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Nekaj o branju 
 

Brati pomeni početi podvige. 

Brati je možno marsikaj. 

Recimo: grozdje in fige in knjige 

in med brati še kaj. 

 

Brati je sploh enostavno. 

Črke hrustaš kot zalogaj. 

Težje pa je, a tudi bolj slavno, 

brati pravilno in hitro nazaj. 

 

A nazaj se daleč ne pride. 

Zato berimo lepo naprej 

in preberimo še trate in hribe 

pa sonce in svet in srečo brez mej. 

 

(Tone Pavček) 

 



Prilagajanje pouka slovenščine učencem prvega razreda, ki že znajo brati 

Špela Grdadolnik – Magistrsko delo 

 

I 

POVZETEK 

Pismenost je ena temeljnih zmožnosti ljudi, ki z vidika raznih področij olajšuje 

vključenost posameznikov v družbo (Pečjak, 2010). A doseganje vsestransko razvite 

pismenosti, še posebej bralne pismenosti, je dolgotrajen proces, ki sistematično poteka od 

rojstva otroka do konca njegovega šolanja (Grosman, 2007). Otrok tako lahko v spodbudnem 

domačem in vrtčevskem okolju že v predšolskem obdobju razvije predbralne spretnosti in 

sposobnosti ter zaradi sistematično spodbujenega razvoja bralne pismenosti ob vstopu v šolo 

že bere. To pomeni, da ima že do določene stopnje razviti potrebni sposobnosti, kot sta 

dekodiranje in bralno razumevanje, ki bralca pripeljeta do cilja ─ do fleksibilnega pristopa k 

branju (Pečjak, 1999). Pri nekaterih učencih učenje branja torej ni nekaj, s čimer pričenjamo 

šele z učenčevim vstopom v šolo, ampak je proces, ki ga tedaj le intenzivneje in 

sistematičneje razvijamo naprej od točke, ki je bila že dosežena (Pečjak, Potočnik, 2011). 

Učni načrt za slovenščino (Program, 2011b) na omenjenem področju opredeljuje sledečo 

učiteljevo nalogo, in sicer, da ves čas preverja stopnjo razvitosti bralne pismenosti, da 

sistematično, diferencirano in individualizirano izvaja učno delo ter da spodbuja optimalen 

razvoj slednjega pri vseh učencih. 

V izvedeni raziskavi sem torej preverjala, ali se učitelji držijo omenjenih zahtev iz 

učnega načrta tudi pri učencih, ki v prvem razredu že znajo brati. V ta namen sem obiskala 

dvajset oddelkov prvega razreda osnovne šole v Ljubljani in njeni okolici ter v njih z branjem 

besedila izvedla individualno preverjanje stopnje razvoja bralne pismenosti in s tem 

prepoznala učence, ki že znajo brati. Sledilo je opazovanje (z udeležbo) načina poučevanja 

dveh ur slovenščine (jezikovni in književni del), pri čemer sem se osredotočila na morebitno 

prilagajanje učnega dela omenjenim učencem. Svoje izvajanje raziskave v posameznem 

oddelku sem zaključila z intervjujem z učenci, ki že znajo brati, in z intervjujem z učiteljem. 

Podatke posameznega razreda, pridobljene z različnimi raziskovalnimi tehnikami, sem med 

seboj primerjala in z oblikovanimi ugotovitvami dobila vpogled, kakšno je stanje prilagajanja 

pouka slovenščine prvošolcem, ki že znajo brati, v posameznem oddelku. 

Ugotovila sem, da je delež otrok, ki ob vstopu v osnovno šolo že berejo, tretjinski ter 

da imajo ti bralci doma spodbudno bralno okolje, ki je pripomoglo k oblikovanju njihove 

notranje bralne motivacije oz. oblikovanju bralnega interesa. Na predstavljeno niso posebej 

pozorni razredniki oddelkov prvega razreda in velika večina jih teh vedenj ne upošteva pri 

poučevanju. Tako ne poskrbijo za optimalen bralni razvoj prvošolcev, ki že berejo. 

Preverjanja, na kateri stopnji razvoja bralne pismenosti so učenci, dosledno ne izvajajo. 

Učnega dela pri pouku slovenščine učencem bralcem ne prilagajajo in prednje ne postavljajo 

bralnih izzivov ter jih ne spodbujajo k nadaljnjemu razvoju bralne zmožnosti. Učenci bralci 

morajo tako počakati ostale sošolce, da jih v branju dohitijo in šele nato so tudi oni spodbujeni 

k nadaljnjemu razvoju bralne pismenosti. Omenjeno čakanje le malo učencev občuti kot 

dolgočasen in nemotivacijski del pouka. Vsi pa se radi pohvalijo, kako so doma nevsiljivo 

spodbujeni k branju različnega gradiva. Z željo, da bi učenci v prihodnje enako povedali tudi 

za šolsko okolje ter da bi učitelje spodbudila k prilagajanju učnega dela v sklopu razvoja 

bralne pismenosti tudi za učence, ki v prvem razredu že znajo brati, sem napisala sledeče 

magistrsko delo. 

Ključne besede: bralna pismenost, predbralne spretnosti in sposobnosti, notranja 

diferenciacija in individualizacija, individualni načrt opismenjevanja, učenci, ki že znajo brati.  
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ABSTRACT 

Literacy is one of the basic abilities of people, which is reliving integrational of 

individuals in society through different point of view (Pečjak, 2010). However, achieving 

broadly developing literacy, especially reading literacy, is long-term process, which is 

proceeding from child’s birth to the end of his schooling systematically (Grosman, 2007). The 

child could develop pre-reading abilities and skills in preschool period at stimulative domestic 

environment and at kindergarten and consequently the child is already reading at beginning of 

schooling because of systematically stimulative development of reading literacy. That means 

he has already developed needed abilities to some level as it decoding and reading 

understanding, which led the reader to the goal – variable approach towards reading (Pečjak, 

1999). For some pupils learning to read is not something we start with at pupil’s beaging of 

schooling, but it is a process, which is being developed intensively and systematically from 

already achieved level forward (Pečjak, Potočnik, 2011). Syllabus for Slovenian language 

(Program, 2011b) is defining the teacher’s task at researched field, which is checking the 

achieved level of reading literacy constantly, performing teaching tasks systematically, 

differentially and individually and encouraging optimal develop of reading literacy for all 

pupils.  

The main research question of the research I made was if the teachers are following 

the demands written in syllabus even for a pupils, who already know how to read in first 

grade. I visited twenty first grades at primary schools in Ljubljana and surroundings whit this 

aim and there I checked level of reading literacy with individually test, which included 

reading of short text. This test help me at recognizing the pupils, who already know how to 

read. The next step was observation (with participation) of manner of teaching two hours of 

Slovenian language (part of grammar and part of literature). Here I focused if there are some 

adjustments of teaching tasks to the pupils, who already read. The research in each grade was 

ended with interviews with pupils, who read already and the interview with teacher. The 

information gained with different research methods were compared among each other’s and 

research findings showed us the complete scene of adjustment of Slovenian language lectures 

to first grade pupils, who already know how to read, in individual class.  

I found that share of children, who already read at beginning of their schooling, is one 

third. These readers have stimulative reading environment at home, which is helped at 

formation of their inside motivation or formation of reading interest. Class teachers are not 

paying special attention to problem I researched and most of the teachers do not comply with 

reading literacy of pupils during lecturing the classes. They are not taking care of optimum 

reading development of first grade pupils, who already read. Test, which shows us the level of 

reading literacy of pupil, are not performed consistently. Learning tasks at Slovenian language 

class are not adjusted to "pupils readers". There is no situated any reading challenges for them 

and pupils readers are not stimulated to further development of reading ability. They have to 

wait the other schoolmates to reach their reading abilities and only then pupils readers are 

stimulated to further development of reading literacy too. Just a few pupils denote this time 

while they are waiting as a boring and not motivational part of the class. However, all pupils 

like to pride oneself how are stimulated unobtrusively to reading different reading material at 

home. This master thesis is written with a wish to encourage teachers to adjust the way of 

lecturing as a part of development of reading literacy for the pupils, who know how to read in 

the first grade and that pupils could say they learn their abilities in stimulative school 

environment. 

Key words: reading literacy, pre-reading abilities and skills, inside differentiation and 

individualization, individually plan of literacy, pupils who already read.  
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1 UVOD 

Več kot bomo brali, bolje bomo znali brati. 

