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Tone Pavček: Branje 

 

Brati pomeni početi podvige. 

Brati je možno marsikaj. 

Recimo: grozdje in fige in knjige 

in med brati še kaj. 

 

Brati je na sploh enostavno. 

Črke hrustaš kot zalogaj. 

Teže pa je, a tudi bolj slavno, 

brati pravilno in hitro nazaj. 

 

A nazaj se daleč ne pride. 

Pravo branje le dalje in dalje gre 

čez črke in pike, čez vrte in hribe 

v Koromandijo ali še dlje. 





POVZETEK 

Magistrsko delo obravnava različne profile bralcev v angleščini pri učencih 6. razreda osnovne šole 

v Sloveniji. V teoretičnem delu je opredeljeno branje, predstavljeni so: bralna zmožnost, bralni 

modeli, bralno razumevanje v prvem in tujem jeziku, jezikovne, individualne in družbeno-kulturne 

razlike med njima ter vpliv prvega jezika na tuji jezik. Omenjena so avtentična literarna besedila, 

raziskava ESLC, opisani so dejavniki, ki vplivajo na bralno razumevanje, in opredeljeni so profili 

bralcev. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave o povezanosti med rezultatom pri 

nalogah bralnega razumevanja avtentičnih besedil v angleščini pri učencih 6. razreda in različnimi 

dejavniki vplivanja na bralno razumevanje. V raziskavi so sodelovali 204 učenci iz osnovnih šol 

osrednjeslovenske regije. Učenci so rešili vprašalnik, ki je bil oblikovan za namen naše raziskave, 

ter glede na končno oceno v preteklem šolskem letu rešili eno izmed treh nalog bralnega 

razumevanja v angleščini. S petnajstimi učenci sem izvedla polstrukturiran intervju. Rezultati so 

pokazali, da vsi raziskovani dejavniki vplivajo na individualne razlike in stopnjo razvitosti bralne 

zmožnosti. Naloge bralnega razumevanja so pokazale, da se med uspešnimi, povprečnimi in šibkimi 

bralci v slovenskem prostoru, ki berejo v angleščini kot tujem jeziku, pojavljajo razlike, saj uspešni 

bralci kljub daljšemu besedilu dosegajo boljše rezultate, povprečni bralci dosegajo povprečne 

rezultate, šibki bralci pa v večinskem deležu ne dosežejo niti polovice 50 %. Tudi pri intervjujih se 

pokažejo individualne razlike med različnimi profili bralcev. Iz tega izhaja, da na individualne 

razlike pri branju v angleščini kot tujem jeziku vpliva več dejavnikov, ki izvirajo iz okolja ali 

psiholoških značilnosti učencev, in so pri posameznih profilih bralcev izraženi v podobni meri. 

Rezultati raziskave so pokazali, da je v tem vzorcu (204 učenci) veliko uspešnih bralcev, nekaj 

povprečnih in zelo malo šibkih bralcev v angleščini kot tujem jeziku. Mogoče so na te rezultate 

vplivali tudi drugi dejavniki, na primer potreba maloštevilnega naroda po znanju tujih jezikov, 

relativno visoka izpostavljenost angleščini preko različnih medijev, vpetost Slovenije v Evropsko 

skupnost in odprtost mej ter večji pretok ljudi. V Evropi je vse več poudarka na večkulturnosti in 

večjezičnosti, kar se morda odraža tudi na povečanem zanimanju za učenje tujih jezikov − 

predvsem mlajših staršev in njihovih otrok. 

 

KLJUČNE BESEDE: bralno razumevanje, avtentična literarna besedila, profil uspešnega, 

povprečnega in šibkega bralca, učenci 6. razreda, angleščina kot tuji jezik. 

 





ABSTRACT 

The MA dissertation discusses different reader profiles of English as a foreign language amongst 

the 6
th 

grade students of primary school in Slovenia. In the literature review I defined reading, 

reading ability, reading models, reading comprehension in the first and foreign language, linguistic 

and processing differences, individual and experiential differences, socio-cultural and institutional 

differences and the impact of the first language on foreign language learning. Furthermore, the 

literature review defines authentic literary texts, ESLC research and describes reading profiles and 

factors that affect reading comprehension. The empirical part introduces the results of the research 

about the relationship between the scores that 6
th

 grade students achieved on the tasks of reading 

comprehension of authentic literary texts and the various factors influencing their reading 

comprehension. 204 students from Slovenia participated in the study. Students completed a 

questionnaire, which was designed for the purpose of the investigation. Additionally, students did 

one of the three reading comprehension tasks. The students were divided into three groups, 

according to their final grade in English of the previous school year. The researcher also conducted 

a semi-structured interview with 15 selected students. The results showed that all of the examined 

factors are indeed influencing individual differences and the level of reading ability development. 

The results of our reading comprehension tasks had shown that there are significant differences 

between good, average and poor EFL readers − good readers achieve better results, despite longer 

texts, average readers achieve average results and the majority of poor readers do not reach even the 

result below 50 % on least difficult texts. Similarly, the interviews also indicated the individual 

differences amongst different reader profiles. It can be concluded that the individual differences in 

reading in English as a foreign language are affected by several factors. These factors are amidst 

individual groups of readers expressed in a similar way. The results of this survey show that this 

sample of 204 students mostly performed well in reading; there are a lot of good readers, some 

average and just a few poor readers. Perhaps these results were also influenced by other factors, 

such as the small nation’s need for the knowledge of a foreign language, relatively high exposure to 

English through various media, Slovenia's integration into the European community and the 

openness of borders and the increasing mobility of people. In Europe, the emphasis on 

multiculturalism and multilingualism is growing exponentially, which may be reflected in increased 

interest in learning foreign languages, especially by young parents and their children.  

KEY WORDS: reading comprehension, authentic literary texts, a profile of good, average and 

poor readers, year 6 primary school students, English as a foreign language (EFL). 
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1 UVOD 

Čas, v katerem živimo, je zaznamovan z materializmom,  ponudba je raznovrtsna, možnosti pa so 

vseeno omejene. Pri starših in posledično pri otrocih je v ospredju hiter tempo življenja in le redko 

kdo svoj prosti čas namenja branju. Večina otrok komaj čaka, da po prihodu iz šole (in tudi vrtca) 

vklopi televizijo, računalnik ali pa se na tabličnem računalniku, pametnemu telefonu kratkočasi z 

igranjem iger. Podatek, da ima skoraj 98 % devetošolcev doma internetno povezavo, skoraj 90 % 

svoj računalnik in da ima le dobra polovica teh učencev doma pesniške zbirke ali zbirke slovenskih 

literarnih klasikov, okoli 10 % učencev pa manj kot 11 knjig (Rutar Leban, Mlekuž, Pižorn in 

Vršnik Perše, 2013), ni nič kaj presenetljiv, a tudi ne spodbuden. Domnevamo lahko, da je odstotek 

angleških knjig, ki jih imajo doma, drastično nižji. V mednarodni raziskavi bralne pismenosti 

(Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS) so ugotovili, da je število otroških knjig 

veliko pomembnejše za dobre otrokove dosežke pri branju kot število drugih knjig (Mullis in sod., 

2006). Tudi Einsteinova misel bi lahko pripomogla, da bi spoznali pomembnost branja otoških 

knjig: »Če želite, da bo vaš otrok inteligenten, mu berite pravljice. Če želite, da bo še pametnejši, 

mu berite še več pravljic.« Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije pa ni nujno slaba, 

saj ogromno stvari ni dostopnih v slovenščini in so posamezniki primorani uporabljati angleščino 

kot najbolj razširjen jezik sveta, kar posledično pripomore k izboljšanju besedišča.  

V angleščini se učenci sprva učijo natančnega, nato hitrega branja, potem pa vključijo slovnico ter 

se naučijo še pravilnega naglaševanja. Ko obvladajo temeljne bralne spretnosti, se lahko posvetijo 

razumevanju prebranega besedila, saj šele tekoče branje omogoča razumevanje, ker sprosti 

kognitivne miselne procese, ki omogočijo interpretacijo. (NICHHD, 2000, str. 36) Učenje tujega 

jezika je dolgotrajen proces, ker poteka v okolju, kjer se ta jezik ne govori doma in ne uporablja v 

vsakodnevni komunikaciji. 

Breen in Jonsson (2005) navajata kulturno in domače okolje kot dejavnika, ki imata zelo močan 

vpliv na dosežke v šoli, raziskava PISA pa pravi, da domače in družinsko okolje močno vplivata na 

učenčeve bralne dosežke (OECD, 2010). Slednja raziskava in predhodno omenjena raziskava 

PIRLS ugotavljata, da se v večini držav družbeno okolje šole − kot razmerje med socialno 

prikrajšanimi učenci − močno povezuje z bralnimi dosežki in da je učinek šolskega socialno-

ekonomskega okolja višji kot vsota okolij posameznih učencev.   

Učinek socialnega, ekonomskega in kulturnega položaja šole na uspešnost učenca je torej močnejši 

kot učinek socialno-ekonomskega okolja posameznika. Ugodno domače okolje daje prednost 

učencem preko različnih dejavnikov, kot so pozitivna klima za učenje, vpliv vrstnikov v skupini in 

pričakovanja učiteljev. (prav tam)  

Iz omenjenega sklepam, da so individualne razlike med učenci v znanju in bralnem razumevanju 

tako v prvem kot tujem jeziku verjetno velike. Bernhardt (2003) je ugotovila, da predstavlja od 50 

% bralnega razumevanja v tujem jeziku 30 % znanje tujega jezika, 20 % bralna zmožnost v prvem 

jeziku, 50 % variance pa je nepojasnjene. Med nepojasnjenih 50 % dejavnikov vplivanja na bralno 

razumevanje v tujem jeziku najverjetneje spada toliko dejavnikov, kot je bralcev samih, pa vseeno 

obstajajo določeni okviri, ki veljajo za posamezne skupine bralcev.  
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Raziskava PISA navaja, da ima večina šibkih bralcev manj izobražene starše, da prihajajo iz 

socialno in ekonomsko prikrajšanih družin, kjer primanjkuje knjig in ostalih izobraževalnih virov. 

Tudi priseljenski položaj ima lahko v večini držav škodljive učinke na bralne dosežke, predvsem 

tam, kjer doma govorijo drug jezik (njihov materni), kot je učni jezik v šoli. Vpliv domačega, 

družinskega okolja se od države do države razlikuje, iz tega pa lahko povzamemo, da znajo v 

določenih izobraževalnih sistemih močno povezanost med dosežki in okoljem precej zmanjšati. 

(OECD, 2010) Bralno razumevanje se lahko izboljša, če učenci usvojijo uporabo posebnih 

kognitivnih strategij in logično premislijo, kadar naletijo na oviro pri razumevanju prebranega 

besedila (NICHHD, 2000).   

Iz podatkov omenjenih rezultatov lahko predvidimo, da imajo uspešni bralci bolj izobražene starše, 

prihajajo iz bolje situiranih družin, privoščijo si izlete v tujino, niso priseljenci, doma govorijo enak 

jezik, kot se ga učijo v šoli ipd., povprečni bralci pa prihajajo iz družin, kjer je eden izmed staršev 

bolj, drugi manj izobražen, njihovo finančno stanje je stabilno, pa vendar si nadstandarda ne morejo 

privoščiti, le redko potujejo, morda so priseljenci morda ne, morda zaradi takšnih ali drugačnih 

pogojev starši niso razvili svojega potenciala in želijo otrokom omogočiti višjo izobrazbo.  

Predvidevanj o tem, kaj vpliva na stopnjo razvitosti bralne zmožnosti v tujem jeziku, je veliko, zato 

se v svojem magistrskem delu osredotočam na biološke, psihološke in socialne dejavnike. Mednje 

sem uvrstila osem kriterijev, ki se nanašajo na končno oceno pri angleščini, leta učenja, zaznano 

bralno zmožnost v slovenščini, interes za branje v angleščini, število prebranih knjig, uporabo IKT, 

bivanje v tujini in zaznave o znanju tujega jezika staršev. Podobni dejavniki so bili zajeti tudi v 

raziskavi ESLC (2011), le da se niso nanašali zgolj na bralno razumevanje. Povprečna starost 

učencev je bila višja (14 let), a vseeno primerljiva.  

V raziskavi sem uporabila različne instrumente, ki so mi pomagali določiti različne profile bralcev v 

angleščini pri učencih 6. razreda osnovne šole v osrednjeslovenski regiji. Z vprašalnikom sem 

pridobila potrebne podatke o bioloških, psiholoških in socialnih dejavnikih, ki naj bi vplivali na 

bralno razumevanje; s tremi literarnimi besedili bralnega razumevanja različnih semantičnih in 

skladenjskih zahtevnosti sem ugotovila, kakšno je bralno razumevanje posameznikov; s 

polstrukturiranim intervjujem pa sem pridobila podrobnejši vpogled v reševanje nalog bralnega 

razumevanja učencev, v njihove bralne navade in zunanje dejavnike vplivanja na bralno 

razumevanje.
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 BRALNA ZMOŽNOST 

Bralna kultura predstavlja pomemben del kulturno-umetnostne vzgoje in kulturne pismenosti, s 

katerima označujemo dojemanje branja kot vrednote, različne oblike spodbujanja branja in 

razvijanja bralčeve potrebe po branju. Ključna je tudi pri razvoju bralne pismenosti, kamor sodijo 

jezikovne dejavnosti: zmožnost izražanja, razumevanja, poslušanja govornih in pisnih besedil in 

spoznavanje in dojemanje literature. (Pečjak, Grosman, Bucik, Gomivnik Thuma, Stritar, 2011, str. 

23) Z izvajanjem različnih jezikovnih dejavnosti, ki vključujejo sprejemanje, tvorjenje, interakcijo 

ali posredovanje, se aktivira jezikovna zmožnost učenca − v govorni ali pisni obliki (SEJO, 2011).  

Sporazumevalna jezikovna zmožnost je po SEJO (2011, str. 35) razdeljena na več sestavin, in sicer 

na jezikovno, sociolingvistično in pragmatično. Vsaka izmed treh sestavin se naprej deli na 

podsestavine, ki se nanašajo na znanje, operativno znanje in spretnosti. Jezikovna zmožnost 

vključuje fonološko, leksikalno, skladenjsko znanje, skladenjske spretnosti in druge razsežnosti 

jezika kot sistema. Ta sestavina se povezuje z razponom in kakovostjo znanja ter spoznavno 

organizacijo in načinom, kako je to znanje shranjeno in kako posameznik do njega dostopa. 

Spoznavna organizacija besedišča je med drugim odvisna tudi od kulturnih značilnosti skupine, v 

kateri potekata socializacija in učenje jezika. Sociolingvistična zmožnost se nanaša na družbene in 

kulturne okoliščine rabe jezika in zaradi svoje občutljivosti za družbene konvencije močno vpliva 

na jezikovno sporazumevanje med pripadniki različnih kultur, čeprav se posamezniki tega večkrat 

ne zavedajo. Pragmatična zmožnost obravnava funkcionalno rabo razpoložljivih jezikovnih virov, 

vključuje pa tudi obvladovanje diskurza, koherence, kohezije, prepoznavo besedilnih vrst in oblik, 

parodije in ironije. Velik pomen pri pragmatični zmožnosti predstavlja vpliv kulturnih okolij in 

interakcij, v katerih se te sposobnosti oblikujejo.  

»Za uspešen razvoj bralne kulture posameznika je ključen celovit razvoj njegove bralne zmožnosti 

ali bralne kompetence, ki vključuje enostavne bralne spretnosti, kot je avtomatizirana tehnika 

branja, in tudi bolj kompleksne bralne zmožnosti, kot so npr. sposobnost razumevanja prebranega in 

sposobnost kritičnega branja« (Pečjak idr., 2011, str. 24). Bralna zmožnost se razvija vse življenje 

in je najosnovnejši konstrukt v bralnih raziskavah (Koda, 2010). V predšolskem obdobju poteka kot 

priprava na branje v okviru družine in kurikula vrtca, v osnovni šoli poteka od obdobja začetnega 

branja preko obdobja utrjevanja spretnosti branja do faze branja za učenje, ki se med 14. in 18. 

letom nadaljuje na stopnji zrelega branja, ki predstavlja najvišjo stopnjo bralne zmožnosti (Pečjak 

idr., 2011). Raziskave o branju v prvem, drugem in tujem jeziku so osredinjene na komponento 

analizo, ki obravnava bralno zmožnost kot zmožnost, ki je sestavljena iz več jezikovnih (besedišče, 

dekodiranje, metakognicija ipd.) in kognitivnih faktorjev, ki jih lahko merimo individualno in 

poskušamo ugotoviti, kaj vsi faktorji skupaj doprinesejo k bralnemu razumevanju (Koda, 2010). 

2.2 OPREDELITEV BRANJA 

Branje predstavlja pomembno vlogo v življenju posameznika. Ta individualna spretnost omogoča 

interakcijo z okoljem, širi obzorja in spodbuja k razmišljanju o lastnih izkušnjah in izkušnjah 

drugih, kar vodi k boljšemu razumevanju in dojemanju sveta, sebe in drugih ljudi. Z njim se 

srečujemo vsak dan in na vsakem koraku. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Klopčič, Z., magistrsko delo 

 

4 

Russell (1990, 149) v svoji knjigi o možganih, ki jo je v slovenščino prevedla Dunja Kalčič, pove, 

da angleška beseda reading (slovensko branje) izvira iz anglosaksonske besede »readan«, ki v 

prevodu pomeni »poučiti se«. »In dejansko predstavlja branje še vedno, ob vsej tehniki in 

elektroniki, glavno sredstvo za to, da se o nečem poučimo, da pridobimo informacije, da se nekaj 

naučimo« (Pečjak, 1993, str. 7). 

Ko poskušamo opredeliti branje, naletimo na nemalo težav, saj je pojem branje bolj težaven, kot 

zgleda na prvi pogled. V literaturi zasledimo različne definicije: 

»Branje je ena izmed najbolj kompleksnih oblik človekovega družbenega obnašanja« (Grosman, 

2004, str. 12).  

»Branje je proces razumevanja zapisanih misli in govora.« Ta proces pogojujejo številni dejavniki, 

ki se vzajemno razvijajo. Na začetku bralnega razvoja je v ospredju dekodiranje besed, kasneje pa 

gre za zahtevnejše miselne oblike, kot sta interpretacija in dedukcija, ki ju uvrščamo med višje ravni 

branja. (Zorman, 2007, str. 31) 

»Branje je psiholingvistični proces, pri katerem bralci po svojih najboljših močeh rekonstruirajo 

sporočila, ki so podana v pisni ali grafični obliki« (Goodman, 1970, v Pečjak, 1999). 

»Branje je v prvi fazi proces dekodiranja besed, ki je odvisen od povezave novih besed s pojmi iz 

bralčevega spomina in z izgovorom besed. V drugi fazi pa gre za proces razumevanja sporočila 

besedila.« (Perfetti,1985, v Pečjak, 1999) 

»Branje je 7-stopenjski proces, pri katerem gre za navezovanje medsebojnega odnosa med 

posameznikom in besedilom, in je sestavljen iz: asimilacije vizualnih podatkov, prepoznavanja črk 

in besed, razumevanja oz. povezovanja besed, ki jih beremo, s pomenom celega odlomka, 

dojemanja oz. povezovanja informacij s celotnim znanjem, učinkovitega in uspešnega shranjevanja 

informacij, priklica in sporočanja.« (Buzan, 1982, povzeto po Kordigel Aberšek, 1992, str. 75, 

Pečjak, 1999) 

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

mehaničen proces.« (Smith, 1982, v Kordigel Aberšek, 1992, str. 75) 

»Branje in učenje branja sta raznovrstni aktivnosti. Branje je stvar odkrivanja pomena zapisanega 

jezika (in ne dekodiranja znakov v glasove) ... Branje ni nekaj pasivnega in mehaničnega. Branje je 

razumsko početje z določenim namenom, odvisno je od bralčevega predznanja in njegovih 

pričakovanj.« (prav tam) 

Branje je proces, ki je v veliki meri odvisen od tega, kaj bralčeva razmišljanja, čustva in prepričanja 

doprinesejo k branju: znanje/informacije (ali napačne informacije oz. pomanjkanje informacij), 

strategije za obdelavo besedil, razpoloženja, strahove in radosti (Weaver, 2009). 

Branje je kompleksen proces, ki temelji na ustnem jeziku in vključuje razvoj fonemskih strategij, 

strategij dekodiranja in razumevanja (Konza, 2011). 

Vse navedene definicije potrjujejo dejstvo, da je pojem branje težko opredeliti in da si branje vsak 

predstavlja po svoje. Enotna definicija branja ne obstaja, saj se vsaka izmed njih navezuje na 

določeno področje, s katerim se avtor poglobljeno ukvarja. Vsem definicijam pa je skupno to, da je 
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branje nek proces, ki se ne zgodi čez noč, ampak traja celo življenje. Bralni razvoj se začne že zelo 

zgodaj. Dober primer bralnega razvoja so razvojne stopnje po Chall. Chall (1983) je določila 

stopnje bralnega razvoja, s katerimi je opisala, kako se branje razvija skozi celotno življenjsko 

obdobje. Razdelila jih je na šest stopenj: 

Stopnja 0 – To je stopnja porajajoče se pismenosti, ki se pojavi pri 6 mesecih in traja do 6. leta. V 

tem obdobju otrok zaznava črke, opazuje in si zapomni simbole in znake v svoji okolici, se 

pretvarja, da bere in podobno. 

Stopnja 1 – To je obdobje začetnega branja ali dekodiranja, ki se pojavi, ko otrok vstopi v prvi 

razred, in se konča na začetku drugega razreda (6–7 let). V tem obdobju se otrok nauči abecedo, 

spozna črke in jih poveže z glasovi ter bere preproste zgodbe. 

Stopnja 2 – V tem obdobju (7–8 let) začne otrok tekoče brati in povezuje znanje, pridobljeno v 

prvih dveh fazah. 

Stopnja 3 – V tem obdobju (9–14 let) otrok začne odkrivati pomen branja za učenje, išče nove 

informacije, posledično se mu izboljša tudi besedišče. 

Stopnja 4 – V tem obdobju (15–17 let) pride v ospredje metakognicija, kompleksno mišljenje, 

veliko vlogo pa ima tudi prostočasno branje, se pravi branje za zabavo. 

Stopnja 5 – To obdobje (od 18. leta naprej) poimenujeta konstrukcija in rekonstrukcija branja. 

Branje se uporablja za lastne (strokovne ali osebne) potrebe, v ospredju so višji miselni procesi in 

sintetizirajo  se nova spoznanja s starimi. 

Pri tem je pomembno omeniti dejstvo, da se branje pri vseh ljudeh ne razvija na enak način in 

istočasno, zato te stopnje za določeno manjšino ne veljajo. Branje je odvisno od individualnih in 

okoljskih dejavnikov, ki so pogojeni z izobraževanjem, vplivi okolja in skupnosti ter primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja (Chall, 1987). 

2.3 BRALNI MODELI 

Poleg številnih definicij pa poskušajo branje bolj podrobno opredeliti različni bralni modeli. En sam 

bralni model ne more pojasniti procesa branja pri vseh ljudeh, saj pri vsakem bralcu zasledimo več 

bralnih procesov in prav zato so se skozi zgodovino razvili mnogi bralni modeli. Ti razlagajo, do 

kakšnih procesov prihaja med branjem v človekovih možganih, kakšno je zaporedje procesov in 

povezanost med njimi (Pečjak, 1999). V vseh modelih branja se odražata dve značilni lastnosti za 

branje: sekvenčnost besed pri branju in število dejavnikov, ki sodelujejo v bralnem procesu (prav 

tam). 

Bralno razumevanje vključuje tri pomembne modele, ki jih je potrebno poudariti v procesu bralnega 

razumevanja. Razdeljeni so v tri večje skupine: v prvo skupino sodijo modeli »od spodaj navzgor« 

(»bottom-up«), v drugo modeli »od zgoraj navzdol« (»top-down«), tretjo skupino pa predstavljajo 

interaktivni modeli (Pečjak, 1999; Zaidah, 2003; Grabe, 2004; Eskey, 2005; Ahmadi, Ismail in 

Abdullah, 2013). Ti trije glavni modeli branja podpirajo učenje kognitivnih procesov v prvem in 

tujem jeziku, spodbujajo bralno razumevanje in pomagajo bralcem, da razumejo besedila in 

odpravijo težave pri branju (Eskey, 2005). Model »od spodaj navzgor« nam pove, da so procesi 
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branja podprti z vsako besedo v besedilu in da mora učenec dekodirati vsako besedo, da razume 

pomen besedila, medtem ko na drugi strani model »od zgoraj navzdol« kaže na to, da je proces 

branja večinoma podprt z učenčevim predznanjem in predhodnimi izkušnjami (Ahmadi, Ismail in 

Abdullah, 2013). Zadnji model bralnega razumevanja (»interaktivni model«) se nanaša na proces 

branja, ki je podprt z interakcijo med informacijami iz besedila in učenčevim predznanjem in tudi z 

interakcijo med različnimi tipi metakognitivnih bralnih strategij (Eskey, 2005). Interaktivni model 

je definiran kot kombinacija obeh modelov »od spodaj navzgor« in »od spodaj navzdol« in 

poudarja medsebojno povezanost med bralcem in besedilom (Ahmadi, Ismail in Abdullah, 2013). 

Modeli branja v prvem jeziku so se razvili iz linearne predelave za interaktivno obdelavo in so bili 

uporabljeni tudi pri branju v tujem jeziku. Kritike bralnih modelov v tujem jeziku se nanašajo 

predvsem na neupoštevanje vpliva posameznikovega prvega jezika na branje v tujem jeziku, saj se 

modeli osredotočajo zgolj na interakcijo različnih komponent pri bralcu (Zaidah, 2003). Vpliv 

prvega jezika na tuji jezik podrobneje razlagata Aldersonovi (1984) hipotezi jezikovnega praga in 

jezikovne neodvisnosti, ki sta predstavljeni v nadaljevanju magistrskega dela. 

2.4 BRALNO RAZUMEVANJE V PRVEM JEZIKU 

Skozi stoletja so se poimenovanja bralnega razumevanja izrazito spreminjala. Od začetka prejšnjega 

stoletja do šestdesetih in sedemdesetih let prejšnjega stoletja je prevladovala vedenjska 

(behavioristična) perspektiva, ki jo je v poznih sedemdesetih letih zamenjal holistični (interaktivni) 

pristop, ki še danes oblikuje naše razmišljanje o bralnem razumevanju (Arieta, 2001). Pristaši 

interaktivnega modela gledajo na branje kot na kognitivno, razvojno in socialno oblikovano nalogo, 

ki presega razumevanje besed, natisnjenih na papirju. V preteklosti so branje označevali za 

relativno statično aktivnost, pomen je bil vdelan v besedilo, bralčeva naloga pa je bila razumeti 

pomen, ki je bil prenesen preko natisnjenih besed na papir. Sedanje raziskave prikazujejo branje kot 

bolj dinamičen proces, v katerem bralec konstruira pomen, osnovan na informacijah, ki jih pridobi 

iz besedila. (prav tam) 

Preprost pogled na branje (ang. The Simple View of Reading) označi bralno razumevanje kot 

produkt prepoznavanja besedila in razumevanja jezika (Hoover & Gough, 1990). Ahmadi, Ismail in 

Abdullah (2013) trdijo, da se bralno razumevanje nanaša na zmožnost bralca, da razume bistvo in 

skriti pomen v besedilu, in sicer s pomočjo metakognitivnih strategij branja. Bralno razumevanje 

označujejo kot kompleksni proces, ki vključuje kombinacijo besedila in bralcev. Snow in Sweet 

(2003) definirata bralno razumevanje kot postopek istočasnega pridobivanja in konstruiranja 

pomena. Podobno tudi Meissner in Yun (2008) opredelita bralno razumevanje kot dejanje mišljenja 

in konstruiranja pomena pred, med in po branju z vključevanjem informacij, predstavljenih s strani 

avtorja, z bralčevim predhodno pridobljenim znanjem. Razumevanje torej vključuje konstruiranje 

pomena, ki je smiselno in natančno povezano s tem, kar je bralec prebral, s tem, kar bralec že ve in 

misli o vseh teh informacijah, dokler jih ne razume. Razumevanje predstavlja tudi končni cilj 

poučevanja branja. (Susar Kirmizi, 2010) 

Bralno razumevanje sestoji iz treh elementov: bralec, besedilo ter okoliščine (Lipka & Siegel, 

2012). Ko govorimo o besedilu, govorimo o njegovi zgradbi, vsebini in o namenu pisca, z 

okoliščinami pa označujemo psihološke (namen branja), družbene (učitelj, sošolci) in fizične 
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elemente (pogoji za branje) Lah (2012). Odnos med bralcem, besedilom in okoliščinami Lah (prav 

tam) ponazori tudi s shemo (povzeto po J. Giasson, 1997:32): 

»Za učinkovito razumevanje besedila mora učenec poleg besedišča aktivirati tudi svoje  predznanje 

o vsebini besedila in strategijah, ki mu lahko pomagajo pri razumevanju in učenju iz besedila. Ena 

najbolj učinkovitih strategij razumevanja in učenja je povzemanje. Od učenca zahteva, da v 

besedilu najde bistvo, to pa pomeni, da oceni pomembnost posameznih informacij, izloči 

nebistvene, bistvene pa združi.« (Pečjak idr., 2010) 

Večina raziskav, ki se ukvarjajo z bralnim razumevanjem, je zasnovanih že na prej omenjenem 

modelu  »Preprost pogled na branje«. Avtorja Hoover in Gough (1990) pravita, da je osnovna ideja 

bralnega razumevanja sestavljena iz dveh delov: prepoznavanje besed v besedilu in razumevanje teh 

besed. Ta teorija pravi, da je zmožnost bralnega razumevanja (R) mogoče napovedati z dvema 

komponentama: dekodiranje (D), opredeljeno kot spretnost učinkovitega prepoznavanja besed, in 

jezikovno razumevanje, opredeljeno kot spretnost interpretacije stavka in sprejemanja leksikalnih 

informacij (L). Bralno razumevanje je torej opredeljeno kot produkt otrokovih zmožnosti 

dekodiranja in jezikovnega oz. slušnega razumevanja (R = D x L). Obe komponenti pa sta potrebni 

za uspešno bralno razumevanje, kajti če ena izmed komponent ni razvita v zadostni meri, pride do 

šibkega bralnega razumevanja. Ta model je oblikovan na podlagi raziskav, pri katerih so merili 

vpliv spretnosti dekodiranja (s testi prepoznavanja besed) in vpliv spretnosti jezikovnega 

razumevanja (s testi slušnega razumevanja, ki je vključeval tudi skladenjske spretnosti in besedišče) 

na bralno razumevanje. Avtorja tega modela trdita, da je dekodiranje najpomembnejše na začetku, 

ko učenec še usvaja branje, jezikovno razumevanje pa pride do izraza v višjih razredih, saj je takrat 

dekodiranje (pri uspešnih bralcih) že avtomatizirano. (prav tam) 

Bralno razumevanje je torej večdimenzionalni konstrukt in na razpolago je mnogo definicij o tem, 

kaj pravzaprav pomeni uspešno bralno razumevanje. Skupno večini definicij je, da bralno 

razumevanje vključuje konstrukcijo skladenjsko mentalne reprezentacije besedila v spomin bralca 

(Kendeou, Papadopoulos, Spanoudis, 2012). Da bralec razvije učinkovito bralno razumevanje, mora 

uspešno razviti prakse, povezane z besedilom in njegovim predhodno pridobljenim znanjem, 

povzemati informacije, oblikovati sklepe in postavljati vprašanja, ki se nanašajo na besedilo. 

Uporaba bralnih strategij razumevanja omogoča uspešen proces branja, vendar to ni vedno dovolj. 

Obstajajo še drugi dejavniki, ki so zelo učinkoviti pri povečanju bralnega uspeha, med katerimi 

Slika 1: Trije elementi bralnega razumevanja 
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lahko kot najpomembnejšega izpostavimo čas, ki ga posameznik nameni branju. (Susar Kirmizi, 

2010) 

2.5 BRALNO RAZUMEVANJE V TUJEM JEZIKU 

Večina raziskav, ki se ukvarjajo z bralnim razumevanjem v tujem jeziku, temelji na bralnem 

razumevanju v prvem jeziku, saj na bralčevo razumevanje v veliki meri vpliva njegovo predhodno 

pridobljeno znanje. Na bralno razumevanje v tujem jeziku imajo večji vpliv nekatere komponente 

tujega jezika, med katere sodijo poznavanje slovnice, besedišče in tekočnost branja (Bernhardt in 

Kamil, 1995). Koda (2005) je ugotovil, da pri jezikih z veliko jezikovno oddaljenostjo in 

nesorodnih jezikih na dekodiranje in bralno razumevanje v tujem jeziku najpomembneje vpliva 

pravopisno znanje tujega jezika, prvi jezik pa pri tem ne igra pomembne vloge. Ahmadi in Hairul 

(2012) označujeta bralno razumevanje kot pomemben dejavnik v učnem procesu pri učencih tujega 

jezika, ki ga je potrebno poudariti na različnih stopnjah izobraževanja. Eden izmed poglavitnih 

ciljev pri učencih tujega jezika ob zaključku tečaja angleščine je bralno razumevanje, stanje pa je 

zaskrbljujoče, poudarjata avtorja. Poučevanje strategije bralnega razumevanja se pogosto zanemarja 

na področju učenja angleškega jezika. 

