vsak dan, 
b) večkrat tedensko, 
c) najmanj enkrat na teden, 
d) enkrat do trikrat na mesec, 
e) redkeje. 

 

 

13.  Koliko časa je minilo, odkar si nazadnje bral kako leposlovno knjigo? 
a) berem jo trenutno, 
b) največ en teden, 
c) največ en mesec, 
d) več kot en mesec, 
e) več kot pol leta, 
f) več kot eno leto, 
g) ne berem leposlovja. 

 

 

14.  Kje dobiš podatke o vsebini knjig obveznih in/ali predlaganih avtorjev iz učnega 

načrta? 

a) Preberem knjigo. 

b) Podatke mi posreduje nekdo, ki je knjigo že prebral. 

c) Podatke poiščem na spletni strani (dopiši). ___________________________________.  

d) Drugo (dopiši). __________________________________. 

 

 

15. Katere avtorje bi ti predlagal za obvezne avtorje v UN? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
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16.  Katera dela bi ti predlagal za obvezna dela v UN (poleg naslova dela napiši tudi 

avtorja)? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Na naslednje vprašanje odgovarjaš tako, da ob vsakem avtorju/avtorici s križcem označiš ustrezen 

odgovor. 

17. Koliko poznaš spodaj naštete avtorje/avtorice? 

AVTOR/-ICA Ne poznam. 
Sem že slišal 

zanj-o. 

Sem že prebral 
katero od 

njegovih/njenih 
del. 

Dobro poznam 
avtorja/avtorico. 

1. ANDERSEN, 
Hans Christian 

   
 

2. AŠKERC, 
Anton 

   
 

3. CANKAR, 
Ivan 

   
 

4. DEKLEVA, 
Milan 

   
 

5. GRAFENAUER, 
Niko 

   
 

6. GREGORČIČ, 
Simon 

    

7. HOMER    
 

8. JURČIČ, 
Josip 

   
 

9. KERSNIK, 
Janko 

   
 

10. KETTE, 
Dragotin 

   
 

11. KOSMAČ, 
Ciril 

   
 

12. KOSOVEL, 
Srečko 

   
 

13. KOVIČ,  
Kajetan 
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AVTOR/-ICA Ne poznam. 
Sem že slišal 

zanj-o. 

Sem že prebral 
katero od 

njegovih/njenih 
del. 

Dobro poznam 
avtorja/avtorico. 

14. LEVSTIK, 
Fran 

   
 

15. LINDGREN, 
Astrid 

   
 

16. LINHART, 
Anton Tomaž 

   
 

17. MAKAROVIČ, 
Svetlana 

   
 

18. MENART, 
Janez 

   
 

19. MURN, 
Josip 

   
 

20. NOVAK, 
Boris A. 

   
 

21. PAVČEK, 
Tone 

   
 

22. PEROCI, 
Ela 

   
 

23. PREŠEREN, 
France 

   
 

Prežihov 
Voranc 

   
 

24. SHAKESPEARE, 
William 

   
 

SUHODOLČAN, 
Leopold 

   
 

25. ŠTAMPE 
ŽMAVC, 
Bina 

   
 

26. TAVČAR, 
Ivan 

   
 

27. TOLSTOJ, 
Lev Nikolajevič 

   
 

28. TRUBAR, 
Primož 

   
 

29. VODNIK, 
Valentin 

   
 

30. ZAJC,  
Dane 

   
 

31. ŽUPANČIČ, 
Oton 
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18.  Poveži spodnja besedila z ustreznimi avtorji tako, da pred besedilo v desnem stolpcu 
vstaviš črko iz levega stolpca.  

 
A   Bobi        

B   Mačkova očeta      ___   Cankar Ivan 

C   Martin Krpan z Vrha    ___   Grafenauer Niko 

Č   Pegam in Lambergar     ___   Kersnik Janko 

D   Pesem       ___   Levstik Fran 

E   Povodni mož     ___   ljudska 

F   Zdravljica      ___   Pavček Tone 

G   Žebljarska      ___   Prešeren France 

H   Življenje      ___   Župančič Oton 

 

 

19.  Ali meniš, da dovolj poznaš obvezne avtorje iz UN? 

a) Da, poznam večino avtorjev in njihovih del. 

b) Poznam le nekaj avtorjev in njihovih del. 

c) Poznam le imena avtorjev, nekje sem jih že slišal. 

d) Premalo poznam avtorje iz UN.  
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PRILOGA 2 

 

Tabela 26: Rezultati χ2 preizkusa ali Kullbachovega 2Ȋ preizkusa za spremenljivki 
poznavanje obveznih avtorjev iz učnega načrta in smer študija 

AVTOR/-ICA 

Vrednost  
χ2 preizkusa ali 
Kullbachovega 
2Ȋ preizkusa* 
(Likelihood 

Ratio) 

df 
Statistično 
tveganje 

(p) 
N Celice 

ANDERSEN,  
Hans Christian 

7,99 6 ,239 339 
6 cells (50,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is ,33. 

AŠKERC,  
Anton 

33,274 6 ,000 329 
3 cells (25,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 1,30. 

CANKAR,  
Ivan 

44,429 4 ,000 329 
3 cells (33,3%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 1,91. 

DEKLEVA,  
Milan 

20,531 6 ,002 329 
0 cells (0,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 8,62. 

GRAFENAUER, 
Niko 

12,706 6 ,048 328 
3 cells (25,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is ,32. 

GREGORČIČ, 
Simon 

25,186 4 ,000 329 
 3 cells (33,3%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 4,47. 

HOMER 46,906 6 ,000 329 
3 cells (25,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 2,55. 

JURČIČ, 
Josip 

56,712 6 ,000 328 
3 cells (25,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is ,64. 

KERSNIK,  
Janko 

83,608 6 ,000 325 
3 cells (25,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 1,28. 

KETTE,  
Dragotin 

45,044 4 ,000 326 
 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 8,70. 

KOSMAČ,  
Ciril 

59,468 6 ,000 328 
3 cells (25,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 3,20. 

KOSOVEL,  
Srečko 

52,194 6 ,000 326 
3 cells (25,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is ,32. 

KOVIČ,  
Kajetan 

18,731 6 ,005 325 
3 cells (25,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 1,29. 

KUHAR,  
Lovro 

34,296 6 ,000 323 
3 cells (25,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is ,33. 

LEVSTIK,  
Fran 

41,445 6 ,000 323 
3 cells (25,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is ,32. 