(Smith, 2004) 

 

V današnjem hitro razvijajočem se svetu je pismenost ena izmed temeljnih zmožnosti 

posameznika za njegovo kvalitetno in uspešno osebno in poklicno življenje, ker omogoča 

dostop do človeškega znanja, dobro informiranost in napredovanje ljudi ter ekonomski in 

socialni razvoj družbe (Zoltan, 2013; Pečjak, 2010). V tem magistrskem delu se bomo 

osredotočili na bralno pismenost. 

 

Branje je ena izmed štirih osnovnih komunikacijskih sposobnosti, ki jih človek z leti razvije. 

Sodi med receptivne dejavnosti, pri katerih je primarna funkcija sprejemanje sporočila in cilj 

njegovo razumevanje (Pečjak, 2009). Ko posameznik usvoji tekočo tehniko branja, dobro 

razumevanje prebranega in zmožnost fleksibilnega branja, pomeni, da je bralno pismen. 

 

Dobro razvite bralne sposobnosti so še posebej pomembne za sporazumevanje z drugimi in 

posameznikovo izobraževalno pot. Branje je torej glavno sredstvo za učenje, dobro razvita 

bralna zmožnost pa eden izmed ključnih dejavnikov učne uspešnosti učenca (Pečjak idr., 

2011a). In kako je to razvidno v samem izobraževalnem procesu? Za uspešno pridobivanje 

znanja iz tiskanih virov, ki predstavljajo velik del učenja, je potrebno obvladovanje raznih 

sestavin branja (Marenčič Požarnik, 2010). Bogato besedišče, ki ga gradimo že od samega 

rojstva, pridobljenega predvsem s prebiranjem različne literature, nam omogoča hitrejše in 

lažje razumevanje učne snovi (Jug, 2013). Tudi učni načrt za slovenščino (Program, 2011b) 

poudarja razvoj bralne zmožnosti oz. avtomatiziranega branja z razumevanjem kot osrednjo 

učno spretnost, ki vpliva na nadaljnjo učno, izobrazbeno in poklicno pot posameznika. 

 

Tako je zelo pomembno, da se dandanes vsi – starši, skrbniki, vzgojitelji, učitelji in drugi 

pedagogi – zavedamo, kako pomemben je razvoj branja že od predšolskega obdobja naprej. 

Če želimo otroke vzgojiti v dobre bralce, jim omogočimo spodbudno okolje razvijanja te 

zmožnosti na vsakem koraku in v različnih življenjskih okoliščinah. Z doživljanjem raznih 

pozitivnih izkušenj poskušajmo v otrocih graditi vedno večjo bralno motivacijo in oblikovati 

naklonjen odnos do branja, da bodo v prihodnosti z veseljem posegali po tiskanem gradivu in 

si s tem pomagali do različnih uspehov v življenju. Pri tem pa moramo paziti, da proces 

učenja branja doživljajo kot sklop prijetnih dejavnosti in ne kot prisilo. Strokovnjak Frank 

Smith (2004) opozarja, da je otrok pripravljen na učenje branja šele, ko ima namen in 

razumljivo priložnost za branje. Poudarja tudi, da se to učenje nikoli ne konča in da izkušnje 

povečajo zmožnost branja raznih vrst besedila. 

 

Pomembnost spodbudnega učnega okolja in sistematičnosti pri razvoju bralne pismenosti v 

magistrskem delu prenašam v šolsko okolje, natančneje v prvi razred; tam vsako šolsko leto s 

formalnim izobraževanjem prične velika množica otrok, ki niso »nepopisani listi«, ampak 

imajo za seboj številne izkušnje na različnih področjih ─ tudi na bralnem. Otroci se ob vstopu 

v prvi razred na področju bralnega razvoja razlikujejo po predbralnih spretnostih in 

sposobnostih, bralnih doživetjih iz predšolskega obdobja, oblikovani bralni motivaciji in že 

doseženi stopnji razvoja bralne pismenosti. Razlike med učenci so običajno zelo velike, a 

kljub temu je učiteljeva naloga, da vsakemu zagotovi spodbudno bralno učno okolje in 

sistematično napredovanje v procesu učenja branja od stopnje, ki jo je že dosegel (Pečjak, 

Potočnik, 2011). Učitelj mora tako oblikovati didaktični model razvoja bralne pismenosti, ki 
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bo vključeval poznavanje raznih bralnih strategij za branje besedil, upoštevanje individualnih 

bralnih zmožnosti učencev ter oblikovanje pozitivnega bralnega okolja (Cotič, Medved 

Udovič, 2011). Z upoštevanjem tega pa se pokaže tudi potreba po načrtnem in sistematičnem 

načinu poučevanja ter vsakodnevnem izvajanju individualizacije in notranje diferenciacije na 

tem področju – to pa so tudi zahteve učnega načrta za slovenščino (Program, 2011b) v prvem 

triletju. 

 

Namen raziskovanja v sklopu magistrskega dela je ugotoviti, kako se zapisani elementi 

poučevanja v prejšnjem odstavku uresničujejo v praksi pri pouku slovenščine, in sicer pri 

učencih prvega razreda, ki z vstopom v šolo že znajo brati. Običajno se tem posameznikom ne 

omogoča prilagojenega spodbudnega učnega okolja in napredovanja v procesu učenja branja 

že od samega začetka šolanja, vendar pri pouku dnevno čakajo, da jih ostali sošolci v branju 

dohitijo, ter v tem času opravljajo dejavnosti z učnimi cilji, ki so jih dosegli že pred nekaj 

časa. To pa lahko povzroči upad njihove bralne motivacije, dolgčas med poukom in stagnacijo 

na stopnji, na kateri so ostali ob samostojnem učenju branja. Slednje slabo vpliva tudi na 

razvijanje sposobnosti učenje učenja. Z magistrskim delom in raziskavo želim učitelje 

opozoriti na ta problem in jim sporočiti, kako pomembno je spodbudno šolsko okolje tudi za 

tiste učence, ki v prvem razredu že znajo brati, in kako pomembne so tudi zanje notranja 

diferenciacija, individualizacija in sistematičnost. 
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2 BRALNA PISMENOST 

2.1 PISMENOST 

Zaradi uporabe v različnih pomenih je pismenost težko opredeliti z eno samo definicijo. 

Večina opredelitev jo obravnava kot konstrukt, ki zajema različne sestavine, pomembne za 

delovanje posameznika v družbi in njegov osebni razvoj, in sicer spretnost branja, spretnost 

pisanja in spretnost računanja. Definicije se med seboj razlikujejo glede na poudarek določene 

sestavine ter njihovo kulturno, socialno in zgodovinsko-geografsko okolje (Pečjak, 2010). 

 

Nacionalna strategija za razvoj pismenosti (2005: 6) pa omenjeni pojem definira kot: »trajno 

razvijajoč[o] se zmožnost posameznikov, da uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme 

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

šoli, na delovnem mestu in v družbi«. Prav tako poudarja, da »[p]ridobljeno znanje in 

spretnosti ter razvite sposobnosti posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno osebnostno 

rast ter odgovorno delovanje v poklicnem in družbenem življenju« (prav tam). 

 

Poleg sposobnosti branja, pisanja in računanja, ki veljajo za temeljne zmožnosti pismenosti, 

se danes poudarja tudi velik pomen drugih zmožnosti, in sicer lahko govorimo o 

informacijski, digitalni, medijski pismenosti in drugih (Nacionalna strategija za razvoj 

pismenosti, 2005). 

 

Za vse vrste pismenosti pa velja, da njihov razvoj poteka vse življenje v različnih okoliščinah 

in na različnih področjih ter da zahteva aktivno udeležbo posameznika v tem procesu (prav 

tam; Pečjak, 2009).  

 

 

2.2 BRALNA PISMENOSTI 

»Temeljni element vseh pismenosti je bralna pismenost« (Pečjak, 2010: 15), ki jo v raziskavi 

PISA 2009 opredelijo kot »razumevanje, uporaba, razmišljanje o napisanem besedilu ter 

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

lastnega znanja in potencialov ter sodelovanje v družbi« (OECD PISA, 2010: 7). 

 

Bralno pismenost sestavljajo: 

 sposobnost branja besed ali tehnika branja; 

 sposobnost bralnega razumevanja s pomočjo različnih kognitivnih in metakognitivnih 

strategij; 

 sposobnost tvorjenja učinkovitih sporočil; 

 razvoj pozitivnega odnosa do branja in bralna motivacija. 

Vse naštete dimenzije pomagajo odraslemu (t. i. učitelju) oceniti stopnjo razvitosti bralne 

zmožnosti posameznika in na osnovi te načrtovati nadaljnje (učno) delo v sklopu razvijanja 

bralne pismenosti (Pečjak, 2010). 
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Cilj razvoja bralne pismenosti je bralno pismena oseba, ki fleksibilno pristopa k branju. 