»Vključitev dveh jezikov pri branju v tujem jeziku zahteva neprekinjeno interakcijo med obema 

jezikoma ter nenehno prilagajanje zahtevam posameznega jezika. S tega vidika je branje v tujem 

jeziku medjezikovno in kompleksnejše kot branje v prvem jeziku.« (Erbeli in Pižorn, 2013b, str. 85) 

Ravno zaradi kompleksnosti navedeta tri osnovna dejstva o bralnem razvoju v tujem jeziku, ki jih je 

treba upoštevati v teoriji in praksi. Kot prvo navedeta, da je branje »kompleksen konstrukt«, na 

katerega moramo gledati z različnih zornih kotov, saj vsebuje »vrsto (pod)spretnosti«, drugič: 

osnova za usvojitev posameznih »(pod)spretnosti branja« je »(tuje)jezikovno znanje« in tretjič: 

osnovo za razvoj posameznih »(pod)spretnosti« pri branju v tujem jeziku predstavljata prvi in tuji 

jezik. 

»Vloga bralca pri branju v tujem jeziku je drugačna kot vloga bralca pri branju v maternem jeziku. 

Bralec v tujem jeziku – kar se branja tiče – ni tabula rasa, saj dekodiranje obvlada iz maternega 

jezika, tuj pa mu je jezik, s katerim ima opravka.« (Lah, 2012, str. 14) Večina ljudi, ki se uči branja 

v tujem jeziku, že zna brati v prvem jeziku. Tak posameznik je po navadi starejši in zrelejši na 

emocionalnem in kognitivnem področju, ima znanje kulture, različnih strokovnih področij in 

jezikovnih znanj, razvit koncept o sebi kot bralcu v prvem jeziku. Tudi pravopis in njegove globine 

v prvem in tujem jeziku ter podobnosti in razlike med pravopisom v prvem in tujem jeziku igrajo 

veliko vlogo pri branju v tujem jeziku. (Alderson & Huhta, 2011) 

Pri branju v tujem jeziku bralec ni samo aktivni udeleženec, ki predvideva in procesira informacije, 

v procesu bralnega razumevanja igrajo pomembno vlogo vse njegove prejšnje izkušnje in 

predhodno znanje. Sem spadajo predhodno jezikovno znanje, stopnja strokovnosti ter vsebina in 

retorična struktura besedila. (Carrell, 1988) 

Branje v tujem jeziku nikoli ne poteka popolnoma enojezično, saj bralci zavedno ali nezavedno 

uporabljajo svoj prvi jezik (in tudi druge jezike) kot strategijo, ki jim pomaga razumeti besedilo v 

tujem jeziku (Upton & Lee-Thompson, 2001). Cook (1992) trdi, da je pri vseh učencih tujega 

jezika, ko procesirajo informacije, vedno v ozadju prisoten njihov materni jezik. Zato opozarja, da 
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ga učitelji, ko poučujejo v tujem jeziku, nikoli ne smejo izolirati, kajti prvi jezik je sedanjost v 

mislih učencev tujega jezika, ne glede na to, ali si učitelji to želijo ali ne (Cook, 1992, str. 584). 

Pri učencih, ki se učijo tujega jezika, sta, kot že omenjeno, vedno prisotna najmanj dva jezika, s 

katerima se soočajo, zato je bralno razumevanje v tujem jeziku zahtevnejše od bralnega 

razumevanja v prvem jeziku. Iwai (2010) se osredotoča na učenje angleščine kot tujega jezika in 

predlaga štiri priporočila za učitelje, ki lahko učencem tujega jezika olajšajo in izboljšajo bralno 

razumevanje: 

- razvoj kulturne občutljivosti, 

- spodbujanje pismenosti v tujem jeziku, 

- izrecna navodila in 

- avtentično okolje. 

Zaradi drugačnega kulturnega okolja in omejenega znanja tujega jezika je pomembno, da učitelji 

upoštevajo individualne razlike (kulturne, jezikovne in socialne). Ti predlogi za pomoč učencem 

tujega jezika niso priporočljivi le pri poučevanju branja, ampak na vseh vsebinskih področjih, kjer 

je branje temeljno orodje za razumevanje vsebine. (prav tam) 

2.6 VPLIV PRVEGA JEZIKA NA TUJI JEZIK PRI BRALNEM 

RAZUMEVANJU 

Šele v devetdesetih letih prejšnjega stoletja so se podrobneje lotili proučevanja vpliva prvega jezika 

na bralno zmožnost v tujem jeziku. Številne študije so vključevale jezikovno znanje bralcev v tujem 

jeziku kot napovedujočo spremenljivko in poskušale ugotoviti njegov vpliv na odnos med bralno 

zmožnostjo v prvem in tujem jeziku. Večina teh raziskav je temeljila na Aldersonovem (1984) 

vprašanju, kateri izmed dveh faktorjev − bralna zmožnost v prvem jeziku ali znanje tujega jezika − 

je odgovoren za težave pri branju v tujem jeziku. Pri obravnavanju tega vprašanja sta bili 

postavljeni dve hipotezi: hipoteza jezikovne soodvisnosti (ang. linguistic interdependence 

hypothesis), ki predpostavlja, da se bralna zmožnost v prvem jeziku odraža pri branju v tujem 

jeziku (šibki bralci v prvem jeziku bodo slabo brali v tujem jeziku, uspešni bralci v prvem jeziku pa 

bodo dobro brali v tujem jeziku), in hipoteza jezikovnega praga (ang. language threshold 

hypothesis), ki navaja, da je potrebna določena stopnja znanja tujega jezika, preden se bralna 

zmožnost v prvem jeziku lahko odraža pri branju v tujem jeziku (bralec je v tujem jeziku šibek, ker 

ne prenese bralnih strategij iz prvega jezika v tuji jezik zaradi slabega poznavanja tujega jezika). 

Na podlagi teh nasprotujočih si hipotez so opravili številne raziskave, ki so pokazale močan vpliv 

znanja tujega jezika na transfer bralne zmožnosti v prvem jeziku in na branje v tujem jeziku. Bralci, 

katerih znanje tujega jezika je bilo na višji ravni, so svojo bralno zmožnost v prvem jeziku 

uspešneje izkoristili pri branju v tujem jeziku kot bralci z nižjo stopnjo znanja. Na splošno so se vse 

raziskave osredotočile v prid slednje hipoteze (Yamashita, 2002). 

Raziskave so proučevale tako sorodne kot nesorodne jezike, vključevale so otroke in odrasle, 

uporabljene so bile različne sheme merjenja, vendar je pri vseh prišlo do podobnih rezultatov: 

bralna zmožnost v prvem jeziku je pojasnila 14–21 %, znanje tujega jezika pa 30 % variance bralne 

zmožnosti v tujem jeziku (Brisbois, 1995). Obe ključni komponenti skupaj pojasnita le okrog 50 % 

variance, kar ni dovolj za definiranje strukture bralne zmožnosti v tujem jeziku. Danes vemo, da 
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transfer med jeziki obstaja, ne vemo pa, koliko se prenese iz prvega v tuji jezik, v kakšnem 

kontekstu in pod katerimi pogoji. (Erbeli, Pižorn, 2013b) 

Yamashita (2002) primerja vpliv branja v prvem jeziku na branje v tujem jeziku z dvema različnima 

sklopoma: procesom in produktom branja.  

V proces branja so vključeni različni kognitivni in jezikovni procesi, ki se pogosto povezujejo z 

branjem (npr. prepoznavanje besed, razčlenjevanje, vstavljanje predlogov, napovedovanje, 

sklepanje), pa tudi metakognitivni procesi, ki izražajo dejavnike, povezane s čustvi in osebnostjo. 

Pri procesu branja vidimo, kako učenec pristopi k besedilu in s kakšnimi ovirami/uspehi se srečuje 

na posameznih področjih bralnega razumevanja. (prav tam) 

Produkt branja pa na drugi strani označuje razumevanje oz. stopnje razumevanja na kvantitativni 

ravni in se sčasoma lahko spreminja, saj bralci razmišljajo o svojem razumevanju in poglobijo svoje 

misli. Težavo pri tem predstavlja dejstvo, da lahko vidimo le precej statično stanje razumevanja v 

času, ko so bralci reševali test bralnega razumevanja. Močnejši vpliv branja v prvem jeziku na 

branje v tujem jeziku vidimo, ko razlika v vplivu branja v prvem jeziku med procesom in 

produktom postane jasna in ko vidimo širši obseg mentalnih dejavnosti, vključenih v obravnavo 

branja. To nakazuje, da bralci prenesejo svoje strategije iz prvega jezika v proces branja v tujem 

jeziku. Zaradi njihovih šibkih jezikovnih zmožnosti pa te strategije iz prvega jezika niso vedno 

uspešne. (prav tam) 

2.7 RAZLIKE MED BRALNIM RAZUMEVANJEM V PRVEM IN TUJEM 

JEZIKU 

Kot je že omenjeno, se razlike in tudi težave pri branju v tujem jeziku razlikujejo od tistih v prvem 

jeziku. Ko se posameznik uči branja v tujem jeziku, mora razširiti svoje jezikovno znanje, prenesti 

pridobljeno znanje v prvem jeziku v tuji jezik ter se naučiti uporabljati dvojezični in enojezični 

slovar, prevajati besede iz prvega v tuji jezik ... 

Grabe in Stoller (2011) sta opisala 14 načinov, po katerih se proces bralnega razumevanja v tujem 

jeziku lahko razlikuje od bralnega razumevanja v prvem jeziku. Razdelila sta jih na tri glavna 

področja: 

 jezikovne razlike in razlike v procesiranju besedil (ang. linguistic and processing 

differences), 

 individualne in izkustvene razlike (ang. individual and experiential differences), 

 družbeno-kulturne in institucionalne razlike (ang. socio-cultural and institutional 

differences). 

2.7.1 JEZIKOVNE RAZLIKE IN RAZLIKE V PROCESIRANJU BESEDIL MED 

BRALCI V PRVEM IN TUJEM JEZIKU 

To poglavje predstavlja šest glavnih razlik med bralci v prvem in tujem jeziku, ki se navezujejo na 

besedišče, slovnico, sporazumevanje, pravopis, metajezikovno zmožnost in metakognicijo. 

1. Razlike pri poznavanju besedišča, slovnice in sporazumevalnih zmožnostih na začetni 

stopnji prvega jezika in branja v tujem jeziku. 
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Na začetni stopnji jezika imajo učenci, ki se učijo tujega jezika, različno predznanje besedišča in 

slovnice od bralcev (začetnikov), ki berejo v prvem jeziku. Večina slednjih začne brati pri šestih 

letih, ko poznajo že večino osnovnih slovničnih struktur in imajo razvit besedni zaklad (prvošolec 

pozna približno 6000 besed v prvem jeziku), medtem ko se učenci tujega jezika skoraj sočasno 

učijo branja (preprostih povedi) v tujem jeziku in ob tem usvajajo nove besede. (Grabe in Stoller, 

2011) 

2. Razlike v metajezikovnem in metakognitivnem zavedanju pri bralcih tujega jezika 

Metajezikovna zmožnost je zmožnost razmisleka o jezikovnem sistemu (poimenovanja jezikovnih 

sredstev z ustreznimi strokovnimi pojmi in njihovo uvrščanje v sistem), pravopisno-pravorečnih 

pravilih ter o načelih, po katerih poteka raba jezika. Metakognitivna zmožnost pa je zmožnost 

razmisleka o svojem lastnem sporazumevanju (npr. ustrezno razumevanje pojmov oz. predmetno 

znanje, razumevanje svojih učnih in bralnih strategij) in omogoča avtorefleksijo. Učenci, ki se učijo 

brati v tujem jeziku, imajo boljšo metajezikovno zmožnost od bralcev, ki se učijo brati zgolj v 

prvem jeziku, saj imajo prvi razvito zavest o tem, kako se naučiti brati, katere učne strategije lahko 

pri tem uporabijo, in vedo, kako jim znanje jezika lahko pomaga pri razvoju pismenosti. (prav tam) 

3. Razlike v prvem jeziku med bralci tujega jezika 

Jezikovne razlike med dvema jezikoma lahko vplivajo na bralno razumevanje v tujem jeziku, kadar 

so v istem razredu učenci, ki prihajajo iz različnih okolij in katerih materni jezik ni isti. Razlike v 

pravopisu (črka-glas) privedejo do razlik na področju fluentnosti, prepoznavi besed, razumevanju, 

kar privede do tega, da so bralci znotraj istega razreda na različnih bralnih stopnjah. (Koda, 2008) 

4. Razlike v ravni obvladovanja tujega jezika kot osnovi za branje 

Znanje tujega jezika predstavlja temelj za branje v tujem jeziku. Bralci v tujem jeziku potrebujejo 

kar precej znanja tujega jezika (besedišče, slovnica), preden lahko strategije in spretnosti branja, ki 

so jih pridobili v prvem jeziku, učinkovito uporabijo pri razumevanju besedila v tujem jeziku – 

hipoteza jezikovnega praga (ang. The Language Threshold Hypothesis) (Clarke, 1980). Avtorja 

Grabe in Stoller izpostavita, da morajo biti učenci na tej točki čim bolj izpostavljeni branju v tujem 

jeziku, poudarek pa je na besedilih, ki niso prezahtevna, saj si na ta način bogatijo besedišče in 

razširijo jezikovne strukture (Grabe in Stoller, 2011). Določene besede v angleščini imajo lahko več 

kot en pomen, kar zmede učence in lahko pride do napačne interpretacije besedila (Singhal, 1998). 

5. Različni vplivi jezikovnega transferja 

Transfer se v tem primeru nanaša na tezo, da bralci, ki berejo v tujem jeziku, uporabljajo svoje 

znanje in izkušnje prvega jezika z namenom, da rešijo naloge v tujem jeziku. Cilj na tej stopnji je, 

da učenci razvijejo govorne spretnosti, pridobijo besedišče in bralno prakso, namesto da so odvisni 

od virov v prvem jeziku, ki bi jih lahko zavedli ali motili. (Grabe in Stoller, 2011) 

6. Medsebojni vpliv delovanja v dveh jezikih 

Pri procesu bralnega razumevanja v tujem jeziku sta vedno vključena dva jezika. Neizogibno 

prepletanje med dvema jezikoma pri branju v tujem jeziku vpliva na prepoznavanje besed, hitrost 

branja, hitrost sintaktične obdelave, besedišče, strategije razumevanja, izkušnje na področju 

izvajanja nalog, pričakovanje med uspehom in neuspehom, motivacijo za branje in na druge 

morebitne interakcije. (Koda, 2008) 
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2.7.2 INDIVIDUALNE IN IZKUSTVENE RAZLIKE 

Individualne razlike med bralci v prvem in tujem jeziku vključujejo posameznikov interes, odnos 

do branja, predhodne bralne izkušnje in motivacijo za branje v prvem in drugem jeziku (Grabe in 

Stoller, 2011). 

1. Razlike med učenci v razvitosti bralne zmožnosti v prvem jeziku 

Bralna zmožnost v prvem jeziku ima velik vpliv na učenčev odnos do branja v tujem jeziku. Tudi tu 

je ključen prenos znanja, kajti pri učencih, ki so šibki na področju pismenosti v prvem jeziku, ne 

moremo pričakovati, da pri branju v tujem jeziku ne bodo imeli težav. Bralne zmožnosti učencev v 

prvem jeziku (reševanje problemov, metakognicija) predstavljajo zgornjo mejo, ki jo posameznik 

lahko prenese na branje v tujem jeziku. (prav tam) 

2. Razlike v motiviranosti za branje v tujem jeziku  

Na posameznikovo motiviranost za branje vplivajo interes, samozavest in čustveni odzivi na 

besedilo, ki pa se tekom izobraževanja spreminjajo. Razlike v motiviranosti nam lahko pomagajo 

razumeti šibke in močne točke pri učencih, kar nam omogoča boljše razumevanje posameznikovih 

potreb in lahko vodi do bolj učinkovitega pouka. (prav tam) 

3. Razlike v izpostavljenosti tujega jezika 

Učenci, ki berejo v prvem jeziku, so v vsakodnevnih okoliščinah obkroženi z besedili in različnimi 

napisi v prvem jeziku, medtem ko učenci, ki se učijo branja v tujem jeziku, tujih napisov in besedil 

ne srečujejo tako pogosto. Ker pa je poznavanje besedišča ena izmed ključnih komponent pri 

branju, med skupinama bralcev prihaja do velikih razlik. (prav tam) 

4. Različna besedila v tujem jeziku 

Vir razlik pri bralnem razumevanju v tujem jeziku predstavljajo izkušnje, ki jih ima posameznik z 

besedili v prvem in tujem jeziku. Zaradi izkušenj z različnimi besedilnimi zvrstmi razvije bralec 

različne pristope pri obravnavi posameznih besedil. Besedila v tujem jeziku morajo biti primerna 

glede na bralne izkušnje v prvem jeziku, saj se večkrat zgodi, da so besedila bodisi preveč 

enostavna bodisi prezahtevna glede na raven kognitivne sposobnosti posameznika. (prav tam) 

5. Uporaba različnih jezikovnih virov v tujem jeziku 

Pri branju v tujem jeziku je nujno, da se zavedamo pomembnosti uporabe dvojezičnih slovarjev, 

prevodov in jezikovnega ozadja v tujem jeziku. Učenci se lahko pri bralnih nalogah v tujem jeziku 

sklicujejo na posebnosti v znanju v prvem jeziku (npr. pregovori, kulturne pripovedi), kar zopet 

predstavlja prednost pred branjem v tujem jeziku. Ključnega pomena je, da učence naučimo, da ta 

sredstva učinkovito uporabijo. (Grabe in Stoller, 2011) 

2.7.3 DRUŽBENO-KULTURNE IN INSTITUCIONALNE RAZLIKE 

Poleg jezikovnih in individualnih razlik sta poučevanje branja in bralni razvoj pod močnim vplivom 

staršev in okolja. To velja tako za branje v prvem kot za branje v tujem jeziku, vendar ti dejavniki v 

povezavi med branjem v prvem in tujem jeziku ali v različnih kontekstih branja v tujem jeziku ne 

delujejo vedno na enak način. 

1. Različno družbeno-kulturno ozadje med bralci tujega jezika 
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Ključna, a pogosto spregledana razlika med branjem v prvem in tujem jeziku se nanaša na 

opismenjevanje v prvem jeziku, ki ga učenci pri branju v tujem jeziku prenesejo iz svojega 

kulturnega okolja. Od kulture do kulture se razlikujejo mnenja o tem, kaj pomeni biti pismen in 

kako se pismenost vrednoti. (Alderson, 2000) V vsakem okolju posamezniki dobijo nek svoj pogled 

na delo z besedilom in uokvirjene postavke, zato ima večina učencev težave pri branju v tujem 

jeziku (Grabe in Stoller, 2011). 

2. Različni načini organiziranja diskurza in besedil 

V različnih družbah so ljudje razvili različne načine organiziranja informacij v besedilih, ki lahko 

vplivajo na bralno razumevanje v tujem jeziku. Ti se v besedilu kažejo kot medosebni odnos z 

bralcem (npr. uporaba zaimkov »I« in »you«), pričakovanja v količini informacij v sklopu besedila 

(številne pretvorbe glagolskih besednih zvez v samostalniško) in predpostavke o tem, kako 

natančno mora biti interpretacija vodena (s podrobnostmi, opisi, pojasnili). (prav tam) 

3. Različna pričakovanja tujih izobraževalnih ustanov 

Učenci tujega jezika imajo v prvem jeziku že izoblikovane predpostavke o institucionalnih zahtevah 

(test, kurikulum, vloge v razredu), ki so lahko v nasprotju z zahtevami tujejezičnih šol, v katerih se 

znajdejo. Razlike se znatno povečajo, kadar se v istem razredu nahajajo učenci iz različnih 

družbeno-kulturnih in jezikovnih okolij, kar pa lahko pripelje do bralnih težav, do katerih v 

nasprotnem primeru, če so v razredu učenci iz podobnih okolij, morda ne bi prišlo. (prav tam) 

2.8 AVTENTIČNA LITERARNA BESEDILA 

Učitelj mora pri pouku tujega jezika skrbno izbrati besedila in upoštevati starost in interese 

učencev, saj so lahko določena besedila za učence nezanimiva. Uporaba popolnoma avtentičnih 

besedil v namene testiranja zato včasih ni smiselna. Učitelj lahko v takih primerih po določenih 

kriterijih priredi besedilo znanju in zmožnostim učencev, a vseeno ohrani videz avtentičnosti. (Lah, 

2012) 

Avtentična literarna besedila so definirana kot nespremenjena besedila, ki so jih napisali rojeni 

govorci za druge rojene govorce, tvorjena so v možnih življenjskih situacijah in niso napisana zgolj 

za pedagoške namene, torej za poučevanje jezika. Prav zaradi tega imajo avtentična besedila v 

razredu z didaktičnega vidika veliko prednosti, saj učence pripravijo na realne življenjske situacije, 

in čeprav morda ne razumejo vseh podrobnosti, lahko (uspešni bralci) izhajajo iz znanega in 

sklepajo o neznanem. Učencem omogočimo s takšnimi besedili neposreden stik z jezikom, ki se ga 

učijo, saj jih postavimo v realno situacijo. S pomočjo avtentičnih gradiv lahko najlažje združimo 

učenje jezika in sprejemanje družbenih norm. Avtentična besedila se v razredu ne uporabljajo v 

originalnem kontekstu, ampak v okoliščinah, ki se lahko povsem razlikujejo od izvorne situacije. 

(Tower, 2006; Lah, 2012) 

2.9 DEJAVNIKI VPLIVANJA NA BRALNO RAZUMEVANJE 

Dejavniki bralnega razumevanja se delijo na tiste, ki izvirajo iz bralca, in tiste, ki izvirajo iz 

besedila oz. okolja (ekološki, sistemski) (Pečjak, 1993; Pečjak, Bucik, Peštaj, Podlesek, Pirc, 2010). 

Kolić-Vehovec, Pečjak, Ajdišek, Rončević (2008) dejavnike okolja razdelijo na: šolsko okolje in 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Klopčič, Z., magistrsko delo 

 

14 

družinsko okolje, na drugi strani pa izpostavijo še psihološke značilnosti učencev (motivacijske, 

kognitivne, metakognitivne in emocionalne). 

2.9.1 OKOLJE 

Na proces branja pomembno vplivajo tudi socialno-kulturni dejavniki. Med socialne dejavnike 

štejemo socialno-ekonomski status družine, s kulturnim dejavnikom pa označujemo okolje, iz 

katerega prihaja učenec (Kanič, 2011). Vpliva družine vsekakor ne gre zanemarjati, saj je za večino 

otrok ravno družina prvi kraj, kjer se srečajo z branjem, vendar pa to ni edino okolje. Tekom 

odraščanja svojo vlogo odigrajo tudi vrtec, šola in celotna družba. Pozitiven odnos do branja se na 

otroka prenaša iz okolice, in če bo otrok imel okoli sebe ljudi, ki bodo brali, bo tudi sam kmalu 

posegel po knjigah, primernih njegovi starosti, če bo imel dostop do njih. (Mikeln, 2008) 

V prvih letih otrokovega življenja in izobraževanja pomembno vlogo odigrata družina in šolsko (oz. 

vrtčevsko) okolje. Kolić-Vehovec idr. (2008) pri omenjenih dejavnikih izpostavijo najpomembnejše 

kriterije, ki vplivajo na posameznika v določenem okolju: 

- Družinsko okolje 

V družini na otroka najbolj vplivajo: kakšne bralne navade imajo starši, koliko knjig imajo v družini 

in kako pogosto starši berejo otrokom. 

- Šolsko okolje 

V šolskem okolju so v ospredju učiteljeve metode dela v razredu pri delu z besedili, metode 

opismenjevanja in spodbujanje bralne motivacije učencev. 

2.9.2 PSIHOLOŠKE ZNAČILNOSTI UČENCEV 

Učenci berejo »različne vrste bralnih gradiv« (umetnostna in neumetnostna besedila) z »različnimi 

nameni« (za učenje, razvedrilo) (Pečjak, Grosman, Bucik, Gomivnik Thuma, Stritar 2011, str. 24). 

Dobro bralno razumevanje je poleg dobro razvite tehnike branja odvisno tudi od številnih drugih 

dejavnikov (prav tam). Ti dejavniki so še posebej pomembni pri vzgojno-izobraževalnem procesu 

in jih lahko razdelimo na: 

– kognitivne, 

– metakognitivne  in 

– čustveno-motivacijske dejavnike. 

(Kolić-Vehovec idr., 2008; Mikeln, 2008; Pečjak idr., 2010) 

2.9.2.1  Kognitivni dejavniki branja 

Med kognitivne dejavnike, ki najbolj vplivajo na bralno razumevanje, štejemo avtomatiziranost 

branja, dekodiranje, besedišče in strategije povzemanja (Mikeln, 2008; Pečjak idr., 2010, str. 88). 

Avtomatiziranost branja je temelj za vse dejavnike, kajti bralec se mora pri branju osredotočiti na 

vsebino prebranega in ne na samo tehniko branja (Vasić, Burja, 2014). Pri dekodiranju gre za 

proces prepoznavanja črk, glasov in povezovanja črk in glasov v besede. Pri tem so pomembne: 

sposobnost zaznavanja, zaznavna zrelost, sposobnost pomnjenja in sposobnost razločevanja 

(Mikeln, 2008). »Besedišče vključuje znanje o besedah in njihovem pomenu« (Pečjak idr., 2010, 
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str. 88). Pri razumevanju besedila igra besedišče pomembno vlogo. Strokovnjaki so mnenja, da 

mora posameznik v besedilu prepoznati od 90 do 95 odstotkov besed, da pride do ustreznega 

razumevanja (Nagy in Scott, 2000). Poleg besedišča pa mora za ustrezno razumevanje bralec 

aktivirati svoje predznanje o strategijah in vsebini besedila, da pride do učinkovitega razumevanja. 

Ena izmed najbolj učinkovitih strategij je povzemanje, ki od bralca zahteva, da iz besedila izlušči 

bistvo in oceni pomembnost posameznih informacij. (Pečjak idr., 2010) 

2.9.2.2  Metakognitivni dejavniki branja 

Metakognitivno znanje o besedilu vključuje poznavanje bralnih strategij in védenje o tem, kako 

usmerjati lastno branje, kar učencu pomaga pri prepoznavi pomembnih informacij v besedilu in pri 

priklicu informacij iz dolgoročnega spomina, in na osnovi tega znanja povzemati in sklepati (prav 

tam). »Tako mora učenec za učinkovito učenje iz teksta aktivirati svoje predznanje, ki mu pomaga 

razumeti novo besedilo« (Kolić-Vehovec, Pečjak, Ajdišek, Rončević, 2008, str. 91). Mlajši učenci 

več časa posvečajo branju in kažejo več metakognitivnega znanja o strategijah branja (v primerjavi 

z učenci osmega razreda in učenci tretjega letnika srednje šole so bolj kakovostno znanje o 

strategijah branja pokazali učenci petega razreda) (Kolić-Vehovec in Bajšanski, 2001 v Pečjak idr., 

2010). Pri dobrih bralcih so metakognitivne sposobnosti bolj razvite, kar pomeni, da pogojujejo 

bralno učinkovitost (Mikeln, 2008). 

2.9.2.3  Čustveno-motivacijski dejavniki 

V preteklosti so bili čustveno-motivacijski dejavniki branja pogosto zanemarjeni, vendar danes vse 

več strokovnjakov poudarja učenčev odnos do branja kot enega izmed pomembnejših dejavnikov 

pri učinkovitosti branja (Mikeln, 2008). 

Na motivacijsko-emocionalne dejavnike bralnega razumevanja, ki imajo vpliv na posameznikov 

odnos do branja, da pri branju vztraja in da se k branju vrača, najbolj vplivajo posameznikov interes 

za branje, njegova prepričanja o branju, kompetentnost, vključenost/zatopljenost, vztrajnost in 

usmerjenost bralnega vedenja posameznika (Pečjak idr., 2010). Z učenjem so močno povezana tudi 

čustva, ki pa so lahko pozitivna (veselje, navdušenje) ali negativna (sram, strah), zato je pomembno, 

da učence spodbujamo pri vsakodnevnih (majhnih) dosežkih, saj jih na ta način motiviramo. 

Pomanjkanje motivacije je še posebej prisotno pri učencih, ki pri branju niso doživeli prijetnih 

izkušenj. (Strickland, 2000) 

Motivacija za branje je odvisna od notranjih in zunanjih dejavnikov. Med notranje dejavnike 

uvrščamo stališče do branja, radovednost, vedoželjnost, lastno čustveno stanje in željo po uspehu, ki 

je lahko občasno pogojena tudi z zunanjimi dejavniki. Med zunanje dejavnike pa štejemo nagrade, 

ocene in spodbude iz okolja. (Mikeln, 2008) 

Bralec nima le pozitivnega odnosa do branja, zato interes za branje vpliva na njegovo delovanje in 

vedenje, torej na to, ali bo vzel knjigo in jo začel brati ali ne. Interes za branje ni nekaj, kar je dano 

že po naravi, ampak je izzvan s posameznikovim doživljanjem, ki pa je lahko prijetno ali neprijetno. 

Starši, učitelji in druge osebe v otrokovem okolju so tisti, ki imajo moč vzbuditi in spodbuditi 

njihov interes za branje in le tako otroci postanejo zainteresirani za branje. (Bucik, 2005, v Mikeln, 

2008) Bralni interes je tudi pomemben razločevalni dejavnik, ki vpliva na razumevanje prebranega 

besedila (Pečjak idr., 2010). »Da bi torej pri učencih zbudili interes za branje, bi bilo smiselno in 
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nujno spodbujati in omogočati čim več branja po lastnem izboru, saj to bralcem zagotavlja vir 

užitka« (Pečjak idr., 2011, str. 26). 

Na učenčevo prepričanje oz. stališče do branja vplivajo pripravljenost za branje, prepričanje o 

branju in prevladujoča občutja o branju, zato so pozitivne izkušnje z branjem izredno pomembne. 

Na odnos do branja vplivata tudi vsebina in oblika gradiva, zato moramo otroke vključiti v 

sodelovanje pri izbiri in prisluhniti njihovim željam, saj jim na ta način omogočimo pozitivne 

izkušnje z branjem. (Mikeln, 2008) 

Prepričanje o lastni bralni zmožnosti oz. zaznana kompetentnost je prepričanje posameznika, da 

lahko z branjem reši bralne naloge in tako doseže zastavljeni cilj. Kompetenten bralec si torej 

zaupa, da je zmožen besedilo prebrati in ga tudi razumeti. (Pečjak idr., 2010) Učitelji in strokovni 

delavci lahko bralcem omogočijo občutek kompetentnosti na ta način, da pomagajo vsakemu 

posamezniku poiskati zanj realne cilje (z vidika bralnih kompetenc in vsebin) ter mu z različnimi 

bralnimi strategijami, lastno podporo in s podporo bolj kompetentnih vrstnikov pomagati pri 

doseganju zastavljenih ciljev. (Pečjak idr., 2011, str. 25) 

2.10 RAZISKAVA ESLC
1
 

Sledi poglavje o raziskavi ESLC, pri kateri so raziskovali stopnjo znanja učencev v različnih tujih 

jezikih ob koncu obveznega šolanja v šestnajstih evropskih državah oziroma posameznih regijah, ki 

so sodelovale pri raziskavi. Jezikovni testi so vključevali pisno sporočanje, bralno in slušno 

razumevanje, vsak učenec je bil testiran v dveh od treh omenjenih kompetenc, rešiti pa je moral še 

vprašalnik o okolju. Raziskava je pomembna za razumevanje pričujočega magistrskega dela, ker so 

omenjeni testi vključevali bralno razumevanje v angleščini pri slovenskih učencih (višje, a vseeno 

primerljive starosti) in ker so bili učenci testirani na eni od treh težavnostnih ravneh, ki so bile 

predhodno določene s pomočjo razvrstitvenega testa. Tu lahko najdemo vzporednico z raziskavo v 

mojem magistrskem delu, kjer so učenci reševali test bralnega razumevanja na podlagi končne 

ocene v prejšnjem šolskem letu.  

Evropska raziskava o jezikovnih kompetencah (ESLC) je študija, ki je bila oblikovana z namenom, 

da bi prišli do podatkov za oblikovanje evropskega jezikovnega indikatorja. V omenjeni raziskavi 

so testirali jezikovne kompetence poslušanja, branja in pisanja (zaradi omejenih finančnih sredstev 

preverjanje govorne kompetence ni bilo zajeto). Vključenih je bilo pet najbolj poučevanih 

evropskih jezikov: angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina in španščina, v njej pa so v 

večini sodelovali učenci v zadnjem letu obveznega izobraževanja. Raziskava je temeljila na 

Skupnem evropskem jezikovnem okviru za jezike (SEJO), upoštevala in raziskala pa je tudi druge 

kontekstualne dejavnike, ki bi lahko imeli vpliv na jezikovno učenje. (Rutar Leban, idr., 2013, str. 