LINDGREN,  
Astrid 

6,004 6 ,423 324 
4 cells (33,3%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 4,21. 

LINHART,  
Anton Tomaž 

32,194 6 ,000 325 
3 cells (25,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 1,29. 

MAKAROVIČ, 
Svetlana 

5,065 4 ,281 324 
3 cells (33,3%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 2,25. 

MENART,  
Janez 

55,117 6 ,000 326 
 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 7,02. 

MURN,  
Josip 

74,935 6 ,000 324 
3 cells (25,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 2,92. 

NOVAK,  
Boris A. 

23,929 6 ,001 323 
3 cells (25,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 2,25. 

PAVČEK,  
Tone 

9,449 4 ,051 326 
3 cells (33,3%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 1,91. 

PEROCI,  
Ela 

5,210 6 ,517 324 
 3 cells (25,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 3,56. 
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AVTOR/-ICA 

Vrednost  
χ2 preizkusa ali 
Kullbachovega 
2Ȋ preizkusa* 
(Likelihood 

Ratio) 

df 
Statistično 
tveganje 

(p) 
N Celice 

PREŠEREN, 
France 

11,162 4 ,025 324 
3 cells (33,3%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 1,30. 

SHAKESPEARE, 
William 

24,753 4 ,000 324 
 3 cells (33,3%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 3,81. 

SUHODOLČAN, 
Leopold 

4,842 6 ,564 325 
3 cells (25,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 1,60. 

ŠTAMPE 
ŽMAVC, Bina 

35,548 6 ,000 323 
0 cells (0,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 19,00. 

TAVČAR,  
Ivan 

60,070 6 ,000 324 
3 cells (25,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is ,65. 

TOLSTOJ,  
Lev Nikolajevič 

55,877 6 ,000 324 
0 cells (0,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 5,83. 

TRUBAR,  
Primož 

22,603 4 ,000 324 
0 cells (0,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 8,67. 

VODNIK,  
Valentin 

54,918 6 ,000 327 
3 cells (25,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 1,28. 

ZAJC,  
Dane 

57,760 6 ,000 325 
3 cells (25,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 3,88. 

ŽUPANČIČ,  
Oton 

17,976 4 ,001 320 
 3 cells (33,3%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 4,10. 

*Ker je bila postavka o velikosti vzorca pri nekaterih parih spremenljivk kršena, sem namesto vrednosti hi-

kvadrat preizkusa (χ2), uporabila Kullbachov 2Ȋ preizkus (Likelihood Ratio). 

 

 

Tabela 27: Poznavanje Antona Aškerca glede na smer študija 

A
Š

K
E

R
C

, A
n

to
n

 

Stopnja 
poznavanja 

Predšolska vzgoja Razredni pouk Slovenistika SKUPAJ 

f % f % f % f % 

Ne poznam. 2 1,9 2 1,8 0 0,0 4 1,2 

Že slišal zanj. 23 21,5 34 30,4 11 10,0 68 20,7 

Že prebral katero 
od njegovih del. 

59 55,1 55 49,1 48 43,6 162 49,2 

Dobro poznam. 23 21,5 21 18,8 51 46,4 95 28,9 

SKUPAJ 107 100,0 112 100,0 110 100,0 329 100,0 
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Tabela 28: Poznavanje Ivana Cankarja glede na smer študija 
C

A
N

K
A

R
, I

va
n

 

Stopnja 
poznavanja 

Predšolska vzgoja Razredni pouk Slovenistika SKUPAJ 

f % f % f % f % 

Že slišal zanj. 4 3,8 2 1,8 0 0,0 6 1,8 

Že prebral katero 
od njegovih del. 

49 46,7 37 32,5 12 10,9 98 29,8 

Dobro poznam. 52 49,5 75 65,8 98 89,1 225 68,4 

SKUPAJ 105 100,0 114 100,0 110 100,0 329 100,0 

 

Tabela 29: Poznavanje Milana Dekleve glede na smer študija 

D
E

K
L

E
V

A
, M

il
an

 

Stopnja 
poznavanja 

Predšolska vzgoja Razredni pouk Slovenistika SKUPAJ 

f % f % f % f % 

Ne poznam. 16 15,2 8 7,0 3 2,7 27 8,2 

Že slišal zanj. 37 35,2 28 24,6 27 24,5 92 28,0 

Že prebral katero 
od njegovih del. 

38 36,2 60 52,6 54 49,1 152 46,2 

Dobro poznam. 14 13,3 18 15,8 26 23,6 58 17,6 

SKUPAJ 105 100,0 114 100,0 110 100,0 329 100,0 

 

Tabela 30: Poznavanje Nika Grafenauerja glede na smer študija 

G
R

A
F

E
N

A
U

E
R

, N
ik

o 

Stopnja 
poznavanja 

Predšolska vzgoja Razredni pouk Slovenistika SKUPAJ 

f % f % f % f % 

Ne poznam. 0 0,0 0 0,0 1 0,9 1 0,3 

Že slišal zanj. 10 9,5 7 6,1 9 8,3 26 7,9 

Že prebral katero 
od njegovih del. 

45 42,9 58 50,9 68 62,4 171 52,1 

Dobro poznam. 50 47,6 49 43,0 31 28,4 130 39,6 

SKUPAJ 105 100,0 114 100,0 109 100,0 328 100,0 

 



140 
 

Tabela 31: Poznavanje Simona Gregorčiča glede na smer študija 
G

R
E

G
O

R
Č

IČ
, S

im
on

 

Stopnja 
poznavanja 

Predšolska vzgoja Razredni pouk Slovenistika SKUPAJ 

f % f % f % f % 

Že slišal zanj. 7 6,7 7 6,1 0 0,0 14 4,3 

Že prebral katero 
od njegovih del. 

53 50,5 56 49,1 35 31,8 144 43,8 

Dobro poznam. 45 42,9 51 44,7 75 68,2 171 52,0 

SKUPAJ 105 100,0 114 100,0 110 100,0 329 100,0 

 

Tabela 32: Poznavanje Homerja glede na smer študija 

H
O

M
E

R
 

Stopnja 
poznavanja 

Predšolska vzgoja Razredni pouk Slovenistika SKUPAJ 

f % f % f % f % 

Ne poznam. 5 4,8 3 2,6 0 0,0 8 2,4 

Že slišal zanj. 23 21,9 20 17,5 5 4,5 48 14,6 

Že prebral katero 
od njegovih del. 