Oseba je bralno pismena, ko bere tekoče, razume prebrano ter je sposobna prebrane 

informacije in različne tehnike branja glede na vrsto bralnega gradiva in cilje branja 

fleksibilno uporabljati v vsakodnevnem življenju (Pečjak, Gradišar, 2012). Omenjeni cilj bo 

usvojila s postopnim bralnim učenjem, in sicer mora najprej usvojiti mehanično plat branja, 

šele nato lahko od nje pričakujemo in zahtevamo fleksibilen pristop k branju (Pečjak, 1999). 

Slednjega strokovnjaki enačijo s pojmom funkcionalno branje, ki je opredeljeno kot »branje 

za učenje, kar pomeni, da beremo z namenom, da bomo prebrano vsebino dobro razumeli in 

pridobljeno znanje znali posredovati drugim oz. ga koristno uporabiti v vsakdanjem življenju« 

(Korez, 2001: 221). Pri funkcionalnem branju so pomembne tudi dejavnosti pred branjem in 

po njem ter aktivno sodelovanje posameznikov. 

Tako ločimo: 

a) predbralne dejavnosti (aktiviranje znanja o določeni temi ali vrsti besedila, določitev 

ciljev branja in predvidevanje dogajanja), 

b) dejavnosti med branjem (kontrola napovedi, določanje novih strategij in odstranitev 

miselnih blokad), 

c) dejavnosti po branju (organizacija sporočila, presojanje sporočila, zapomnitev) 

(Korenz, 2001). 

Cilj razvoja bralne pismenosti je hkrati tudi cilj sodobnega pouka ob koncu obveznega 

šolanja. Učitelji morajo torej svoje učence v tem času ne glede na njihov ekonomski, kulturni 

in socialni kapital pripeljati do kritičnega branja in do stopnje funkcionalne bralne pismenosti 

(Pečjak, Gradišar, 2012; Browne, 1998). 
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3 BRANJE 

Temeljna in osrednja zmožnost bralne pismenosti je branje, ki ga strokovnjaki opredeljujejo 

zelo različno. S. Pečjak (1999) ga definira kot visoko organizirano spretnost in sposobnost ter 

kot dejavnost, pri kateri gre za sočasno interakcijo različnih vrst sporočil. A. Browne (1998) 

omenjeni pojem pojasnjuje kot premeten in zapleten proces, ki vključuje odnos med 

besedilom in bralcem ter kot fleksibilno aktivnost, ki vključuje uporabo raznolikih 

kognitivnih sposobnosti. M. Grosman (2005) pa branje opredeli kot zapleteno mentalno 

dejavnost, pri kateri mora bralec posamezne besedilne podatke (besede, besedne zveze, 

povedi …), ki jih prebira, povezati s svojim jezikovnim in izkustvenim znanjem ter si 

oblikovati lastne predstave o prebranem. Vsem omenjenim avtorjem je skupno, da branje 

povezujejo s tiskom, predvsem z različnimi vrstami besedila. Smith (2004) pa pojmu dodaja 

malo drugačen pomen, in sicer pravi, da je branje »interpretacija« ter da lahko poleg tiska 

(različnih vrst besedil, vremenske napovedi, zemljevidov, simbolov, glasbe …) beremo tudi 

človeške občutke, živalske sledi, telesni jezik, signale itd. A v nadaljevanju se bom 

osredotočala na branje v povezavi s tiskom. 

 

Branje je po eni strani samotna, individualna, mirna dejavnost, po drugi pa je živahno in 

komunikativno sodelovanje z besedilom (Rot Gabrovec, 2013), ki učinkujeta drug na drugega 

(Pečjak, Potočnik, 2011). Ni samo pravilno prebiranje posameznih besed in povzemanje 

pomena iz besedila, vendar vključuje tudi osmiseljevanje posameznih besed, njihovo 

postavitev v ustrezen kontekst in nato povezavo posameznikovega predznanja s prebranim ter 

oblikovanje vsega tega v določene miselne kategorije ali strukture, ki jih imenujemo sheme 

(Pečjak 1999, 2010). Slednje pa se shranijo v naš spomin. 

 

 

3.1 SPOSOBNOSTI IN SPRETNOSTI, POTREBNE ZA 

BRANJE 

A pot do usvojene sposobnosti za oblikovanje omenjenih shem ni kratka. Posameznik mora 

najprej postopoma in sistematično razviti določene sposobnosti in spretnosti, ki so potrebne za 

branje. Te se nanašajo na zavedanje otroka o funkciji pisanega jezika, o tehničnih značilnostih 

pisanega jezika ter o procesih in tehniki branja (Pečjak, 2009). 

 

Z vstopom v šolo se otroci začnejo formalno opismenjevati, in sicer najprej usvojijo 

sposobnost orientiranja na telesu ter nato na papirju in v besedilu, z vidika razvoja branja sledi 

razvijanje sposobnosti identifikacije (dekodiranja) posameznih besed in sposobnost 

razumevanja prebranega (Marjanovič Umek idr. 2012). 

 

Učenci morajo v prvih letih šolanja razviti predbralne spretnosti in sposobnosti, da lahko 

začnejo usvajati »branje za učenje«, pri katerem gre za nadaljnje razvijanje zmožnosti 

prepoznavanja besed, izboljšanje tekočnosti in hitrosti branja (Poučevanje branja, 2011). 
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3.1.1 DEKODIRANJE 

Dekodiranje besed je proces identifikacije ali prepoznave vsakega posameznega vidnega 

simbola (črke) v besedi, pretvarjanja le-tega v glas ter povezovanje glasov v besedo. Izurjen 

bralec ne dekodira le posameznih črk, pač pa skupine črk ali kar cele besede in si pri tem 

pomaga tudi z raznimi strategijami, kot npr. strategija ugibanja. Dekodiranje poteka hitrejše 

pri krajših kot daljših besedah in pri znanih kot manj znanih besedah (Pečjak, 1999, 2010).  

 

Sposobnosti, potrebne za dekodiranje, so: 

 

A) Poznavanje črk 

Poznavanje črk predstavlja vzpostavljanje asociativne povezave med črkami in glasovi ter 

vključuje: 

 prepoznavanje črk ─ slušni podobi črke se poišče njeno vidno podobo, 

 poimenovanje črk ─ priklic slušne podobe črke k vidni podobi, 

 pisanje črk ─ samostojen priklic vidne podobe črke 

(Pečjak idr., 2011b). 

 

B) Uporaba podpornih »ključev« 

Podporni »ključi« so: 

 grafo-fonemični ali glasovno-črkovni ključ ─ pretvarjanje posameznih črk v glasove 

in njihovo medsebojno povezovanje, 

 semantični ali pomenski ključ ─ dopolnjevanje manjkajoče besede s pomensko 

smiselno besedo, 

 sintaktični ali skladenjski ključ ─ branje besede na način, ki je skladenjsko, 

ortografsko ustrezen (npr. zamenjava slike v slikopisu s skladenjsko ustrezno besedo). 

Z njihovo uporabo si otroci pomagajo pri branju, npr. sposobnost predvidevanja kaže na 

otrokovo sposobnost uporabe glasovno-črkovnega, pomenskega in skladenjskega ključa pri 

razumevanju besedil. Učinkoviti bralci znajo v največji mogoči meri uporabljati sintaktične in 

semantične ključe ter s tem zmanjšajo količino dekodiranja, slabi bralci pa te sposobnosti še 

nimajo razvite, zato so zelo vezani na neposredno grafo-fonemično analizo. Za razvoj 

pomenskega in skladenjskega ključa je pomembno, da ima otrok bogato besedišče, ker mu to 

omogoča boljše razumevanje prebranega in mu olajšuje sam proces dekodiranja (prav tam, 

2011). 