6–11) 

V raziskavi ESLC zasledimo dejavnike, združene na področjih, ki so se v Sloveniji statistično 

pomembno povezovali z  dosežki učencev na testu znanja angleščine kot tujega jezika. Delijo so na: 

• časovne dejavnike v okviru šole, 

                                                 
1
 ESLC - Evropska raziskava o jezikovnih kompetencah (ang. European Survey on Language Competences). Glavno 

poročilo raziskave najdeno 2. 6. 2015 na spletni strani http://ec.europa.eu/languages/policy/strategic-

framework/documents/language-survey-final-report_en.pdf 

http://ec.europa.eu/languages/policy/strategic-framework/documents/language-survey-final-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/languages/policy/strategic-framework/documents/language-survey-final-report_en.pdf
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• demografske dejavnike, 

• dejavnike domačega okolja, 

• IKT dejavnike in dosežke, 

• dejavnike izpostavljenosti angleškemu jeziku, 

• sistemske dejavnike (šolski sistem), 

• dejavnike stališč učencev in 

• dejavnike šolskega okolja. 

Na dosežek učencev pri testu bralnega razumevanja pri angleščini statistično pomembno vplivajo 

vsi dejavniki. Najbolj vplivajo: število ur na teden, porabljenih za domače naloge iz angleščine, 

velikost kraja bivanja ter ekonomski, socialni in kulturni status, znanje angleščine staršev in 

uporaba angleščine v domačem okolju,  pogostost uporabe IKT za učenje in domače naloge, 

izpostavljenost in uporaba angleščine preko medijev in obiskov v tujini, čas učenja angleščine in 

število modernih jezikov, ki so se jih učenci učili, indikator zaznave uporabnosti in zaznana 

težavnost učenja angleščine, možnosti za uporabo angleščine pri bivanju v tujini, šolskih jezikovnih 

projektih in aktivno sodelovanje pri urah angleščine. (Rutar Leban idr., 2013, str. 111–123) 

2.11 PROFILI BRALCEV 

Vseh bralcev v tujem jeziku vsekakor ne moremo obravnavati enako, saj niso »homogena skupina« 

(Lah, 2012, str. 14). Individualne razlike v posameznikovih svojevrstnih spretnostih vodijo do 

velikih razlik v bralni učinkovitosti med bralci (Pečjak, 1999). Snow, Burns in Griffin (1998) 

navajajo številne pogoje, ki prispevajo k uspešnemu branju učencev. Med najpomembnejše sodijo 

intelektualne in senzorične sposobnosti vsakega otroka, pozitivna pričakovanja in izkušnje z 

branjem že od zgodnjega otroštva ter podpora za dejavnosti, povezane z branjem. Večina otrok je 

ob normalni vzgoji uspešna pri usvajanju prvega jezika, kar pa ne velja vedno pri učencih tujega 

jezika. Na učenje tujega jezika poleg osebnih značilnosti in značaja pomembno vplivajo tudi 

motiviranost, jezikovna učljivost, inteligenca, osebnost, odnos do učenja, prepričanja, učni stili in 

starost, pri kateri učenec začne usvajati tuji jezik (Lightbown in Spada, 1999). 

Bralci so pogosto razdeljeni v skupine glede na njihovo raven znanja tujega jezika, korelacijo med 

prvim in tujim jezikom pa so pri primerjavi med skupinami uporabljali za namene testiranja prej 

omenjenih hipotez (Poglavje 2.6. in 2.7.): hipoteza jezikovne soodvisnosti in hipoteza jezikovnega 

praga (Yamashita, 2002). Urquhart in Weir (1998: 33–34, v Lah, 2012) po E. B. Bernhardt naštejeta 

dejavnike, ki vplivajo na bralno razumevanje v tujem jeziku. Ti dejavniki so: 

• pismenost v prvem jeziku, saj vsi bralci v tujem jeziku ne berejo enako kot v prvem jeziku, 

• znanje drugih tujih jezikov in jezikovne povezave med njimi, 

• kulturne povezave med prvim in tujim jezikom, 

• pisava v prvem in tujem jeziku. 

Na učenje tujega jezika v našem okolju običajno najbolj vplivata prva dva dejavnika. Tudi mnenje 

drugih avtorjev je podobno, saj pravijo, da na bralno razumevanje v tujem jeziku najpomembneje 

vplivajo tri sestavine, in sicer branje v prvem jeziku, dekodiranje v tujem jeziku ter pravopisno in 

jezikovno znanje v tujem jeziku (Cummins, 1979;  Clarke, 1980; Carrell, 1988; Hoover in Gough, 

1990; Cook 1992). 
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Zaradi vseh teh dejavnikov se pri branju v tujem jeziku izoblikujejo različni profili bralcev. Vse 

naštete sestavine pa vplivajo tudi na individualne razlike med bralci. Kahn-Horwitz, Shimron in 

Sparks (2006) povzemajo ugotovitve različnih avtorjev, ki so analizirali razlike med šibkimi in 

dobrimi bralci v prvem in drugem jeziku, in navajajo razlike v sestavinah splošne sporazumevalne 

zmožnosti v fonološkem, morfološkem, skladenjskem in verbalnem spominu. Najpogostejši in 

najpomembnejši razločevalec med šibkimi in uspešnimi bralci je fonološko procesiranje (merjeno z 

nalogami dekodiranja), kamor spada prevajanje iz drugega v prvi jezik, shranjevanje fonoloških 

enot v kratkotrajni spomin in preklapljanje med pomenom in asociacijo. Tudi hitri priklic besed, 

bogato besedišče in spretnosti hitrega branja, ki so predpogoj za tekoče branje, so pomembni 

pokazatelji razlik med bralci. Mnogi avtorji (Catts, Hogan in Fey, 2003; Dörneyei in Skehan,  2003; 

Kahn-Horwitz, Shimron in Sparks 2006; Hogan in Thomson, 2009; Erbeli, 2014) opredeljujejo 

razlike med uspešnimi in šibkimi bralci, vendar dajejo večji poudarek individualnim razlikam in 

težavam šibkih bralcev. 

Pang (2008) trdi, da je ključna razlika med bralci v prvem in tujem jeziku ta, da imajo bralci v 

tujem jeziku običajno neko vrzel med znanjem v tujem jeziku in njihovim splošnim znanjem oz. 

poznavanjem konceptov in to nasprotje določa značilnosti uspešnih v primerjavi s šibkimi bralci v 

tujem jeziku.  

2.11.1 USPEŠNI BRALCI 

Podobno kot pri uspešnih bralcih v prvem jeziku tudi pri uspešnih bralcih v tujem jeziku velja 

pomembno vlogo pripisati jezikovnemu znanju in zmožnostim procesiranja informacij (Fraser, 

2004). V raziskavi o spretnosti urejanja besedil na višji in nižji ravni bralnega razumevanja pri 

angleščini kot tujem jeziku je Nassaji (2003) ugotovil, da procesi nižje ravni, kot na primer 

prepoznava besed, v nasprotju s procesi na višji skladenjski in pomenski ravni pomembno 

prispevajo k razlikovanju med uspešnimi in manj uspešnimi bralci v tujem jeziku. Meni tudi, da so 

učinkoviti postopki prepoznave besed na nižji ravni bistvena komponenta bralnega razumevanja v 

tujem jeziku in da teh procesov ne gre zanemariti pri bolj uspešnih bralcih tujega jezika. Parry 

(1991) se je ukvarjala z raziskovanjem značilnosti dobrih bralcev na področju besedišča in 

ugotovila, da je pri uspešnih bralcih pri branju manj ugibanja in več učinkovitosti, hkrati pa so 

izpostavljeni veliko večjemu številu besed v smiselnih kontekstih. 

Hosenfeld velja za eno od pionirskih raziskovalk strategij branja v tujem jeziku. Dobre strategije 

branja privedejo do uspešnega bralca. Kot ene izmed najpomembnejših bralnih strategij je označila 

naslednje: 

- ohranjanje pomena besed v mislih, 

- branje v širšem pomenu (povezovanje stavkov, fraz, besednih zvez), 

- izločitev nebistvenih besed, 

- ugibanje neznanih besed iz konteksta, 

- dobra samopodoba bralca, 

- sklepanje o besedilu iz naslova besedila, 

- nadaljevanje z branjem v primeru neuspeha pri dekodiranju besed ali besednih zvez  

(Hosenfeld, 1984). 
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V raziskavi o strategijah bralnega razumevanja pri bralcih tujega jezika so izpostavljene štiri 

značilnosti dobrih bralcev. To so: 

- integracija, 

- prepoznava strukture besedila, 

- uporaba splošnega znanja, osebnih izkušenj in asociacij, 

- osredotočanje na idejo branja in refleksija znanja 

 (Block, 1986). 

Raziskava pri kitajskih učencih, ki se učijo angleščine kot tujega jezika, je pokazala majhno razliko 

v razumevanju med uspešnimi in šibkimi bralci, vendar so uspešni bralci veliko bolje opravili 

naloge, ki so vsebovale bolj kompleksne in dvoumne stavke. Jezikovno znanje bralca v tujem jeziku 

je torej ključni dejavnik, ki napoveduje bralčevo razumevanje besedila (Chen, 1998). Vloga 

skladenjske analize pri bralnem razumevanju je pri kitajskih učencih tujega jezika pokazala, da 

uspešni bralci ne kažejo očitnega prizadevanja za koriščenje skladenjske analize pri procesih 

bralnega razumevanja. Avtorji te raziskave predvidevajo, da uspešni bralci obdelajo povedi hitro in 

podzavestno zaradi dobrega znanja tujega jezika. V nasprotju pa lahko pomanjkljivo znanje tujega 

jezika omejuje razvoj sposobnosti bralcev pri uporabi kognitivnih in metakognitivih strategij, kar 

vpliva na njihovo bralno razumevanje v tujem jeziku. (Liu in Bever, 2002) 

Uspešni bralci večinoma spremljajo svoje bralne procese ves čas in med branjem najdejo 

nadomestitev za neznano besedo, saj jo poskušajo razumeti iz konteksta. V primerjavi s šibkimi 

bralci so tudi bolj občutljivi na nedoslednosti v besedilu. Bistveno pa je, da uspešni bralci v tujem 

jeziku poleg uspešnega tujega besedišča potrebujejo visoko stopnjo metakognitivnega znanja, da je 

njihovo bralno razumevanje uspešno in učinkovito. (Pang, 2008) 

Pang (2008) v svojem članku opredeli profil uspešnega bralca na področju znanja jezika, 

kognitivnih sposobnosti in metakognitivnih kompetenc. Pri posameznem področju tudi navede 

avtorje, ki so preučevali posamezne sklope (tabela 1). 

Tabela 1: Značilnosti uspešnih bralcev 

Dimenzije  Značilnosti 

Jezikovno znanje in zmožnost 

procesiranja  

 Avtomatizirana in hitra prepoznava besed (v Booth idr., 1999; 

Just in Carpenter, 1987; Nassaji, 2003; Perfetti,1985; Pressley, 

1998) 

 Samodejno skladenjsko razčlenjevanje in tvorjenje pomenskih 

predlogov (v Chen, 1998; Fraser, 2004; Liu in Bever, 2002; Lu, 

1999)  

 Razpon besedišča od 10.000 do 100.000 besed (v Alderson, 

2000; Barnett, 1986; Carver, 1993; Grabe in Stoller, 2002) 

 Zavedanje o zvrsti besedila in organizacija diskurza (v Beck 

idr., 1991; Brantmeier, 2004; Carrell, 1992; Commander in 

Stanwyck, 1997) 

Kognitivne zmožnosti   Skladiščenje kognitivnih strategij (v Block, 1986; Carrell, 1985, 

1992; Grabe, 1999) 

 Smiselna uporaba različnih strategij v določenem trenutku (v 

Hopkins in Mackay, 1997; Long idr., 1996; Yang in Zhang, 
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2002) 

 Spretna uporaba različnih strategij (v Anderson, 1991; Grabe in 

Stoller, 2002; Haenggi in Perfetti, 1992; Reynolds idr., 1990) 

 Učinkovita uporaba predhodnega znanja (v Bernhardt, 1991; 

Chen in Groves, 1995; Haenggi & Perfetti, 1992) 

 Uporaba maternega jezika kot podpora tujemu jeziku (v Kern, 

1994; Upton in LeeThompson, 2001) 

Metakognitivne kompetence   Dobro poznavanje kognitivnih funkcij (v Carrell idr., 1998; 

Gregory, 1994) 

 Spremljanje procesa razumevanja (v Karen in Evans, 1993; 

Yang in Zhang, 2002)  

 Ovrednotenje in samoregulacija uporabe strategij za uspešno 

razumevanje (v Gregory, 1994; Karen in Evans, 1993; Long in 

Chong, 2001) 

Prirejeno po Pang, 2008 

2.11.2 ŠIBKI BRALCI 

Erbeli in Pižorn (2013a) označujeta branje v tujem jeziku kot najpomembnejši vir vnosa in 

pridobitev izkušenj v tujem jeziku. Bralci, ki manj berejo, posledično tudi slabše razumejo. Zaradi 

nerazumevanja besedila nimajo veselja do branja in se ga izogibajo. Ti bralci sodijo med slabše oz. 

šibke bralce. 

Šibki bralci ne tvorijo homogene skupine. Med šibke bralce sodijo učenci z učnimi težavami, s 

težavami pri učenju jezika, z disleksijo, s hiperleksijo in učenci, katerih težave niso nujno 

pojasnjene (Catts, Hogan in Fey, 2003). 

Catts, Hogan in Fey (2003) predpostavljajo, da je raznolikost med šibkimi bralci povezana s štirimi 

različnimi profili: 

1. šibki bralci s težavami prepoznave besed, 

2. šibki bralci s težavami na področju razumevanja jezika, 

3. šibki bralci s kombinacijo obeh teh težav, 

4. šibki bralci, katerih težave niso popolnoma določene, saj pri njih ni zaznanih težav s 

prepoznavo besed in razumevanjem jezika (prav tam). 

Grabe in Stoller (2002) sta mnenja, da so šibki bralci, ki berejo v tujem jeziku, počasnejši pri 

prepoznavi besed in so na splošno šibkejši pri nalogah, ki zahtevajo hitro in neposredno skladenjsko 

predelavo, saj so razvili znanje slovničnih struktur v tujem jeziku, še preden so postali tekoči bralci 

(namesto da bi besede v besedilu prepoznali hitro in natančno, posvečajo preveliko pozornost 

posameznim besedam). Tudi Chen (1998) v raziskavi pri kitajskih bralcih, ki se učijo angleščine kot 

tujega jezika, opaža, da imajo šibki bralci velike težave pri usvajanju bolj zapletenih, dvoumnih 

angleških stavkov. Meni, da je ta pomanjkljivost posledica pomanjkanja skladenjskega znanja v 

ciljnem jeziku, kar omeji njihovo bralno razumevanje. Tudi ugibanje besed iz konteksta ni najbolj 

uspešna strategija za razvoj besedišča učencev. (Parry, 1991) 

Raziskave na področju branja v prvem jeziku so pokazale, da so se naloge na področju besedišča v 

določenih okoliščinah razlikovale med uspešnimi in šibkimi bralci. Slednji so namreč zelo pogosto 
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slabši od uspešnih bralcev pri semantičnih, pomenskih nalogah. (Kahn-Horwitz, Shimron in Sparks, 

2006) Stanovich (1988) pojasnjuje, da se mladi (šibki) bralci sprva borijo s pravopisom in 

fonologijo, ne pa s pomenskimi oznakami jezika. Sčasoma težave s fonologijo in pravopisom 

preprečijo bralcu, da bi izboljšal svoje semantične spretnosti pri branju in na ta način slabe 

semantične zmožnosti postanejo stranski produkt šibkega branja. Torej, v precejšnji meri so slabe 

semantične zmožnosti posledica in ne vzrok slabega branja. 

Težave pri branju v tujem jeziku z jezikovnega vidika lahko povežemo tudi v smislu koncepta, ki 

sicer velja za branje v prvem jeziku (prav tam). Imenuje se »Matejev učinek« (ang. "Matthew 

Effects"). Na področju jezika ga je predstavil Stanovich (1986), ki ga je opredelil tako, da dobri 

poberejo dobro in slabi slabo. Torej tisti učenci, ki imajo na začetku prvega razreda dobro razvite 

zmožnosti branja (fonološko in morfološko zavedanje, poznavanje črk, glasov ipd.), sčasoma 

postajajo vedno boljši in natančnejši bralci, zato preberejo bistveno več besed in besedila, hkrati pa 

nadgrajujejo svoje besedišče. Njihove predhodne izkušnje povzročijo, da postanejo usposobljeni 

bralci prej kot učenci, ki vstopijo v prvi razred s slabo razvitimi ali nerazvitimi prej omenjenimi 

bralnimi zmožnostmi. Ti učenci imajo težave pri usvajanju črk in besed, so neuspešni, počasni in 

imajo negativne bralne izkušnje, ki so posledica slabega razumevanja besedil. Namesto da bi se 

osredotočali na natančno dekodiranje, poskušajo besede uganiti iz konteksta in sčasoma izgubijo 

motivacijo, saj niso kos uspešnejšim sošolcem. (Kahn-Horwitz, Shimron in Sparks, 2006) 

2.11.3 POVPREČNI BRALCI 

Skupina povprečnih bralcev je v raziskavah največkrat spregledana. Večina predhodno omenjenih 

raziskav se ukvarja s profilom uspešnega bralca ali s profilom šibkega bralca, najpogosteje pa se 

dela primerjava med uspešnimi in šibkimi bralci, zato povprečni bralci niso niti relevantni. Na 

primer v doktorski disertaciji Erbeli (2015) preučuje latentno strukturo branja v angleškem jeziku 

pri učencih s težavami bralnega razumevanja in učencih brez teh težav na vzorcu 690 učencev in se 

osredotoča le na razlike med skupino uspešnih in skupino šibkih bralcev. Pri testu hitrega branja 

178 učencev ni doseglo rezultata, ki bi jih uvrstil v skupino uspešnih ali v skupino šibkih bralcev, 

torej so bili povprečni bralci, zato so bili v nadaljnji raziskavi izločeni. 

V svojem magistrskem delu povprečnih bralcev nisem spregledala in sem njihove rezultate bralnega 

razumevanja avtentičnih besedil primerjala z rezultati uspešnih in šibkih bralcev. 

2.12 STAROST IN PROFILI BRALCEV 

V magistrskem delu se osredotočam na učence 6. razreda osnovne šole − kot različne profile 

bralcev v angleščini na našem prostoru. Slovenska osnovna šola ima razrede razdeljene v tri 

izobraževalna obdobja. Podaljšanje obveznega osnovnega šolanja iz osem na devet let je bilo prvič 

predstavljeno v Beli knjigi (1995) in je izhajalo iz ugotovitev primerjalnih študij, kjer so ugotovili, 

da se obvezno šolanje v večini razvitih evropskih držav začne s šestimi leti in traja devet ali več let. 

Namen je bil omiliti časovni pritisk in obremenitve učencev v osnovni šoli, dvigniti izobrazbeno 

raven državljank in državljanov Slovenije. Posamezna vzgojno-izobraževalna obdobja (tri leta) pa 

so bila zasnovana z namenom, da zagotavljajo kontinuiteto znanj z upoštevanjem razvojnih 

značilnosti otrok (individualnih razlik v razvoju), diferenciacijo pouka, načine preverjanja in 

ocenjevanja znanja ter zakonitosti učenja in poučevanja. 
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V drugo izobraževalno obdobje sodijo učenci od 4. do 6. razreda devetletne osnovne šole (prav 

tam). Po Piagetu so učenci na tej stopnji razvoja v obdobju konkretno-logičnega mišljenja. V tem 

obdobju so učenci mentalno že zmožni analize, s sklepanjem si organizirajo mišljenje, zbirajo 

informacije, zaznamujejo pa jih predvsem socializacijske izkušnje. Proces organizacije v tem 

obdobju gre od zaznavanja, pomnjenja, uzaveščenja vedenja, sprejemanja rešitev do načrtovanja 

ravnanja. Učenec je v tem obdobju zmožen ločevati predmetno od simboličnega, posamezno od 

splošnega in zna ubesediti predmetnost in se hkrati tega tudi zavedati. Predvsem v šolskem okolju 

začne razmišljati o jeziku, saj se je že sposoben zavedati jezika kot sistema. (Lah Šuster, 2013) 

To je obdobje, v katerem se učenci v Sloveniji v večini začnejo intenzivneje soočati z učenjem 

tujega jezika, saj je od 4. razreda osnovne šole dalje prvi tuji jezik obvezen učni predmet. Na 

področju poučevanja tujega jezika v Sloveniji prihaja v zadnjih letih do sprememb. V Zakonu o 

osnovni šoli (2015), natančneje v Zakonu o spremembah zakona in dopolnitvah (Uradni list RS, št. 

63/13), je zapisano: 

»V šolskem letu 2016/17 se pouk prvega tujega jezika v 2. razredu uvede na največ 20 odstotkih 

šol, v šolskem letu 2017/18 pa še največ na 20 odstotkih šol od skupnega števila osnovnih šol. V 

šolskem letu 2018/19 se začne izvajati prvi tuji jezik kot obvezen predmet za vse učence 2. 

razreda.« 

Prvi tuji jezik v 2. in 3. razredu obsega dve uri tedensko, pouk pa mora omogočati individualizacijo, 

torej posvečati se učencem s posebnimi potrebami ali s primanjkljaji in nadarjenim učencem ter 

stremeti k stvarnim učnim dosežkom.  Razlog, zakaj se s poučevanjem prvega tujega jezika ne 

začne že v 1. razredu (ponujen le kot neobvezni izbirni predmet), je v tem, da so ob vstopu v šolo 

med učenci velike razlike, saj so bili nekateri otroci vključeni v vrtec, drugi pa se z inštitucijo 

predšolske vzgoje niso srečali in se šele prilagajajo šolskemu pouku. (Krek in Metljak, 2011) 

Veliko število slovenskih osnovnih šol že vrsto let izvaja poučevanje prvega tujega jezika v prvi 

triadi, in sicer v obliki neobveznega učnega predmeta. Kljub dejstvu da je predmet dostopen vsem 

otrokom, pa se vsi starši ne odločijo, da ga bo njihov otrok obiskoval. Morebitni pomislek (če 

predpostavljamo, da so prisotna finančna sredstva) je predvsem ta, da starši dodatni predmet 

doživljajo kot novo obremenitev za otroka in menijo, da poučevanje tujega jezika v otroštvu 

negativno vpliva na usvajanje maternega jezika. (Lah Šuster, 2013) 

»Poučevanje jezikov v otroški dobi se mora dotakniti vgrajenih predsodkov in stereotipov o ljudeh 

in kulturi ciljnega jezika, ki verjetno izvirajo iz domačega oziroma otroku bližnjega okolja (Pižorn, 

2009).« Usvajanje tujega jezika v otroštvu je izpostavljeno »naravnemu, celostnemu pridobivanju 

ciljnega jezika« in se sčasoma, ne le pri izgovorjavi, ampak tudi pri vseh ostalih dispozicijah, izkaže 

za mnogo boljše kot pri učencih, ki z učenjem tujega jezika začnejo kasneje (Brumen, 2003, str. 

22). Nekatere raziskave kažejo, da je učenje tujih jezikov bogata izkušnja, ki vpliva na razvoj 

možganov mlajših otrok, kajti po dvanajstem letu se v možganih nehajo tvoriti določene povezave, 

ki pomagajo pri učenju jezika (Dumas, 1999). Nash (1997) povzema raziskave o razvoju človeških 

možganov in trdi, da se predalček za usvajanje slovnice tujega jezika lahko zapre že pri petih ali 

šestih letih, zmožnost učenja tujega jezika je namreč na najvišji stopnji od rojstva do šestega leta 

starosti, potem  pa se začne manjšati. Zgodnje učenje tujega jezika torej prinaša veliko prednosti in 

najbolj ugoden čas za učenje je pred desetim letom starosti (Holman, 1994).     
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Ob vse večjem porastu zunajšolskih dejavnosti, ki nudijo učenje tujega jezika in možnosti 

obiskovanja tujega jezika kot neobveznega učnega predmeta, pa se še vedno kar nekaj učencev s 

prvim tujim jezikom sreča šele v 4. razredu osnovne šole. Vsi ti dejavniki kažejo, da so med učenci 

verjetno pomembne razlike v znanju, izkušnjah, besedišču ipd., do katerih pride na samem začetku 

usvajanja tujega jezika, zato sem v nadaljevanju predstavila, kaj vpliva na stopnjo uspešnosti 

bralnega razumevanja literarnih besedil pri učencih 6. razreda osnovne šole pri angleščini.
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

»Učenci pri pouku tujega jezika pridobivajo in razvijajo jezikovna in nejezikovna znanja, jezikovne 

in spoznavne zmožnosti, spretnosti, stališča in vrednote ter ključne kompetence za vseživljenjsko 

učenje. Vse to jim omogoča dejavno, uspešno in kritično vključevanje v njihovo osebno, šolsko in 

družbeno okolje, v nadaljnje šolanje in bodoče poklicno udejstvovanje. Tako usposobljeni se bodo 

učenci na osnovi spoštljivega medjezikovnega in medkulturnega sporazumevanja lahko dejavno 

vključevali v slovensko, evropsko in globalno skupnost narodov in narodnosti.« (Jazbec, Oštir, 

Pižorn idr., 2010, str. 8) 

Sodoben način poučevanja tujih jezikov temelji na načelih komunikacijskega pristopa ter 

osredinjenosti na učenca in učni proces. Slednji pomeni, da učitelj pri opredeljevanju ciljev 

upošteva učenčevo osebnost, predznanje, interes, vrednote, nagnjenja, zaznavni in spoznavni učni 

stil. (Učni načrt za drugi tuji jezik 2013, str. 18) 

Tako v Sloveniji kot drugje po svetu začnejo učenci z obveznim učenjem tujega jezika pri različni 

starosti. V državah EU je tako starost učencev, ki začnejo z učenjem 1. tujega jezika, zelo različna. 

Pri petih letih starosti začnejo z učenjem 1. tujega jezika učenci na Malti, pri šestih letih v naših 

dveh sosednjih državah Italiji in Avstriji ter na Norveškem in v Luksemburgu, pri sedmih letih v 

Franciji, na Poljskem in v Estoniji, pri osmih letih v Bolgariji, Grčiji, Romuniji, Španiji,  

Lihtenštajnu, na Češkem in v Belgiji (francoski in nizozemski del), pri devetih letih v Latviji, na 

Madžarskem, Danskem, Cipru in v Sloveniji, pri desetih letih na Nizozemskem, Finskem, 

Portugalskem, v Nemčiji, Litvi, Slovaški, Turčiji in Islandiji, pri enajstih letih pa v Angliji, Severni 

Irski in Walesu. (Krek, Metljak, 2011, str. 126–127) 

Prej kot učenci začnejo z usvajanjem tujega jezika, boljše je njihovo bralno razumevanje, saj je 

povezano s prepoznavo in razumevanjem posameznih besed v tujem jeziku. Korelacijski koeficienti 

med besediščem v tujem jeziku in bralnim razumevanjem − kot spremenljivkama − dosegajo 

vrednost od r = 0,76 do r = 0,94, kar nam pove, da med spremenljivkama obstaja skoraj popolna 

soodvisnost. Besedišče je torej ena izmed osnovnih komponent bralnega razumevanja. (Grabe, 

2009) 

Na individualne razlike med bralci torej vpliva mnogo dejavnikov, vsi bralci pa niso vedno le 

uspešni oz. šibki, ampak obstajajo tudi bralci v tujem jeziku, ki se znajdejo nekje v sredini, se pravi 

so povprečni bralci. Vauras, Kinnunen in Kuusela (1994) so opredelili individualne razlike med 

uspešnimi, povprečnimi in šibkimi učenci pri učnih strategijah, ki prikazujejo razvoj besedilno-

učnih spretnosti v razmahu od tretjega do petega razreda, se pravi v obdobju, ko se v prvem jeziku 

pričakuje, da bodo otroci obvladali osnovne bralne spretnosti in razvili zmožnosti razumevanja 

besedila. 

Raziskovalni problem magistrskega dela se ukvarja s tem, kaj vpliva na stopnjo uspešnosti bralnega 

razumevanja literarnih besedil pri učencih 6. razreda osnovne šole pri angleščini. Razlog za izbiro 

tega raziskovalnega vprašanja je ta, da najdemo zelo malo tujih raziskav, ki opredeljujejo 

značilnosti različnih skupin in profilov bralcev v tujem jeziku, v Sloveniji pa podobnih raziskav ni 

zaslediti. 
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V raziskavi sem s pomočjo treh literarnih besedil različnih skladenjskih in semantičnih zahtevnosti, 

ki preverjajo bralno razumevanje, opredelila profil uspešnega, povprečnega in šibkega bralca 

avtentičnega literarnega besedila v angleščini pri učencih 6. razreda, za katere predvidevam, da 

imajo po treh letih učenja tujega jezika že dovolj usvojenega besedišča in jezikovnih spretnosti v 

tujem jeziku. V ta namen sem sestavila vprašalnik, s katerim sem pridobila podatke o spolu in 

starosti učencev, o tem, koliko let se učijo angleščino, o zaključeni oceni v preteklem šolskem letu 

in določene podatke o njihovem branju v angleščini (mnenje, kako dobro berejo, koliko berejo, kaj 

in o čem najraje, bi radi več brali), uporabi IKT v angleščini, o bivanju v tujini, zaznanem vplivu 

staršev in njihovem (ne)znanju angleščine in o mnenju, kako dobro berejo v slovenščini. Za 

pridobivanje bolj podrobnih (verbalnih) odgovorov sem sestavila vprašanja za polstrukturiran 

intervju, s katerim sem dobila podrobnejši vpogled o njihovem branju in branju staršev, o reševanju 

nalog bralnega razumevanja in o zunanjih dejavnikih, ki vplivajo na njihovo (bralno) razumevanje v 

angleščini. Omenjena raziskava bo pokazatelj povezanosti med učenčevimi rezultati bralnega 

razumevanja avtentičnih besedil v angleščini in omenjenimi dejavniki. 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Kakšna je povezanost med rezultatom pri nalogah bralnega razumevanja avtentičnih besedil 

v angleščini pri učencih 6. razreda in njihovo oceno pri angleščini? 

2. Kakšna je povezanost med rezultatom pri nalogah bralnega razumevanja avtentičnih besedil 

v angleščini pri učencih 6. razreda in številom let učenja angleščine? 

3. Kakšna je povezanost med rezultatom pri nalogah bralnega razumevanja avtentičnih besedil 

v angleščini pri učencih 6. razreda in njihovo zaznano bralno zmožnostjo v slovenščini? 

4. Kakšna je povezanost med rezultatom pri nalogah bralnega razumevanja avtentičnih besedil 

v angleščini pri učencih 6. razreda in njihovim interesom za branje v angleščini? 

5. Kakšna je povezanost med rezultatom pri nalogah bralnega razumevanja avtentičnih besedil 

v angleščini pri učencih 6. razreda in številom prebranih angleških knjig v zadnjem letu? 

6. Kakšna je povezanost med rezultatom pri nalogah bralnega razumevanja avtentičnih besedil 

v angleščini pri učencih 6. razreda in njihovo zaznavo uporabe informacijsko-komunikacijskih 

tehnologij v angleščini? 

7. Kakšna je povezanost med rezultatom pri nalogah bralnega razumevanja avtentičnih besedil 

v angleščini pri učencih 6. razreda in bivanjem učencev v tujini, kjer so se sporazumevali v 

angleščini? 

8. Kakšna je povezanost med rezultatom pri nalogah bralnega razumevanja avtentičnih besedil 

v angleščini pri učencih 6. razreda in učenčevimi zaznavami o znanju angleškega jezika njihovih 

staršev?  
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3.3 RAZISKOVALNA METODA 

Za empirični del magistrske naloge je bil uporabljen kombiniran pristop, kvantitativen in 

kvalitativen. Uporabila sem deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja. 

3.3.1 Vzorec raziskave 

Raziskava je bila izvedena na podlagi priložnostnega vzorca. Sodelovali so 204 učenci in učenke (v 

nadaljevanju učenci) 6. razreda iz različnih slovenskih osnovnih šol v osrednjeslovenski regiji. 

Povprečna starost učencev je 11 let in 6 mesecev. V raziskavi je sodelovalo 108 dečkov in 96 

deklic. Vzorec testiranih učencev glede na spol prikazujeta tabela 2 in graf 1. 

Tabela 2: Število in delež testiranih učencev glede na spol 

SPOL f f % 

MOŠKI  108 52,9 

ŽENSKA 96 47,1 

SKUPAJ  204 100,0 

 

 

Graf 1: Strukturni krog testiranih učencev po spolu 

3.3.2 Opis pripomočkov za zbiranje podatkov 

3.3.2.1 Vprašalnik 

Za pridobivanje podatkov pred preverjanjem bralnega razumevanja pri angleščini je bil uporabljen 

vprašalnik, ki sem ga za potrebe magistrskega dela sestavila avtorica tega dela. 