50 47,6 56 49,1 36 32,7 142 43,2 

Dobro poznam. 27 25,7 35 30,7 69 62,7 131 39,8 

SKUPAJ 105 100,0 114 100,0 110 100,0 329 100,0 

 

Tabela 33: Poznavanje Josipa Jurčiča glede na smer študija 

JU
R
Č

IČ
, J

os
ip

 

Stopnja 
poznavanja 

Predšolska vzgoja Razredni pouk Slovenistika SKUPAJ 

f % f % f % f % 

Ne poznam. 2 1,9 0 0,0 0 0,0 2 0,6 

Že slišal zanj. 14 13,3 7 6,1 1 0,9 22 6,7 

Že prebral katero 
od njegovih del. 

51 48,6 69 60,5 28 25,7 148 45,1 

Dobro poznam. 38 36,2 38 33,3 80 73,4 156 47,6 

SKUPAJ 105 100,0 114 100,0 109 100,0 328 100,0 
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Tabela 34: Poznavanje Janka Kersnika glede na smer študija 
K

E
R

S
N

IK
, J

an
ko

 

Stopnja 
poznavanja 

Predšolska vzgoja Razredni pouk Slovenistika SKUPAJ 

f % f % f % f % 

Ne poznam. 1 1,0 3 2,7 0 0,0 4 1,2 

Že slišal zanj. 31 29,8 23 20,4 4 3,7 58 17,8 

Že prebral katero 
od njegovih del. 

59 56,7 61 54,0 35 32,4 155 47,7 

Dobro poznam. 13 12,5 26 23,0 69 63,9 108 33,2 

SKUPAJ 104 100,0 113 100,0 108 100,0 325 100,0 

 

Tabela 35: Poznavanje Dragotina Ketteja glede na smer študija 

K
E

T
T

E
, D

ra
go

ti
n

 

Stopnja 
poznavanja 

Predšolska vzgoja Razredni pouk Slovenistika SKUPAJ 

f % f % f % f % 

Že slišal zanj. 16 15,2 8 7,1 3 2,8 27 8,3 

Že prebral katero 
od njegovih del. 

47 44,8 71 62,8 30 27,8 148 45,4 

Dobro poznam. 42 40,0 34 30,1 75 69,4 151 46,3 

SKUPAJ 105 100,0 113 100,0 108 100,0 326 100,0 

 

Tabela 36: Poznavanje Cirila Kosmača glede na smer študija 

K
O

S
M

A
Č

, C
ir

il
 

Stopnja 
poznavanja 

Predšolska vzgoja Razredni pouk Slovenistika SKUPAJ 

f % f % f % f % 

Ne poznam. 9 8,6 0 0,0 1 0,9 10 3,0 

Že slišal zanj. 30 28,6 22 19,3 12 11,0 64 19,5 

Že prebral katero 
od njegovih del. 

47 44,8 72 63,2 40 36,7 159 48,5 

Dobro poznam. 19 18,1 20 17,5 56 51,4 95 29,0 

SKUPAJ 105 100,0 114 100,0 109 100,0 328 100,0 
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Tabela 37: Poznavanje Srečka Kosovela glede na smer študija 
K

O
S

O
V

E
L

, S
re
č
ko

 

Stopnja 
poznavanja 

Predšolska vzgoja Razredni pouk Slovenistika SKUPAJ 

f % f % f % f % 

Ne poznam. 1 1,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 

Že slišal zanj. 14 13,3 6 5,3 1 0,9 21 6,4 

Že prebral katero 
od njegovih del. 

54 51,4 62 54,9 26 24,1 142 43,6 

Dobro poznam. 36 34,3 45 39,8 81 75,0 162 49,7 

SKUPAJ 105 100,0 113 100,0 108 100,0 326 100,0 

 
Tabela 38: Poznavanje Kajetana Koviča glede na smer študija 

K
O

V
IČ

, K
aj

et
an

 

Stopnja 
poznavanja 

Predšolska vzgoja Razredni pouk Slovenistika SKUPAJ 

f % f % f % f % 

Ne poznam. 4 3,8 0 0,0 0 0,0 4 1,2 

Že slišal zanj. 11 10,8 5 4,5 2 1,9 18 5,5 

Že prebral katero 
od njegovih del. 

47 44,8 51 45,5 47 43,5 145 44,6 

Dobro poznam. 43 41,0 56 50,0 59 54,6 158 48,6 

SKUPAJ 105 100,0 112 100,0 108 100,0 325 100,0 

 

Tabela 39: Poznavanje Lovra Kuharja glede na smer študija 

K
U

H
A

R
, L

ov
ro

 

Stopnja 
poznavanja 

Predšolska vzgoja Razredni pouk Slovenistika SKUPAJ 

f % f % f % f % 

Ne poznam. 1 1,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 

Že slišal zanj. 13 12,4 10 9,2 1 0,9 24 7,4 

Že prebral katero 
od njegovih del. 

58 55,2 51 46,8 37 33,9 146 45,2 

Dobro poznam. 33 31,4 48 44,0 71 65,1 152 47,1 

SKUPAJ 105 100,0 109 100,0 109 100,0 323 100,0 
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Tabela 40: Poznavanje Frana Levstika glede na smer študija 
L

E
V

S
T

IK
, F

ra
n

 

Stopnja 
poznavanja 

Predšolska vzgoja Razredni pouk Slovenistika SKUPAJ 

f % f % f % f % 

Ne poznam. 1 1,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 

Že slišal zanj. 12 11,7 10 8,9 1 0,9 23 7,1 

Že prebral katero 
od njegovih del. 

58 56,3 67 59,8 37 34,3 162 50,2 

Dobro poznam. 32 31,1 35 31,3 70 64,8 137 42,4 

SKUPAJ 103 100,0 112 100,0 108 100,0 323 100,0 

 

Tabela 41: Poznavanje Antona Tomaža Linharta glede na smer študija 

L
IN

H
A

R
T

, A
n

to
n

 T
om

až
 

Stopnja 
poznavanja 

Predšolska vzgoja Razredni pouk Slovenistika SKUPAJ 

f % f % f % f % 

Ne poznam. 4 3,8 0 0,0 0 0,0 4 1,2 

Že slišal zanj. 20 19,0 14 12,6 5 4,6 39 12,0 

Že prebral katero 
od njegovih del. 