 

C) Glasovno (fonološko) zavedanje 

Glasovno (fonološko) zavedanje je »sposobnost razlikovanja glasov v jeziku in njegovih 

sestavnih delih (besedah, stavkih)« (Pečjak, 2009: 24) oz. zavedanje odnosa med glsovi in 

tiskanimi simboli (Browne, 1998). Vključuje naslednje sposobnosti: 

 glasovno razločevanje ─ sposobnost za razločevanje dolžine besed in razločevanje 

glasov med seboj 

 glasovno razčlenjevanje ─ sposobnost za razčlenitev slišanih besed: 

o členitev povedi na posamezne besede 

o členitev besede na posamezne zloge (zlogovanje) 

o členitev besede na posamezne glasove (glaskovanje) (Pečjak, Potočnik, 2011) 

Preden začnejo otroci brati, morajo najprej vzpostaviti asociativno zvezo črka ─ glas ter 

razumeti, kako deluje najmanjši del besede in kakšno razliko v pomenu besede naredi en sam 

glas (npr. lonec in konec). Tako ima ta sposobnost ključno vlogo v procesu razvijanja bralne 
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pismenosti in se razvija že v predšolskem obdobju (npr. ob prebiranju slikanic in poezije, 

poslušanju in sestavljanju rim in ritma, ploskanju po ritmih in zlogih, igranju besednih igric 

itd.), njen sistematični razvoj pa se po zahtevah učnega načrta nadaljuje v prvem triletju 

osnovne šole, še posebej v prvem razredu. Pri aktivnostih, ki razvijajo glasovno zavedanje, je 

dobro paziti, da obdržimo neformalno, sproščujoče vzdušje ter da si sledijo od bolj enostavnih 

nalog (npr. določanje posameznega glasu v besedi) do bolj zahtevnih nalog (npr. zamenjava in 

izpuščanje določenih glasov) (Pečjak, 2009, 2010; Strickland, 2011; Zeece, 2006 v Brumen, 

2012). 

Sposobnost fonološkega zavedanja je najpomembnejši napovedovalec poznejše bralne 

uspešnosti (Pečjak, 2010; Pečjak, Potočnik, 2011; Brumen, 2012). Dobri bralci imajo dobro 

razvito glasovno zavedanje, pri slabih bralcih pa je le-to pomanjkljivo in posledično razlog za 

težave pri začetnem učenju branja in pisanja, bralnem razumevanju, splošnem znanju, 

spominu in besednemu zakladu (Cotič, Medved Udovič, 2011). 

 

Produkt dekodiranja je tiho in glasno branje. 

Učenci naj bi v šoli najprej usvojili tehniko glasnega branja, nato pa še tehniko tihega branja. 

Obvladovanje obeh je zelo pomembno, ker se ju izmenično uporablja pri različnih učnih 

nalogah in v različnih kontekstih. Kakovost glasnega branja določajo naslednje determinante 

(Marjanovič Umek idr., 2012): 

 

A) Hitrost branja 

»Hitrost branja je izražena v številu prebranih besed na minuto, stopnja prebranega pa v 

odstotkih« (prav tam: 60–61). Pravi bralec »bere hitro, brez posebnega napora, s povprečno 

hitrostjo med 200 in 300 besedami na minuto« (prav tam: 45). Pri hitrosti glasnega branja 

velja, da hitreje, ko govori posameznik, hitreje lahko tudi glasno bere in obratno. Pri hitrosti 

tihega branja pa, da le-ta kaže na avtomatiziranost tehnike branja (prav tam). 

S šolanjem in starostjo se povečuje tako hitrost glasnega kot tihega branja ter le-to postaja 

vedno bolj avtomatizirano. Vendar pa učenci ob koncu osnovne šole praviloma ne presežejo 

hitrosti glasnega branja 120 besed/minuto in tihega branja 200 besed/minuto. Hitrost branja je 

nujen pogoj za bralno razumevanje (prav tam). 

 

B) Tekočnost branja 

»Tekočnost branja je opredeljena kot število pravilno prebranih besed na minuto« (prav tam: 

59). Bralcu omogoča, da mu je branje užitek, manj naporno in stresno, kar pomeni, da bo 

bralno bolj motiviran in se bo k tej dejavnosti pogosteje vračal kot bi se sicer (prav tam, 

Pečjak idr., 2011b). Tisti, ki berejo tekoče, bolje razumejo prebrano, ker se med branjem 

osredotočijo na razumevanje besedila in nič več na sam proces dekodiranja. Slednje je že 

avtomatizirano. 

 

C) Izraznost branja 

Posameznik, ki bere izrazno, pri branju z glasom upošteva in nakazuje ločila ter spreminja 

barvo in glasnost glede na vsebino besedila. 

 

Dober bralec torej bere hitro, tekoče in izrazno, prav tako pa tudi prilagaja način in hitrost 

namenu. Bere lahko:  

 s »preletavanje« ─ osnovna orientacija po besedilu, ko iščemo določen podatek; 

 s pregledovanjem ─ pridobitev splošnega vtisa o besedilu; 
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 temeljito ─ izluščitev glavne misli; 

 najtemeljitejše ─ izluščitev glavne misli in pomembnih podrobnosti, povezava 

prebranega z že znanim, globlje razumevanje celote; 

 kritično ─ primerjanje in tehtanje avtorjevih argumentov, razlikovanje med dejstvi in 

domnevami; 

 ustvarjalno ─ spraševanje, kako bi se dale navedene ideje uporabiti (Marenčič 

Požarnik, 2010). 

 

3.1.2 BRALNO RAZUMEVANJE 

Bralno razumevanje je »sočasni proces, v katerem bralec lušči in konstruira pomen iz besedila 

s pomočjo lastne interakcije in lastne vpletenosti v besedilo« (RAND Reading Study Group, 

2002 v Pečjak, 2010: 36). Pri posamezniku se ne razvije avtomatično ob usvojitvi tehnike 

branja, vendar je to sposobnost potrebno sistematično razvijati hkrati kot dekodiranje. Bralec 

razume prebrano tedaj, ko mu uspe ustvariti miselno predstavo o prebrani vsebini (Marjanovič 

Umek idr., 2012), ki jo oblikuje na podlagi prebranega in lastnega predznanja. Pri ocenjevanju 

bralnega razumevanja moramo »upoštevati kvantitativno raven razumevanja (koliko 

posameznik razume) in tudi kvalitativno raven razumevanja (kaj oz. katere informacije iz 

besedila razume, na kakšni ravni je to razumevanje)« (Pečjak idr., 2011b). Razvoj te 

sposobnosti je povezan s splošno bralno uspešnostjo posameznika, z njegovo uspešnostjo pri 

jezikovnih predmetih in njegovim splošnim učnim uspehom (Marjanovič Umek idr., 2012). 

 

Sposobnosti, potrebne za bralno razumevanje, so: 

 

A) Besedišče 

Širina besedišča vpliva na bralno učinkovitost posameznika, saj bralec bere hitreje in tekoče 

ter bolje razume vsebino prebranega, če pozna pomene besed (prav tam). Preveliko število 

novih oz. neznanih besed ga lahko pripelje do nerazumevanja besedila in do negativne bralne 

izkušnje, ki povzroči odklonilen odnos do branja (Grosman, 2005). 

 

B) Uporaba podpornih »ključev« 

 

Produkta bralnega razumevanja sta stopnja bralnega razumevanja in obseg besedišča. 

Posamezniki, ki več berejo, imajo večji obseg besedišča ter posledično bolje razumejo 

prebrano, njihova stopnja bralnega razumevanja pa je tako večja. Hkrati so zaradi slednjega 

tudi boljši bralci. Scott (2005) pravi, da morajo uspešni bralci v besedilu pravilno spoznati in 

identificirati pomen 95 % besedišča (prav tam). 

V okviru formalnega učenja branja mora biti učitelj učencem model za razvoj besedišča, in 

sicer z večkratno uporabo novo naučenih besed, s spodbujanjem uporabe različnih besed ter z 

uporabo besed v različnih pomenih. Prav tako mora omogočiti vsakemu učencu, da si s 

prebiranjem različnih vrst besedil širi besednjak glede na njegov trenutni obseg. 
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3.2 BRALNA MOTIVACIJA 

»Besedilo nima rok, da bi se oklenilo bralca tako, 

da ga ne bi mogel odložiti neprebranega, 

niti nog, da bi se mu maščevalo z brcanjem, 

če bi ga poskusil odložiti neprebranega« 

(Grosman, 2005: 21). 

 

Bralna motivacija je pojem v funkciji nadpomenke »za različne [notranje in zunanje] 

motivacijske dejavnike, ki spodbujajo človeka k branju, dajejo bralnemu procesu smisel in 

tako pomagajo posamezniku, da vztraja do cilja in si želi bralno izkušnjo še ponoviti (doživeti 

ponovno)« (Pečjak, Gradišar, 2012: 71). Nanjo pomembno vplivajo odrasla oseba kot bralni 

model; količina branja, s katero se otroci srečujejo; raznolikost in količina bralnega gradiva; 

možnost samoizbire bralnega gradiva; možnost pogovora in druženja ob knjigah ter druge 

bralne spodbude (npr. pohvale, nagrade, priznanja) (Gambrell, 1996 v Marjanovič Umek idr., 

2012). Torej bralne izkušnje, ki jih otroci pridobivajo v predšolskem obdobju, vplivajo na 

oblikovanje bralne motivacije, s katero prvošolčki vstopajo v formalno učenje branja. Te 

sovpadajo z otrokovim življenjem v spodbudnem ali nespodbudnem bralnem okolju, ki otroka 

oblikujejo v motiviranega ali nemotiviranega bralca. 