Po učenčevih osebnih podatkih sprašujejo prva štiri vprašanja (spol, starost v letih in mesecih, 

število let učenja angleščine in zaključna ocena pri angleščini v 5. razredu). Sledi 11 vprašanj 

zaprtega tipa in 1 vprašanje kombiniranega tipa. Slednje sprašuje, o katerih temah učenci najraje 

berejo oz. bi najraje brali v angleščini, vprašanja zaprtega tipa (1–10) pa sprašujejo, kako dobro po 

njihovem mnenju berejo v slovenščini in angleščini, koliko angleških knjig so prebrali v zadnjem 

letu, katera besedila berejo v angleščini, o tem, ali bi radi več brali v angleščini doma in pri pouku, 
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ali njihovi starši berejo angleška besedila in če imajo doma knjige v angleškem jeziku, o času, 

preživetem v tujini, kjer so se sporazumevali v angleščini, in o uporabi IKT v angleščini. 

3.3.2.2 Preizkus bralnega razumevanja v angleškem jeziku 

Preizkus bralnega razumevanja je sestavljen iz treh literarnih besedil različnih skladenjskih in 

semantičnih zahtevnosti. Preizkuse sem kopirala v A3 formatu, z namenom da so imeli na levi 

strani besedilo, na desni strani vprašanja in možne odgovore, kar je učencem omogočalo večji 

pregled in prihranek časa, ki bi ga lahko izgubili z obračanjem lista. Tri različna besedila so 

uporabljena zato, da učenci niso demotivirani za branje in so upoštevne zmožnosti, glede na njihovo 

končno oceno pri angleščini v preteklem šolskem letu. Podobna prilagoditev je v raziskavi ESLC, 

kjer so jezikovne ravni sporazumevalne kompetence v tujem jeziku (po SEJO) prilagodili skladno s 

kognitivno zrelostjo in starostjo otrok, zajetih v raziskavo, dodali pa so še raven »Pred A1« (Rutar 

Leban idr., 2013). 

Vsako besedilo vsebuje 8 vprašanj izbirnega tipa, in sicer s tremi možnostmi. Izmed 3 možnosti 

morajo učenci izbrati pravilno ter jo obkrožiti. Besedila so iz avtentične angleške literature za 

otroke − domače govorce, vprašanja pa so bila oblikovana za namen naše raziskave. 

Besedilo A − »LITTLE TIM AND HIS BROTHER SAM«: Besedilo vsebuje 882 besed. Brali so ga 

učenci in učenke, ki so imeli v lanskem šolskem letu pri angleščini zaključeno oceno 5. 

Besedilo B – »TIRED OF BEING A LITTLE GIRL«: Besedilo vsebuje 473 besed. Brali so ga 

učenci in učenke, ki so imeli v lanskem šolskem letu pri angleščini zaključeno oceno 4 ali 3. 

Besedilo C – »PETER AND THE WOLF«: Besedilo vsebuje 242 besed. Brali so ga učenci in 

učenke, ki so imeli v preteklem šolskem letu pri angleščini zaključeno oceno 2 ali 1. Za pomoč in 

lažjo predstavo šibkim učencem je bila dodana tudi ilustracija. 

3.3.2.3 Polstrukturirani intervju 

Določenih podatkov (branje doma in v šoli, reševanje nalog, zunanji dejavniki, ki vplivajo na 

posameznikov nivo znanja) z vprašalnikom ni bilo mogoče pridobiti, zato sem jih pridobila s 

polstrukturiranim intervjujem. Intervju vsebuje 15 vprašanj, od teh vključuje 14. vprašanje še tri 

podvprašanja in 15. vprašanje eno podvprašanje. Sodelovalo je 15 učencev, in sicer je pet učencev 

reševalo besedilo A, pet besedilo B in pet besedilo C. 

3.3.3 Opis postopka zbiranja podatkov 

Pred zbiranjem podatkov sem osnovne šole seznanila s svojo raziskavo (ravnatelji, učitelji 

angleščine v 6. razredu) in se dogovorila za datum zbiranja podatkov. 

Pilotna raziskava je bila izvedena v mesecu maju 2014 v slovenski osnovni šoli, kjer sem testirala 

36 učencev 6. razreda z anketnim vprašalnikom in s preizkusom bralnega razumevanja besedil (A, 

B in C), ki so ga rešili na podlagi končne ocene pri angleščini v 5. razredu. Po pilotni raziskavi sem 

glede na rezultate vnesla ustrezne spremembe anketni vprašalnik in test. 
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Glavno raziskavo sem izvedla med 10. decembrom 2014 in 19. februarjem 2015, in sicer med 

rednim poukom. Večinoma so učenci reševali vprašalnik in preizkus bralnega razumevanja 

angleščine med učnimi urami angleščine. Vsi so najprej rešili vprašalnik, kasneje pa preizkus 

bralnega razumevanja. Polstrukturirani intervju sem izvedla naknadno, in sicer en teden po 

reševanju vprašalnika in preizkusa bralnega razumevanja. Učence sem izbrala naključno, glede na 

besedilo, ki so ga reševali (5 učencev iz posameznega sklopa besedil). 

3.3.4 Opis postopka obdelave podatkov 

Podatke, zbrane z anketnim vprašalnikom  (kvantitativno), sem obdelala s orodjem IBM SPSS 

Statistics 23.0. Glede na to, da me je pri raziskovanju zanimala povezanost med spremenljivkami, 

sem glede na merske lestvice vprašanj izbrala ustrezni test za merjenje povezanosti. 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju sem merila povezanost med spremenljivkama - število točk in 

končna ocena v 5. razredu - pri drugem pa povezanost med spremenljivkama - število točk in 

število let učenja angleščine. Ker so vse omenjene spremenljivke intervalnega tipa, sem povezanost 

želela izračunati s Pearsonovim koeficientom korelacije. Najprej pa sem s Kolmogorov-Smirnovim 

testom preverjala postavko o normalnosti porazdelitve spremenljivk. Glede na ocene bi pričakovali 

normalno porazdeljenost pri vseh treh testih, a temu ni bilo tako, kar kaže, da ocene ne izkazujejo 

enakega znanja pri učencih. Porazdelitev za spremenljivke število točk, končna ocena v 5. razredu 

in število let učenja angleščine niso bile normalno porazdeljene, (tabela 35, priloga), postavka o 

normalnosti je bila kršena (p < 0,05), zato sem v nadaljevanju povezanost preverjala s 

Spearmanovim koeficientom korelacije. Pri tretjem, četrtem, petem, šestem, sedmem in osmem 

raziskovalnem vprašanju sem povezanost merila z x², saj je bila vsaj ena spremenljivka 

nominalnega tipa. Spremenljivki število točk in zaznava uporabe informacijsko-komunikacijskih 

tehnologij v angleščini pa sem rekodirala, zaradi prevelikega števila kategorij (odgovorov), saj to 

pogosto privede do hujše kršitve postavke o velikosti vzorca. Pri izračunih povezanosti, kjer je bila 

postavka o velikosti vzorca izraziteje kršena (več kot 20 % celic z vrednostjo, manjšo od 5), sem za 

interpretacijo uporabila vrednost Likelihood ratio. Pri spremenljivkah, kjer je bila povezanost 

statistično značilna (p < 0,05), sem nato še s Cramerjevim koeficientom preverjala moč povezanosti 

med njima. 

Polstrukturirani intervju sem kvalitativno analizirala. Med intervjuji sem si zapisovala odgovore 

učencev (s ključnimi besedami), nato pa ga ob ponovnem predvajanju prepisala in uredila. V 

nadaljevanju sem pod vsakim vprašanjem zbrala vse odgovore in jih razdelila na tri dele (glede na 

besedilo, ki so ga učenci reševali), jih analizirala in kodirala. 
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3.4 REZULTATI Z RAZLAGO 

V nadaljevanju magistrskega dela so predstavljeni rezultati raziskovalnih vprašanj. Zaradi lažje 

preglednosti so rezultati obravnavani v več sklopih. V prvem sklopu je predstavljena (1) povezanost 

med rezultatom pri bralnem razumevanju in učenčevo oceno pri angleščini, v drugem (2) 

povezanost med rezultatom pri bralnem razumevanju in številom let učenja angleščine, v tretjem (3) 

povezanost med rezultatom pri bralnem razumevanju in zaznano bralno zmožnostjo v slovenščini, v 

četrtem (4) povezanost med rezultatom pri bralnem razumevanju in interesom za branje v 

angleščini, v petem (5) povezanost med rezultatom pri bralnem razumevanju in številom prebranih 

angleških knjig v zadnjem letu, v šestem (6) povezanost med rezultatom pri bralnem razumevanju 

in zaznavo uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij v angleščini, v sedmem (7) 

povezanost med rezultatom pri bralnem razumevanju in bivanjem v tujini ter v zadnjem sklopu (8) 

povezanost med rezultatom pri bralnem razumevanju in učenčevimi zaznavami o znanju angleškega 

jezika njihovih staršev. 

3.4.1 Povezanost med rezultatom pri bralnem razumevanju in učenčevo oceno pri angleščini 

Prvo raziskovalno vprašanje, ki sem ga postavila, raziskuje povezanost med rezultatom pri nalogah 

bralnega razumevanja in učenčevo končno oceno pri angleščini v preteklem šolskem letu. 

V tabeli 3 je prikazano število točk, glede na besedilo, ki so ga reševali učenci. Kot že opisano pod 

točko 3.3.2 so besedilo A reševali učenci z zaključeno oceno 5, besedilo B učenci z zaključeno 

oceno 4 in 3, besedilo C pa učenci z zaključeno oceno 2 in 1. 

Tabela 3: Število točk glede na dolžino besedila 

 

 Število točk Skupaj 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Dolžina besedila 

a 

Število (N) 0 2 0 4 8 17 38 33 11 113 

% znotraj dolžine besedila 0,0 1,8 0,0 3,5 7,1 15,0 33,6 29,2 9,7 100,0 

% skupaj 0,0 1,0 0,0 2,0 3,9 8,3 18,6 16,2 5,4 55,4 

b 

Število (N) 2 6 7 16 15 8 8 6 2 70 

% znotraj dolžine besedila 2,9 8,6 10,0 22,9 21,4 11,4 11,4 8,6 2,9 100,0 

% skupaj 1,0 2,9 3,4 7,8 7,4 3,9 3,9 2,9 1,0 34,3 

c 

Število (N) 1 6 3 3 6 0 1 1 0 21 

% znotraj dolžine besedila 4,8 28,6 14,3 14,3 28,6 0,0 4,8 4,8 0,0 100,0 

% skupaj 0,5 2,9 1,5 1,5 2,9 0,0 0,5 0,5 0,0 10,3 

Skupaj  

Število (N) 3 14 10 23 29 25 47 40 13 204 

% znotraj dolžine besedila 1,5 6,9 4,9 11,3 14,2 12,3 23,0 19,6 6,4 100,0 

% skupaj 1,5 6,9 4,9 11,3 14,2 12,3 23,0 19,6 6,4 100,0 

Pri besedilu A je največ učencev doseglo 6 točk (33,6 %), potem 7 točk (29,2 %), 15,0 % učencev 

je doseglo 5 točk, 11 učencev (9,7 %) je doseglo vse točke, sledijo učenci s štirimi točkami (7,1 %), 

učenci s tremi točkami (3,5 %), manj kot tri točke pa sta dosegla dva učenca (1,8 %), in sicer dve 

točki. 
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Število in delež učencev, ki so dosegli posamezno število točk pri besedilu A, dodatno ponazarja 

graf 2.  

 
 

Graf 2: Število točk glede na besedilo A 

Pri besedilu B so točke enakomerno porazdeljene. Največ učencev je doseglo tri točke (22,9 %), 

sledijo učenci, ki so dosegli štiri točke (21,4 %), enako število učencev (11,4 %)  je doseglo pet in 

šest točk, sledijo učenci, ki so dosegli dve točki (10,0 %), potem učenci, ki so dosegli sedem točk 

(8,6 %), enako število učencev (2,9 %) pa je doseglo vse točke in nič točk.  

Število in delež učencev, ki so dosegli posamezno število točk pri besedilu B, dodatno ponazarja 

graf 3. 
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Graf 3: Število točk glede na besedilo B 

Pri besedilu C je največ učencev (28,6 %) doseglo štiri točke oz. enak odstotek učencev je dosegel 

eno točko, sledijo učenci, ki so dosegli dve in tri točke (zopet enak odstotek – 14,3 %), 4,8 % 

učencev ni doseglo nobene točke, enak odstotek učencev (4,8 %) pa si delijo še tisti, ki so dosegli 

šest in sedem točk. Pri besedilu C ni nihče dosegel rezultata pet točk, prav tako ni nihče dosegel 

vseh točk. 

Število in delež učencev, ki so dosegli posamezno število točk pri besedilu C, dodatno ponazarja 

graf 4. 
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Graf 4: Število točk glede na besedilo C 

Iz podatkov, predstavljenih v tabeli, je razvidno, da so učenci pri testu bralnega razumevanja 

dosegali od 0 do 8 točk (največje število možnih točk). 1,5 % učencev ni doseglo nobene točke, 6,9 

% učencev je doseglo eno točko, 4,9 % učencev je doseglo dve točki, 11,3 % učencev je doseglo tri 

točke, 14,2 % učencev je doseglo štiri točke, 12,3 % učencev je doseglo pet točk, šest točk je 

doseglo 23,0 % učencev, kar je bil najpogostejši rezultat, 19,6 % učencev je doseglo sedem točk, 

vse točke pa je doseglo 6,4 % učencev. 

Število in delež učencev, ki so dosegli posamezno število točk, dodatno ponazarja graf 5. 

 
 

Graf 5: Število učencev, ki so dosegli posamezno število točk 

Iz tabele je razvidno, da 1,0 % učencev ponavlja šesti razred, saj je bila njihova končna ocena v 

preteklem šolskem letu nezadostna. 9,3 % odstotka učencev je v 5. razredu imelo zaključeno oceno 

dve, 6,9 % učencev tri, 27,5 % učencev štiri in kar več kot polovica učencev (55,4 %) je 5. razred 

zaključila z odlično oceno pri angleščini. 

Število in delež učencev, ki so dosegli posamezno končno oceno, prikazuje tabela 4, dodatno pa 

ponazarja strukturni krog (graf 6). 
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Tabela 4: Število in delež učencev glede na oceno v preteklem šolskem letu 

Končna ocena v preteklem 

šolskem letu 

Število (N) % 

 

1 2 1,0 

2 19 9,3 

3 14 6,9 

4 56 27,5 

5 113 55,4 

Skupaj 204 100,0 

 

 

Graf 6: Delež učencev glede na oceno v preteklem šolskem letu 

Ker sta spremenljivki intervalnega tipa, sem povezanost želela izračunati s Pearsonovim 

koeficientom korelacije. Najprej sem s Kolmogorov-Smirnovim testom preverjala postavko o 

normalnosti porazdelitve. Spremenljivka število točk in končna ocena v 5. razredu ni normalno 

porazdeljena (tabela 33, priloga), postavka o normalnosti je kršena (p < 0,05), zato sem v 

nadaljevanju povezanost preverjala s Spearmanovim koeficientom korelacije.  

 

Tabela 5: Spearmanov koeficient za spremenljivki število točk in končna ocena v 5. razredu 

 

Število 

točk 

Končna ocena v 5. 

razredu 
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Spearman's 

rho 

Število točk Correlation 

Coefficient 
1,000 ,600

**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 

Število (N) 204 204 

Končna ocena v 5. 

razredu 

Correlation 

Coefficient 
,600

**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

Število (N) 204 204 

Vrednost koeficienta korelacije je 600 in nakazuje na pozitivno linearno korelacijo rangov. 

Statistična značilnost pa je 0.000, kar pomeni, da sta spremenljivki število točk in končna ocena v 5. 

razredu statistično značilno povezani, saj je vrednost p (statistična značilnost) manjša od 0,05. 

Učenci z boljšimi ocenami v 5. razredu imajo torej višje število točk pri nalogah. Z višanjem 

spremenljivke končna ocena v 5. razredu se veča tudi spremenljivka število točk. 

Pri intervjujih sem pri vprašanjih, kjer sem učence spraševala, ali so se za reševanje potrudili, na 

kakšen način bi lahko izboljšali rezultat in ali bo njihova ocena letos enaka kot lani, dobila podobne 

rezultate. 

Učenci, ki so imeli lansko leto zaključeno oceno 5 (besedilo A), so v večini trdili (N= 4; 80 %), da 

so se potrudili pri reševanju, en učenec pa je odgovarjal po občutku, odvisno od vprašanja. Ker so 

se učenci podpisovali s šiframi, sem imela pri intervjuju s seboj seznam, koliko točk je dosegel 

posameznik, zato pri vprašanju, kako bi izboljšali rezultat, niso imeli težav. Dva učenca (40 %) sta 

menila, da bi morala bolj pozorno brati oz. prebrati določen odstavek, en učenec (20 %) je dosegel 

vse točke, zato to vprašanje zanj ni imelo smisla, en učenec (20 %) je povedal, da mu je le eno 

vprašanje povzročalo težave, in eden je menil (20 %), da bi mu boljši besedni zaklad omogočal 

doseči vse točke. Dva učenca (40 %) sta bila prepričana, da bosta imela tudi letos zaključeno oceno 

5, dva učenca (40 %) sta menila, da bo njuna ocena letos nižja, in sicer 4, en učenec (20 %) pa še ni 

bil prepričan, saj ima enako število odličnih in prav dobrih ocen.  

Učenci, ki so reševali besedilo B, so podajali zelo raznolike odgovore. En učenec je menil, da se je 

potrudil, drug, da se ni, tretji, da se je pri nekaterih vprašanjih potrudil, pri drugih ne, četrti je 

reševal po občutku, peti se je potrudil, a − podobno kot četrti − pogledal po besedilu, kje se skriva 

podobna beseda kot v odgovoru. Tudi strategije za izboljšanje rezultata so zelo raznolike. Prvi 

učenec je povedal, da bi se moral bolj potruditi, kar nam pove, da nima jasno izdelanih strategij, 

drugi učenec, da bi se moral več učiti in ponavljati snov za nazaj in morda poseči po knjigi za 7. 

razred, tretji je bil mnenja, da bi moral bolj pozorno brati in se osredotočiti, četrti je navedel, da bi 

moral brati več knjig in se pogovarjati v angleščini, peti pa, da bi moral imeti angleščino raje ter več 

brati in pisati. Dva učenca (40 %) sta menila, da bo njuna končna ocena letos višja, en učenec (20 

%), da bo nižja, dva učenca (40 %) pa o svoji končni še nista prepričana. 

Učenci, ki so reševali besedilo C, so v večini trdili (N = 3; 60 %), da so se pri reševanju potrudili, 

dva (40 %) pa sta reševala po občutku. Le en učenec (20 %) ima izdelano strategijo, kako bi 

izboljšal rezultat, in sicer je prepričan, da bi moral delati domače naloge, se učiti in bolj poslušati 

pri pouku angleščine, dva učenca (20 %) ne vesta, kako izboljšati rezultat, eden izmed njiju sicer 

predvideva, da bi pomagalo, če bi več bral, en učenec (20 %) je menil, da bi se moral bolj potruditi, 
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a ni navedel konkretne rešitve, in eden je menil, da ne bi mogel doseči več točk, ker nima časa za 

branje v angleščini. Večina učencev (60 %) je menila, da bodo imeli letos boljšo končno oceno pri 

angleščini, dva (40 %) pa sta rekla, da bo nujna ocena ostala enaka. 

Učenci z boljšo končno oceno v 5. razredu dosegajo višje število točk, ker so se pri reševanju 

potrudili, poznajo strategije, ki jim pomagajo izboljšati rezultat, v nasprotju s tistimi, ki strategij 

nimajo izdelanih. Se pa pri vsakem besedilu pokažejo tudi izjeme. 

3.4.2 Povezanost med rezultatom pri bralnem razumevanju in številom let učenja angleščine 

Drugo raziskovalno vprašanje raziskuje povezanost med rezultatom pri nalogah bralnega 

razumevanja avtentičnih besedil v angleščini pri učencih 6. razreda in številom let učenja 

angleščine. 

Iz tabele je razvidno, da se število let učenja pri posameznih učencih zelo razlikuje. Kot že 

omenjeno (poglavje 3.1.), je povprečna starost učencev 11,6 let. To pomeni, da so trije učenci  1,5 

% (en učenec, ki se uči angleščino 12 let, in dva, ki se jo učita 11 let) naravni govorci angleškega 

jezika oz. se starši z njimi pogovarjajo angleško od samega začetka. En učenec (0,5 %) se 

angleščino uči 10 let, iz česar lahko sklepam, da je tudi naravni govorec oz. se starši z njim 

pogovarjajo angleško od samega začetka, le da je upošteval razvoj govora. En učenec (0,5 %) se 

angleščino uči 9 let, torej zanj lahko sklepam podobno kot za predhodno omenjenega učenca. Osem 

učencev (3,9 %) se angleščino uči 8 let in kar 21 učencev (10,3 %) 7 let. Iz tega sledi, da so se z 

angleščino srečali v vrtcu oz. na tečaju angleščine v predšolskem obdobju. 36 učencev (17,6 %) se 

uči angleščino od prvega razreda (6 let učenja), 32 učencev (15,7 %) se je z angleščino soočilo v 

drugem razredu (5 let učenja) ter enako število in odstotek učencev se je z učenjem angleščine 

srečalo v tretjem razredu (4 leta učenja). Največ učencev (65 učencev), kar 31,9 %, se je angleščino 

začelo učiti v 4. razredu, ko se v večini slovenskih šol uvede tuji jezik angleščina kot obvezni 

predmet. Pet učencev (2,5 %) se angleščino uči šele drugo leto, tu pa lahko sklepam, da gre v večini 

za učence, ki so se preselili v Slovenijo in so se prej učili le materni oz. drug tuji jezik. 

Omenjene podatke predstavljata tabela 6 in tabela 7. V slednji so prikazani še odstotki. 

Tabela 6: Razporeditev učencev glede na število točk in leta učenja angleščine 

 Število let učenja angleščine Skupaj 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Število točk 

0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

1 0 6 5 0 3 0 0 0 0 0 0 14 

2 0 5 1 0 2 1 1 0 0 0 0 10 

3 3 4 5 7 2 2 0 0 0 0 0 23 

4 1 12 6 2 3 4 1 0 0 0 0 29 

5 0 6 3 7 6 3 0 0 0 0 0 25 

6 1 13 9 5 7 7 3 1 1 0 0 47 

7 0 11 2 6 12 3 3 0 0 2 1 40 

8 0 6 1 4 1 1 0 0 0 0 0 13 

Skupaj 5 65 32 32 36 21 8 1 1 2 1 204 
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Tabela 7: Razporeditev učencev glede na število točk in leta učenja angleščine v odstotkih 

 Število let učenja angleščine Skupaj 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Število 

točk 

0 

Število (N) 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

% znotraj števila točk 0,0 66,7 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

% skupaj 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 

              

1 

Število (N) 0 6 5 0 3 0 0 0 0 0 0 14 

% znotraj števila točk 0,0 42,9 35,7 0,0 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

% skupaj 0,0 2,9 2,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 

2 

Število (N) 0 5 1 0 2 1 1 0 0 0 0 10 

% znotraj števila točk 0,0 50,0 10,0 0,0 20,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

% skupaj 0,0 2,5 0,5 0,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 

3 

Število (N) 3 4 5 7 2 2 0 0 0 0 0 23 

% znotraj števila točk 13,0 17,4 21,7 30,4 8,7 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

% skupaj 1,5 2,0 2,5 3,4 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 

              

4 

Število (N) 1 12 6 2 3 4 1 0 0 0 0 29 

% znotraj števila točk 3,4 41,4 20,7 6,9 10,3 13,8 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

% skupaj 0,5 5,9 2,9 1,0 1,5 2,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 

5 

Število (N) 0 6 3 7 6 3 0 0 0 0 0 25 

% znotraj števila točk 0,0 24,0 12,0 28,0 24,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

% skupaj 0,0 2,9 1,5 3,4 2,9 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 

6 

Število (N) 1 13 9 5 7 7 3 1 1 0 0 47 

% znotraj števila točk 2,1 27,7 19,1 10,6 14,9 14,9 6,4 2,1 2,1 0,0 0,0 100,0 

% skupaj 0,5 6,4 4,4 2,5 3,4 3,4 1,5 0,5 0,5 0,0 0,0 23,0 

7 

Število (N) 0 11 2 6 12 3 3 0 0 2 1 40 

% znotraj števila točk 0,0 27,5 5,0 15,0 30,0 7,5 7,5 0,0 0,0 5,0 2,5 100,0 

% skupaj 0,0 5,4 1,0 2,9 5,9 1,5 1,5 0,0 0,0 1,0 0,5 19,6 

8 

Število (N) 0 6 1 4 1 1 0 0 0 0 0 13 

% znotraj števila točk 0,0 46,2 7,7 30,8 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

% skupaj 0,0 2,9 0,5 2,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 

Skupaj 

Število (N) 5 65 32 32 36 21 8 1 1 2 1 204 

% znotraj števila točk 2,5 31,9 15,7 15,7 17,6 10,3 3,9 0,5 0,5 1,0 0,5 100,0 

% skupaj 2,5 31,9 15,7 15,7 17,6 10,3 3,9 0,5 0,5 1,0 0,5 100,0 

 

Pri tem raziskovalnem vprašanju sem merila povezanost med spremenljivkama število točk in 

število let učenja angleščine. Ker sta spremenljivki intervalnega tipa, sem povezanost želela 

izračunati s Pearsonovim koeficientom korelacije. Najprej pa sem preverila postavko o normalnosti 

porazdelitve s Kolmogorov-Smirnovim testom. Tudi porazdelitev za spremenljivko število let 

učenja angleščine ni bila normalna. Ker je bila postavka o normalnosti porazdelitve kršena, sem v 

nadaljevanju povezanost ugotavljala na podlagi Spearmanovega koeficienta korelacije. 
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Tabela 8: Spearmanov koeficient za spremenljivki število točk in število let učenja angleščine 

 

Število 

točk 

Število let učenja 

angleščine 

Spearman's 

rho 

Število točk Correlation 

Coefficient 
1,000 ,172

* 

Sig. (2-tailed) . ,014 

Število (N) 204 204 

Število let učenja 

angleščine 

Correlation 

Coefficient 
,172

* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,014 . 

Število (N) 204 204 

Vrednost koeficienta korelacije je 0,172 in prav tako nakazuje na pozitivno linearno korelacijo 

rangov. Povezanost med spremenljivkama število točk in število let učenja angleščine je statistično 

značilna pri stopnji značilnosti 0,014. Učenci, ki se dlje časa učijo angleščino, imajo torej višje 

število točk pri nalogah, z višanjem spremenljivke število let učenja angleščine se veča tudi 

spremenljivka število točk. 

3.4.3 Povezanost med rezultatom pri bralnem razumevanju in zaznano bralno zmožnostjo 

pri slovenščini 

Tretje raziskovalno vprašanje raziskuje povezanost med rezultatom pri nalogah bralnega 

razumevanja avtentičnih besedil v angleščini pri učencih 6. razreda in zaznano bralno zmožnostjo v 

slovenščini. Bralna zmožnost  v prvem jeziku je namreč eden izmed treh dejavnikov, ki vplivajo na 

bralno razumevanje v tujem jeziku. 

Iz tabele 9 je razvidno, da je le 2,9 % učencev mnenja, da slabo berejo v slovenščini, 43,1 % 

učencev, da dobro berejo v slovenščini, in 53,9 % (več kot polovica) učencev meni, da zelo dobro 

berejo v slovenščini.  

 

Tabela 9: Število točk in zaznana bralna zmožnost v slovenščini 

 Kako dobro po tvojem mnenju bereš v 

slovenščini? 

Skupaj 

slabo dobro zelo dobro 

Število točk 

0 

Število (N) 0 0 3 3 

% znotraj števila 

točk 
0,0 0,0 100,0 100,0 

% skupaj 0,0 0,0 1,5 1,5 

1 

Število (N) 1 9 4 14 

% znotraj števila 

točk 
7,1 64,3 28,6 100, 

% skupaj 0,5 4,4 2,0 6,9 

2 

Število (N) 0 8 2 10 

% znotraj števila 

točk 
0,0 80,0 20,0 100,0 
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% skupaj 0,0 3,9 1,0 4,9 

3 

Število (N) 1 14 8 23 

% znotraj števila 

točk 
4,3 60,9 34,8 100,0 

% skupaj 0,5 6,9 3,9 11,3 

4 

Število (N) 2 15 12 29 

% znotraj števila 

točk 
6,9 51,7 41,4 100,0 

% skupaj 1,0 7,4 5,9 14,2 

5 

Število (N) 0 10 15 25 

% znotraj števila 

točk 
0,0 40,0 60,0 100,0 

% skupaj 0,0 4,9 7,4 12,3 

6 

Število (N) 1 15 31 47 

% znotraj števila 

točk 
2,1 31,9 66,0 100,0 

% skupaj 0,5 7,4 15,2 23,0 

7 

Število (N) 1 11 28 40 

% znotraj števila 

točk 
2,5 27,5 70,0 100,0 

% skupaj 0,5 5,4 13,7 19,6 

8 

Število (N) 0 6 7 13 

%  znotraj števila 

točk 
0,0 46,2 53,8 100,0 

% skupaj 0,0 2,9 3,4 6,4 

Skupaj 

Število (N) 6 88 110 204 

% znotraj števila 

točk 
2,9 43,1 53,9 100,0 

% skupaj 2,9 43,1 53,9 100,0 

Za preverjanje povezanosti med spremenljivkama število točk in zaznana bralna zmožnost v 

slovenščini sem izračunala x² test. Pri izračunih testa, kjer je bila kršena postavka o velikosti vzorca, 

sem za interpretacijo uporabila vrednost »Likelihood ratio«. Za potrebe izračuna x² sem 

spremenljivko število točk rekodirala tako, da sem naredila 3 razrede (od 0 do 3 točke, od 4 do 6 

točk in od 7 do 8 točk). Spremenljivka je bila rekodirana z namenom zmanjšanja kršitve postavke o 

velikosti vzorca (celice, ki imajo vrednosti, manjše od 5 enot). Rekodirano spremenljivko število 

točk sem uporabila tudi pri naslednjih izračunih povezanosti med spremenljivkama z x² testom. 

 

 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,664
a 4 ,020 

Likelihood Ratio 11,793 4 ,019 

Linear-by-Linear Association 9,556 1 ,002 

N of Valid Cases 204   

a. 3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,47. 
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Vrednost testa (Likelihood ratio) je 11,793 in ima 4 prostostne stopnje, njegova statistična 

značilnost je 0,019 (manjša od 0,05), kar pomeni, da med spremenljivkama število točk in zaznana 

bralna zmožnost v slovenščini obstaja statistično pomembna povezanost. V nadaljevanju sem s 

Cramerjevim koeficientom ugotovila, kako močna je povezanost med spremenljivkama. 

 Value Approximate Significance 

Nominal by Nominal Phi ,239 ,020 

Cramer's V ,169 ,020 

N of Valid Cases 204  

Cramerjev koeficient nakazuje na šibko (0,169), vendar statistično značilno povezanost med 

spremenljivkama. 

3.4.4 Povezanost med rezultatom pri bralnem razumevanju in interesom za branje v 

angleščini 

Za preverjanje povezanosti med spremenljivkama število točk in interes za branje v angleščini sem 

izračunala x² test. Interes za branje v angleščini sem merila z vprašanji: ali bi rad/a več bral/a pri 

pouku angleščine, ali bi doma rad/a bral/a več angleških knjig in o katerih temah najraje bereš/bi 

najraje bral/a v angleščini. 

• Ali bi rad/a več bral/a pri pouku angleščine? 

Dobra polovica učencev (59,8 %) bi rada več brala pri pouku angleščine, medtem ko slaba polovica 

učencev (40, 2 %) tega ne želi. 

Tabela 10: Želja po branju pri pouku angleščine glede na število točk 

 Ali bi rad/a več bral/a pri 

pouku angleščine? 

Skupaj 

da ne 

Število točk 

0 

Število 

(N) 
1 2 3 

% skupaj 0,5 1,0 1,5 

1 

Število 

(N) 
7 7 14 

% skupaj 3,4 3,4 6,9 

2 

Število 

(N) 
4 6 10 

% skupaj 2,0 2,9 4,9 

3 

Število 

(N) 
9 14 23 

% skupaj 4,4 6,9 11,3 

4 

Število 

(N) 
18 11 29 

% skupaj 8,8 5,4 14,2 

5 
Število 

(N) 
13 12 25 
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% skupaj 6,4 5,9 12,3 

6 

Število 

(N) 
30 17 47 

% skupaj 14,7 8,3 23,0 

7 

Število 

(N) 
32 8 40 

% skupaj 15,7 3,9 19,6 

8 

Število 

(N) 
8 5 13 

% skupaj 3,9 2,5 6,4 

Skupaj 

Število 

(N) 
122 82 204 

% skupaj 59,8 40,2 100,0 

 

Tabela 11: Povezanost med spremenljivkama število točk in ali bi rad/a več bral/a pri pouku 

angleščine 

 

 

 

 

Vrednost x² testa je 12,020 in ima 2 prostostni stopnji, njegova statistična značilnost je 0,002 

(manjša od 0,05), kar pomeni, da med spremenljivkama število točk in ali bi rad/a več bral/a pri 

pouku angleščine obstaja statistično pomembna povezanost. V nadaljevanju sem s Cramerjevim 

koeficientom ugotovila, kako močna je povezanost med spremenljivkama. 