52 49,5 53 47,7 42 38,5 147 45,2 

Dobro poznam. 29 27,6 44 39,6 62 56,9 135 41,5 

SKUPAJ 105 100,0 111 100,0 109 100,0 325 100,0 

 

Tabela 42: Poznavanje Janeza Menarta glede na smer študija 

M
E

N
A

R
T

, J
an

ez
 

Stopnja 
poznavanja 

Predšolska vzgoja Razredni pouk Slovenistika SKUPAJ 

f % f % f % f % 

Ne poznam. 15 14,4 6 5,3 1 0,9 22 6,7 

Že slišal zanj. 36 34,6 33 29,2 11 10,1 80 24,5 

Že prebral katero 
od njegovih del. 

42 40,4 51 45,1 49 45,0 142 43,6 

Dobro poznam. 11 10,6 23 20,4 48 44,0 82 25,2 

SKUPAJ 104 100,0 113 100,0 109 100,0 326 100,0 
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Tabela 43: Poznavanje Josipa Murna glede na smer študija 
M

U
R

N
, J

os
ip

 

Stopnja 
poznavanja 

Predšolska vzgoja Razredni pouk Slovenistika SKUPAJ 

f % f % f % f % 

Ne poznam. 8 7,6 1 0,9 0 0,0 9 2,8 

Že slišal zanj. 33 31,4 29 26,1 6 5,6 68 21,0 

Že prebral katero 
od njegovih del. 

48 45,7 60 54,1 41 38,0 149 46,0 

Dobro poznam. 16 15,2 21 18,9 61 56,5 98 30,2 

SKUPAJ 105 100,0 111 100,0 108 100,0 324 100,0 

 

Tabela 44: Poznavanje Borisa A. Novaka glede na smer študija 

N
O

V
A

K
, B

or
is

 A
. 

Stopnja 
poznavanja 

Predšolska vzgoja Razredni pouk Slovenistika SKUPAJ 

f % f % f % f % 

Ne poznam. 4 3,8 3 2,7 0 0,0 7 2,2 

Že slišal zanj. 23 22,1 7 6,4 9 8,3 39 12,1 

Že prebral katero 
od njegovih del. 

52 50,0 55 50,0 56 51,4 163 50,5 

Dobro poznam. 25 24,0 45 40,9 44 40,4 114 35,3 

SKUPAJ 104 100,0 110 100,0 109 100,0 323 100,0 

 

Tabela 45: Poznavanje Franceta Prešerna glede na smer študija 

P
R

E
Š

E
R

E
N

, F
ra

n
ce

 

Stopnja 
poznavanja 

Predšolska vzgoja Razredni pouk Slovenistika SKUPAJ 

f % f % f % f % 

Že slišal zanj. 2 1,9 2 1,8 0 0,0 4 1,2 

Že prebral katero 
od njegovih del. 

29 27,6 25 22,5 14 13,0 68 21,0 

Dobro poznam. 74 70,5 84 75,7 94 87,0 252 77,8 

SKUPAJ 105 100,0 111 100,0 108 100,0 324 100,0 
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Tabela 46: Poznavanje Williama Shakespeara glede na smer študija 
S

H
A

K
E

S
P

E
A

R
E

, W
il

li
am

 Stopnja 
poznavanja 

Predšolska vzgoja Razredni pouk Slovenistika SKUPAJ 

f % f % f % f % 

Že slišal zanj. 9 8,7 3 2,7 0 0,0 12 3,7 

Že prebral katero 
od njegovih del. 

45 43,7 55 49,1 33 30,3 133 41,0 

Dobro poznam. 49 47,6 54 48,2 76 69,7 179 55,2 

SKUPAJ 103 100,0 112 100,0 109 100,0 324 100,0 

 

Tabela 47: Poznavanje Bine Štampe Žmavc glede na smer študija 

Š
T

A
M

P
E

 Ž
M

A
V

C
, B

in
a 

Stopnja 
poznavanja 

Predšolska 
vzgoja Razredni pouk Slovenistika SKUPAJ 

f % f % f % f % 

Ne poznam. 27 26,0 12 10,8 20 18,5 59 18,3 

Že slišal zanjo. 20 19,2 17 15,3 43 39,8 80 24,8 

Že prebral katero 
od njenih del. 

31 29,8 47 42,3 33 30,6 111 34,4 

Dobro poznam. 26 25,0 35 31,5 12 11,1 73 22,6 

SKUPAJ 104 100,0 111 100,0 108 100,0 323 100,0 

 

Tabela 48: Poznavanje Ivana Tavčarja glede na smer študija 

T
A

V
Č

A
R

, I
va

n
 

Stopnja 
poznavanja 

Predšolska vzgoja Razredni pouk Slovenistika SKUPAJ 

f % f % f % f % 

Ne poznam. 1 1,0 1 0,9 0 0,0 2 0,6 

Že slišal zanj. 20 19,0 9 8,1 2 1,9 31 9,6 

Že prebral katero 
od njegovih del. 

56 53,3 61 55,0 28 25,9 145 44,8 

Dobro poznam. 28 26,7 40 36,0 78 72,2 146 45,1 

SKUPAJ 105 100,0 111 100,0 108 100,0 324 100,0 
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Tabela 49: Poznavanje Leva Nikolajeviča Tolstoja glede na smer študija 
T

O
L

S
T

O
J,

 L
ev

 N
ik

ol
aj

ev
ič

 

Stopnja 
poznavanja 

Predšolska vzgoja Razredni pouk Slovenistika SKUPAJ 

f % f % f % f % 

Ne poznam. 15 14,3 3 2,7 0 0,0 18 5,6 

Že slišal zanj. 31 29,5 19 17,3 11 10,1 61 18,8 

Že prebral katero 
od njegovih del. 

39 37,1 67 60,9 50 45,9 156 48,1 

Dobro poznam. 20 19,0 21 19,1 48 44,0 89 27,5 

SKUPAJ 105 100,0 110 100,0 109 100,0 324 100,0 

 

Tabela 50: Poznavanje Primoža Trubarja glede na smer študija 

T
R

U
B

A
R

, P
ri

m
ož

 

Stopnja 
poznavanja 

Predšolska vzgoja Razredni pouk Slovenistika SKUPAJ 

f % f % f % f % 

Že slišal zanj. 10 9,6 11 9,9 6 5,5 27 8,3 

Že prebral katero 
od njegovih del. 

51 49,0 48 43,2 25 22,9 124 38,3 

Dobro poznam. 43 41,3 52 46,8 78 71,6 173 53,4 

SKUPAJ 104 100,0 111 100,0 109 100,0 324 100,0 

 

Tabela 51: Poznavanje Valentina Vodnika glede na smer študija 

V
O

D
N

IK
, V

al
en

ti
n

 

Stopnja 
poznavanja 

Predšolska vzgoja Razredni pouk Slovenistika SKUPAJ 

f % f % f % f % 

Ne poznam. 4 3,8 0 0,0 0 0,0 4 1,2 

Že slišal zanj. 30 28,6 15 13,4 2 1,8 47 14,4 

Že prebral katero 
od njegovih del. 