 

3.2.1 NOTRANJI MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI 

Notranji motivacijski dejavniki so: 

 kompetentnost – bralčevo prepričanje, da lahko izpelje bralne naloge do cilja (npr. 

besedilo prebere, predela in razume); 

 interes – bralčevo psihološko stanje, ki vključuje usmerjeno pozornost, povečano 

miselno delovanje, vztrajanje in njegovo čustveno vključenost v branje; 

 zatopljenost v branje oz. radovednost – bralčeva izrazita osredotočenost na bralno 

gradivo s povečano miselno aktivnostjo; 

 prepričanje bralca o pomembnosti branja – bralec bere zato, da lahko sodeluje v 

različnih socialnih aktivnostih (npr. pogovori z vrstniki) 

(Pečjak idr., 2006). 

Sodijo med prvine notranje motivacije, pri kateri je cilj delovanja v dejavnosti sami, vir 

podkrepitve pa v posamezniku (npr. razviti želimo določene sposobnosti ali doseči nekaj, kar 

nas zanima). Povezana je s spontanostjo, z ustvarjalnostjo, zadovoljstvom, užitkom in 

širjenjem interesov ter pomembnejšim procesom od rezultata (Marenčič Požarnik, 2010) in 

globljim kognitivnim procesiranjem (Pečjak, Gradišar, 2012). Občutek samostojnosti, 

kontrole oz. nadzora nad situacijo, prepričanje v svoje sposobnosti in možnost izbire 

(področja, bralne naloge, besedila) spodbujajo notranjo motivacijo (Pečjak, Gradišar, 2012) in 

dolgoročno vplivajo na samo branje. 

 

Notranja motivacija se pojavi zaradi osebnih interesov in lastnih izkušenj, ki so preoblikovani 

v razloge za branje (Pečjak idr., 2006). Otroci, ki imajo pozitiven odnos do branja in prav tako 

pozitivne izkušnje z njim, so bolj motivirani za učenje te zmožnosti (Strickland, 2011). Branja 

se učijo, če si tega želijo, vidijo smisel v njem, pričakujejo, da jim bo uspelo razviti to 

zmožnost, imajo o sebi predstavo kot o bralcu ter branje doživljajo kot smiselno dejavnost 

(Smith, 2004). 
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Bralec, ki je notranje motiviran, si postavlja dolgoročne bralne cilje, pogosteje bere, je bralno 

in učno učinkovit, njegova bralna pismenost pa je boljša. Prav tako se zaveda, da je branje 

vseživljenjskega pomena (Pečjak idr., 2006). Rezultati raziskave PISA 2009 kažejo, »da so 

učenci z višjimi dosežki tisti učenci, ki radi berejo in dnevno berejo tudi za zabavo« (OECD 

PISA, 2010: 2). 

 

Najpomembnejši del notranje motivacije je bralni interes, ki je tesno povezan z drugimi 

motivacijskimi dejavniki in bralno pismenostjo (Pečjak, Gradišar, 2012). Pojem predstavlja 

»odnos do branja kot relativno trajno naravnanost posameznika do bralnega gradiva, do 

bralnih situacij in vsega, kar je povezano z branjem. Ta naravnanost je lahko pozitivna ali 

negativna« (Pečjak, 1999: 50). Pri posamezniku se lahko razvije že v predšolskem obdobju, in 

sicer ga izzoveta ugodje in užitek ob družinskem branju (Bus, IJzendoorna, 1995 v Pečjak 

idr., 2006). Otroci z velikim interesom za branje so tedaj pri skupnem branju z odraslim 

dejavnejši, pogosteje opazijo tisk v okolici in sprašujejo po njegovem pomenu, kasneje pa se 

bolj vztrajno učijo brati (Whitehurst in Lonigan, 1998 v Marjanovič Umek idr., 2012). 

 

Razlikujemo osebne in situacijske bralne interese. Prvi so trajne pozitivne usmerjenosti do 

področja branja, o drugih pa govorimo takrat, ko npr. učitelj ustvari tako bralno situacijo, ki 

zbudi interes pri učencih, tudi tistih, ki tega prvotno niso imeli. Interes zbujajo bralne naloge 

in dejavnosti, ki so za posameznega učenca pomembne, izzivalne, nove in ravno prav 

zahtevne ter take, ki ga miselno in čustveno aktivirajo. S situacijskimi bralnimi interesi se 

lahko razvijajo osebni bralni interesi (Marenčič Požarnik, 2010). Opazimo lahko, da je pri 

razvijanju interesa za branje v šolskem okolju zelo pomembna učiteljeva lastna angažiranost. 

Učencem naj bi predstavil svoj pozitivni osebni odnos do te sposobnosti na pristen in iskren 

način (Marenčič Požarnik, 2010). Da bi učitelj čim uspešnejše razvijal in vzdrževal bralne 

interese pri vseh učencih, Harris in Sipay (1979) navajata nekaj nasvetov: 

 Učenec bere bralno gradivo, ob katerem uživa. 

 Težavnost bralnega gradiva je primerna učenčevi bralni sposobnosti. Stopnjuje naj se 

od lažjega k težjemu. 

 Učenec ima priložnost, da dokonča bralno dejavnost. 

 Učenec dobi za opravljeno bralno nalogo potrditev v socialnem okolju (npr. pohvala, 

nagrada, izmenjava izkušenj) (Pečjak, Gradišar, 2012). 

 

3.2.2 ZUNANJI MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI 

Zunanji motivacijski dejavniki so prvine zunanje motivacije, o kateri govorimo, »kadar se 

učimo zaradi zunanjih posledic« (Marenčič Požarnik, 2010: 188). Na pobudo za branje tako 

deluje neki zunanji dražljaj: 

 priznanje (npr. pohvala, diploma) – bralec bere zato, ker ve, da ga bodo pohvalili; 

 dosežek (npr. ocena) – bralec bere zato, da bo dobil dobro oceno; 

 tekmovanje z drugimi – bralec bere zato, da bo boljši od npr. vrstnikov; 

 socialna motivacija – bralec bere zato, da lahko sodeluje v različnih socialnih 

aktivnostih (npr. pogovori z vrstniki). 

Zunanji motivacijski dejavniki so zelo močni motivatorji in povzročijo takojšnje učinke, 

vendar delujejo kratkoročno. Ko posameznik opravi bralno nalogo oz. doseže njen cilj, 

preneha tudi brati. Če želimo, da se bralna dejavnost nadaljuje, moramo pri njem spodbuditi 

nov bralni cilj (Pečjak idr., 2006; Marjanovič Umek idr., 2012). 
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Bralec, ki je zunanje motiviran, si postavlja kratkoročne bralne cilje, redkeje bere (običajno le 

v času izobraževanja), je manj bralno in učno učinkovit, njegova bralna pismenost pa je slabša 

(Pečjak idr., 2006). Ravno zaradi naštetega je cilj poučevanja spodbujati razvoj 

notranjemotivacijskih dejavnikov (interesa in kompetentnosti) (Marjanovič Umek idr., 2012). 

 

3.2.3 BRALNA SAMOUČINKOVITOST 

Pojem bralna samoučinkovitost opredeljuje zaupanje posameznika v lastne bralne zmožnosti 

oz. prepričanje bralca, da je zmožen prebrati besedilo, ga razumeti in rešiti bralno nalogo 

(Pečjak, Gradišar, 2012). Bralno samoučinkoviti učenec se odloči za branje le, če je izpolnjen 

eden od naslednjih pogojev: 

 zanimivost naloge; 

 pomembnost, da dokonča nalogo; 

 občutek, da je pridobljeno znanje zanj uporabno v življenju (Wigrield, 1997 v prav 

tam). 

 

3.2.4 MOTIVIRANI BRALCI 

Motivirani bralci so tisti, ki se počutijo sposobne brati, sprejemajo branje kot osebno vrednoto 

in vedo, kako je ta zmožnost pomembna v vsakdanjem življenju (Pečjak, Gradišar, 2012). 