Cramerjev koeficient nakazuje na šibko (0,243), vendar statistično značilno povezanost med 

spremenljivkama. 

• Ali bi doma rad/a bral/a več angleških knjig? 

V tabeli vidimo, da 46, 6 % učencev želi doma brati več angleških knjig, 53,4 % pa tega ne želi. 

Tabela 12: Želja po branju v angleščini doma glede na število točk 

 Ali bi doma rad/a bral/a več 

angleških knjig? 

Skupaj 

da ne 

Število točk 

0 

Število 

(N) 
0 3 3 

% skupaj 0,0 1,5 1,5 

1 

Število 

(N) 
6 8 14 

% skupaj 2,9 3,9 6,9 

 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,020
a 2 ,002 

Likelihood Ratio 12,211 2 ,002 

Linear-by-Linear Association 11,903 1 ,001 

N of Valid Cases 204   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20,10. 
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2 

Število 

(N) 
6 4 10 

% skupaj 2,9 2,0 4,9 

3 

Število 

(N) 
8 15 23 

% skupaj 3,9 7,4 11,3 

4 

Število 

(N) 
14 15 29 

% skupaj 6,9 7,4 14,2 

5 

Število 

(N) 
9 16 25 

% skupaj 4,4 7,8 12,3 

6 

Število 

(N) 
19 28 47 

% skupaj 9,3 13,7 23,0 

7 

Število 

(N) 
25 15 40 

% skupaj 12,3 7,4 19,6 

8 

Število 

(N) 
8 5 13 

% skupaj 3,9 2,5 6,4 

Skupaj 

Število 

(N) 
95 109 204 

% skupaj 46,6 53,4 100,0 

Tabela 13: Povezanost med spremenljivkama število točk in ali bi doma rad/a bral/a več 

angleških knjig 

 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,123a 2 ,028 

Likelihood Ratio 7,149 2 ,028 

Linear-by-Linear Association 5,230 1 ,022 

N of Valid Cases 204   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 23,28. 

Vrednost x² testa je 7,123 in ima 2 prostostni stopnji, njegova statistična značilnost je 0,028 (manjša 

od 0,05), kar pomeni, da med spremenljivkama število točk in ali bi doma rad/a bral/a več 

angleških knjig obstaja statistično pomembna povezanost. V nadaljevanju sem s Cramerjevim 

koeficientom ugotovila, kako močna je povezanost med spremenljivkama število točk in ali bi doma 

rad/a bral/a več angleških knjig. 

Tabela 14: Moč povezanosti med spremenljivkama število točk in ali bi doma rad/a bral/a več 

angleških knjig 

 Value Approximate Significance 

Nominal by Nominal Phi ,187 ,028 

Cramer's V ,187 ,028 

N of Valid Cases 204  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Klopčič, Z., magistrsko delo 

 

44 

Cramerjev koeficient tudi v tem primeru nakazuje na šibko (0,187), vendar statistično značilno 

povezanost med spremenljivkama. 

Pri intervjujih sem dobila podobne rezultate. Največje nezanimanje za branje je pri učencih, ki so 

reševali besedilo C, saj nihče izmed šibkih bralcev (N = 5; 100 %) ne želi doma brati v angleščini. 

Najbolj raznoliki so zopet odgovori učencev, ki so reševali besedilo B, dva učenca (40 %) doma ne 

želita brati angleških knjig, pri enem učencu (20 %) je opažena zunanja motivacija (starši), dva 

učenca (40 %) pa sta notranje motivirana, eden hodi v knjižnico, drugi sodeluje pri bralni znački. 

Pri učencih, ki so reševali besedilo A, dva učenca (40 %) ne želita dodatnega branja doma, en 

učenec (20 %) raje bere angleška besedila na spletu kot knjige, dva učenca (20 %) pa omenjata 

knjižnico in pomoč knjižničarke, vendar pretiranega interesa v njunih odgovorih ni zaznati. 

 O katerih temah najraje bereš/bi najraje bral/a v angleščini?  

 

Tabela 15: Povezanost med številom točk in temah, o katerih radi berejo/bi najraje brali v 

angleščini 

 
O katerih temah najraje bereš/bi najraje bral/a v angleščini. Skupaj 

O
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O
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Število 

točk 

0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 

1 4 1 2 0 2 0 0 0 1 3 0 1 0 14 

2 3 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2 1 10 

3 2 6 3 1 2 1 1 0 1 3 0 2 1 23 

4 5 4 1 1 4 3 2 1 1 2 1 4 0 29 

5 4 6 0 2 2 1 2 0 2 2 2 2 0 25 

6 8 5 4 4 5 1 1 0 3 3 4 8 1 47 

7 11 3 1 0 2 2 2 1 1 4 5 6 2 40 

8 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 1 2 1 13 

Skupaj 39 28 11 9 20 8 10 4 11 18 13 27 6 204 
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Tabela 16: Povezanost med spremenljivkama število točk in najljubše teme branja v angleščini 

 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 21,430
a 24 ,613 

Likelihood Ratio 24,508 24 ,433 

N of Valid Cases 204   

a. 24 cells (61,5 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,98. 

Vrednost testa (Likelihood ratio) je 24,508 in ima 24 prostostnih stopenj, njegova statistična 

značilnost je 0,433 (večja od 0,05), kar pomeni, da med spremenljivkama število točk in o katerih 

temah najraje bereš/bi najraje bral/a v angleščini ne obstaja statistično pomembna povezanost. 

3.4.5 Povezanost med rezultatom pri bralnem razumevanju in številom prebranih angleških 

knjig v zadnjem letu 

Peto raziskovalno vprašanje ugotavlja povezanost med rezultatom pri nalogah bralnega 

razumevanja avtentičnih besedil v angleščini pri učencih 6. razreda in številom prebranih angleških 

knjig v zadnjem koledarskem letu. 

Iz tabele je razvidno, da dobra petina (21,1 %) učencev v zadnjem koledarskem letu ni prebrala niti 

ene angleške knjige, slaba polovica (45,6 %) učencev vsaj eno knjigo, a ne več kot tri, 22,1 % 

učencev je prebralo 4–6 knjig in le 11,3 % učencev več kot 6 angleških knjig. 

Tabela 17: Povezanost med številom točk in številom prebranih angleških knjig v zadnjem letu v 

odstotkih 

 Koliko angleških knjig si prebral/a v zadnjem 

letu? 

Skupaj 

nobene 1-3 4-6 več kot 6 

Število točk 

0 

Število 

(N) 
1 2 0 0 3 

% skupaj 0,5 1,0 0,0 0,0 1,5 

1 

Število 

(N) 
5 7 2 0 14 

% skupaj 2,5 3,4 1,0 0,0 6,9 

2 

Število 

(N) 
4 5 1 0 10 

% skupaj 2,0 2,5 0,5 0,0 4,9 

3 

Število 

(N) 
9 9 3 2 23 

% skupaj 4,4 4,4 1,5 1,0 11,3 

4 

Število 

(N) 
7 19 2 1 29 

% skupaj 3,4 9,3 1,0 0,5 14,2 

5 

Število 

(N) 
3 12 6 4 25 

% skupaj 1,5 5,9 2,9 2,0 12,3 
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6 

Število 

(N) 
8 16 18 5 47 

% skupaj 3,9 7,8 8,8 2,5 23,0 

7 

Število 

(N) 
3 18 9 10 40 

% skupaj 1,5 8,8 4,4 4,9 19,6 

8 

Število 

(N) 
3 5 4 1 13 

% skupaj 1,5 2,5 2,0 0,5 6,4 

Skupaj 

Število 

(N) 
43 93 45 23 204 

% skupaj 21,1 45,6 22,1 11,3 100,0 

Za preverjanje povezanosti med spremenljivkama število točk in število prebranih angleških knjig v 

zadnjem letu sem izračunala x² - preizkus. 

Tabela 18: Povezanost med spremenljivkama število točk in število prebranih angleških knjig v 

zadnjem letu 

 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 19,574
a 6 ,003 

Likelihood Ratio 19,138 6 ,004 

Linear-by-Linear Association 16,255 1 ,000 

N of Valid Cases 204   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,64. 

Vrednost x² testa je 19,574 in ima 6 prostostnih stopenj, njegova statistična značilnost je 0,003 

(manjša od 0,05), kar pomeni, da med spremenljivkama število točk in število prebranih angleških 

knjig v zadnjem letu obstaja statistično pomembna povezanost. V nadaljevanju sem s Cramerjevim 

koeficientom ugotovila, kako močna je povezanost med omenjenima spremenljivkama. 

Tabela 19: Moč povezanosti med spremenljivkama število točk in število prebranih angleških 

knjig v zadnjem letu 

 Value Approximate Significance 

Nominal by Nominal Phi ,310 ,003 

Cramer's V ,219 ,003 

N of Valid Cases 204  

 

Cramerjev koeficient tudi v tem primeru nakazuje na šibko (0,219), vendar statistično značilno 

povezanost med spremenljivkama.  

3.4.6 Povezanost med rezultatom pri bralnem razumevanju in zaznavo uporabe 

informacijsko-komunikacijskih tehnologij v angleščini 

Za preverjanje povezanosti med spremenljivkama število točk in zaznava uporabe informacijsko-

komunikacijskih tehnologij v angleščini sem izračunala x² test. Pri izračunih testa je bila kršena 

postavka o velikosti vzorca, zato sem za interpretacijo uporabila vrednost »Likelihood ratio«.  Za 
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potrebe izračuna testa povezanosti sem spremenljivko zaznava uporabe informacijsko-

komunikacijskih tehnologij v angleščini rekodirala tako, da sem naredila 3 razrede (ničesar ne 

spremljam v maternemu jeziku, 1 do 5 ur na teden, več kot 5 ur na teden). Spremenljivka je bila 

rekodirana z namenom, da se zmanjšajo kršitve postavke o velikosti vzorca (celice, ki imajo 

vrednosti manjše od 5 enot). 

Iz tabele je razvidno, da skoraj tretjina učencev (29,6 %) IKT v angleščini nameni več kot 10 ur 

tedensko, 24,6 % učencev več kot 5 ur tedensko, 21,7 % učencev 3–5 ur tedensko in enak odstotek 

učencev 1–3 ure tedensko, 2,5 % učencev pa spremlja stvari le v maternem jeziku. 

Tabela 20: Povezanost med številom točk in uporabo IKT v odstotkih 

 Koliko časa na teden (seštej ure skupaj) gledaš angleške risanke, filme, 

nadaljevanke, igraš igre ipd. na tv, računalniku, pametnem telefonu ali 

tabličnem računalniku? 

Skupaj 

Nič. 

Spremljam 

le stvari v 

maternem 

jeziku 

1−3 ure na 

teden 

3−5 ur na 

teden 

Več kot 5 ur 

na teden 

Več kot 10 

ur na teden 

Število 

točk 

0 

Število 

(N) 
0 0 0 2 1 3 

% skupaj 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 1,5 

1 

Število 

(N) 
0 5 0 2 7 14 

% skupaj 0,0 2,5 0,0 1,0 3,4 6,9 

2 

Število 

(N) 
1 2 4 1 2 10 

% skupaj 0,5 1,0 2,0 0,5 1,0 4,9 

3 

Število 

(N) 
1 8 7 5 2 23 

% skupaj 0,5 3,9 3,4 2,5 1,0 11,3 

4 

Število 

(N) 
1 8 7 8 5 29 

% skupaj 0,5 3,9 3,4 3,9 2,5 14,3 

5 

Število 

(N) 
0 5 6 3 10 24 

% skupaj 0,0 2,5 3,0 1,5 4,9 11,8 

6 

Število 

(N) 
1 11 12 13 10 47 

% skupaj 0,5 5,4 5,9 6,4 4,9 23,2 

7 

Število 

(N) 
1 4 5 14 16 40 

% skupaj 0,5 2,0 2,5 6,9 7,9 19,7 

8 

Število 

(N) 
0 1 3 2 7 13 

% skupaj 0,0 0,5 1,5 1,0 3,4 6,4 
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Skupaj 

Število 

(N) 
5 44 44 50 60 203 

% skupaj 2,5 21,7 21,7 24,6 29,6 100,0 

 

Tabela 21: Povezanost med spremenljivkama število točk in zaznava uporabe informacijsko-

komunikacijskih tehnologij v angleščini 

 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,703
a 4 ,020 

Likelihood Ratio 12,078 4 ,017 

Linear-by-Linear Association 8,746 1 ,003 

N of Valid Cases 203   

a. 3 cells (33,3 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,23. 

Vrednost testa (Likelihood ratio) je 12,078 in ima 4 prostostne stopnje, njegova statistična 

značilnost je 0,017 (manjša od 0,05), kar pomeni, da med spremenljivkama število točk in zaznava 

uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij v angleščini obstaja statistično pomembna 

povezanost. V nadaljevanju sem s Cramerjevim koeficientom ugotovila, kako močna je povezanost 

med omenjenima spremenljivkama. 

Tabela 22: Moč povezanosti med spremenljivkama število točk in zaznava uporabe 

informacijsko-komunikacijskih tehnologij v angleščini 

 Value Approximate Significance 

Nominal by Nominal Phi ,240 ,020 

Cramer's V ,170 ,020 

N of Valid Cases 203  

Cramerjev koeficient tudi v tem primeru nakazuje na šibko (0,170), vendar statistično značilno 

povezanost med spremenljivkama. 

Pri intervjujih so štirje učenci (80 %), ki so reševali besedilo A, odgovarjali, da IKT (kot 

zunajšolsko okolje) vpliva na njihovo znanje angleščine, vendar niso zanemarili vpliva pouka. En 

učenec (20 %) je menil, da na njegovo znanje IKT nima vpliva in večji vpliv pripisuje pouku in 

učiteljici. Trije izmed njih (60 %) več časa posvetijo gledanju televizije kot igranju računalniških 

iger, en učenec (20 %) več časa posveti igranju računalniških iger, en učenec (20 %) pa obojemu 

posveti približno enako časa. Prav tako so trije učenci (60 %) odgovorili, da jih ne moti, če gledajo 

film brez podnapisov, dva učenca (20 %) pa sta navedla, da ju moti, ker ne razumeta čisto vsega. 

Učenci, ki so reševali besedilo B, so zopet podali zelo različne odgovore. Trije učenci (60 %) so 

menili, da na njihovo znanje bolj vpliva pouk, eden izmed njih je dodal, da malo vpliva tudi IKT, en 

učenec (20 %) je povedal, da si pri domačih nalogah iz angleščine pomaga s spletom in to malo bolj 

vpliva na njegovo znanje kot pouk, en učenec (20 %) pa je zanemaril vpliv pouka in IKT in je 

menil, da na znanje angleščine najbolj vplivajo starši in inštrukcije. En učenec (20 %) je rekel, da 

IKT posveti zelo malo časa, dva učenca (40 %) ne igrata računalniških iger, ampak uporabljata 
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računalnik za druge stvari, gledata pa tudi angleške programe po televiziji, en učenec (20 %) več 

časa nameni računalniku, en učenec (20 %) pa nameni enako količino svojega časa za gledanje 

televizije in igranje računalniških iger v angleščini. Trije izmed njih (60 %) nimajo večjih težav pri 

gledanju angleških filmov brez podnapisov, dva učenca (40 %) pa sta povedala, da imata občasno 

težave (odvisno od filma). 

Trije učenci (60 %), ki so reševali besedilo C, so menili, da IKT ne vpliva na njihovo znanje, in so 

večji vpliv pripisali pouku (in učiteljici), en učenec (20 %) je menil, da sicer najbolj vpliva 

učiteljica, ni pa zanemaril tudi vpliva IKT (angleški filmi in risanke), en učenec (20 %) je velik 

vpliv pripisal IKT, omenil pa je tudi pomembnost inštrukcij. Trije izmed njih (60 %) več časa 

namenijo gledanju televizijskih programov v angleščini, en učenec (20 %) igranju angleških iger na 

računalniku in en učenec (20 %) obojemu približno enako. Dva učenca (40 %) sta povedala, da ju 

ne moti, če gledata angleški film brez podnapisov, dva učenca (40 %), da ju sicer ne motijo angleški 

filmi brez podnapisov, le razumeta ne vsega, in en učenec (20 %) je povedal, da ga to moti. 

Pri bolj specifičnih vprašanjih sem torej ugotovila, da uporaba IKT (za zabavo, sprostitev in učenje) 

sicer vpliva na njihovo znanje, vendar mu učenci ne pripisujejo velikega pomena. Zanimivi so 

rezultati Evropske raziskave o jezikovnih kompetencah (ESLC), kjer so raziskovali, kako na 

rezultat na  jezikovnem testu vplivajo: uporaba IKT doma za učenje, branje tujih besedil, iskanje 

podatkov za domačo nalogo. Dobili so nepričakovan rezultat. Ugotovili so, da se pogostejša 

uporaba računalnika pri učenju in domačih nalogah povezuje z nižjim rezultatom na jezikovnem 

testu (Rutar Leban idr., 2013).  

Menim, da morda IKT bolj vpliva na rezultat takrat, ko učenci niso pod pritiskom in ga uporabljajo 

za zabavo in sprostitev, kot takrat, ko iščejo podatke za pomoč pri domačih nalogah in učenju. 

3.4.7 Povezanost med rezultatom pri bralnem razumevanju in bivanjem v tujini 

Sedmo raziskovalno vprašanje ugotavlja povezanost med rezultatom pri nalogah bralnega 

razumevanja avtentičnih besedil v angleščini pri učencih 6. razreda in njihovim bivanjem v tujini, 

kjer so se sporazumevali v angleščini. 

V tabeli je prikazano, da 35,8 % učencev še ni bilo v tujini, kjer bi se sporazumevali v angleščini, 

28,4 % učencev je preživelo 1–2 tedna v tujini, kjer so se sporazumevali v angleščini, 14,2 % 

učencev 2 tedna do 1 meseca, 13,2 % učencev več kot en mesec in 8,3 % učencev več kot eno leto. 

Tabela 23: Povezanost med številom točk učencev in bivanjem v tujini, kjer so se sporazumevali v 

angleščini 

 Koliko časa (seštej tedne skupaj) si preživel v tujini, kjer si se 

sporazumeval v angleščini? 

Skupaj 

nič 1−2 tedna 2 

tedna−1mesec 

več kot en 

mesec 

več kot eno 

leto 

Število 

točk 
0 

Število 

(N) 
2 0 0 0 1 3 

% 

skupaj 
1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 
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1 

Število 

(N) 
9 3 1 1 0 14 

% 

skupaj 
4,4 1,5 0,5 0,5 0,0 6,9 

2 

Število 

(N) 
5 4 1 0 0 10 

% 

skupaj 
2,5 2,0 0,5 0,0 0,0 4,9 

3 

Število 

(N) 
8 7 3 3 2 23 

% 

skupaj 
3,9 3,4 1,5 1,5 1,0 11,3 

4 

Število 

(N) 
13 9 5 0 2 29 

% 

skupaj 
6,4 4,4 2,5 0,0 1,0 14,2 

5 

Število 

(N) 
8 9 2 3 3 25 

% 

skupaj 
3,9 4,4 1,0 1,5 1,5 12,3 

6 

Število 

(N) 
17 15 5 8 2 47 

% 

skupaj 
8,3 7,4 2,5 3,9 1,0 23,0 

7 

Število 

(N) 
9 8 9 7 7 40 

% 

skupaj 
4,4 3,9 4,4 3,4 3,4 19,6 

8 

Število 

(N) 
2 3 3 5 0 13 

% 

skupaj 
1,0 1,5 1,5 2,5 0,0 6,4 

Skupaj 

Count 73 58 29 27 17 204 

% of 

Total 
35,8 28,4 14,2 13,2 8,3 100,0 

Za preverjanje povezanosti med spremenljivkama število točk in bivanje učencev v tujini, kjer so se 

sporazumevali v angleščini sem izračunala x² test. Pri izračunih testa je bila postavka o velikosti 

vzorca le rahlo kršena, zato sem za interpretacijo vseeno uporabila vrednost x². 

Tabela 24: Povezanost med spremenljivkama število točk in bivanje učencev v tujini, kjer so se 

sporazumevali v angleščini 

 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 18,000
a 8 ,021 

Likelihood Ratio 17,562 8 ,025 

Linear-by-Linear Association 12,689 1 ,000 

N of Valid Cases 204   
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a. 2 cells (13,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,17. 

Vrednost x² testa je 18,000 in ima 8 prostostnih stopenj, njegova statistična značilnost je 0,021 

(manjša od 0,05), kar pomeni, da med spremenljivkama število točk in bivanje učencev v tujini, kjer 

so se sporazumevali v angleščini obstaja statistično pomembna povezanost. V nadaljevanju sem s 

Cramerjevim koeficientom ugotovila, kako močna je povezanost med omenjenima 

spremenljivkama. 

Tabela 25: Moč povezanosti med spremenljivkama število točk in bivanje učencev v tujini, kjer so 

se sporazumevali v angleščini 

 Value Approximate Significance 

Nominal by Nominal Phi ,297 ,021 

Cramer's V ,210 ,021 

N of Valid Cases 204  

Cramerjev koeficient tudi v tem primeru nakazuje na šibko (0,210), vendar statistično značilno 

povezanost med spremenljivkama število točk in bivanje učencev v tujini, kjer so se sporazumevali 

v angleščini. 

Tudi pri intervjujih sem dobila podoben rezultat. Štirje učenci (80 %), ki so reševali besedilo A, so 

povedali, da so že bili v tujini, kjer so se sporazumevali v angleščini (vsi več kot en teden), en 

učenec (20 %) pa v tujini še ni bil. 

Pri učencih, ki so reševali besedilo B, trije (60 %) še niso bili v tujini, dva učenca (40 %) pa sta v 

tujini preživela veliko več časa (eden dva meseca, eden več kot pol leta). 

Večina učencev (N = 4; 80 %), ki so reševali besedilo C, še ni bila v tujini, kjer bi se sporazumevali 

v angleščini, en učenec (20 %) pa je v tujini preživel dva tedna. 

3.4.8 Povezanost med rezultatom pri bralnem razumevanju in učenčevimi zaznavami o 

znanju angleškega jezika njihovih staršev 

Za preverjanje povezanosti med spremenljivkama število točk in učenčeve zaznave o znanju 

angleškega jezika njihovih staršev sem izračunala x² test. Zaznavo učencev o znanju  angleškega 

jezika pri starših sem merila z vprašanji: ali tvoji starši berejo besedila v angleškem jeziku in ali 

imate doma knjige v angleškem jeziku. Pri enem izračunu testa je bila postavka o velikosti vzorca le 

rahlo kršena, zato sem za interpretacijo vseeno uporabila vrednost x². 

• Ali tvoji starši berejo besedila v angleškem jeziku? 

Iz tabele je razvidno, da 19,6 % učencev pravi, da njihovi starši ne berejo besedil v angleškem 

jeziku, 47,1 % učencev meni, da njihovi starši občasno berejo v angleščini, 23,5 % jih meni, da 

pogosto, in 9,8 % učencev pravi, da njihovi starši vsak dan berejo angleška besedila. 
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Tabela 26: Povezanost med številom točk učencev in mnenjem o branju angleških besedil staršev 

 Ali tvoji starši berejo besedila v angleškem 

jeziku? 

Skupaj 

nikoli občasno pogosto vsak dan 

Število točk 

0 

Število 

(N) 
1 2 0 0 3 

% skupaj 0,5 1,0 0,0 0,0 1,5 

1 

Število 

(N) 
5 6 2 1 14 

% skupaj 2,5 2,9 1,0 0,5 6,9 

2 

Število 

(N) 
6 2 2 0 10 

% skupaj 2,9 1,0 1,0 0,0 4,9 

3 

Število 

(N) 
6 10 7 0 23 

% skupaj 2,9 4,9 3,4 0,0 11,3 

4 

Število 

(N) 
7 15 6 1 29 

% skupaj 3,4 7,4 2,9 0,5 14,2 

5 

Število 

(N) 
4 11 6 4 25 

% skupaj 2,0 5,4 2,9 2,0 12,3 

6 

Število 

(N) 
6 24 12 5 47 

% skupaj 2,9 11,8 5,9 2,5 23,0 

7 

Število 

(N) 
2 22 11 5 40 

% skupaj 1,0 10,8 5,4 2,5 19,6 

8 

Število 

(N) 
3 4 2 4 13 

% skupaj 1,5 2,0 1,0 2,0 6,4 

Skupaj 

Število 

(N) 
40 96 48 20 204 

% skupaj 19,6 47,1 23,5 9,8 100,0 

 

Tabela 27: Povezanost med spremenljivkama število točk in ali tvoji starši berejo besedila v 

angleškem jeziku 

 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 16,716
a 6 ,010 

Likelihood Ratio 17,076 6 ,009 

Linear-by-Linear Association 11,547 1 ,001 

N of Valid Cases 204   

a. 1 cells (8,3 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,90. 
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Vrednost x² testa je 16,716 in ima 6 prostostnih stopenj, njegova statistična značilnost je 0,010 

(manjša od 0,05), kar pomeni, da med spremenljivkama število točk in ali tvoji starši berejo 

besedila v angleškem jeziku obstaja statistično pomembna povezanost. V nadaljevanju sem s 

Cramerjevim koeficientom ugotovila, kako močna je povezanost med spremenljivkama. 

Tabela 28: Moč povezanosti med spremenljivkama število točk in ali tvoji starši berejo besedila v 

angleškem jeziku 

 Value Approximate Significance 

Nominal by Nominal Phi ,286 ,010 

Cramer's V ,202 ,010 

N of Valid Cases 204  

Cramerjev koeficient nakazuje šibko (0,202), vendar statistično značilno povezanost med 

spremenljivkama. 

Tudi pri intervjujih sem prišla do podobnih spoznanj. Večina učencev (N = 4; 80 %), ki so reševali 

besedilo A, je povedala, da vsaj eden izmed staršev občasno ali redno bere angleška besedila, en 

učenec (20 %) pa je nevedel, da starši ne berejo angleških besedil. 

Dva učenca (20 %), ki sta reševala besedilo B, sta povedala, da njuni starši ne berejo v angleščini, 

saj ne razumejo angleško, en učenec (20 %) je povedal, da starši le občasno berejo navodila oz. 

besedila na spletu v angleščini, in dva učenca (40 %) sta trdila, da njuni starši veliko berejo v 

angleščini. 

Pri učencih, ki so reševali besedilo C, starši večinoma ne znajo angleško. Trije učenci (60 %) so 

navedli, da njihovi starši ne znajo angleško, dva učenca (40 %) pa sta rekla, da starši znajo bolj 

malo angleško in le včasih, če ne gre drugače, preberejo kaj v angleščini. 

• Ali imate doma knjige v angleškem jeziku? 

Iz tabele je razvidno, da 17,2 % učencev doma nima knjig v angleškem jeziku, 38,2 % jih ima malo, 

29,9 % učencev ima doma kar nekaj angleških knjig in 14,7 % učencev jih ima veliko. 

Tabela 29: Povezanost med številom točk učencev in mnenjem o tem, koliko angleških knjig 

imajo doma 

 Ali imate doma knjige v angleškem jeziku? Skupaj 

nimamo imamo jih 

malo 

imamo jih kar 

nekaj 

imamo jih 

veliko 

Število točk 

0 

Število 

(N) 
1 2 0 0 3 

% skupaj 0,5 1,0 0,0 0,0 1,5 

1 

Število 

(N) 
4 7 3 0 14 

% skupaj 2,0 3,4 1,5 0,0 6,9 

2 
Število 

(N) 
5 2 2 1 10 
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% skupaj 2,5 1,0 1,0 0,5 4,9 

3 

Število 

(N) 
4 11 7 1 23 

% skupaj 2,0 5,4 3,4 0,5 11,3 

4 

Število 

(N) 
4 15 8 2 29 

% skupaj 2,0 7,4 3,9 1,0 14,2 

5 

Število 

(N) 
4 9 8 4 25 

% skupaj 2,0 4,4 3,9 2,0 12,3 

6 

Število 

(N) 
8 19 11 9 47 

% skupaj 3,9 9,3 5,4 4,4 23,0 

7 

Število 

(N) 
2 11 18 9 40 

% skupaj 1,0 5,4 8,8 4,4 19,6 

8 

Število 

(N) 
3 2 4 4 13 

% skupaj 1,5 1,0 2,0 2,0 6,4 

Skupaj 

Število 

(N) 
35 78 61 30 204 

% skupaj 17,2 38,2 29,9 14,7 100,0 

Tabela 30: Povezanost med spremenljivkama število točk in ali imate doma knjige v angleškem 

jeziku 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 19,592
a 6 ,003 

Likelihood Ratio 20,556 6 ,002 

Linear-by-Linear 

Association 
17,320 1 ,000 

N of Valid Cases 204   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 7,35. 

x² test ima vrednost 19,592 in ima 6 prostostnih stopenj. Njegova statistična značilnost je 0,003 

(manjša od 0,05), kar pomeni, da med spremenljivkama število točk in ali imate doma knjige v 

angleškem jeziku obstaja statistično pomembna povezanost. V nadaljevanju s Cramerjevim 

koeficientom ugotavljam, kako močna je povezanost med spremenljivkama. 

Tabela 31: Moč povezanosti med spremenljivkama število točk in ali imate doma knjige v 

angleškem jeziku 

 Value Approximate Significance 

Nominal by Nominal Phi ,310 ,003 

Cramer's V ,219 ,003 
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N of Valid Cases 204  

Vrednost Cramerjevega koeficienta je 0,219, kar nakazuje na šibko, vendar statistično pomembno 

(0,003) povezanost med spremenljivkama število točk in ali imate doma knjige v angleškem jeziku. 

 

Tudi tu sem pri intervjujih dobila podobne rezultate. Vsi intervjuvani učenci, ki so reševali besedilo 

C (N = 5; 100 %), so odgovorili, da doma nimajo angleških knjig. Pri učencih, ki so reševali 

besedilo B, sta dva učenca (40 %) odgovorila, da doma nimajo angleških knjig, od treh učencev (60 

%), ki so odgovorili, da imajo doma angleške knjige, so vsi prebrali vsaj eno. Učenci, ki so reševali 

besedilo A, imajo vsi (N = 5, 100 %) doma angleške knjige in le eden (20 %) izmed njih še ni 

prebral katere izmed angleških knjig, ki jih imajo doma.  

Tudi v Evropski raziskavi o jezikovnih kompetencah so dobili podobne rezultate, saj so ugotovili, 

da boljše, kot je znanje tujega jezika staršev, višji rezultat na jezikovnem testu dosežejo učenci  

(Rutar Leban idr., 2013). 
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4 ZAKLJUČEK 

V magistrskem delu sem raziskovala povezanost med rezultatom pri treh nalogah bralnega 

razumevanja avtentičnih besedil (različnih skladenjskih in semantičnih zahtevnosti) v angleščini pri 

učencih 6. razreda in dejavniki, ki vplivajo na stopnjo uspešnosti bralnega razumevanja. Med 

dejavnike, ki so me podrobneje zanimali, sodijo: učenčeva končna ocena pri angleščini v preteklem 

šolskem letu, število let učenja angleščine, zaznana bralna zmožnost učencev v slovenščini, njihov 

interes za branje v angleščini, število prebranih knjig v zadnjem koledarskem letu, zaznana uporaba 

informacijsko-komunikacijskih tehnologij v angleščini, bivanje učencev v tujini, kjer so se 

sporazumevali v angleščini, in zaznave o znanju angleščine pri njihovih starših. S tem sem želela 

določiti profil uspešnega, povprečnega in šibkega bralca. 

V raziskavi so sodelovali učenci 6. razreda iz različnih osnovnih šol osrednjeslovenske regije. 

Učenci so najprej izpolnili anketni vprašalnik, nato pa so na podlagi končne ocene pri angleščini v 

preteklem šolskem letu rešili enega izmed treh testov bralnega razumevanja. Vseh podatkov z 

anketnih vprašalnikov nisem uspela pridobiti, zato sem s posameznimi učenci opravila še 

polstrukturiran intervju. 