41 39,0 58 51,8 44 40,0 143 43,7 

Dobro poznam. 30 28,6 39 34,8 64 58,2 133 40,7 

SKUPAJ 105 100,0 112 100,0 110 100,0 327 100,0 
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Tabela 52: Poznavanje Daneta Zajca glede na smer študija 
Z

A
JC

, D
an

e 

Stopnja 
poznavanja 

Predšolska vzgoja Razredni pouk Slovenistika SKUPAJ 

f % f % f % f % 

Ne poznam. 9 8,6 3 2,7 0 0,0 12 3,7 

Že slišal zanj. 28 26,7 10 9,0 4 3,7 42 12,9 

Že prebral katero 
od njegovih del. 

41 39,0 67 60,4 45 41,3 153 47,1 

Dobro poznam. 27 25,7 31 27,9 60 55,0 118 36,3 

SKUPAJ 105 100,0 111 100,0 109 100,0 325 100,0 

 

Tabela 53: Poznavanje Otona Župančiča glede na smer študija 

Ž
U

P
A

N
Č

IČ
, O

to
n

 

Stopnja 
poznavanja 

Predšolska 
vzgoja Razredni pouk Slovenistika SKUPAJ 

f % f % f % f % 

Že slišal zanj. 10 9,9 3 2,7 0 0,0 13 4,1 

Že prebral katero 
od njegovih del. 36 35,6 47 42,0 36 33,6 119 37,2 

Dobro poznam. 55 54,5 62 55,4 71 66,4 188 58,8 

SKUPAJ 101 100,0 112 100,0 107 100,0 320 100,0 
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PRILOGA 3  

 

Tabela 54: Rezultati χ2 preizkusa ali Kullbachovega 2Ȋ preizkusa za spremenljivki 
poznavanje obveznih del iz učnega načrta in smer študija 

AVTOR/-ICA, 
naslov dela 

Vrednost  
χ2 preizkusa ali 
Kullbachovega 
2Ȋ preizkusa* 
(Likelihood 

Ratio) 

df 
Statistično 
tveganje 

(p) 
N Celice 

CANKAR, Ivan,  
Bobi 

2,441a 2 ,295 259 
0 cells (0,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 33,43. 

KERSNIK, Janko, 
Mačkova očeta 

34,951a 2 ,000 267 
0 cells (0,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 22,17. 

LEVSTIK, Fran, 
Martin Krpan z Vrha 

9,776a 2 ,008 294 
0 cells (0,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 9,80. 

Ljudska,  
Pegam in Lambergar 

12,849a 2 ,002 271 
0 cells (0,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 19,28. 

PAVČEK, Tone,  
Pesem 

2,600a 2 ,273 247 
0 cells (0,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 33,86. 

PREŠEREN, France, 
Povodni mož 

2,149a 2 ,341 297 
 3 cells (50,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 2,82. 

PREŠEREN, France,  
Zdravljica 

,006 2 ,997 296 
3 cells (50,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is ,94. 

ŽUPANČIČ, Oton, 
Žebljarska 

14,073a 2 ,001 263 
0 cells (0,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 18,62. 

GRAFENAUER, 
Niko, Življenje 

1,696a 2 ,428 256 
 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 25,95. 

*Ker je bila postavka o velikosti vzorca pri nekaterih parih spremenljivk kršena, sem namesto vrednosti hi-

kvadrat preizkusa (χ2), uporabila Kullbachov 2Ȋ preizkus (Likelihood Ratio). 

 

 

Tabela 55: Poznavanje dela Mačkova očeta (KERSNIK, Janko) glede na smer študija 

M
A
Č

K
O

V
A

 O
Č

E
T

A
 

Stopnja poznavanja 

Predšolska 
vzgoja 

Razredni pouk Slovenistika SKUPAJ 

f % f % f % f % 

Anketiranci so 
pravilno povezali 
delo in avtorja. 

50 67,6 48 51,1 89 89,9 187 70,0 

Anketiranci so 
napačno povezali 
delo in avtorja. 

24 32,4 46 48,9 10 10,1 80 30,0 

SKUPAJ 74 100,0 94 100,0 99 100,0 267 100,0 
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Tabela 56: Poznavanje dela Martin Krpan z Vrha (LEVSTIK, Fran) glede na smer študija 
M

A
R

T
IN

 K
R

P
A

N
 Z

 V
R

H
A

 Stopnja poznavanja 

Predšolska 
vzgoja 

Razredni pouk Slovenistika SKUPAJ 

f % f % f % f % 

Anketiranci so 
pravilno povezali 
delo in avtorja. 

76 84,4 89 85,6 97 97,0 262 89,1 

Anketiranci so 
napačno povezali 
delo in avtorja. 

14 15,6 15 14,4 3 3,0 32 10,9 

SKUPAJ 90 100,0 104 100,0 100 100,0 294 100,0 

 

 

Tabela 57: Poznavanje dela Pegam in Lambergar (ljudska) glede na smer študija 

P
E

G
A

M
 I

N
 L

A
M

B
E

R
G

A
R

 Stopnja poznavanja 

Predšolska 
vzgoja 

Razredni pouk Slovenistika SKUPAJ 

f % f % f % f % 

Anketiranci so 
pravilno povezali 
delo in avtorja. 

53 67,9 65 68,4 86 87,8 204 75,3 

Anketiranci so 
napačno povezali 
delo in avtorja. 

25 32,1 30 31,6 12 12,2 67 24,7 

SKUPAJ 78 100,0 95 100,0 98 100,0 271 100,0 
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Tabela 58: Poznavanje dela Žebljarska (ŽUPANČIČ, Oton) glede na smer študija 
Ž

E
B

L
JA

R
S

K
A

 

Stopnja 
poznavanja 

Predšolska 
vzgoja Razredni pouk Slovenistika SKUPAJ 

f % f % f % f % 

Anketiranci so 
pravilno povezali 
delo in avtorja. 

51 70,8 59 63,4 85 86,7 195 74,1 

Anketiranci so 
napačno povezali 
delo in avtorja. 