Slednje potrdita S. Pečjak in N. Bucik (2004) v svoji raziskavi s tretješolci in sedmošolci, in 

sicer da se dobri bralci čutijo kompetentnejše za branje, imajo večji interes zanj, to zmožnost 

pojmujejo kot zelo pomembno ter da pogosteje berejo in po besedilih posegajo 

samoiniciativno. Dobri bralci so torej motivirani za branje in hkrati tudi uspešni bralci in 

učenci. To nazorno prikazujejo rezultati mednarodne raziskave bralne pismenosti PIRLS 2001 

(op. sodelujoči slovenski tretješolci, njihovi starši, učitelji in ravnatelji), ki so sledeči: 

motivirani bralci dosegajo višje bralne dosežke od mednarodnega povprečja (Pečjak, Bucik, 

2004). Guthrie, Anderson, Alao in Rinehard (1999) pa so v svojih raziskavah ugotovili, da 

motivirani bralci, ki besedilo tudi dobro razumejo, znajo z branjem pridobivati nova znanja, iz 

prebranega izluščiti pomembna dejstva ter postavljati vprašanja, iskati odgovore in kritično 

povzemati razlago (Pečjak idr., 2006). Da gre za obojestransko povezanost in obojestranski 

vpliv kompetentnosti in motiviranosti za branje, je z mednarodno raziskavo bralne pismenosti 

mladostnikov PISA 2000 in mednarodno raziskavo bralne pismenosti PRILS 2001 prikazan 

še drug pogled. Obe pojasnjujeta, da je aktivna vloga posameznika pri branju stvar motivacije 

ter da je izboljšanje dosežkov bralne pismenosti odvisno tudi od bralne motivacije in ne samo 

od kognitivnih bralnih spretnosti (Pečjak, Bucik, 2004). Vsi omenjeni strokovnjaki 

opredeljujejo motiviranega bralca z vidika notranjemotivacijskih dejavnikov. 

 

3.2.5 VPLIVI »POMEMBNEGA DRUGEGA« 

Če starši, učitelji in vrstniki otrokom sporočajo, da je branje pomembno in zanimivo, da 

prinaša zabavo in užitek, ter prikazujejo življenjski pomen te zmožnosti, so otroci notranje 

bralno motivirani (Pečjak idr., 2006). 

 

3.2.5.1 STARŠI 

Starši vplivajo na razvoj otrokove bralne motivacije že od rojstva naprej, in sicer z načinom 

spodbujanja razvijanja branja, s postavljanjem bralnih ciljev, z vrednotenjem bralnega znanja 

in bralnih dosežkov ter reagiranjem nanje (Pečjak idr., 2006; Marenčič Požarnik, 2010). Z 

omenjenega vidika se med družinami pojavljajo velike razlike, to pa pomembno vpliva na 
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branje njihovih otrok v šoli in za šolo. Torej »[s]tarši, ki verjamejo, da je branje užitek in 

prijetna dejavnost, da je pomembno za otrokov osebni razvoj in njegovo uspešnost, 

spodbujajo svoje otroke k branju in različnim bralnim dejavnostim« (Pečjak idr., 2006: 33) ter 

k oblikovanju pozitivnega bralnega odnosa (prav tam). 

 

3.2.5.2 UČITELJ/UČITELJICA 

Učitelj s sredstvi notranje in zunanje motivacije bistveno vpliva na učno motivacijo (Marenčič 

Požarnik, 2010), kamor sodi tudi bralna. Pri njenem razvijanju je pomembno, da je učitelj 

dober zgled bralca, ki izžareva navdušenje nad branjem in izkazuje zavedanje o pomembnosti 

njegovega razvoja, ter da za učence oblikuje ustrezne bralne naloge. Te ne smejo biti za 

posameznika prelahke ali prezahtevne, ampak skladne z njegovimi bralnimi sposobnostmi. 

Predstavljati mu morajo izziv, zanimivost in pomembnost, da bi na ta način v njem prebudile 

in vzdrževale notranjo (bralno) motivacijo. Prav tako pa uspešno opravljeno tovrstno nalogo 

učenec doživlja kot navdušenje, ki je spodbuda za prihodnje učenje (Grginič, 2005; Pečjak, 

Gradišar, 2012). 

 

Pri razvijanju bralne motivacije je najpomembneje, »da učitelji razumejo, da je bralni interes 

tudi učni interes« (Pečjak, Gradišar, 2012: 80), zato morajo pri načrtovanju učnega dela 

poznati interes učencev za branje, kako kompetentne/učinkovite se čutijo kot bralci na splošno 

in v primerjavi s svojimi vrstniki ter kakšno vrednost pripisujejo branju. Ta informacija 

učitelju pomaga pri tem, da vidi, koliko zunanjih bralnih spodbud je potrebnih pri 

posamezniku v procesu razvijanja bralnega interesa oz. branja (Pečjak idr., 2011b). Visoka 

prisotnost motivacijskih dejavnikov (notranjih in zunanjih) zmanjšuje razlike v bralni 

sposobnosti med dobrimi in slabimi bralci ter posledično učnim uspehom. Za boljši 

izobraževalni uspeh je potrebno iz šolskega leta v šolsko leto vedno več brati in se učiti 

samostojno, pri tem pa se ves čas opirati na (bralne) motivacijske dejavnike, ki v nas 

spodbujajo učenje. Ob pomanjkanju slednjih bo učna pot težavnejša, učni uspeh pa slabši.  

 

Šola ima tako odgovorno in odločilno vlogo pri spodbujanju branja za učenje (Pečjak idr., 

2006) ter pri razvijanju bralne motivacije, kar raziskuje tudi S. Pečjak (2005) v eni izmed 

svojih študij. Ugotovila je: 

 da je učenje bralnih strategij učencev tista dejavnost učitelja, ki vpliva na notranjo in 

zunanjo bralno motivacijo – Učitelj, ki pogosteje uči učence uporabljati bralne 

strategije, ima bolj zunanje in notranje bralno motivirane učence. 

 povezavo med notranjo motivacijo ter uporabo raznolikega bralnega gradiva, 

možnostjo izbere slednjega s strani učencev in pogostostjo razrednega branja – Učenci 

učitelja, ki pogosto uporablja raznoliko bralno gradivo in jim dopušča, da ga sami 

izberejo, so bolj notranje motivirani. Učenci, ki pogosto berejo v razredu, imajo višjo 

notranjo motivacijo. 

 

Kljub temu pa si šola pomembno vlogo pri razvijanju bralne motivacije deli s starši in drugimi 

dejavniki v okolju (npr. knjižnicami in vrstniki), saj obstaja velika povezanost motivacijskih 

dejavnikov med branjem v prostem času in branjem v šoli. Učenci, ki zaradi navdušenosti v 

prostem času veliko berejo, so bolj motivirani za branje v šoli in za branje v funkciji učenja (t. 

i. učenje iz učbenikov, uporaba bralnih strategij pri učenju). Razlike pri šolskem branju se 

pojavljajo tudi glede na vrsto bralnega gradiva, starost in spol učencev ter njihove bralne 

izkušnje (Pečjak idr., 2006). 
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3.2.5.3 VRSTNIKI 

Vpliv vrstnikov na razvoj bralne motivacije je vpet v obstoječe socialne strukture (npr. 

razredna) in medosebne odnose (Marenčič Požarnik, 2010). Učenci se pogosto odločijo za 

branje na podlagi nasvetov vrstnikov, in sicer določeno knjigo preberejo, ker jo je prebrala že 

večina sošolcev, ali pa jo berejo, ker jo bere tudi določen sošolec/sošolka. Pri izbiri bralnega 

gradiva si običajno pomagajo z mnenji prijateljev (Hepler, Hickman, 1982 v Pečjak idr., 

2006). 

 

V razredu se lahko oblikuje skupnost bralcev, v kateri si učenci knjige pogosto izmenjujejo in 

se o prebranem pogovarjajo. Oblikovanje slednje je pomembno, ker nudi modele bralcev in 

bralnega vedenja predvsem tistim učencem, ki sami niso navdušeni bralci. Nanje njihovi 

vrstniki, ki obožujejo branje, prenašajo bralni užitek in jih z njim nevede spodbujajo k branju. 

Na ta način spodbudimo situacijski bralni interes, ki se lahko sčasoma razvije v osebni bralni 

interes (prav tam). 
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4 PORAJAJOČA SE PISMENOST 

Razvoj pismenosti se začenja pred otrokovim formalnim šolanjem, saj se otroci od rojstva 

naprej srečujejo z različnimi bralnimi in pisnimi vzorci. Ko otrok vstopi v formalni proces 

opismenjevanja, ima za seboj že nekaj izkušenj z vidika pismenosti, torej v razvoju te 

zmožnosti ni na točki nič (Pečjak, 2009). To označujemo s pojmom »porajajoča se 

pismenost« (ang. »emergent literacy«), ki je predhodna oblika kasnejše akademske 

pismenosti in dober napovednik le-te (Marjanovič Umek, 2011) ter obsega predbralne in 

predpisalne sposobnosti in spretnosti. Njen začetek nastopi, ko otroci začnejo čečkati, pri igri 

uporabljati predmete kot simbole in v imitaciji ponazarjati dejanja iz konvencionalnega sveta 

(npr. pri telefoniranju, pisanju receptov se otrok pretvarja, da »piše« ali »bere«) ter spoznavati 

simbole pisnega jezika, različnih vrst in funkcij tiska (npr. analizira napis »STOP« na 

prometnem znaku). Z vsem naštetim spoznavajo povezavo med govorjenim in zapisanim 

jezikom ter funkcije in stalne oblike pisnega jezika. Postopoma se začnejo zavedati koncepta 

tiska, smeri branja, asociacijske povezave glas – črka ter prepoznavajo posamezne črke, slišijo 

glasove v besedah in se poskušajo v pisanju in branju (Grginič, 2005, 2009; Potočnik, 2008). 