Vsi trije testi bralnega razumevanja so bili sestavljeni iz osmih vprašanj izbirnega tipa. Učenci so 

dosegali od 0 do 8 točk. Pri učencih, ki so reševali besedilo A, je bil najpogostejši rezultat 6 točk, 

pri učencih, ki so reševali besedilo B, je glavnina učencev dosegla 3 in 4 točke, pri učencih, ki so 

reševali besedilo C, pa sta bila najpogostejša rezultata 4 točke in 1 točka. Že po številu točk se 

lahko predvidi ugotovitev, da sta spremenljivki število in končna ocena v 5. razredu statistično 

značilno povezani, saj dobri bralci v povprečju dosegajo višje število točk, pri njih je tudi največ 

tistih, ki so dosegli vse točke. Povprečni bralci se upravičeno imenujejo tako, saj je pri njih opazna 

normalna razporeditev točk, medtem ko šibki bralci kljub krajšemu besedilu v večini dosegajo štiri 

točke in manj. Preverjena spremenljivka število let učenja angleščine pove, da je izmed testiranih 

učencev tudi nekaj naravnih govorcev oz. gre za učence, s katerimi se starši pogovarjajo v 

angleščini že od rojstva, ter da se statistično pomembno povezuje z rezultatom na testu bralnega 

razumevanja. Preverjena je bila tudi povezanost med zaznano bralno zmožnostjo učencev v 

slovenščini in številom točk na testu bralnega razumevanja. Rezultat je pokazal, da se spremenljivki 

šibko, vendar statistično pomembno povezujeta. Povezanost med rezultatom pri bralnem 

razumevanju in interesom za branje v angleščini je merjena s tremi vprašanji. Prvo vprašanje 

sprašuje učence po tem, ali bi radi več brali pri pouku angleščine, in nakazuje na šibko, vendar 

statistično pomembno povezanost med spremenljivkama. Drugo vprašanje sprašuje, ali bi učenci 

radi doma več brali angleške knjige, in tudi rezultat je šibka, statistično značilna povezanost. Tretje 

vprašanje pa preverja, ali se interes za teme, ki jih učenci berejo/bi radi brali v angleščini, povezuje 

s številom točk, ki so ga dosegli. Rezultat kaže, da med omenjenima spremenljivkama ne obstaja 

statistično pomembna povezanost. Preverjen je bil tudi vpliv števila prebranih knjig v zadnjem letu. 

Veliko učencev ni v zadnjem koledarskem letu prebralo nobene knjige in le peščica jih je prebrala 

več kot šest, zato se med spremenljivkama pojavlja šibka, vendar statistično značilna povezanost. 

Pri preverjanju uporabe IKT v angleščini za različne namene sem ugotovila, da se prav tako 

pojavlja šibka, vendar statistično značilna povezanost med rezultatom na testu bralnega 

razumevanja. Slednja se pojavlja tudi med spremenljivkama število točk in bivanje učencev v tujini, 

kjer so se sporazumevali v angleščini. Pri preverjanju povezave med številom točk in učenčevimi 

zaznavami o znanju angleškega jezika njihovih staršev sem se osredotočila na dve vprašanji. Prvo 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Klopčič, Z., magistrsko delo 

 

58 

sprašuje učence, ali njegovi starši berejo angleška besedila, drugo pa, ali imajo doma angleške 

knjige. Pri obeh vprašanjih je bil enak rezultat, gre pa za šibko, vendar statistično značilno 

povezanost med spremenljivkama. 

Pri določanju povezanosti med spremenljivkama sem uporabila Cramerjev koeficient. Razpon 

Cramerjevega koeficienta se giblje v intervalu 0 in 1, pri čemer 0 pomeni, da povezanosti med 

spremenljivkama ni, 1 pa kaže na popolno povezanost. Vrednost Cramerjevega koeficienta med 0,1 

in 0,3 pomeni, da je povezanost med spremenljivka šibka, vrednost med 0,3 in 0,7 pomeni srednje 

močno povezanost spremenljivk, vrednost nad 0,7 pa izraža močno povezanost med 

spremenljivkama. (Kraska-Miller, 2014)   

Profile bralcev sem dodatno ponazorila še v tabelarični obliki (tabela 32, priloga). Opredelila sem 

lastnosti šibkih, povprečnih in uspešnih bralcev, ki sem jih pridobila z raziskavo.     

Pri analizi polstrukturiranega intervjuja sem ugotovila, da se med učenci, ki so reševali različna 

besedila, kažejo razlike že v samih odgovorih. Učenci, ki so reševali besedilo A, večinoma 

odgovarjajo podobno, imajo izdelane strategije, poznajo svoja dobra področja, vedo, kje so njihove 

šibke točke, kaj vpliva na njihovo znanje, in si v večini želijo več brati v angleščini. Vpliv staršev je 

sorazmerno velik, na voljo imajo knjige, IKT, starši v večini znajo angleško in skupaj z njimi hodijo 

v tujino, kar pripomore k učenčevi odlični končni oceni. Med učenci, ki so reševali besedilo B, so 

odgovori zelo raznoliki, kar lahko povežemo s številom točk, ki so jih dosegali pri testu bralnega 

razumevanja. Pri povprečnih učencih se namreč kažejo največje razlike v znanju, strategijah, (želji 

po) branju v angleščini, uporabi IKT in zaznanem vplivu staršev. Učenci, ki so reševali besedilo C, 

v večini nimajo izdelanih strategij za učenje angleščine, ne želijo si brati v angleščini, večina 

njihovih staršev ne govori angleško, z njimi še niso bili v tujini, kjer bi se sporazumevali v 

angleščini, in pri večini doma nimajo niti ene angleške knjige. Kljub majhnemu vzorcu 

intervjuvanih učencev − zaradi majhnega števila učencev, ki so imeli v preteklem letu zaključeno 

zadostno ali nezadostno oceno (na dveh šolah, ki sem jih obiskala, ni bilo niti enega takega učenca) 

− se lepo pokažejo razlike med uspešnimi, povprečnimi in šibkimi bralci. Pri vsaki skupini bralcev 

se pokažejo tudi izjeme, kar pojasnijo odstopanja pri doseženem številu točk na testih bralnega 

razumevanja. 

Na osnovi raziskovalnih rezultatov sklepam, da vsi raziskovani dejavniki vplivajo na bralno 

razumevanje učencev pri vsakem posameznem besedilu. Učenci z boljšimi ocenami dosegajo višje 

število točk, uspešnejše bralno razumevanje korelira tudi s številom let učenja angleščine, mnenjem 

o bralni zmožnosti v slovenščini, interesom za branje, številom prebranih angleških knjig, uporabo 

IKT, bivanjem v tujini in zaznanim vplivom o znanju angleškega jezika staršev učencev, zajetih v 

raziskavo. V nadaljnje raziskave bi bilo smiselno v večji meri vključiti vpliv maternega jezika na 

znanje angleščine, saj, kot navaja Cummins (2000), obstaja pomembna povezava med znanjem 

maternega jezika in znanjem tujega jezika, kajti dobro poznavanje in razumevanje maternega jezika 

omogoča lažje učenje tujega jezika. Dobro bi bilo tudi razširiti vzorec učencev še na ostale regije v 

Sloveniji, narediti primerjavo med šolami na podeželju in v mestu ter primerjati razlike med 

spoloma. 

Iz povedanega lahko povzamem, da vsi dejavniki v določeni meri vplivajo tako na uspešne kot 

povprečne in šibke bralce, odvisno pa je od posameznika, v kakšni meri jih izkoristi in ali je za 

učenje tujega jezika notranje motiviran. V Evropski raziskavi o jezikovnih kompetencah med 
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okoljske dejavnike, ki najbolj vplivajo na znanje tujih jezikov in se kažejo z višjimi rezultati na 

jezikovnih testih, štejejo zgodnje učenje tujega jezika, učenje več tujih jezikov, znanje tujega jezika 

staršev, izpostavljenost učencev tujemu jeziku, uporaba tujega jezika za delo z IKT, raba tujega 

jezika med učnimi urami s strani učiteljev in učencev, pozitivna zaznava o uporabnosti učenja 

tujega jezika ter pozitivna zaznava o lastnih zmožnostih, kajti težje, kot se jim zdi učenje tujega 

jezika, slabše rezultate dosegajo (Rutar Leban idr., 2013). Med kognitivne dejavnike šteje Erbeli 

(2014, str. 52) kot največjo razliko med uspešnimi in šibkimi bralci vpliv dekodiranja na bralno 

razumevanje, saj slednji manj besed prepoznajo takoj in se morajo zanašati na fonemsko analizo 

besede, ugibanje ali na oboje. Uspešni bralci poznane besede prepoznajo v 1/20 sekunde, nove 

besede se naučijo v petih ponovitvah, brez napak pri priklicu in ne potrebujejo posebnih namigov iz 

sobesedila. Kljub temu sem ugotovila, da so končne ocene pri angleščini v večini primerov realen 

odraz testa bralnega razumevanja slovenskih šestošolcev, da je med njimi veliko uspešnih bralcev, 

kar nekaj povprečnih in zelo malo šibkih bralcev, med katerimi (po osebnih izkušnjah z 

anketiranimi učenci) prevladujejo priseljenci, učenci z nizkim ekonomsko-socialnim statusom v 

družini in otroci s posebnimi potrebami (npr. dislektiki). 
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6 PRILOGE 

6.1 PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 

 
 
 

Anketni vprašalnik 

 

Ime osnovne šole: .................................................................. 

Spol (obkroži):      M   Ž 

Starost (leta in meseci): ..................................................................... 

Število let učenja angleščine (vključno s tečaji, krožki): ............................................................ 

Zaključna ocena pri angleščini v 5. razredu: ............................... 

1. Kako dobro po tvojem mnenju bereš v slovenščini? 

a) zelo slabo 

b) slabo 

c) dobro  

d) zelo dobro 

 

2. Kako dobro po tvojem mnenju bereš v angleščini? 

a) zelo slabo 

b) slabo 

c) dobro 

d) zelo dobro 

 

3. Koliko angleških knjig si prebral/a v zadnjem letu? 

a) nobene 

b) 1−3 

c) 4−6 

d) več kot 6 

 

4. Katera besedila bereš v angleščini?        (obkrožiš lahko več odgovorov) 

a) besedila iz učbenika 

b) knjige za angleško bralno značko 

c) besedila na spletnih straneh 

d) besedila v angleških revijah 

e) angleške knjige, ki jih sam/a izberem v knjižnici 

 

5. Ali tvoji starši berejo besedila v angleškem jeziku? 

a) nikoli 

b) občasno 

c) pogosto 

d) vsak dan 

6. Ali imate doma knjige v angleškem jeziku? 

a) nimamo 

Tvoja šifra:  

---------------------------

-- 
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b) imamo jih malo 

c) imamo jih kar nekaj 

d) imamo jih veliko 

 

7. Koliko časa (seštej tedne skupaj) si preživel v tujini, kjer si se sporazumeval v 

angleščini?  

a) nič  

b) 1–2 tedna  

c) 2 tedna–1 mesec 

d) več kot 1 mesec 

e) več kot 1 leto 

 

8. Koliko časa na teden (seštej ure skupaj) gledaš angleške risanke, filme, nadaljevanke, 

igraš igre ipd. na televiziji, računalniku, pametnem telefonu ali tabličnem 

računalniku? 

 

a) Nič. Spremljam le stvari v maternem jeziku. 

b) 1–3 ure na teden. 

c) 3–5 ur na teden. 

d) Več kot 5 ur na teden. 

e) Več kot 10 ur na teden. 

 

9. Kaj narediš, če besede v angleščini ne razumeš?          (Obkrožiš lahko več odgovorov) 

a) Pogledam v slovar. 

b) Poskušam razumeti njen pomen s pomočjo ostalih besed. 

c) Besedo poskušam uganiti. 

d) Ne storim ničesar. 

 

10. Ali bi rad/a več bral/a pri pouku angleščine? 

a) da 

b) ne 

 

11. Ali bi doma rad/a bral/a več angleških knjig? 

a) da 

b) ne  

 

12. O katerih temah najraje bereš/bi najraje bral/a v angleščini?        (napiši)  

.......................................................................................................................................................... 

 

 

 

Hvala lepa za sodelovanje in veliko uspeha pri učenju!
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6.2 PRILOGA 2: Besedilo A 

LITTLE TIM AND HIS BROTHER SAM 

Little Tim was a very lucky boy. He had a lovely home, with the nicest parents you could hope for. 

He had a big garden, with a swing and a football net in it. And growing in the garden where lots of 

trees that you could climb and have adventures in. Little Tim even had a nice school, which he 

enjoyed going to every day and where he had lots of friends. In fact, almost everything in Tim's life 

was nice. Everything that is apart from one thing - Tim's brother Sam. 

Sam was a very naughty boy. Worse still, whenever he got into mischief – which he did almost all 

of the time – he managed to make it look as though someone else was to blame. And that someone 

was usually poor Tim. 

Once Sam thought that he would put salt in the sugar bowl instead of sugar. That afternoon, Sam 

and Tim's parents had some friends round for tea. All the guests put salt in their cups of tea, of 

course, thinking it was sugar. Well, being very polite they didn't like to say anything, even though 

their cups of tea tasted very strange indeed!  When Sam and Tim's parents tasted their tea, however, 

they guessed immediately that someone had been playing a trick. They had to apologise to their 

guests and make them all fresh cups of tea. And who got the blame? Little Tim did, because Sam 

had sprinkled salt on Tim's bedroom floor so that their mother would think that Tim was the culprit. 

Another time, Sam and Tim were playing football in the garden when Sam accidentally kicked the 

ball against a window and broke it. Sam immediately ran away and hid, so that when their father 

came out to investigate; only Tim was to be seen. So poor little Tim got the blame again. 

Then there was the time when Sam and Tim's Aunt Jessica came to stay. She was a very nice lady, 

but she hated anything creepy-crawly, and as far as she was concerned that included frogs. So what 

did Sam do? Why, he went down to the garden pond and got a big green frog to put in Aunt 

Jessica's handbag. When Aunt Jessica opened her handbag to get her glasses out, there staring out 

of the bag at her were two froggy eyes. 

»Croak!« said the frog. 

»Eeek!« yelled Aunt Jessica and almost jumped out of her skin. 

»I told Tim not to do it, « said Sam. 

Tim opened his mouth and was about to protest his innocence when his mother said, »Tim, go to 

your room immediately and don't come out until you are told.« Poor Tim went to his room and had 

to stay there until after supper. Sam thought it was very funny. 

The next day, Sam decided that he would play another prank and blame it on Tim. He went to the 

garden shed and, one by one, took out all the garden tools. When he thought no-one was watching, 

he hid them all in Tim's bedroom cupboard. In went the spade, the fork, the watering can, the trowel 

– in fact, everything except the lawnmower. And the only reason that the lawnmower didn't go in 

was because it was too heavy to carry! 
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 But this time, Sam's little prank was about to come unstuck, for Aunt Jessica had seen him creeping 

up the stairs to Tim's bedroom with the garden tools. She guessed immediately what Sam was up to, 

and who was likely to get the blame. When Sam wasn't about, she spoke to Tim. The two of them 

whispered to each other for few seconds and then smiled triumphantly. Later that day, Sam and 

Tim's father went to the garden shed to do some gardening. Imagine hit surprise when all he saw 

were some old flower pots and the lawnmower. He searched high and low the garden tools. He 

looked behind the compost heap, under the garden steps, behind the sand pit and in the garage. But 

they weren't anywhere to be seen. 

Then he started searching in the house. He looked in the kitchen cupboard, and was just looking 

under the stairs when something at the top of the stairs caught his eye. The handle from the garden 

spade was sticking out of the door to Sam's bedroom. Looking rather puzzled, he went upstairs and 

walked into Sam's bedroom. There, nestling neatly in the cupboard, were the rest of the tools. 

»Sam, come up here immediately, « called his father. Sam, not realising anything was amiss, came 

sauntering upstairs. Suddenly he saw all the garden tools that he had so carefully hidden in Tim's 

cupboard now sitting in his cupboard. He was speechless. 

»Right, « said his father, »before you go out to play, you can take all the tools back down to the 

garden shed. Then you can cut the grass. Then you can dig over the flower beds, and then you can 

do the weeding. « 

Well, it took Sam hours to do all the gardening. Tim and Aunt Jessica watched from the window 

and clutched their sides with laughter. Sam never did find out how all the garden tools found their 

way into his bedroom, but I think you've guessed, haven't you? 

 

1. What was the only problem in Tim’s life? 

a) His parents.                      b) His schoolmates.              c) His brother.  

 

2. What did Sam do all the time? 

a) He blamed Tim.         b) He helped Tim.              c) He played 

football.  

 

3. Why did all the guests put salt in their cups of tea? Because ...  

a) ... they liked salty tea.                       b) ... Sam put salt into a wrong bowl.           c) ... Tim 

was playing tricks. 

 

4. Why did Sam break the window while playing football? 

a) He wanted to blame Tim.         b) He wanted to make his father angry.     c) He did it by 

chance.  

 

5. Where did Aunt Jessica find a frog? 
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a) In the garden.                                       b) In her glasses case.                        c) In her 

handbag.  

 

6. Who helped Tim not to be blamed again? 

a) Aunt Jessica                         b) his mother                  c) Sam  

 

7. How did the father find his garden tools in Sam’s room? 

a) He saw a part of a spade.                    b) He was cleaning his room.                   c) He looked 

under the stairs. 

 

8. How do you think all the garden tools came into Sam's room? 

a) Father put them there by mistake.   b) Aunt Jessica and Tim put them there.  c) Sam put 

them there. 

 

6.3 PRILOGA 3: Besedilo B 

TIRED OF BEING A LITTLE GIRL 

»Oh, dear me,« sighed little Eva one fine morning, »I am tired of being a little girl. I wish I could be 

something else.« 

»Well,« said a voice near her, »what would you like to be?« 

Eva looked about in surprise. She saw no one, but the voice repeated the words, »What would you 

like to be?« 

Just to see what would happen, Eva spoke up quite loud and said, »I should like to be a rosebud.« 

The words were hardly out of her mouth before she felt her skirts twisting close around her body in 

a very queer way. She had on a little pink cambric frock, but when she touched it she found it was 

not cambric any longer, it was made of rose-leaves. She looked down at her feet. They felt very 

queer; they seemed to be turning green, and up and down her legs where funny little sharp things. 

The next moment Eva knew she was a rosebud. She was growing on a bush in the garden. The wind 

swayed her gently back and forth. It was charming. Although she was a rosebud she knew 

everything that went around her. Suddenly she saw a lovely fairy bending over her. 

»Ah,« said the fairy, »this rose-petal is filled with dew. First I will drink the dew, then I will 

eat the tender end of the bud for breakfast.« 

»Don't, don't,« cried Eva, »if you do you will eat my head.« The fairy began to laugh. 

»Please make me something else, quick,« cried Eva, »make me into a bird.« 

Before Eva knew how it happened she was hopping round among the daisies, a real live bird. 

»This is great fun,« she cried, »but I begin to feel hungry.« 

»Do you?« cried a voice beside her, »then I'll feed you.« 

To her horror in front of her stood a frightful little elf, holding in his hand an ugly worm, which he 

wanted to force into her mouth. Eva tried to scream; she looked round, hoping to see a friendly face, 
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but the only faces she saw were those of some dreadful green apples, which seemed to be jeering at 

her from a tree. 

»I won't eat that worm,« she screamed; »I'm not a real bird! I'm a – I'm a – «  Just then the 

sky grew dark, the wind blew fiercely; Eva put her hands to her head, frightened, yet glad, glad to 

find that she had hands and head, that she was not a bird. 

»Why, it's raining hard,« she said; »where have I been? I must have fallen asleep under the 

apple tree.« And then Eva ran into the house as fast as she could go, to tell her strange dream to her 

mother. 

»And, oh, mamma, she cried, »I've decided that I would rather be a little girl than anything.«  

 

1. Why do you think Eva wanted to be someone else? Because ... 

a) she met a fairy.                    b) she and her mother had a fight.         c) she was sick of 

being so young 

 

2. What did Eva want to be at first? 

a) a little girl         b) a rosebud          c) a bird  

 

3. After she changed (for the first time), her feet were ... 

a) sharp and green.       b) little and pink.          c) long and red. 

 

4. What did the fairy do when Eva was a flower?  

a) She ate her head.        b) She drank the dew.         c) She transformed her into a 

bird.  

 

5.  What happened after Eva turned into a bird? 

a) She ate a worm.        b) She was hungry.                        c) It started to rain.  

 

6. Who fed Eva? 

a) a scary elf         b) a scared elf                                     c) a horrible elf   

 

7. Who found Eva under the tree? 

a) her mother       b) no one                         c) a stranger    

 

8. Did Eva really turn into a rosebud and a bird? 

a) No, she was just dreaming.       b) Yes, the fairy changed her.           c) No, she turned into an 

apple tree. 
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6.4 PRILOGA 4: Besedilo C 

PETER AND THE WOLF 

(fable) 

 

Once upon a time, there was a little Shepherd who lived 

in a town near the woods. His name was Peter, and he 

was always taking care of the flock. 

He was always bored and alone on the field, used to play 

alone. He was trying to find out how to have fun. Finally, 

he got an idea. He decided to make fun out of his 

neighbours. 

One day, Peter started to shout –“Help, help! The wolf is 

coming!”- The alarmed neighbours ran out to help him, 

but they just found Peter laughing -“Ha, ha, ha, you are so silly, I 

was joking!”The neighbours, really angry, went back home. 

On the next day, Peter did the same – “Help, help! The wolf is coming!”- Some 

of the neighbours’ didn´t pay him attention, but the others ran out again to 

help Peter. But it was a bad joke again, Peter couldn’t stop laughing and the 

good neighbours just decided to ignore him. 

The day after, Peter the Shepherd was with the flock, when a big wolf 

appeared and started to eat the sheep. Peter could not believe it, and started 

to shout again – “Help, help! a wolf is eating my sheep!” 

But no one in town ran out to help him, the wolf ate all the sheep and Peter 

felt really alone. 

From that day he never lied again and started to look for a job considering that 

he didn´t have any sheep left. 

(Adapted from: http://www.shortstories.net/peter-wolf/, April 2014) 

 

1. Why did Peter decide to make fun out of his neighbours? Because ... 

a) they didn't like him       b) he was lonely                       c) he was angry  

 

2. What did Peter say to the neighbours the first day? 

http://www.shortstories.net/peter-wolf/
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a) The wolf is here!       b) The wolf is eating my sheep!   c) The wolf is 

coming! 

3. How did the neighbours feel, when Peter was laughing? 

a) they laughed with him          b) they were mad            c) they helped 

him 

 

4. What did the neighbours do the second day, when Peter was calling for 

help? 

a) they all came             b) they ignored him         c) the good ones 

came 

 

5. How many times did Peter call for help? 

a) two                                       b) three         c) four 

 

6. What happened when no one came to help the Shepherd? 

a) the wolf ate one sheep     b) the wolf ate all the sheep     c) Peter chased 

the wolf away  

 

7. When did Peter find out that it is not good if you lie? 

a) when he laughed    b) when he found a new job       c) when no one 

helped him  

 

8. What is the main idea of the fable? 

a) It’s really good to lie. 

b) Everybody wants to help you if you make fun of them. 

c) Lying leads to bad consequences
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6.5 PRILOGA 5: Intervju (vprašanja in odgovori učencev)  

Besedilo A (Little Tim and his brother Sam): 

Učenec 1: 

1. Ali si se potrudila pri reševanju ali si obkroževala po občutku? 

Sem se potrudila. 

2. Na kakšen način bi lahko izboljšala rezultat?  

Sem dosegla vse točke. 

3. Ali bo tvoja ocena pri angleščini letos enaka kot lani?  

Ocena bo ostala 5. 

4. Kaj po tvojem mnenju najbolj vpliva na tvoje bralno razumevanje v angleščini? 

Najbolj je vplivalo gledanje risank v zgodnjem otroštvu. Še vedno gledam angleške 

programe, vendar nimam več toliko časa, kot sem ga imela, ko sem bila mlajša. 

5. Ali na tvoje znanje angleščine bolj vpliva pouk ali zunajšolsko okolje (starši, TV, računalnik 

ipd.)? 

Zunajšolsko okolje. Starši niti ne toliko, bolj sama. 

6. Čemu posvetiš več časa: gledanju angleških TV filmov, oddaj ipd. ali igranju angleških 

računalniških iger? 

Več časa posvetim računalniku in igranju angleških igric, poslušanju angleške glasbe. 

Gledam tudi Disney channel. 

7. Ali te moti, če gledaš angleški film brez podnapisov? 

Ne. 

8. *Kje v tujini si se že sporazumevala v angleškem jeziku? (Vprašanje za tiste, ki so obkrožili, 

da so se že sporazumevali v tujini, in sicer v angleškem jeziku) 

Nisem še bila v tujini. 

9. Na kaj pomisliš ob besedi branje? 

Na knjige in različna besedila. Bolj na tiho branje. 

10. Kdo je zate dober bralec? 

Moja mami (v slovenščini, angleško ne zna). V angleščini pa je dober bralec nekdo, ki 

dobro pozna jezik. 

11. *Kaj lahko narediš za to, da bi doma brala več angleških knjig? (Vprašanje za tiste, ki so 

obkrožili, da si želijo več brati doma) 

Raje berem angleška besedila na računalniku, na spletu. 

12. *Si že prebrala katero izmed angleških knjig, ki jih imate doma? (Vprašanje za tiste, ki so 

obkrožili, da imajo doma angleške knjige) 

Nisem.  

13. *Kakšna angleška besedila berejo tvoji starši? (Vprašanje za tiste, ki so obkrožili, da njihovi 

starši berejo v angleščini) 

Ne berejo angleških besedil.  

14. Ali uporabljaš slovar? Uporabljam. 

14.1. Kakšen slovar uporabljaš? Na računalniku imam naložen angleško-slovenski in 

slovensko-angleški slovar. Uporabljam tudi slovar v delovnem zvezku (priloga v obliki 

majhne knjige). 

14.2. Kdaj ga uporabiš? Kadar česa ne razumem. 
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14.3. Ali te je kdo učil, kako uporabljati slovar? Ne. 

15. Ali misliš, da je v OŠ premalo/preveč branja v angleščini? 

Ravno prav.  

15.1. Ali je preveč/premalo tihega ali glasnega branja? 

Več je glasnega branja. 

Učenec 2: 

1. Ali si se potrudil pri reševanju ali si obkroževal po občutku? 

Potrudil. 

2. Na kakšen način bi lahko izboljšal rezultat? 

Bolj pozorno bi moral prebrati enega izmed odstavkov. 

3. Ali bo tvoja ocena pri angleščini letos enaka kot lani? 

Ne. Letos bom najbrž imel zaključeno eno oceno nižje (4). 

4. Kaj po tvojem mnenju najbolj vpliva na tvoje bralno razumevanje v angleščini? 

Pouk in igranje računalniških iger. 

5. Ali na tvoje znanje angleščine bolj vpliva pouk ali zunajšolsko okolje (starši, TV, računalnik 

ipd.)? 

Oboje vpliva enako. 

6. Čemu posvetiš več časa: gledanju angleških TV filmov, oddaj ipd. ali igranju angleških 

računalniških iger? 

Več časa namenim igranju računalniških iger. 

7. Ali te moti, če gledaš angleški film brez podnapisov? 

Ne. 

8. *Kje v tujini si se že sporazumeval v angleškem jeziku? (Vprašanje za tiste, ki so obkrožili, 

da so se že sporazumevali v tujini v angleškem jeziku) 

Vsako leto gremo smučat v Francijo in tam v restavraciji naročam v angleščini. Tudi če česa 

ne vem, kdaj vprašam po angleško. 

9. Na kaj pomisliš ob besedi branje? 

Na knjige. Na tiho branje. 

10. Kdo je zate dober bralec?  

Nekdo, ki tekoče bere.  

11. *Kaj lahko narediš za to, da bi doma bral več angleških knjig? (Vprašanje za tiste, ki so 

obkrožili, da si želijo več brati doma) 

Ne želim brati v angleščini. 

12. *Si že prebral katero izmed angleških knjig, ki jih imate doma? (Vprašanje za tiste, ki so 

obkrožili, da imajo doma angleške knjige) 

Sem. Mlajši sestri včasih preberem kakšno kratko angleško pravljico. 

13. *Kakšna angleška besedila berejo tvoji starši? (Vprašanje za tiste, ki so obkrožili, da njihovi 

starši berejo v angleščini) 

Bereta knjige na kindle-u. 

 

14. Ali uporabljaš slovar? Da. 

14.1. Kakšen slovar uporabljaš? Aplikacijo na pametnem telefonu. Včasih tudi google 

translate. 
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14.2. Kdaj ga uporabiš? Kadar besede ne razumem. 

14.3. Ali te je kdo učil, kako uporabljati slovar? Ne. Sam sem se naučil. 

15. Ali misliš, da je v OŠ premalo/preveč branja v angleščini? Premalo. 

15.1. Ali je preveč/premalo tihega ali glasnega branja? Oboje. 

Učenec 3: 

1. Ali si se potrudila pri reševanju ali si obkroževala po občutku? 

Odvisno od vprašanja. Kakšno sem odgovorila po občutku. 

2. Na kakšen način bi lahko izboljšala rezultat? 

Bolj pozorno bi morala brati. 

3. Ali bo tvoja ocena pri angleščini letos enaka kot lani? 

Lani sem za las ujela 5. Letos bom imela najbrž 4, ker še nimam nobene odlične ocene. 

4. Kaj po tvojem mnenju najbolj vpliva na tvoje bralno razumevanje v angleščini?  

Pouk in gledanje televizije. 

5. Ali na tvoje znanje angleščine bolj vpliva pouk ali zunajšolsko okolje (starši, TV, računalnik 

ipd.)? 

Bolj vpliva pouk in učiteljica, ker nam daje veliko domače naloge in se moramo potruditi. 

6. Čemu posvetiš več časa: gledanju angleških TV filmov, oddaj ipd. ali igranju angleških 

računalniških iger? 

Največ gledam Disney channel. Mami mi pusti gledati največ eno uro na dan, zvečer pred 

spanjem. 

7. Ali te moti, če gledaš angleški film brez podnapisov? 

Včasih me moti, ker ne razumem vseh besed. 

8. *Kje v tujini si se že sporazumevala v angleškem jeziku? (Vprašanje za tiste, ki so obkrožili, 

da so se že sporazumevali v tujini, v angleškem jeziku) 

Bili smo z družino na počitnicah v Egiptu in v Španiji (en teden). 

9. Na kaj pomisliš ob besedi branje? 

Na glasno branje pred razredom. 

10. Kdo je zate dober bralec? 

Naša učiteljica. 

11. *Kaj lahko narediš za to, da bi doma bral več angleških knjig? (Vprašanje za tiste, ki so 

obkrožili, da si želijo več brati doma) 

Lahko si sposodim knjige v knjižnici, in namesto da gledam televizijo, berem knjigo. 

12. *Si že prebrala katero izmed angleških knjig, ki jih imate doma? (Vprašanje za tiste, ki so 

obkrožili, da imajo doma angleške knjige) 

Od tete sem za rojstni dan dobila pravljice v angleščini. Včasih kakšno preberem. 

13. *Kakšna angleška besedila berejo tvoji starši? (Vprašanje za tiste, ki so obkrožili, da njihovi 

starši berejo v angleščini) 

Kakšna navodila in pa besedila na spletu. 

14. Ali uporabljaš slovar? Da. 

14.1. Kakšen slovar uporabljaš? Največkrat uporabljam slovensko-angleškega, včasih tudi 

angleško-slovenskega. Imamo ga doma, v obliki male knjige. 

14.2. Kdaj ga uporabiš? Kadar ne vem, kako se reče ali napiše kakšna angleška beseda. 

Uporabim ga tudi, kadar česa ne razumem. 
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14.3. Ali te je kdo učil, kako uporabljati slovar? Mami mi je pokazala, kako poiščeš 

besede, potem pa sem se še sama česa novega naučila. 

15. Ali misliš, da je v OŠ premalo/preveč branja v angleščini? Premalo. 

15.1. Ali je preveč/premalo tihega ali glasnega branja? Premalo je glasnega branja. 

Učenec 4: 

1. Ali si se potrudil pri reševanju ali si obkroževal po občutku? 

Sem se potrudil. 

2. Na kakšen način bi lahko izboljšal rezultat? 

Mislim, da sem se dobro odrezal. Le pri enem vprašanju nisem bil popolnoma prepričan, ali 

sem obkrožil pravilen odgovor ali ne. 

3. Ali bo tvoja ocena pri angleščini letos enaka kot lani? 

Ja. 

4. Kaj po tvojem mnenju najbolj vpliva na tvoje bralno razumevanje v angleščini? 

Največ vplivajo računalniške igre in gledanje angleških filmov. Vpliva tudi učiteljica in 

pouk. 

5. Ali na tvoje znanje angleščine bolj vpliva pouk ali zunajšolsko okolje (starši, TV, računalnik 

ipd.)? 

Odvisno. Na besedišče bolj vpliva zunajšolsko okolje, na znanje slovnice pa pouk in 

učiteljica. 

6. Čemu posvetiš več časa: gledanju angleških TV filmov, oddaj ipd.  ali igranju angleških 

računalniških iger? 

Obojemu posvetim približno enako časa.  

7. Ali te moti, če gledaš angleški film brez podnapisov? 

Ne.  