21 29,2 34 36,6 13 13,3 68 25,9 

SKUPAJ 72 100,0 93 100,0 98 100,0 263 100,0 
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PRILOGA 4 

 

Tabela 59: Rezultati χ2 preizkusa ali Kullbachovega 2Ȋ preizkusa za spremenljivki 
poznavanje obveznih avtorjev iz učnega načrta in zvrsti literature, ki jo anketiranci berejo 

AVTOR/-ICA 

Vrednost  
χ2 preizkusa ali 
Kullbachovega 
2Ȋ preizkusa* 
(Likelihood 

Ratio) 

df 
Statistično 
tveganje 

(p) 
N Celice 

ANDERSEN,  
Hans Christian 

4,296 3 ,231 339 
 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is ,27. 

AŠKERC,  
Anton 

1,536 3 ,674 329 
 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 1,03. 

CANKAR,  
Ivan 

2,185 2 ,335 329 
2 cells (33,3%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 1,57. 

DEKLEVA,  
Milan 

3,352a 3 ,341 329 
 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 7,06. 

GRAFENAUER, 
Niko 

1,013 3 ,798 328 
 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is ,26. 

GREGORČIČ, 
Simon 

1,279a 2 ,527 329 
 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 3,66. 

HOMER 6,601a 3 ,086 329 
 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 2,09. 

JURČIČ, 
Josip 

5,841 3 ,120 328 
 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is ,52. 

KERSNIK,  
Janko 

2,479 3 ,479 325 
 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 1,06. 

KETTE,  
Dragotin 

,338a 2 ,844 326 
 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 7,12. 

KOSMAČ,  
Ciril 

,898a 3 ,826 328 
 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 2,62. 

KOSOVEL,  
Srečko 

1,373 3 ,712 326 
 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is ,26. 

KOVIČ,  
Kajetan 

3,803 3 ,284 325 
 3 cells (37,5%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 1,06. 

KUHAR,  
Lovro 

2,587 3 ,460 323 
 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is ,27. 

LEVSTIK,  
Fran 

,819 3 ,845 323 
 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is ,26. 

LINDGREN,  
Astrid 

1,664 3 ,645 325 
 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 3,41. 

LINHART,  
Anton Tomaž 

2,852 3 ,415 325 
 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 1,05. 

MAKAROVIČ, 
Svetlana 

1,176a 2 ,556 324 
 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 1,81. 

MENART,  
Janez 

,857a 3 ,836 326 
 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 5,80. 

MURN,  
Josip 

2,116a 3 ,549 324 
 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 2,36. 

NOVAK,  
Boris A. 

1,168a 3 ,761 323 
 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 1,84. 

PAVČEK,  
Tone 

1,086 2 ,581 326 
 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 1,56. 

PEROCI,  
Ela 

2,129a 3 ,546 324 
 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 2,89. 
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AVTOR/-ICA 

Vrednost  
χ2 preizkusa ali 
Kullbachovega 
2Ȋ preizkusa* 
(Likelihood 

Ratio) 

df 
Statistično 
tveganje 

(p) 
N Celice 

PREŠEREN, 
France 

4,831 2 ,089 324 
 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 1,06. 

SHAKESPEARE, 
William 

3,364 2 ,186 324 
 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 3,19. 

SUHODOLČAN, 
Leopold 

1,656 3 ,647 325 
 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 1,32. 

ŠTAMPE ŽMAVC, 
Bina 

,756a 3 ,860 323 
0 cells (0,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 15,53. 

TAVČAR,  
Ivan 

,695 3 ,874 324 
 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is ,52. 

TOLSTOJ,  
Lev Nikolajevič 

1,222a 3 ,748 324 
 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 4,72. 

TRUBAR,  
Primož 

,882a 2 ,643 324 
 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 7,08. 

VODNIK,  
Valentin 

3,860 3 ,277 327 
 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 1,05. 

ZAJC,  
Dane 

,661a 3 ,882 325 
 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 3,14. 

ŽUPANČIČ,  
Oton 

3,197a 2 ,202 320 
 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 3,29. 

*Ker je bila postavka o velikosti vzorca pri nekaterih parih spremenljivk kršena, sem namesto vrednosti hi-

kvadrat preizkusa (χ2), uporabila Kullbachov 2Ȋ preizkus (Likelihood Ratio). 
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PRILOGA 5 

 

Tabela 60: Rezultati χ2 preizkusa ali Kullbachovega 2Ȋ preizkusa za spremenljivki 
poznavanje obveznih del iz učnega načrta in branje knjig/iskanje podatkov o vsebini na spletni 
strani 

AVTOR/-ICA, 
naslov dela 

Vrednost  
χ2 preizkusa ali 
Kullbachovega 
2Ȋ preizkusa* 
(Likelihood 

Ratio) 

df 
Statistično 
tveganje 

(p) 
N Celice 

CANKAR, Ivan,  
Bobi 

1,167a 1 ,280 198  0 cells (0,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 14,25. 

KERSNIK, Janko, 
Mačkova očeta 

8,110a 1 ,004 206 0 cells (0,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 10,09. 

LEVSTIK, Fran, 
Martin Krpan z Vrha 

,104 1 ,747 224  1 cells (25,0%) have expected count less 
than 5. The minimum expected count is 3,47. 

Ljudska,  
Pegam in Lambergar 

,306a 1 ,580 206 0 cells (0,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 7,77. 

PAVČEK, Tone,  
Pesem 

,278a 1 ,598 186  0 cells (0,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 14,68. 

PREŠEREN, France, 
Povodni mož 

,000 1 ,984 226 1 cells (25,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is ,98. 

PREŠEREN, France,  
Zdravljica 

,701 1 ,403 225 2 cells (50,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is ,32. 

ŽUPANČIČ, Oton, 
Žebljarska 

7,469a 1 ,006 201 0 cells (0,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 7,88. 

GRAFENAUER, Niko, 
Življenje 

,095a 1 ,758 193 0 cells (0,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 11,24. 

*Ker je bila postavka o velikosti vzorca pri nekaterih parih spremenljivk kršena, sem namesto vrednosti hi-

kvadrat preizkusa (χ2), uporabila Kullbachov 2Ȋ preizkus (Likelihood Ratio). 
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Tabela 61: Poznavanje dela Mačkova očeta (KERSNIK, Janko) glede na to, ali anketiranci 
preberejo knjigo ali podatke o vsebini pridobijo na spletni strani 

M
A
Č

K
O

V
A

 O
Č

E
T

A
 

Stopnja poznavanja 

Preberem knjigo. 
Podatke poiščem na 

spletni strani. 
SKUPAJ 

f % f % f % 

Anketiranci so pravilno 
povezali delo in avtorja. 