 

L. Miller (1996) primerja razvoj pismenosti z ledeno goro. Njen vrh predstavlja otrokovo 

abecedno znanje, preostali del pa vse pripetljaje in aktivnosti iz vsakdanjega življenja, ki 

prispevajo k razvoju prikazanega vrha oz. porajajočo se pismenost. Tako kot je pri ledeni gori 

opazen le njen vrh, večji del pa se skriva pod vodo, tudi večji del otrokovega predšolskega 

razvoja pismenosti poteka neopazno, spontano in neformalno. 

 

4.1 VPLIV DRUŽINSKEGA OKOLJA 

Porajajoča se pismenost se začne porajati v domačem okolju ob vsakodnevnih dogodkih: 

 opazovanje staršev pri nakupovanju (pisanje in branje z listka), plačevanju računov, 

kuhanju (branje recepta), branju leposlovja, revij in TV-sporeda, branju in pisanju 

elektronske pošte, razglednic in pisem; 

 srečevanje s prometnimi znaki, napisi v izložbah, prehranskih izdelkih, oblačilih in 

televizijskih zaslonih ter znaki na ikonah na računalniku; 

 družinsko branje in spoznavanje različnih knjig in besedil, pri čemer je otrok v vlogi 

poslušalca in spoznavalca koncepta tiska (Browne, 1998; Miller, 1996; Grginič, 2005; 

Potočnik, 2008) 

Njen razvoj se razlikuje od otroka do otroka, in sicer v skladu s sociološkimi, kulturnimi in 

ekonomskimi okoliščinami, v katerih poteka otrokovo odraščanje, ter s časom, ki ga starši oz. 

skrbniki namenijo otrokom (Miller, 1996; Grginič, 2006). Torej ožja in širša družina 

ustvarjata razmere, v katerih se poraja in razvija pismenost. V nadaljevanju se bom 

osredotočila na razvoj bralne pismenosti. 

 

Starši, ki otrokom v predšolskem obdobju veliko berejo in ustvarjajo prijetno bralno ozračje, 

predstavljajo model bralca, ki ceni branje in ga doživlja kot prijetno dejavnost. Mnogi starši 

skupno branje povežejo tudi s spontanim pogovorom o besedilu (npr. obnovitev dogajanja) in 

njegovih ilustracijah (npr. poimenovanje predmetov/oseb) ter otroku postavljajo vprašanja 

(npr. kaj, kdaj, kje, zakaj). Z vsem tem bogatijo njegovo jezikovno znanje in širijo njegove 

izkušnje. Pomembno pa je, da pri skupnem branju sledijo otrokovemu interesu, ker tako še 

povečajo njegovo sodelovanje (Pečjak idr., 2006). Taki starši se običajno zavedajo 

pomembnosti spodbudnega okolja v razvoju bralne pismenosti v predšolskem obdobju, zato 

»s svojimi besedami, lastnim branjem, knjigami doma, obiski knjižnic, še posebej pa s 
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skupnim branjem na otroka prenašata užitek ter zavzetost za branje, ki sta temelj bralnega 

interesa« (prav tam: 32). Iz pozitivnih bralnih doživetij pa pri otrocih ne rasteta samo potreba 

in želja po branju (Grosman, 2005) ter se pojavljata radovednost in motivacija za osebno 

raziskovanje tiska (Strickland, 2011), temveč se razvijajo tudi predbralne sposobnosti in 

spretnosti. Vse to pa vpliva na učenje branja, razvijanje jezikovne zmožnosti in v okviru le-te 

na širjenje besedišča ter posledično na hitrejše in boljše razvijanje bralne pismenosti in na 

bralne uspehe (Grginič, 2006). Prav tako pa tudi na pogostost in kvaliteto otrokovega 

pripovedovanja lastne izmišljene zgodbe ter spreminjanja in dopolnjevanja zgodbe, ki jo je že 

slišal (Wray, Medwell, 2002 v Marjanovič Umek idr., 2012). 

 

Da ima kakovost družinskega okolja pomemben učinek na razvoj bralne pismenosti, kažejo 

tudi raziskave. Rezultati mednarodne raziskave PIRLS 2001, v kateri so sodelovali slovenski 

tretješolci, so pokazali, da so: 

 učenci, ki so jim starši v predšolskem obdobju pogosto brali, na bralnih preizkusih 

dosegli rezultate nad mednarodnim povprečnim dosežkom; 

 boljše bralne dosežke imeli otroci staršev, ki sami veliko in pogosto berejo ter imajo 

pozitiven odnos do branja; 

 otroci, ki so imeli doma veliko knjig, dosegli višje bralne dosežke 

Bucik, 2003 v Pečjak idr., 2006). 

M. Grginič (2006) je v svoji raziskavi o pojavljanju pomembnih razlik v posameznih 

zmožnostih kot posledica družinskega branja potrdila, da glasno branje in izvajanje bralnih 

aktivnosti znotraj družine vpliva na razvoj otrokove bralne pismenosti. V isti raziskavi je 

raziskovala tudi vpliv izobrazbe očeta in matere na pogostost družinskega branja. Ugotovila 

je, da so bolj izobraženi starši pogosteje vključeni v skupno branje, to pa vpliva na otrokove 

dosežke v pismenosti. S svojimi ugotovitvami je potrdila vpliv družinskega branja na 

porajajočo se pismenost. Do podobnih rezultatov so prišli tudi raziskovalci Andragoškega 

centra Slovenije leta 1998 s primerjanjem staršev, ki dosegajo različne ravni pismenosti, in 

družinskimi dejavnostmi, povezanimi z branjem. In sicer starši, ki dosegajo višje ravni 

pismenosti, pogosteje obiskujejo knjižnice s svojimi otroki in več berejo. Tako njihovi otroci 

spoznavajo, da je branje eden od načinov pridobivanja znanja in preživljanja prostega časa ter 

se vedno bolj zavedajo njegovega pomena za življenje (Knaflič, 2001). 

 

Pomembno je, da ko začne otrok samostojno brati, starši ne prenehajo z družinskim branjem, 

vendar vloge pri branju izmenjujejo, ter da otroci po končanem družinskem branju ne izgubijo 

interesa za knjige in branje (Grginič, 2006). 

 

4.2 VPLIV VRTČEVSKEGA OKOLJA 

Vloga vzgojitelja v procesu razvoja bralne pismenosti v predšolskem obdobju je podobna 

vlogi staršev. Nad branjem naj bi tudi on pokazal zanimanje in navdušenje ter zavedanje o 

življenjski pomembnosti te zmožnosti ter oblikoval spodbudno bralno okolje, ki vključuje 

pogosto glasno branje besedil otrokom, pregledovanje knjig, pogovarjanje o prebranem in 

analiziranje vsebine in vrste besedila, številne bralne aktivnosti ter izvedbo različnih bralnih 

projektov (npr. Knjižnica moje igralnice, Knjižni nahrbtnik, Bralni palček …). Pri tem mora 

paziti, da izvedba omenjenega poteka v sproščenem, prijetnem in neformalnem okolju. 

 

Dejstvo je, da imajo nekateri otroci ob vstopu v šolo že razvite predbralne in 

predpisalne sposobnosti in spretnosti oz. že znajo brati in pisati, in sicer zaradi 

omenjenih izkušenj iz predšolskega obdobja.  
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5 ZAČETEK FORMALNEGA UČENJA BRANJA 

Nič ni bolj neenakega 

kot enaka obravnava neenakih. 