8. *Kje v tujini si se že sporazumeval v angleškem jeziku? (Vprašanje za tiste, ki so obkrožili, 

da so se že sporazumevali v tujini, v angleškem jeziku) 

S starši sem bil en teden v Londonu, en teden na Irskem in en teden v Turčiji. Tam sem se 

večinoma sporazumeval v angleščini, najmanj seveda v Turčiji. Najbolje mi je bilo v 

Londonu, kjer sem ugotovil, kako težko je včasih razumeti Angleže. 

9. Na kaj pomisliš ob besedi branje? 

Na knjige. Pomislim bolj na tiho branje. 

10. Kdo je zate dober bralec? 

Moj oči in naša učiteljica, ker lahko bereta zelo hitro in se jima ne zatika. 

11. *Kaj lahko narediš za to, da bi doma bral več angleških knjig? (Vprašanje za tiste, ki so 

obkrožili, da si želijo več brati doma) 

Ne želim si več brati. 

12. *Si že prebral katero izmed angleških knjig, ki jih imate doma? (Vprašanje za tiste, ki so 

obkrožili, da imajo doma angleške knjige) 

Sem, ko sem bil še mlajši. 

13. *Kakšna angleška besedila berejo tvoji starši? (Vprašanje za tiste, ki so obkrožili, da njihovi 

starši berejo v angleščini) 

Oči bere angleška besedila na računalniku, na spletnih straneh. Ker se ukvarja z 

računalništvom, veliko bere predvsem za službo, da je na tekočem z novostmi. 

14. Ali uporabljaš slovar? 
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Uporabljam ga, kadar očija ni doma. Drugače vprašam njega in je hitreje. 

14.1. Kakšen slovar uporabljaš? Tistega, ki ga imam naloženega na računalniku. 

14.2. Kdaj ga uporabiš? Kadar ne razumem besede. 

14.3. Ali te je kdo učil, kako uporabljati slovar? Ne. Sam sem se naučil. 

15. Ali misliš, da je v OŠ premalo/preveč branja v angleščini? Ravno prav. 

15.1. Ali je preveč/premalo tihega ali glasnega branja? Se mi zdi, da je dovolj obojega. 

Učenec 5: 

1. Ali si se potrudila pri reševanju ali si obkroževala po občutku? 

Sem se potrudila. 

2. Na kakšen način bi lahko izboljšala rezultat? 

Če bi imela boljši besedni zaklad pri angleščini, bi mogoče dosegla vse točke. Pri kakšnem 

vprašanju nisem bila čisto prepričana in sem se odločala med dvema odgovoroma. 

3. Ali bo tvoja ocena pri angleščini letos enaka kot lani? 

Trenutno imam enako število petk in štiric. Se bom potrudila za končno oceno pet. 

4. Kaj po tvojem mnenju najbolj vpliva na tvoje bralno razumevanje v angleščini? 

Moj besedni zaklad. Če bi poznala več angleških besed, bi bilo moje bralno razumevanje 

boljše. 

5. Ali na tvoje znanje angleščine bolj vpliva pouk ali zunajšolsko okolje (starši, TV, računalnik 

ipd.)? 

Oboje vpliva približno enako. Večkrat poskušam besede, ki se jih naučimo pri pouku, potem 

doma uporabiti v različnih povedih in tako lažje razumem njihov pomen. Veliko besed se 

naučim tudi, ko poslušam angleške pesmi. TV in računalnik vplivata bolj malo, saj nimamo 

tistega paketa, kjer bi lahko gledala tuje programe. 

6. Čemu posvetiš več časa: gledanju angleških TV filmov, oddaj ipd.  ali igranju angleških 

računalniških iger? 

Več časa posvetim gledanju televizije. 

7. Ali te moti, če gledaš angleški film brez podnapisov? 

Malo me moti, ker ne razumem čisto vsega. Razumem bistvo, ampak ne razumem pa vseh 

podrobnosti. 

8. *Kje v tujini si se že sporazumevala v angleškem jeziku? (Vprašanje za tiste, ki so obkrožili, 

da so se že sporazumevali v tujini, v angleškem jeziku) 

V Avstriji na smučanju in na morju v Grčiji. Vprašala sem, če česa nisem vedela, in naročila 

sem hrano v restavraciji. 

9. Na kaj pomisliš ob besedi branje? 

Na knjige in revije. Bolj na tiho branje. 

10. Kdo je zate dober bralec? 

Nekdo, ki ima dober besedni zaklad in mu ni nerodno brati pred razredom ali pred množico 

ljudi. 

11. *Kaj lahko narediš za to, da bi doma brala več angleških knjig? (Vprašanje za tiste, ki so 

obkrožili, da si želijo več brati doma) 

Grem v knjižnico in vprašam knjižničarko, katere knjige so primerne zame in si jih 

izposodim. 

12. *Si že prebrala katero izmed angleških knjig, ki jih imate doma? (Vprašanje za tiste, ki so 

obkrožili, da imajo doma angleške knjige) 
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Sem prebrala dve knjigi, vendar mi nista bili všeč, ker sta bolj za odrasle. 

13. *Kakšna angleška besedila berejo tvoji starši? (Vprašanje za tiste, ki so obkrožili, da njihovi 

starši berejo v angleščini) 

Mami občasno bere angleške knjige, večinoma romane. Oči ne zna angleško. 

14. Ali uporabljaš slovar? Da. 

14.1. Kakšen slovar uporabljaš? Slovensko-angleški in angleško-slovenski. 

14.2. Kdaj ga uporabiš? Kadar ne razumem besede, ali ne vem točno, kako se kakšna 

beseda napiše/izgovori. 

14.3. Ali te je kdo učil, kako uporabljati slovar? Mami mi je pokazala, kako se poišče 

besede in kje piše, kako se beseda izgovori. 

15. Ali misliš, da je v OŠ premalo/preveč branja v angleščini? Premalo. 

15.1. Ali je preveč/premalo tihega ali glasnega branja? Premalo je tihega branja, saj vedno 

beremo na glas, ko preverjamo domačo nalogo ali jemljemo novo snov. 

Besedilo B (Tired of being a little girl) 

Učenec 1: 

1. Ali si se potrudila pri reševanju ali si obkroževala po občutku? 

Pri nekaterih vprašanjih sem se potrudila, pri nekaterih ne. 

2. Na kakšen način bi lahko izboljšala rezultat? 

Bolj bi se morala potruditi. 

3. Ali bo tvoja ocena pri angleščini letos enaka kot lani? 

Potrudila se bom, da bom imela zaključeno 4. Lani sem imela 3. 

4. Kaj po tvojem mnenju najbolj vpliva na tvoje bralno razumevanje v angleščini? 

To, da veliko gledam angleške filme, nanizanke in nesinhronizirane risanke. 

5. Ali na tvoje znanje angleščine bolj vpliva pouk ali zunajšolsko okolje (starši, TV, računalnik 

ipd.)? 

Oboje, mogoče bolj domače okolje. Večkrat delam domače naloge na računalniku in si 

pomagam s spletom. 

6. Čemu posvetiš več časa: gledanju angleških TV filmov, oddaj ipd.  ali igranju angleških 

računalniških iger? 

Večkrat uporabljam računalnik (najbolj za youtube). Iger ne igram, ampak poslušam glasbo, 

berem opise pevcev, igralcev, filmov ipd. Uporabljam ga tudi za pomoč pri domačih 

nalogah za angleščino. 

7. Ali te moti, če gledaš angleški film brez podnapisov? 

Ne. Če gledam film brez podnapisov, se velikokrat česa novega naučim. Tudi kadar gledam 

kaj na youtube, večkrat ni prevodov in se moram znajti sama. 

8. *Kje v tujini si se že sporazumevala v angleškem jeziku? (Vprašanje za tiste, ki so obkrožili, 

da so se že sporazumevali v tujini, v angleškem jeziku) 

Nisem bila v tujini, gremo pa naslednji teden, ko bodo zimske počitnice. 

9. Na kaj pomisliš ob besedi branje? 

Na knjige, tiho branje. 

10. Kdo je zate dober bralec? 

Sošolka, ki ima dobre ocene in se ji pri branju ne zatika. 
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11. *Kaj lahko narediš za to, da bi doma brala več angleških knjig? (Vprašanje za tiste, ki so 

obkrožili, da si želijo več brati doma) 

Grem v knjižnico in si sposodim angleške knjige. 

12. *Si že prebrala katero izmed angleških knjig, ki jih imate doma? (Vprašanje za tiste, ki so 

obkrožili, da imajo doma angleške knjige) 

Sestra ima nekaj angleških knjig. Včasih grem v njeno sobo, ko mi je dolgčas in kakšno 

preberem ali preletim. 

13. *Kakšna angleška besedila berejo tvoji starši? (Vprašanje za tiste, ki so obkrožili, da njihovi 

starši berejo v angleščini) 

Starši ne razumejo angleško. 

14. Ali uporabljaš slovar? Da. 

14.1. Kakšen slovar uporabljaš? Kadar sem na računalniku, si pomagam z googlom, včasih 

uporabim tudi navaden slovar. Največkrat vprašam sestro. 

14.2. Kdaj ga uporabiš? Če kakšne besede ne razumem. 

14.3. Ali te je kdo učil, kako uporabljati slovar? Starejša sestra. 

15. Ali misliš, da je v OŠ premalo/preveč branja v angleščini? Preveč. 

15.1. Ali je preveč/premalo tihega ali glasnega branja? Preveč je glasnega branja. 

Učenec 2: 

1. Ali si se potrudil pri reševanju ali si obkroževal po občutku? 

Potrudil sem se. 

2. Na kakšen način bi lahko izboljšal rezultat? 

Več bi se učil, ponavljal snov za nazaj, tudi iz 4. in 5. razreda, mogoče pogledal snov za 

naprej, vzel kakšno knjigo za 7. razred. 

3. Ali bo tvoja ocena pri angleščini letos enaka kot lani? 

Ne. Letos bo povsem drugače. Lani sem bil med oceno dve in tri, na koncu sem imel 

zaključeno tri. Letos pa imam same štirice. 

4. Kaj po tvojem mnenju najbolj vpliva na tvoje bralno razumevanje v angleščini? 

Počitnice v tujini, igram igrice, berem besedila in tako se veliko naučim. 

5. Ali na tvoje znanje angleščine bolj vpliva pouk ali zunajšolsko okolje (starši, TV, računalnik 

ipd.)? 

Najbolj vpliva pouk in učiteljica. 

6. Čemu posvetiš več časa: gledanju angleških TV filmov, oddaj ipd.  ali igranju angleških 

računalniških iger? 

Oboje enako. Veliko gledam Disney channel in angleške filme na POP TV, Kanalu A.  

7. Ali te moti, če gledaš angleški film brez podnapisov? 

Ne. Razumem tudi brez. 

8. *Kje v tujini si se že sporazumeval v angleškem jeziku? (Vprašanje za tiste, ki so obkrožili, 

da so se že sporazumevali v tujini, v angleškem jeziku) 

Leta 2011 ali 2012  smo bili z družino v Franciji dva meseca. Tam se je en Anglež izgubil in 

v angleščini sem mu razložil, kam mora iti. Uporabljal sem tudi kretnje, ker nisem poznal 

vseh besed. 

9. Na kaj pomisliš ob besedi branje? 

Na angleške in slovenske knjige. Bolj na tiho branje. 

10. Kdo je zate dober bralec? 
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Nekdo, ki ima dobre ocene. 

11. *Kaj lahko narediš za to, da bi doma bral več angleških knjig? (Vprašanje za tiste, ki so 

obkrožili, da si želijo več brati doma) 

Sodelujem pri angleški bralni znački. Rad berem predvsem grozljivke pa tudi humoristične 

in akcijske zgodbe. 

12. *Si že prebral katero izmed angleških knjig, ki jih imate doma? (Vprašanje za tiste, ki so 

obkrožili, da imajo doma angleške knjige) 

Nimamo nobene knjige. 

13. *Kakšna angleška besedila berejo tvoji starši? (Vprašanje za tiste, ki so obkrožili, da njihovi 

starši berejo v angleščini) 

Oči večkrat bere angleške knjige, ki si jih sposodi, bere tudi angleške revije. Mami bere v 

angleščini le občasno, če ji je dolgčas. 

14. Ali uporabljaš slovar? Da. 

14.1. Kakšen slovar uporabljaš? Taka majhna in rdeča knjiga je. 

14.2. Kdaj ga uporabiš? Kadar kaj berem in ne razumem besede. 

14.3. Ali te je kdo učil, kako uporabljati slovar? Mami mi je želela pomagati, vendar ni 

znala. Potem ji nisem več pustil, da mi pomaga in sem se naučil sam. 

15. Ali misliš, da je v OŠ premalo/preveč branja v angleščini? Ravno prav. 

15.1. Ali je preveč/premalo tihega ali glasnega branja?  Ne. Več beremo glasno, kar mi je 

všeč. 

 

Učenec 3: 

1. Ali si se potrudil pri reševanju ali si obkroževal po občutku? 

Bolj po občutku. Malo sem pogledal po besedilu, kje je podobna beseda, in obkrožil tisti 

odgovor. 

2. Na kakšen način bi lahko izboljšal rezultat? 

Bolj pozorno bi moral brati in se skoncentrirati. 

3. Ali bo tvoja ocena pri angleščini letos enaka kot lani? 

Ne vem še. Lani sem imel štiri. Letos imam že eno dvojko, eno štirico in tri trojke. 

4. Kaj po tvojem mnenju najbolj vpliva na tvoje bralno razumevanje v angleščini? 

Najbolj vpliva to, ali se potrudim ali če se ne potrudim. 

5. Ali na tvoje znanje angleščine bolj vpliva pouk ali zunajšolsko okolje (starši, TV, računalnik 

ipd.)? 

Bolj vpliva pouk. Malo tudi računalnik. 

6. Čemu posvetiš več časa: gledanju angleških TV filmov, oddaj ipd.  ali igranju angleških 

računalniških iger? 

Več časa sem pred računalnikom. 

7. Ali te moti, če gledaš angleški film brez podnapisov? 

Kakor kdaj. 

8. *Kje v tujini si se že sporazumeval v angleškem jeziku? (Vprašanje za tiste, ki so obkrožili, 

da so se že sporazumevali v tujini, v angleškem jeziku) 

Nisem se še. 

9. Na kaj pomisliš ob besedi branje? 

Na dolgčas. Ne maram brati ne v slovenščini ne v angleščini. 
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10. Kdo je zate dober bralec? 

Nekdo, ki se mu ne zatika in ki ve, kaj bere. 

11. *Kaj lahko narediš za to, da bi doma bral več angleških knjig? (Vprašanje za tiste, ki so 

obkrožili, da si želijo več brati doma) 

Ne želim več brati. 

12. *Si že prebral katero izmed angleških knjig, ki jih imate doma? (Vprašanje za tiste, ki so 

obkrožili, da imajo doma angleške knjige) 

Nimamo. 

13. *Kakšna angleška besedila berejo tvoji starši? (Vprašanje za tiste, ki so obkrožili, da njihovi 

starši berejo v angleščini) 

Ne znajo angleško. 

14. Ali uporabljaš slovar? Včasih. 

14.1. Kakšen slovar uporabljaš? Slovar, ki je v delovnem zvezku, in tistega, ki ga imam na 

računalniku. 

14.2. Kdaj ga uporabiš? Kadar delam domačo nalogo in česa ne razumem. 

14.3. Ali te je kdo učil, kako uporabljati slovar? Nihče. 

15. Ali misliš, da je v OŠ premalo/preveč branja v angleščini? Preveč. 

15.1. Ali je preveč/premalo tihega ali glasnega branja? Obojega. 

 

Učenec 4: 

1. Ali si se potrudila pri reševanju ali si obkroževala po občutku? 

Potrudila. Tisto, česar nisem znala, sem pogledala po besedilu in poiskala podobne besede, 

kot so bile v odgovoru.  

2. Na kakšen način bi lahko izboljšala rezultat? 

Več bi lahko brala knjige in se več pogovarjala v angleščini. 

3. Ali bo tvoja ocena pri angleščini letos enaka kot lani? 

Ne, višja bo. Imam same petke do sedaj. Od lanskega leta dalje, ko sem dobila tri trojke pri 

angleščini, hodim redno na inštrukcije. 

4. Kaj po tvojem mnenju najbolj vpliva na tvoje bralno razumevanje v angleščini?  

Najbolj vplivajo inštrukcije, kjer se pogovarjam z inštruktorico samo v angleščini. Vsakič, 

ko pridem, ji moram opisati svoj dan, svoj teden in potem se pogovarjava. Ne učiva se po 

učnem načrtu, tako kot se v šoli, ampak bereva knjige in jih analizirava in se pogovarjava o 

tem. Ta način se mi zdi boljši kot v šoli, saj se veliko več naučim. 

5. Ali na tvoje znanje angleščine bolj vpliva pouk ali zunajšolsko okolje (starši, TV, računalnik 

ipd.)? 

Bolj vplivajo vsi drugi dejavniki kot pouk. Kar govori učiteljica, že več ali manj razumem, 

razen kakšne nove neznane besede mi pridejo prav. Najbolj mi dela težave zapis besed. 

Imam širok besedni zaklad, vendar ravno zato, ker se na inštrukcijah veliko pogovarjam in 

ne pišem veliko in imam težave z zapisom besed. Pri pouku se učiteljica bolj osredotoča na 

slabše učence in zato se mi včasih zdi, da ne odnesem veliko in lažje napredujem, ko mi 

pomagajo starši in inštruktorica. 

6. Čemu posvetiš več časa: gledanju angleških TV filmov, oddaj ipd.  ali igranju angleških 

računalniških iger? 
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Na računalniku imam eno japonsko risanko, ki še ni prevedena v slovenščino, samo v 

angleščino, kjer se naučim kar nekaj novih besed. Veliko gledam tudi Disney channel, samo 

ne znamo ugasniti podnapisov. 

7. Ali te moti, če gledaš angleški film brez podnapisov? 

Ne. Tudi če ne razumem besede, vidim sliko, ki jo povežem z ostalimi besedami, ki jih 

razumem in potem vem, za kaj gre. 

8. *Kje v tujini si se že sporazumevala v angleškem jeziku? (Vprašanje za tiste, ki so obkrožili, 

da so se že sporazumevali v tujini, v angleškem jeziku) 

Uff ... veliko smo potovali. Bila sem v Londonu, Maroku, en teden v Turčiji, dvakrat na 

Siciliji, v Barceloni ... Kadar smo jedli v restavraciji, mi je oči vedno rekel, da moram sama 

naročiti hrano in pijačo v angleščini. Tudi tako se veliko naučim. 

Več kot pol leta vsega skupaj sem preživela v tujini. 

9. Na kaj pomisliš ob besedi branje? 

Pomislim bolj na tiho branje, sploh pri neznanih besedah. Pri branju, če besede ne poznam, 

jo raje preberem tiho. 

10. Kdo je zate dober bralec?  

Kdor zna dobro izgovarjati besede in tudi ve, kaj bere. 

11. *Kaj lahko narediš za to, da bi doma brala več angleških knjig? (Vprašanje za tiste, ki so 

obkrožili, da si želijo več brati doma) 

Mami me spodbuja pri tem, da ne berem le slovenskih knjig in mi prinese iz knjižnice tudi 

kakšne lažje angleške knjige. 

12. *Si že prebrala katero izmed angleških knjig, ki jih imate doma? (Vprašanje za tiste, ki so 

obkrožili, da imajo doma angleške knjige) 

Imamo veliko angleških knjig od tete, ki dosti potuje. Nekaj sem jih tudi že prebrala. 

13. *Kakšna angleška besedila berejo tvoji starši? (Vprašanje za tiste, ki so obkrožili, da njihovi 

starši berejo v angleščini) 

Oči veliko bere v angleščini, ker je v službi pogosto v stiku s tujino. Tudi po telefonu se 

večkrat pogovarja v angleščini, če kaj naroča iz tujine za službo. Kadar mi pomaga pri 

domači nalogi, vedno raje odpre angleške spletne strani, saj pravi, da jim bolj zaupa kot 

slovenskim. Mami tudi občasno kaj bere v angleščini, vendar ne tolikokrat kot oči. Moja 

starejša brata sta tudi zelo dobra v angleščini. En od njiju pravi, da ima boljši besedni zaklad 

kot njihova učiteljica angleščine v srednji šoli. 

14. Ali uporabljaš slovar? Ne. Imam brata v sosednji sobi in ga vprašam, če ne razumem 

besede. 

14.1. Kakšen slovar uporabljaš? Ga ne. 

14.2. Kdaj ga uporabiš? 

14.3. Ali te je kdo učil, kako uporabljati slovar? Ne. 

15. Ali misliš, da je v OŠ premalo/preveč branja v angleščini? Premalo. 

15.1. Ali je preveč/premalo tihega ali glasnega branja? Glasnega. 

 

 

Učenec 5: 

1. Ali si se potrudil pri reševanju ali si obkroževal po občutku? 

Nisem se ravno trudil. Ne gre mi angleščina. 

2. Na kakšen način bi lahko izboljšal rezultat? 
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Rad bi moral imeti angleščino in veliko brati in pisati. 

3. Ali bo tvoja ocena pri angleščini letos enaka kot lani? 

Ne. Lani sem imel 4, letos bom imel 3. 

4. Kaj po tvojem mnenju najbolj vpliva na tvoje bralno razumevanje v angleščini? 

Najbolj vpliva pouk in učiteljica, ki me spodbuja. Veliko mi pomaga tudi mami. 

5. Ali na tvoje znanje angleščine bolj vpliva pouk ali zunajšolsko okolje (starši, TV, računalnik 

ipd.)? 

Bolj vpliva pouk. 

6. Čemu posvetiš več časa: gledanju angleških TV filmov, oddaj ipd.  ali igranju angleških 

računalniških iger? 

Zelo malo časa posvetim računalniku in televiziji. Včasih me cel dan ni doma in ne gledam 

ničesar. Hodim v glasbeno šolo in igram dva inštrumenta, kar mi vzame veliko časa. 

7. Ali te moti, če gledaš angleški film brez podnapisov? 

Odvisno od filma in od tega, kako hitro govorijo. Raje gledam film s podnapisi. 

8. *Kje v tujini si se že sporazumeval v angleškem jeziku? (Vprašanje za tiste, ki so obkrožili, 

da so se že sporazumevali v tujini, v angleškem jeziku) 

Nisem še bil v tujini. 

9. Na kaj pomisliš ob besedi branje? 

Na branje v maternem jeziku. Zelo rad berem slovenske knjige, angleške le občasno.  

10. Kdo je zate dober bralec? 

Nekdo, ki se mu pri branju ne zatika in ki veliko bere. Jaz dobro berem v slovenščini, saj 

preberem veliko knjig in razumem tudi težje besede. 

11. *Kaj lahko narediš za to, da bi doma bral več angleških knjig? (Vprašanje za tiste, ki so 

obkrožili, da si želijo več brati doma) 

Ne želim si brati v angleščini. 

12. *Si že prebral katero izmed angleških knjig, ki jih imate doma? (Vprašanje za tiste, ki so 

obkrožili, da imajo doma angleške knjige) 

Začel sem brati eno knjigo, ki mi jo je priporočila sestra, samo mi ni bila všeč, pa tudi 

razumel nisem vsega, zato je nisem prebral do konca. Sem pa prebral vse knjige za lansko 

angleško bralno značko. 

13. *Kakšna angleška besedila berejo tvoji starši? (Vprašanje za tiste, ki so obkrožili, da njihovi 

starši berejo v angleščini) 

Občasno preberejo kakšna navodila ali pa besedila na spletu. 

14. Ali uporabljaš slovar? Da. 

14.1. Kakšen slovar uporabljaš? Doma imamo en zelo star slovar, tako malo knjižico. Ta 

slovar je angleško-slovenski in slovensko-angleški. Uporabljam tudi tistega, ki je zraven pri 

delovnem zvezku. 

14.2. Kdaj ga uporabiš? Ko sem bral knjige za angleško bralno značko in nisem razumel 

vsega, sem vedno pogledal v slovar, kaj pomenijo posamezne besede. Tudi večkrat pri 

domači nalogi, če česa ne razumem, uporabim slovar. 

14.3. Ali te je kdo učil, kako uporabljati slovar? Mami mi je pokazala, kako poiščeš 

besede, malo pa sem se naučil tudi sam. 

15. Ali misliš, da je v OŠ premalo/preveč branja v angleščini? Premalo. 

15.1. Ali je preveč/premalo tihega ali glasnega branja? Premalo je tihega branja. 
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Besedilo C (Peter and the wolf) 

Učenec 1: 

1. Ali si se potrudil pri reševanju ali si obkroževal po občutku? 

Sem se potrudil. 

2. Na kakšen način bi lahko izboljšal rezultat? 

Ne vem. 

3. Ali bo tvoja ocena pri angleščini letos enaka kot lani? 

Mogoče bo dve ali tri. Višja bo kot lani. Lani sem imel negativno in sem ponavljal razred. 

4. Kaj po tvojem mnenju najbolj vpliva na tvoje bralno razumevanje v angleščini? 

Najbolj vpliva učiteljica. Veliko vpliva tudi učna pomoč. 

5. Ali na tvoje znanje angleščine bolj vpliva pouk ali zunajšolsko okolje (starši, TV, računalnik 

ipd.)? 

Bolj vpliva pouk. 

6. Čemu posvetiš več časa: gledanju angleških TV filmov, oddaj ipd.  ali igranju angleških 

računalniških iger? 

Več časa posvetim računalniku. Imam eno igrico, kjer je vse v angleščini. To mi pomaga pri 

razumevanju, saj se naučim novih besed. 

7. Ali te moti, če gledaš angleški film brez podnapisov? 

Me ne moti. 

8. *Kje v tujini si se že sporazumeval v angleškem jeziku? (Vprašanje za tiste, ki so obkrožili, 

da so se že sporazumevali v tujini, v angleškem jeziku) 

Nisem bil v tujini, kjer bi govoril v angleščini. 

9. Na kaj pomisliš ob besedi branje? 

Na to, da nekomu nekaj prebereš. 

10. Kdo je zate dober bralec? 

To je nekdo, ki ima v šoli dobre ocene. 

11. *Kaj lahko narediš za to, da bi doma bral več angleških knjig? (Vprašanje za tiste, ki so 

obkrožili, da si želijo več brati doma) 

Ne berem. 

12. *Si že prebral katero izmed angleških knjig, ki jih imate doma? (Vprašanje za tiste, ki so 

obkrožili, da imajo doma angleške knjige) 

Nimamo jih. 

13. *Kakšna angleška besedila berejo tvoji starši? (Vprašanje za tiste, ki so obkrožili, da njihovi 

starši berejo v angleščini) 

Ne znajo angleško.  

14. Ali uporabljaš slovar? Da. 

14.1. Kakšen slovar uporabljaš? Tistega, ki ga imamo zraven v delovnemu zvezku. 

14.2. Kdaj ga uporabiš? Kadar v šoli kaj beremo in ne razumem besede. 

14.3. Ali te je kdo učil, kako uporabljati slovar? Sestra. 

15. Ali misliš, da je v OŠ premalo/preveč branja v angleščini? Zelo veliko beremo, kadar 

pregledujemo domačo nalogo. Preveč je branja. 

15.1. Ali je preveč/premalo tihega ali glasnega branja? Preveč je glasnega branja. 
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Učenec 2: 

1. Ali si se potrudil pri reševanju ali si obkroževal po občutku? 

Bolj sem reševal po občutku. 

2. Na kakšen način bi lahko izboljšal rezultat? 

Ne bi mogel doseči več točk. Mogoče, če bi več bral v angleščini, samo nimam časa. 

3. Ali bo tvoja ocena pri angleščini letos enaka kot lani? 

Bo enaka: dve. 

4. Kaj po tvojem mnenju najbolj vpliva na tvoje bralno razumevanje v angleščini? 

Gledanje filmov. 

5. Ali na tvoje znanje angleščine bolj vpliva pouk ali zunajšolsko okolje (starši, TV, računalnik 

ipd.)? 

Bolj vplivata pouk in učiteljica. 

6. Čemu posvetiš več časa: gledanju angleških TV filmov, oddaj ipd.  ali igranju angleških 

računalniških iger? 

Več gledam televizijo, gledam filme. 

7. Ali te moti, če gledaš angleški film brez podnapisov? 

Me ne moti. Malo razumem, samo ne vsega. 

8. *Kje v tujini si se že sporazumeval v angleškem jeziku? (Vprašanje za tiste, ki so obkrožili, 

da so se že sporazumevali v tujini, v angleškem jeziku) 

Nisem bil v tujini. 

9. Na kaj pomisliš ob besedi branje? 

Glasno branje pred razredom. 

10. Kdo je zate dober bralec? 

Naša učiteljica angleščine. 

11. *Kaj lahko narediš za to, da bi doma bral več angleških knjig? (Vprašanje za tiste, ki so 

obkrožili, da si želijo več brati doma) 

Ne želim si. 

12. *Si že prebral katero izmed angleških knjig, ki jih imate doma? (Vprašanje za tiste, ki so 

obkrožili, da imajo doma angleške knjige) 

Nimamo angleških knjig. 

13. *Kakšna angleška besedila berejo tvoji starši? (Vprašanje za tiste, ki so obkrožili, da njihovi 

starši berejo v angleščini) 

Samo kakšna navodila, ko kupiš kaj in ni slovenskih navodil. Mami bolj razume angleško, 

oči zelo malo. 

14. Ali uporabljaš slovar? Včasih. 

14.1. Kakšen slovar uporabljaš? Tisto veliko knjigo, ki jo imamo doma. 

14.2. Kdaj ga uporabiš? Včasih, ko delam domačo nalogo in česa ne razumem. 

14.3. Ali te je kdo učil, kako uporabljati slovar? Mami mi je pomagala. 

15. Ali misliš, da je v OŠ premalo/preveč branja v angleščini? Ravno prav. 

15.1. Ali je preveč/premalo tihega ali glasnega branja? Več je glasnega branja, kar me ne 

moti. 

 

Učenec 3: 
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1. Ali si se potrudila pri reševanju ali si obkroževala po občutku? 

Sem se potrudila. 

2. Na kakšen način bi lahko izboljšala rezultat?  

Bolj bi se morala potruditi. 

3. Ali bo tvoja ocena pri angleščini letos enaka kot lani?  

Ne, bo boljša. Tri. 

4. Kaj po tvojem mnenju najbolj vpliva na tvoje bralno razumevanje v angleščini? 

Ko berem je v besedilu veliko besed, ki jih ne razumem. To najbolj vpliva na malo slabši 

rezultat. 

5. Ali na tvoje znanje angleščine bolj vpliva pouk ali zunajšolsko okolje (starši, TV, računalnik 

ipd.)? 

Najbolj vpliva učiteljica. Veliko vplivajo filmi in Disney channel, risanke. 

6. Čemu posvetiš več časa: gledanju angleških TV filmov, oddaj ipd.  ali igranju angleških 

računalniških iger? 

Več časa preživim pred televizijo. 

7. Ali te moti, če gledaš angleški film brez podnapisov? 

Me ne moti. 

8. *Kje v tujini si se že sporazumevala v angleškem jeziku? (Vprašanje za tiste, ki so obkrožili, 

da so se že sporazumevali v tujini, v angleškem jeziku) 

Nisem bila v tujini. 

9. Na kaj pomisliš ob besedi branje? 

Pomislim na branje knjig, tiho branje. 

10. Kdo je zate dober bralec? 

Nekdo, ki ima zelo dobre ocene pri angleščini in slovenščini. 

11. *Kaj lahko narediš za to, da bi doma brala več angleških knjig? (Vprašanje za tiste, ki so 

obkrožili, da si želijo več brati doma) 

Nič, ker si ne želim več brati. 

12. *Si že prebrala katero izmed angleških knjig, ki jih imate doma? (Vprašanje za tiste, ki so 

obkrožili, da imajo doma angleške knjige) 

Nimamo angleških knjig. 

13. *Kakšna angleška besedila berejo tvoji starši? (Vprašanje za tiste, ki so obkrožili, da njihovi 

starši berejo v angleščini) 

Ne znajo angleško. 

14. Ali uporabljaš slovar? Da. 

14.1. Kakšen slovar uporabljaš? Uporabljam slovar v knjižni obliki. 

14.2. Kdaj ga uporabiš? Kadar ne razumem besede. 

14.3. Ali te je kdo učil, kako uporabljati slovar? Oči. 

15. Ali misliš, da je v OŠ premalo/preveč branja v angleščini? Premalo. Več se pogovarjamo. 

Tudi če beremo, beremo dialoge v učbeniku. Bolje bi bilo, če bi brali zgodbe. 

15.1. Ali je preveč/premalo tihega ali glasnega branja? Premalo je in tihega in glasnega 

branja. 

 

Učenec 4: 

1. Ali si se potrudil pri reševanju ali si obkroževal po občutku? 
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Sem se potrudil.  

2. Na kakšen način bi lahko izboljšal rezultat? 

Ne vem. Mogoče, če bi več bral. 

3. Ali bo tvoja ocena pri angleščini letos enaka kot lani? 

Ne. Letos bom imel oceno tri. 

4. Kaj po tvojem mnenju najbolj vpliva na tvoje bralno razumevanje v angleščini? 

Najbolj vplivajo inštrukcije. 