127 73,4 16 48,5 143 69,4 

Anketiranci so napačno 
povezali delo in avtorja. 

46 26,6 17 51,5 63 30,6 

SKUPAJ 173 100,0 33 100,0 206 100,0 

 

 

 

Tabela 62: Poznavanje dela Žebljarska (ŽUPANČIČ, Oton) glede na to, ali anketiranci preberejo 
knjigo ali podatke o vsebini pridobijo na spletni strani 

Ž
E

B
L

JA
R

S
K

A
 

Stopnja poznavanja 

Preberem knjigo. Podatke poiščem 
na spletni strani. SKUPAJ 

f % f % f % 

Anketiranci so pravilno 
povezali delo in avtorja. 

134 79,8 19 57,6 153 76,1 

Anketiranci so napačno 
povezali delo in avtorja. 

34 20,2 14 42,4 48 23,9 

SKUPAJ 168 100,0 33 100,0 201 100,0 
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PRILOGA 6 

 

Tabela 63: Rezultati χ2 preizkusa ali Kullbachovega 2Ȋ preizkusa za spremenljivki 
poznavanje avtorjev iz učnega načrta in letnik študija 

AVTOR/-ICA 

Vrednost  
χ2 preizkusa ali 

Kullbachovega 2Ȋ 
preizkusa* 
(Likelihood 

Ratio) 

df 
Statistično 
tveganje 

(p) 
N Celice 

ANDERSEN,  
Hans Christian 

4,839 3 ,184 339 
4 cells (50,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is ,48. 

AŠKERC,  
Anton 

5,281 3 ,152 329 
2 cells (25,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 1,93. 

CANKAR,  
Ivan 

2,718 2 ,257 329 
2 cells (33,3%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 2,86. 

DEKLEVA,  
Milan 

33,743a 3 ,000 329 
0 cells (0,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 12,88. 

GRAFENAUER, 
Niko 

6,343 3 ,096 328 
2 cells (25,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is ,48. 

GREGORČIČ, 
Simon 

,333a 2 ,847 329 
0 cells (0,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 6,68. 

HOMER 2,680 3 ,444 329 
2 cells (25,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 3,82. 

JURČIČ,  
Josip 

1,328 3 ,723 328 
2 cells (25,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is ,95. 

KERSNIK,  
Janko 

,205 3 ,977 325 
2 cells (25,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 1,90. 

KETTE,  
Dragotin 

2,525a 2 ,283 326 
0 cells (0,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 12,92. 

KOSMAČ,  
Ciril 

3,618a 3 ,306 328 
1 cells (12,5%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 4,76. 

KOSOVEL,  
Srečko 

2,441 3 ,486 326 
2 cells (25,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is ,48. 

KOVIČ,   
Kajetan 

7,106 3 ,069 325 
2 cells (25,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 1,90. 

KUHAR,  
Lovro 

4,199 3 ,241 323 
2 cells (25,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is ,48. 

LEVSTIK,  
Fran 

3,552 3 ,314 323 
2 cells (25,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is ,47. 

LINDGREN,  
Astrid 

5,913a 3 ,116 324 
 0 cells (0,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 6,26. 

LINHART,  
Anton Tomaž 

,542 3 ,910 325 
2 cells (25,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 1,92. 

MAKAROVIČ, 
Svetlana 

,696 2 ,706 324 
2 cells (33,3%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 3,37. 

MENART,  
Janez 

1,637a 3 ,651 326 
 0 cells (0,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 10,46. 

MURN,  
Josip 

9,003 3 ,029 324 
2 cells (25,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 4,28. 
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AVTOR/-ICA 

Vrednost  
χ2 preizkusa ali 

Kullbachovega 2Ȋ 
preizkusa* 
(Likelihood 

Ratio) 

df 
Statistično 
tveganje 

(p) 
N Celice 

NOVAK,  
Boris A. 

9,799 3 ,020 323 
 2 cells (25,0%) have expected count less 
than 5. The minimum expected count is 3,36. 

PAVČEK,  
Tone 

,988 2 ,610 326 
 2 cells (33,3%) have expected count less 
than 5. The minimum expected count is 2,87. 

PEROCI,  
Ela 

17,759a 3 ,000 324 
0 cells (0,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 5,26. 

PREŠEREN, 
France 

6,270 2 ,044 324 
2 cells (33,3%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 1,90. 

SHAKESPEARE, 
William 

2,916a 2 ,233 324 
0 cells (0,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 5,70. 

SUHODOLČAN, 
Leopold 

5,841 3 ,120 325 
2 cells (25,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 2,37. 

ŠTAMPE ŽMAVC, 
Bina 

9,200a 3 ,027 323 
 0 cells (0,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 28,13. 

TAVČAR,  
Ivan 

1,610 3 ,657 324 
2 cells (25,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is ,96. 

TOLSTOJ,  
Lev Nikolajevič 

9,981a 3 ,019 324 
0 cells (0,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 8,61. 

TRUBAR,  
Primož 

3,425a 2 ,180 324 
 0 cells (0,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 12,92. 

VODNIK,  
Valentin 

,359 3 ,949 327 
2 cells (25,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 1,92. 

ZAJC,  
Dane 

5,574a 3 ,134 325 
0 cells (0,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 5,76. 

ŽUPANČIČ,  
Oton 

4,593a 2 ,101 320 
0 cells (0,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 6,22. 

*Ker je bila postavka o velikosti vzorca pri nekaterih parih spremenljivk kršena, sem namesto vrednosti hi-

kvadrat preizkusa (χ2), uporabila Kullbachov 2Ȋ preizkus (Likelihood Ratio). 
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Tabela 64: Poznavanje Milana Dekleve glede na letnik študija 
D

E
K

L
E

V
A

, M
il

an
 

Stopnja poznavanja 
Nižji letniki Višji letniki SKUPAJ 

f % f % f % 

Ne poznam. 24 15,3 3 1,4 27 8,2 

Že slišal zanj. 55 35,0 37 21,5 92 28,0 

Že prebral katero od 
njegovih del. 

59 37,6 93 54,1 152 46,2 

Dobro poznam. 19 12,1 39 22,4 58 17,6 

SKUPAJ 157 100,0 172 100,0 329 100,0 

 

 

Tabela 65: Poznavanje Josipa Murna glede na letnik študija 

M
U

R
N

, J
os

ip
 

Stopnja poznavanja 

Nižji letniki Višji letniki SKUPAJ 

f % f % f % 

Ne poznam. 1 0,6 8 4,7 9 2,8 

Že slišal zanj. 28 18,2 40 23,5 68 21,0 

Že prebral katero od 
njegovih del. 