5. Ali na tvoje znanje angleščine bolj vpliva pouk ali zunajšolsko okolje (starši, TV, računalnik 

ipd.)? 

Moje znanje angleščine je sedaj, ko hodim na inštrukcije, boljše. Veliko pa na moje znanje 

vpliva tudi televizija. Bolj vpliva zunajšolsko okolje kot pouk. 

6. Čemu posvetiš več časa: gledanju angleških TV filmov, oddaj ipd.  ali igranju angleških 

računalniških iger? 

Gledanju filmov, risank, veliko gledam Disney channel. 

7. Ali te moti, če gledaš angleški film brez podnapisov? 

Me moti, če ni podnapisov. Nekaj sicer razumem tudi, če jih ni. 

8. *Kje v tujini si se že sporazumeval v angleškem jeziku? (Vprašanje za tiste, ki so obkrožili, 

da so se že sporazumevali v tujini, v angleškem jeziku) 

Bil sem en teden v Nemčiji in en teden v Turčiji. Tam sem s tujci govoril angleško. 

9. Na kaj pomisliš ob besedi branje? 

Pomislim na glasno branje. 

10. Kdo je zate dober bralec? 

Tisti, ki se mu ne zatika, ki tekoče bere. 

11. *Kaj lahko narediš za to, da bi doma bral več angleških knjig? (Vprašanje za tiste, ki so 

obkrožili, da si želijo več brati doma) 

Si ne želim brati, raje gledam filme. 

12. *Si že prebral katero izmed angleških knjig, ki jih imate doma? (Vprašanje za tiste, ki so 

obkrožili, da imajo doma angleške knjige) 

Jih nimamo. 

13. *Kakšna angleška besedila berejo tvoji starši? (Vprašanje za tiste, ki so obkrožili, da njihovi 

starši berejo v angleščini) 

Moji starši ne znajo angleško. 

14. Ali uporabljaš slovar? Da. 

14.1. Kakšen slovar uporabljaš? V knjižni obliki. 

14.2. Kdaj ga uporabiš? Kadar se mi pri angleščini zatakne. 

14.3. Ali te je kdo učil, kako uporabljati slovar? Ne. 

15. Ali misliš, da je v OŠ premalo/preveč branja v angleščini? Premalo. 

15.1. Ali je preveč/premalo tihega ali glasnega branja? Glasnega. 

 

Učenec 5: 

1. Ali si se potrudil pri reševanju ali si obkroževal po občutku? 

Bolj po občutku. 

2. Na kakšen način bi lahko izboljšal rezultat? 
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Moral bi delati domače naloge, bolj poslušati pri angleščini in se več učiti. Na tak način bi 

imel tudi boljše ocene in boljši rezultat. 

3. Ali bo tvoja ocena pri angleščini letos enaka kot lani? 

Bo enaka, dve. 

4. Kaj po tvojem mnenju najbolj vpliva na tvoje bralno razumevanje v angleščini? 

Najbolj vplivata pouk in učiteljica. 

5. Ali na tvoje znanje angleščine bolj vpliva pouk ali zunajšolsko okolje (starši, TV, računalnik 

ipd.)? 

Bolj vpliva pouk. 

6. Čemu posvetiš več časa: gledanju angleških TV filmov, oddaj ipd.  ali igranju angleških 

računalniških iger? 

Obojemu približno enako. 

7. Ali te moti, če gledaš angleški film brez podnapisov? 

Me moti ja, ker ne razumem vsega. 

8. *Kje v tujini si se že sporazumeval v angleškem jeziku? (Vprašanje za tiste, ki so obkrožili, 

da so se že sporazumevali v tujini, v angleškem jeziku) 

Nisem še bil v tujini. 

9. Na kaj pomisliš ob besedi branje? 

Na nekaj zoprnega, na knjige. 

10. Kdo je zate dober bralec? 

Nekdo, ki je »piflar«. 

11. *Kaj lahko narediš za to, da bi doma bral več angleških knjig? (Vprašanje za tiste, ki so 

obkrožili, da si želijo več brati doma) 

Ne želim več brati. 

12. *Si že prebral katero izmed angleških knjig, ki jih imate doma? (Vprašanje za tiste, ki so 

obkrožili, da imajo doma angleške knjige) 

Nimamo angleških knjig. 

13. *Kakšna angleška besedila berejo tvoji starši? (Vprašanje za tiste, ki so obkrožili, da njihovi 

starši berejo v angleščini) 

Mami zna malo angleško in včasih kaj prebere na internetu, oči ne zna angleško. 

14. Ali uporabljaš slovar? Včasih pri pouku, ko nam učiteljica reče, da moramo. 

14.1. Kakšen slovar uporabljaš? Prilogo v delovnem zvezku. 

14.2. Kdaj ga uporabiš? Kadar pri pouku beremo in je kakšna neznana beseda, nam 

učiteljica reče, naj pogledamo v slovar. 

14.3. Ali te je kdo učil, kako uporabljati slovar? Učiteljica mi je pokazala. 

15. Ali misliš, da je v OŠ premalo/preveč branja v angleščini? Preveč. 

15.1. Ali je preveč/premalo tihega ali glasnega branja? Obojega je preveč.
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6.6 PRILOGA 6: Intervju (združenje odgovorov k posameznim vprašanjem)   

1. Ali si se potrudil pri reševanju ali si obkroževal po občutku? 

Sem se potrudila. 

Odvisno od vprašanja. Kakšno sem odgovorila po občutku. 

Potrudil. 

Sem se potrudil. 

Sem se potrudila. 

Pri nekaterih vprašanjih sem se potrudila pri nekaterih ne. 

Potrudil sem se. 

Bolj po občutku. Malo sem pogledal po besedilu, kje je podobna beseda, in obkrožil tisti 

odgovor. 

Potrudila. Tisto, česar nisem znala, sem pogledala po besedilu in poiskala podobne besede, 

kot so bile v odgovoru. 

Nisem se ravno trudil. Ne gre mi angleščina. 

Sem se potrudil. 

Bolj sem reševal po občutku. 

Sem se potrudila. 

Sem se potrudil.  

Bolj po občutku. 

 

2. Na kakšen način bi lahko izboljšal rezultat? 

Sem dosegla vse točke. 

Bolj pozorno bi moral prebrati enega izmed odstavkov. 

Bolj pozorno bi morala brati. 

Mislim, da sem se dobro odrezal. Le pri enem vprašanju nisem bil popolnoma prepričan, ali 

sem obkrožil pravilen odgovor ali ne. 

Če bi imela boljši besedni zaklad pri angleščini, bi mogoče dosegla vse točke. Pri kakšnem 

vprašanju nisem bila čisto prepričana in sem se odločala med dvema odgovoroma. 

Bolj bi se morala potruditi. 

Več bi se učil, ponavljal snov za nazaj, tudi iz 4. in 5. razreda, mogoče pogledal snov za 

naprej, vzel kakšno knjigo za 7. razred. 

Bolj pozorno bi moral brati in se skoncentrirati. 

Več bi lahko brala knjige in se več pogovarjala v angleščini. 

Rad bi moral imeti angleščino in veliko brati in pisati. 

Ne vem. 

Ne bi mogel doseči več točk. Mogoče, če bi več bral v angleščini, samo nimam časa. 

Bolj bi se morala potruditi. 

Ne vem. Mogoče, če bi več bral. 

Moral bi delati domače naloge, bolj poslušati pri angleščini in se več učiti. Na tak način bi 

imel tudi boljše ocene in boljši rezultat. 

 

3. Ali bo tvoja ocena pri angleščini letos enaka kot lani? 

Ocena bo ostala 5. 

Ne. Letos bom najbrž imel zaključeno eno oceno nižje (4). 

Lani sem za las ujela 5. Letos bom imela najbrž 4, ker še nimam nobene odlične ocene. 

Ja. 

Trenutno imam enako število petic in štiric. Se bom potrudila za končno oceno pet. 

Potrudila se bom, da bom imela zaključeno 4. Lani sem imela 3. 
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Ne. Letos bo povsem drugače. Lani sem bil med oceno dve in tri, na koncu sem imel 

zaključeno tri. Letos pa imam same štirice. 

Ne vem še. Lani sem imel štiri. Letos imam že eno dvojko, eno štirico in tri trojke. 

Ne, višja bo. Imam same petke do sedaj. Od lanskega leta dalje, ko sem dobila tri trojke pri 

angleščini, hodim redno na inštrukcije. 

Ne. Lani sem imel 4, letos bom imel 3. 

Mogoče bo dve ali tri. Višja bo kot lani. Lani sem imel negativno in sem ponavljal razred. 

Bo enaka: dve. 

Ne, bo boljša. Tri. 

Ne. Letos bom imel oceno tri. 

Bo enaka, dve. 

 

4. Kaj po tvojem mnenju najbolj vpliva na tvoje bralno razumevanje v angleščini? 

Najbolj je vplivalo gledanje risank v zgodnjem otroštvu. Še vedno gledam angleške 

programe, vendar nimam več toliko časa, kot sem ga imela, ko sem bila mlajša. 

Pouk in igranje računalniških iger. 

Pouk in gledanje televizije. 

Največ vplivajo računalniške igre in gledanje angleških filmov. Vplivata tudi učiteljica in 

pouk. 

Moj besedni zaklad. Če bi poznala več angleških besed, bi bilo moje bralno razumevanje 

boljše. 

To, da veliko gledam angleške filme, nanizanke in nesinhronizirane risanke. 

Počitnice v tujini, igram igrice, berem besedila in tako se veliko naučim. 

Najbolj vpliva to, ali se potrudim ali če se ne potrudim. 

Najbolj vplivajo inštrukcije, kjer se pogovarjam z inštruktorico samo v angleščini. Vsakič, 

ko pridem, ji moram opisati svoj dan, svoj teden in potem se pogovarjava. Ne učiva se po 

učnem načrtu, tako kot se v šoli, ampak bereva knjige in jih analizirava in se pogovarjava o 

tem. Ta način se mi zdi boljši kot v šoli, saj se veliko več naučim. 

Najbolj vplivata pouk in učiteljica, ki me spodbuja. Veliko mi pomaga tudi mami. 

Najbolj vpliva učiteljica. Veliko vpliva tudi učna pomoč. 

Gledanje filmov. 

Ko berem, je v besedilu veliko besed, ki jih ne razumem. To najbolj vpliva na malo slabši 

rezultat. 

Najbolj vplivajo inštrukcije. 

Najbolj vplivata pouk in učiteljica. 

 

5. Ali na tvoje znanje angleščine bolj vpliva pouk ali zunajšolsko okolje (starši, TV, 

računalnik ipd.)?  

Zunajšolsko okolje. Starši niti ne toliko, bolj sama. 

Oboje vpliva enako. 

Bolj vplivata pouk in učiteljica, ker nam daje veliko domače naloge in se moramo potruditi.  

Odvisno. Na besedišče bolj vpliva zunajšolsko okolje, na znanje slovnice pa pouk in 

učiteljica. 

Oboje vpliva približno enako. Večkrat poskušam besede, ki se jih naučimo pri pouku, potem 

doma uporabiti v različnih povedih in tako lažje razumem njihov pomen. Veliko besed se 

naučim tudi, ko poslušam angleške pesmi. TV in računalnik vplivata bolj malo, saj nimamo 

tistega paketa, kjer bi lahko gledala tuje programe. 

Oboje, mogoče bolj domače okolje. Večkrat delam domače naloge na računalniku in si 

pomagam s spletom. 

Najbolj vplivata pouk in učiteljica. 

Bolj vpliva pouk. Malo tudi računalnik. 
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Bolj vplivajo vsi drugi dejavniki kot pouk. Kar govori učiteljica, že več ali manj razumem, 

razen kakšne nove neznane besede mi pridejo prav. Najbolj mi dela težave zapis besed. 

Imam širok besedni zaklad, vendar ravno zato, ker se na inštrukcijah veliko pogovarjam in 

ne pišem veliko in imam težave z zapisom besed. Pri pouku se učiteljica bolj osredotoča na 

slabše učence in zato se mi včasih zdi, da ne odnesem veliko in lažje napredujem, ko mi 

pomagajo starši in inštruktorica. 

Bolj vpliva pouk. 

Bolj vpliva pouk. 

Bolj vplivata pouk in učiteljica. 

Najbolj vpliva učiteljica. Veliko vplivajo filmi in Disney channel, risanke. 

Moje znanje angleščine je sedaj, ko hodim na inštrukcije, boljše. Veliko pa na moje znanje 

vpliva tudi televizija. Bolj vpliva zunajšolsko okolje kot pouk. 

Bolj vpliva pouk. 

 

6. Čemu posvetiš več časa: gledanju angleških TV filmov, oddaj ipd.  ali igranju 

angleških računalniških iger? 

Več časa posvetim računalniku in igranju angleških igric, poslušanju angleške glasbe. 

Gledam tudi Disney channel. 

Več časa namenim igranju računalniških iger. 

Največ gledam Disney channel. Mami mi pusti gledati največ eno uro na dan, zvečer pred 

spanjem.  

Obojemu posvetim približno enako časa. 

Več časa posvetim gledanju televizije. 

Večkrat uporabljam računalnik (najbolj za youtube). Iger ne igram, ampak poslušam glasbo, 

berem opise pevcev, igralcev, filmov ipd. Uporabljam ga tudi za pomoč pri domačih 

nalogah za angleščino. 

Oboje enako. Veliko gledam Disney channel in angleške filme na POP TV, Kanalu A. 

Več časa sem pred računalnikom. 

Na računalniku imam eno japonsko risanko, ki še ni prevedena v slovenščino, samo v 

angleščino, kjer se naučim kar nekaj novih besed. Veliko gledam tudi Disney channel, samo 

ne znamo ugasniti podnapisov. 

Zelo malo časa posvetim računalniku in televiziji. Včasih me cel dan ni doma in ne gledam 

ničesar. Hodim v glasbeno šolo in igram dva inštrumenta, kar mi vzame veliko časa. 

Več časa posvetim računalniku. Imam eno igrico, kjer je vse v angleščini. To mi pomaga pri 

razumevanju, saj se naučim novih besed. 

Več gledam televizijo, gledam filme. 

Več časa preživim pred televizijo. 

Gledanju filmov, risank, veliko gledam Disney channel. 

Obojemu približno enako. 

 

7. Ali te moti, če gledaš angleški film brez podnapisov? 

Ne. 

Ne. 

Včasih me moti, ker ne razumem vseh besed. 

Ne. 

Malo me moti, ker ne razumem čisto vsega. Razumem bistvo, ampak ne razumem pa vseh 

podrobnosti. 

Ne. Če gledam film brez podnapisov, se velikokrat česa novega naučim. Tudi kadar gledam 

kaj na youtube, večkrat ni prevodov in se moram znajti sama. 

Ne. Razumem tudi brez. 

Kakor kdaj. 
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Ne. Tudi če ne razumem besede, vidim sliko, ki jo povežem z ostalimi besedami, ki jih 

razumem in potem vem, za kaj gre. 

Odvisno od filma in od tega, kako hitro govorijo. Raje gledam film s podnapisi. 

Me ne moti. 

Me ne moti. Malo razumem, samo ne vsega. 

Me ne moti. 

 Me moti, če ni podnapisov. Nekaj sicer razumem tudi, če jih ni. 

Me moti ja, ker ne razumem vsega. 

 

8. *Kje v tujini si se že sporazumeval v angleškem jeziku? (Vprašanje za tiste, ki so 

obkrožili, da so se že sporazumevali v tujini, v angleškem jeziku) 

Nisem še bila v tujini. 

Vsako leto gremo smučat v Francijo in tam v restavraciji naročam v angleščini. Tudi če česa 

ne vem, kdaj vprašam po angleško. 

Bili smo z družino na počitnicah v Egiptu in v Španiji (en teden). 

S starši sem bil en teden v Londonu, en teden na Irskem in en teden v Turčiji. Tam sem se 

večinoma sporazumeval v angleščini, najmanj seveda v Turčiji. Najbolje mi je bilo v 

Londonu, kjer sem ugotovil, kako težko je včasih razumeti Angleže. 

V Avstriji na smučanju in na morju v Grčiji. Vprašala sem, če česa nisem vedela, in naročila 

sem hrano v restavraciji. 

Nisem bila v tujini, gremo pa naslednji teden, ko bodo zimske počitnice. 

Leta 2011 ali 2012  smo bili z družino v Franciji dva meseca. Tam se je en Anglež izgubil in 

v angleščini sem mu razložil, kam mora iti. Uporabljal sem tudi kretnje, ker nisem poznal 

vseh besed. 

Nisem se še. 

Uff ... veliko smo potovali. Bila sem v Londonu, Maroku, en teden v Turčiji, dvakrat na 

Siciliji, v Barceloni ... Kadar smo jedli v restavraciji, mi je oči vedno rekel, da moram sama 

naročiti hrano in pijačo v angleščini. Tudi tako se veliko naučim. Več kot pol leta vsega 

skupaj sem preživela v tujini. 

Nisem še bil v tujini. 

Nisem bil v tujini, kjer bi govoril v angleščini. 

Nisem bil v tujini. 

Nisem bila v tujini. 

Bil sem en teden v Nemčiji in en teden v Turčiji. Tam sem s tujci govoril angleško. 

Nisem še bil v tujini. 

 

9. Na kaj pomisliš ob besedi branje? 

Na knjige in različna besedila. Bolj na tiho branje. 

Na knjige. Na tiho branje. 

Na glasno branje pred razredom. 

Na knjige. Pomislim bolj na tiho branje. 

Na knjige in revije. Bolj na tiho branje. 

Na knjige, tiho branje. 

Na angleške in slovenske knjige. Bolj na tiho branje. 

Na dolgčas. Ne maram brati ne v slovenščini ne v angleščini. 

Pomislim bolj na tiho branje, sploh pri neznanih besedah. Pri branju, če besede ne poznam, 

jo raje preberem tiho. 

Na branje v maternem jeziku. Zelo rad berem slovenske knjige, angleške le občasno. 

Na to, da nekomu nekaj prebereš. 

Glasno branje pred razredom. 

Pomislim na branje knjig, tiho branje. 

Pomislim na glasno branje. 
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Na nekaj zoprnega, na knjige. 

 

 

 

10. Kdo je zate dober bralec? 

Moja mami (v slovenščini, angleško ne zna). V angleščini pa je dober bralec nekdo, ki 

dobro pozna jezik. 

Nekdo, ki tekoče bere. 

Naša učiteljica. 

Moj oči in naša učiteljica, ker lahko bereta zelo hitro in se jima ne zatika. 

Nekdo, ki ima dober besedni zaklad in mu ni nerodno brati pred razredom ali pred množico 

ljudi. 

Sošolka, ki ima dobre ocene in se ji pri branju ne zatika. 

Nekdo, ki ima dobre ocene. 

Na dolgčas. Ne maram brati ne v slovenščini ne v angleščini. 

Kdor zna dobro izgovarjati besede in tudi ve, kaj bere. 

Nekdo, ki se mu pri branju ne zatika in ki veliko bere. Jaz dobro berem v slovenščini, saj 

preberem veliko knjig in razumem tudi težje besede. 

To je nekdo, ki ima v šoli dobre ocene. 

Naša učiteljica angleščine. 

Nekdo, ki ima zelo dobre ocene pri angleščini in slovenščini. 

Tisti, ki se mu ne zatika, ki tekoče bere. 

Nekdo, ki je »piflar«. 

 

11. *Kaj lahko narediš za to, da bi doma bral več angleških knjig? (Vprašanje za tiste, ki 

so obkrožili, da si želijo več brati doma) 

Raje berem angleška besedila na računalniku, na spletu. 

Ne želim brati v angleščini. 

Lahko si sposodim knjige v knjižnici in namesto, da gledam televizijo, berem knjigo. 

Ne želim si več brati. 

Grem v knjižnico in vprašam knjižničarko, katere knjige so primerne zame in si jih 

izposodim. 

Grem v knjižnico in si sposodim angleške knjige. 

Sodelujem pri angleški bralni znački. Rad berem predvsem grozljivke pa tudi humoristične 

in akcijske zgodbe. 

Ne želim več brati. 

Mami me spodbuja pri tem, da ne berem le slovenskih knjig in mi prinese iz knjižnice tudi 

kakšne lažje angleške knjige. 

Ne želim si brati v angleščini. 

Ne berem. 

Ne želim si. 

Nič, ker si ne želim več brati. 

Si ne želim brati, raje gledam filme. 

Ne želim več brati. 

 

12. *Si že prebral katero izmed angleških knjig, ki jih imate doma? (Vprašanje za tiste, ki 

so obkrožili, da imajo doma angleške knjige) 

Nisem. 

Sem. Mlajši sestri včasih preberem kakšno kratko angleško pravljico. 

Od tete sem za rojstni dan dobila pravljice v angleščini. Včasih kakšno preberem. 

Sem, ko sem bil še mlajši. 

Sem prebrala dve knjigi, vendar mi nista bili všeč, ker sta bolj za odrasle. 
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Sestra ima nekaj angleških knjig. Včasih grem v njeno sobo, ko mi je dolgčas in kakšno 

preberem ali preletim. 

Nimamo nobene knjige. 

Nimamo. 

Imamo veliko angleških knjig od tete, ki dosti potuje. Nekaj sem jih tudi že prebrala. 

Začel sem brati eno knjigo, ki mi jo je priporočila sestra, samo mi ni bila všeč, pa tudi 

razumel nisem vsega, zato je nisem prebral do konca. Sem pa prebral vse knjige za lansko 

angleško bralno značko. 

Nimamo jih. 

Nimamo angleških knjig. 

Nimamo angleških knjig. 

Jih nimamo. 

Nimamo angleških knjig.  

 

13. *Kakšna angleška besedila berejo tvoji starši? (Vprašanje za tiste, ki so obrkožili, da 

njihovi starši berejo v angleščini) 

Ne berejo angleških besedil. 

Bereta knjige na kindle-u. 

Kakšna navodila in pa besedila na spletu. 

Oči bere angleška besedila na računalniku, na spletnih straneh. Ker se ukvarja z 

računalništvom, veliko bere predvsem za službo, da je na tekočem z novostmi.  

Mami občasno bere angleške knjige, večinoma romane. Oči ne zna angleško. 

Starši ne razumejo angleško. 

Oči večkrat bere angleške knjige, ki si jih sposodi, bere tudi angleške revije. Mami bere v 

angleščini le občasno, če ji je dolgčas. 

Ne znajo angleško. 

Oči veliko bere v angleščini, ker je v službi pogosto v stiku s tujino. Tudi po telefonu se 

večkrat pogovarja v angleščini, če kaj naroča iz tujine za službo. Kadar mi pomaga pri 

domači nalogi, vedno raje odpre angleške spletne strani, saj pravi, da jim bolj zaupa kot 

slovenskim. Mami tudi občasno kaj bere v angleščini, vendar ne tolikokrat kot oči. Moja 

starejša brata sta tudi zelo dobra v angleščini. En od njiju pravi, da ima boljši besedni zaklad 

kot njihova učiteljica angleščine v srednji šoli. 

Občasno preberejo kakšna navodila ali pa besedila na spletu. 

Ne znajo angleško. 

Samo kakšna navodila, ko kupiš kaj in ni slovenskih navodil. Mami bolj razume angleško, 

oči zelo malo. 

Ne znajo angleško. 

Moji starši ne znajo angleško. 

Mami zna malo angleško in včasih kaj prebere na internetu, oči ne zna angleško. 

 

14. Ali uporabljaš slovar? 

            Uporabljam. 

Da. 

Da. 

Uporabljam ga, kadar očija ni doma. Drugače vprašam njega in je hitreje. 

Da. 

Da. 

Da. 

Včasih. 

Ne. Imam brata v sosednji sobi in ga vprašam, če ne razumem besede. 

Da. 

Da. 
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Včasih. 

Da. 

Da. 

Včasih pri pouku, ko nam učiteljica reče, da moramo. 

 

14.1. Kakšen slovar uporabljaš? 

Na računalniku imam naložen angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar. Uporabljam 

tudi slovar v delovnem zvezku (priloga v obliki majhne knjige). 

Aplikacijo na pametnem telefonu. Včasih tudi google translate. 

Največkrat uporabljam slovensko-angleškega, včasih tudi angleško-slovenskega. Imamo ga 

doma, v obliki male knjige. 

Tistega, ki ga imam naloženega na računalniku. 

Slovensko-angleški in angleško-slovenski. 

Kadar sem na računalniku, si pomagam z googlom, včasih uporabim tudi navaden slovar. 

Največkrat vprašam sestro. 

Taka majhna in rdeča knjiga je. 

Slovar, ki je v delovnem zvezku, in tistega, ki ga imam na računalniku. 

Ga ne. 

Doma imamo en zelo star slovar, tako malo knjižico. Ta slovar je angleško-slovenski in 

slovensko-angleški. Uporabljam tudi tistega, ki je zraven pri delovnem zvezku. 

Tistega, ki ga imamo zraven v delovnemu zvezku.  

Tisto veliko knjigo, ki jo imamo doma. 

Uporabljam slovar v knjižni obliki. 

V knjižni obliki. 

Prilogo v delovnem zvezku. 

 

14.2. Kdaj ga uporabiš? 

      Kadar česa ne razumem. 

Kadar besede ne razumem. 

Kadar ne vem, kako se reče ali napiše kakšna angleška beseda. Uporabim ga tudi, kadar česa 

ne razumem. 

Kadar ne razumem besede. 

Kadar ne razumem besede, ali ne vem točno, kako se kakšna beseda napiše/izgovori. 

Če kakšne besede ne razumem. 

Kadar kaj berem in ne razumem besede.  

Kadar delam domačo nalogo in česa ne razumem. 

Ko sem bral knjige za angleško bralno značko in nisem razumel vsega, sem vedno pogledal 

v slovar, kaj pomenijo posamezne besede. Tudi večkrat pri domači nalogi, če česa ne 

razumem, uporabim slovar. 

Kadar v šoli kaj beremo in ne razumem besede. 

Včasih, ko delam domačo nalogo in česa ne razumem. 

Kadar ne razumem besede. 

Kadar se mi pri angleščini zatakne.  

Kadar pri pouku beremo in je kakšna neznana beseda, nam učiteljica reče, naj pogledamo v 

slovar. 

 

14.3. Ali te je kdo učil, kako uporabljati slovar? 

     Ne. 

Ne. Sam sem se naučil. 

Mami mi je pokazala, kako poiščeš besede, potem pa sem se še sama česa novega naučila. 

Ne. Sam sem se naučil. 

Mami mi je pokazala, kako se poišče besede in kje piše, kako se beseda izgovori. 
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Starejša sestra. 

Mami mi je želela pomagati, vendar ni znala. Potem ji nisem več pustil, da mi pomaga in 

sem se naučil sam. 

Nihče. 

Ne. 

Mami mi je pokazala, kako poiščeš besede, malo pa sem se naučil tudi sam. 

Sestra. 

Mami mi je pomagala. 

Oči. 

Ne. 

Učiteljica mi je pokazala. 

 

15. Ali misliš, da je v OŠ premalo/preveč branja v angleščini? 

Ravno prav. 

Premalo. 

Premalo. 

Ravno prav. 

Premalo.  

Preveč. 

Ravno prav. 

Preveč. 

Premalo. 

Premalo. 

Zelo veliko beremo, kadar pregledujemo domačo nalogo. Preveč je branja. 

Ravno prav. 

Premalo. Več se pogovarjamo. Tudi če beremo, beremo dialoge v učbeniku. Bolje bi bilo, če 

bi brali zgodbe. 

Premalo. 

Preveč. 

 

15.1. Ali je preveč/premalo tihega ali glasnega branja? 

Več je glasnega branja. 

Oboje. 

Premalo je glasnega branja. 

Se mi zdi, da je dovolj obojega. 

Premalo je tihega branja, saj vedno beremo na glas, ko preverjamo domačo nalogo ali 

jemljemo novo snov. 

Preveč je glasnega branja. 

Ne. Več beremo glasno, kar mi je všeč. 

Obojega. 

Glasnega. 

Premalo je tihega branja. 

Preveč je glasnega branja. 

Več je glasnega branja, kar me ne moti. 

Premalo je in tihega in glasnega branja. 

Glasnega. 

Obojega je preveč. 
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6.7 PRILOGA 7: Tabela o normalnosti porazdelitve z intervalno lestvico  

Tabela 32: Normalnost porazdelitve za vprašanja z intervalno lestvico 

 

Kolmogorov-Smirnov
a Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Število točk ,188 204 ,000 ,931 204 ,000 

Končna ocena v 5. 

razredu 
,320 204 ,000 ,724 204 ,000 

Število let učenja 

angleščine 
,176 204 ,000 ,891 204 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 
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6.8 PRILOGA 8: Proflili bralcev predstavljeni v tabelarični obliki   

Tabela 33: Profili bralcev 

 

B
esed

ilo
 A

 

B
esed

ilo
 B

 

B
esed

ilo
 C

 

Povprečno 

število točk 

na testu 

bralnega 

razumevan

ja (od 8 

točk)   

Učenčeva 

končna 

ocena pri 

angleščini 

v 

pretekle

m 

šolskem 

letu 

Število 

let 

učenja 

angleščin

e 

Zaznana 

bralna 

zmožnost 

učencev v 

slovenšči

ni (v %) 

Zaznana 

bralna 

zmožnos

t 

učencev 

v 

anglešči

ni (v %) 

Učenčev 

interes 

za 

branje v 

anglešči

ni (v %) 

Število 

prebranih 

knjig v 

zadnjem 

koledarske

m letu (v 

%) 

Zaznana 

uporaba 

informacijsko-

komunikacijsk

ih tehnologij v 

angleščini (v 

%) 

Bivanje 

učencev v 

tujini, kjer 

so se 

sporazumev

ali v 

angleščini in 

(v %) 

Zaznave 

o znanju 

angleščin

e pri 

njihovih 

starših (v 

%) 

Š
ib

k
i b

ra
lci 

  x 2,76 2 in 1  3,76 9,5 - zelo 

dobro 

76,2 - 

dobro 

14,3 - 

slabo 

42,9 -  

dobro 

52,4 - 

slabo 

4,8 -  

zelo 

slabo 

Več 

branja pri 

pouku:  

47,6 - da 

52,4 -  ne 

Več 

branja 

doma:  

23,8 -  da 

76,2 -  ne 

4,8 -  od 3 

do 6 

42,9 -  od 1 

do 3 

52,4 - 

nobene 

38,1 -  več kot 

10 ur/teden 

19,0 -  več kot 

5 ur/teden 

19,0 -  3–

5ur/tedem 

14,3 -  1–3 

ure/teden 

9,5 -  nič 

33,3 -  1–2 

tedna 

66,7 - nič 

19,0 -  

pogosto 

berejo v 

angleščini 

33,3  -  

občasno 

47,6 - 

nikoli 
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P
o

v
p

rečn
i b

ra
lci 

 x  3,91 4 in 3 

(povpreč

na 3,8) 

4,77 53,9 - zelo 

dobro 

43,1 - 

dobro 

2,9 - slabo 

30,9 - 

zelo 

dobro 

56,4 -

dobro 

11,3 – 

slabo 

1,5 – 

zelo 

slabo 

Več 

branja pri 

pouku:  

40,2 - da 

59,8 -ne 

Več 

branja 

doma:  

46,6 - da 

53, 4 - ne  

11,3  -  več 

kot 6 

22,1  -  od 3 

do 6 

45,6  -  od 1 

do 3 

21,1 -

nobene 

29,6  -  več kot 

10 ur/teden 

24,6  -  več kot 

5 ur/teden 

21,7  -  3-

5ur/tedem 

21,7 -1-3 

ure/teden 

2,5 -nič 

8,3  -  več kot 

1 leto  

13,2  -  več 

kot en mesec 

14,2  -  2 

tedna–1 

meseca 

28,4 -1–

2tedna 

35,8 –nič 

9,8  -  

berejo 

vsak dan 

v 

angleščini 

23,5  -  

pogosto 

47,1 -

občasno 

19,6 -

nikoli 

U
sp

ešn
i b

ra
lci 

x    6 5 5,1 66, 4 - 

zelo 

dobro 

33,6 -

dobro 

49,6 - 

zelo 

dobro 

47,8 -

dobro 

1,8 - 

slabo 

0,9 - zelo 

slabo 

Več 

branja pri 

pouku:  

67,3- da 

32,7 -ne 

Več 

branja 

doma:  

50,4 - da 

49,6 - ne 

17,7 - več 

kot 6 

29,2 - od 3 

do 6 

37,2 - od 1 

do 3 

15,9 - 

nobene 

34,8 -več kot 

10 ur/teden 

27,7 -več kot 5 

ur/teden 

17,0 - 3–

5ur/tedem 

19,6 -1–3 

ure/teden 

0,9 - nič 

11,5 -več kot 

eno leto 

18,6 -več kot 

en mesec 

18,6 -2 

tedna–1 

meseca 

26,5 -1–

2tedna 

24,8 -nič  

15,0 -

berejo 

vsak dan 

v 

angleščini 

26,5 -

pogosto 

46,9 -

občasno 

11,5 -

nikoli  





 