80 51,9 69 40,6 149 46,0 

Dobro poznam. 45 29,2 53 31,2 98 30,2 

SKUPAJ 154 100,0 170 100,0 324 100,0 
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Tabela 66: Poznavanje Borisa A. Novaka glede na letnik študija 
N

O
V

A
K

, B
or

is
 A

. 

Stopnja poznavanja 

Nižji letniki Višji letniki SKUPAJ 

f % f % f % 

Ne poznam. 6 3,9 1 0,6 7 2,2 

Že slišal zanj. 23 14,8 16 9,5 39 12,1 

Že prebral katero od 
njegovih del. 

81 52,3 82 48,8 163 50,5 

Dobro poznam. 45 29,0 69 41,1 114 35,3 

SKUPAJ 155 100,0 168 100,0 323 100,0 

 

 

 

Tabela 67: Poznavanje Ele Peroci glede na letnik študija 

P
E

R
O

C
I,

 E
la

 

Stopnja poznavanja 

Nižji letniki Višji letniki SKUPAJ 

f % f % f % 

Ne poznam. 11 7,1 0 0,0 11 3,4 

Že slišal zanjo. 17 11,0 8 4,7 25 7,7 

Že prebral katero od njenih 
del. 

66 42,6 81 47,9 147 45,4 

Dobro poznam. 61 39,4 80 47,3 141 43,5 

SKUPAJ 155 100,0 169 100,0 324 100,0 
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Tabela 68: Poznavanje Franceta Prešerna glede na letnik študija 
P

R
E

Š
E

R
E

N
, F

ra
n

ce
 

Stopnja poznavanja 

Nižji letniki Višji letniki SKUPAJ 

f % f % f % 

Že slišal zanj. 4 2,6 0 0,0 4 1,2 

Že prebral katero od 
njegovih del. 

30 19,5 38 22,4 68 21,0 

Dobro poznam. 120 77,9 132 77,6 252 77,8 

SKUPAJ 154 100,0 170 100,0 324 100,0 

 

 

Tabela 69: Poznavanje Bine Štampe Žmavc glede na letnik študija 

Š
T

A
M

P
E

 Ž
M

A
V

C
, B

in
a 

Stopnja poznavanja 

Nižji letniki Višji letniki SKUPAJ 

f % f % f % 

Ne poznam. 36 23,4 23 13,6 59 18,3 

Že slišal zanjo. 43 27,9 37 21,9 80 24,8 

Že prebral katero od njenih 
del. 

47 30,5 64 37,9 111 34,4 

Dobro poznam. 28 18,2 45 26,6 73 22,6 

SKUPAJ 154 100,0 169 100,0 323 100,0 
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Tabela 70: Poznavanje Leva Nikolajeviča Tolstoja glede na letnik študija 
T

O
L

S
T

O
J,

 L
ev

 N
ik

ol
aj

ev
ič

 

Stopnja poznavanja 
Nižji letniki Višji letniki SKUPAJ 

f % f % f % 

Ne poznam. 15 9,7 3 1,8 18 5,6 

Že slišal zanj. 30 19,4 31 18,3 61 18,8 

Že prebral katero od 
njegovih del. 

70 45,2 86 50,9 156 48,1 

Dobro poznam. 40 25,8 49 29,0 89 27,5 

SKUPAJ 155 100,0 169 100,0 324 100,0 
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PRILOGA 7 

 

Tabela 71: Rezultati χ2 preizkusa ali Kullbachovega 2Ȋ preizkusa za spremenljivki 
poznavanje obveznih del iz učnega načrta in letnik študija 

AVTOR/-ICA, 
naslov dela 

Vrednost  
χ2 preizkusa ali 
Kullbachovega 
2Ȋ preizkusa* 
(Likelihood 

Ratio) 

df 
Statistično 
tveganje 

(p) 
N Celice 

CANKAR, Ivan,  
Bobi 

9,409a 1 ,002 259 
0 cells (0,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 53,76. 

KERSNIK, Janko, 
Mačkova očeta 

1,836a 1 ,175 267 
0 cells (0,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 35,96. 

LEVSTIK, Fran, 
Martin Krpan z Vrha 

5,615a 1 ,018 294 
0 cells (0,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 14,69. 

Ljudska,  
Pegam in Lambergar 

2,730a 1 ,098 271 
0 cells (0,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 30,16. 

PAVČEK, Tone,  
Pesem 

,195a 1 ,659 247 
0 cells (0,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 56,27. 

PREŠEREN, France, 
Povodni mož 

,021 1 ,885 297 
2 cells (50,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 4,21. 

PREŠEREN, France,  
Zdravljica 

,017 1 ,897 296 
2 cells (50,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 1,39. 

ŽUPANČIČ, Oton, 
Žebljarska 

,122a 1 ,727 263 
0 cells (0,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 30,77. 

GRAFENAUER, 
Niko, Življenje 

1,447a 1 ,229 256 
0 cells (0,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 41,59. 

*Ker je bila postavka o velikosti vzorca pri nekaterih parih spremenljivk kršena, sem namesto vrednosti hi-

kvadrat preizkusa (χ2), uporabila Kullbachov 2Ȋ preizkus (Likelihood Ratio). 
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Tabela 72: Poznavanje dela Bobi (CANKAR, Ivan) glede na letnik študija 
B

O
B

I 

Stopnja poznavanja 

Nižji letniki Višji letniki SKUPAJ 

f % f % f % 

Anketiranci so pravilno 
povezali delo in avtorja. 

53 44,5 89 63,6 142 54,8 

Anketiranci so napačno 
povezali delo in avtorja. 

66 55,5 51 36,4 117 45,2 

SKUPAJ 119 100,0 140 100,0 259 100,0 

 

 

 

Tabela 73: Poznavanje dela Martin Krpan z Vrha (LEVSTIK, Fran) glede na letnik študija 

M
A

R
T

IN
 K

R
P

A
N

 Z
 V

R
H

A
 

Stopnja poznavanja 

Nižji letniki Višji letniki SKUPAJ 

f % f % f % 

Anketiranci so pravilno 
povezali delo in avtorja. 

114 84,4 148 93,1 262 89,1 

Anketiranci so napačno 
povezali delo in avtorja. 

21 15,6 11 6,9 32 10,9 

SKUPAJ 135 100,0 159 100,0 294 100,0 

 