(Aristotel) 

 

Formalno učenje branja se prične z vstopom otrok v osnovnošolsko izobraževanje. Učenci v 

prvi razred ne vstopajo kot nepopisan list papirja, ampak že z določenim znanjem bralne 

pismenosti, razvitim v predšolskem obdobju (Potočnik, 2008): 

 I. Saksida (2010) navaja primer, ki je zelo pogost pri mlajših otrocih. Petletni Jakob je 

želel izvedeti čim več o gormitih, za katere se zanima, zato mu je oče pokazal, kako na 

spletu najde prikaze teh priljubljenih junakov. Proces iskanja si je deček zelo dobro 

zapomnil in kasneje sam prižgal računalnik, z miško kliknil na ustrezno ikono ter v 

iskalno okence vpisal G O R M I T I in pritisnil tipko »enter«. Pri razčlenjevanju 

besede mu je občasno še pomagal oče z glasnim izgovarjanjem posameznih glasov. 

Jakob je na ta način razvijal sposobnost vzpostavljanja asociativne povezave glas–

črka. Da ni šlo le za zapomnitev položaja črk na tipkovnici, se je preverilo s prošnjo, 

da deček pokaže izgovorjeno črko iz besede, zapisano na listu papirja. »[N]e glede na 

zaporedje izgovorjenih glasov se pri prepoznavanju ustreznih črk ni zmotil« (Saksida, 

2010: 72). To dejanje je opazoval njegov triletni brat Jure, ki je na vprašanje, kje so 

črke, odgovoril s kazanjem posamezne črke (ne likovnega elementa) na časopisnem 

listu. 

 M. Grginič (2005) z rezultati testa predopismenjevalnih spretnosti, ki so ga reševali 

dvesto štirje pet- in šestletniki, prikazuje bralno znanje, pridobljeno v predšolskem 

obdobju. 25 % otrok je znalo prebrati vse štiri nekontekstualne besede z velikimi 

tiskanimi črkami, 14 % pa tudi tiste štiri besede z malimi tiskanimi črkami. 75 % 

sodelujočih je z določeno strategijo vsem štirim sličicam poiskalo pripadajočo besedo. 

 P. Koncut (2009) s svojo raziskavo o razvitosti tehnike branja pri šestdesetih 

prvošolcih ugotavlja, da ima 78 % sodelujočih delno razvito tehniko branja, 20 % pa 

razvito. Prvi že prepoznavajo posamezne črke in besede ter berejo naslove, imena in 

kratka navodila za delo, drugi pa sami berejo krajše povedi in krajša besedila. 

To znanje je povezano še z bralnimi izkušnjami in bralno motivacijo, ki jih otroci pridobijo in 

razvijejo v okolju, v katerem odraščajo. Zaradi socialnih, kulturnih in ekonomskih 

raznolikosti okoliščin, ki obdajajo otroka v času predšolskega obdobja, so razlike o stopnji 

razvoja bralne pismenosti in bralne motivacije pri prvošolcih zelo velike. Ob vstopu v šolo 

lahko nekateri učenci že berejo in imajo oblikovan velik bralni interes, pri drugih opazimo 

razvite le predbralne spretnosti in sposobnosti, tretji pa morajo slednje še razvijati. 

 

Učitelj mora omenjene razlike upoštevati in formalno učenje branja načrtovati od stopnje, ki 

jo je posamezni učenec že dosegel v razvoju bralne pismenosti. S tem omogoči optimalen 

razvoj te zmožnosti pri posamezniku in to, da učenci verjamejo, da je njihov način učenja 

branja koristen (Potočnik, 2008). F. Smith (2004) pri tem opozarja, da se učenci ne naučijo 

branja, če: 

 si tega ne želijo; 

 ne vidijo smisla v branju; 

 so sovražni do učitelja in/ali šole; 

 pričakujejo, da jim to ne bo uspelo; 

 menijo, da učenje branja terja prevelik napor; 



Prilagajanje pouka slovenščine učencem prvega razreda, ki že znajo brati 

Špela Grdadolnik – Magistrsko delo 

17 

 imajo o sebi predstavo, da preprosto niso za branje; 

 imajo napačne predstave o naravi branja in mislijo, da ni smiselno; 

ter dodaja, da so pripravljeni na učenje branja, ko imajo namen in razumljivo priložnost za 

branje. 

 

 

5.1 SPODBUJANJE OPTIMALNEGA BRALNEGA RAZVOJA 

PRI UČENCIH 

Spodbujanje optimalnega razvoja učenca na posameznem področju pedagogu narekuje splošni 

cilj vzgoje in izobraževanja, zapisan v Beli knjigi. Učitelj mora zagotavljati kakovostno 

vzgojno-izobraževalno delo in spodbude za optimalni razvoj posameznika z upoštevanjem 

sodobnih spoznanj o vzgoji in izobraževanju (poučevanju in učenju) (Krek idr., 2011). J. 

Vogrinc (2014) dodaja, da je najpomembnejše sredstvo za zagotavljanje pogojev za optimalni 

razvoj posameznika kakovosten pouk, ki ga načrtujejo in izvajajo strokovno dobro 

usposobljeni učitelji. Ti morajo spoznati učenčeve zmožnosti, predznanje, interese, spoznavne 

stile in načine učenja ter z upoštevanjem individualnih razlik vzgojno-izobraževalno delo 

organizirati tako, da bodo imeli vsi učenci možnosti za optimalen razvoj. Pomembno pa je 

tudi razvijati učenčevo motivacijo in odgovornost za sodelovanje pri pouku ter za 

vseživljenjsko učenje (Kalin idr., 2011). 

 

Vse omenjeno pa lahko prenesemo tudi na področje optimalnega razvoja bralne pismenosti 

oz. branja. Pri spodbujanju optimalnega bralnega razvoja mora učitelj dobro obvladati stroko 

in dejavnike, ki so pomembni za razvijanje bralnih sposobnosti, ter poznati svoje učence in 

upoštevati njihove prednosti in pomanjkljivosti, hkrati pa jim biti tudi dober bralni vzor 

(Pečjak, Gradišar, 2012). Prav tako se mora zavedati, da kadar učence prikrajša za razvijanje 

pismenosti, omejuje njihov dostop do znanja, do možnosti samostojnega učenja, do boljšega 

dela in do vseživljenjskega samostojnega izpopolnjevanja (Grosman, 2005). 

 

Učenčeve bralne zmožnosti se najbolje razvijejo tedaj, ko je za ta razvoj pripravljen jasen 

načrt namenskih bralnih aktivnosti (kako in zakaj brati) ter načrt razvoja takih bralcev, ki 

razvijajo vzdržljivo ljubezen do branja, uporabnost bralnega razumevanja in praktične bralne 

sposobnosti. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati učenčeve dosedanje bralne izkušnje in 

njegovo že usvojeno bralno znanje ter njegov pričakovani bralni uspeh. Več znanja, kot ga 

ima učitelj o vseh vidikih branja, bolj bo sposoben podpirati razvoj bralcev po fleksibilni in 

odgovorni poti in bolj jim bo lahko pomagal postati uspešna pismena oseba (Browne, 1998). 

 

Neupoštevanje posameznih učencev in njihove stopnje razvoja bralne zmožnosti je eden 

izmed dejavnikov, ki pri posameznikih povzroča zastoj v bralnem razvoju (Grosman, 2007). 

Še posebej negativno lahko to vpliva na tiste učence, ki ob vstopu v šolo že berejo in so 

visoko notranje bralno motivirani. Slednji v nespodbudnem razrednem okolju z nižjo bralno 

učno zahtevnostjo običajno padejo pod objektivne zmožnosti učencev, postanejo pasivni, 

stagnirajo in nazadujejo, namesto da bi bili aktivnejši od sošolcev ter presegli že obstoječi 

lasten razvoj bralne pismenosti (Strmičnik, 1993). Torej mora učitelj v procesu učenja branja 

za vsakega prvošolca iskati in poiskati drugačno pot. 
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5.2 SPODBUJANJE POZITIVNE BRALNE SAMOPODOBE 

S spodbujanjem zavedanja pri učencih, da je njihovo branje koristno, posledično večamo tudi 

bralno samopodobo in samooceno. Samozavestni učenci se motivirajo sami z besedami lahko 

naredim, zmorem razrešiti, dobro mi gre in se zato posledično učijo drugače ter so uspešnejši 

kot posamezniki. To so pokazali tudi rezultati raziskave PISA 2009, in sicer da učenci, ki 

samousmerjajo lastno učenje in vedo, kako bodo besedilo razumeli ter si zapomnili in povzeli 

pomembne informacije, dosegajo višje dosežke (OECD PISA, 2010). Prav tako vedo, da če se 

niso uspešno naučili nečesa takoj, se bodo kasneje. Nesamozavestni učenci pa si pravijo ravno 

obratno: ne gre mi, to je pretežko, ne razumem in se hitro vdajo, obupajo ter sprejmejo 

neuspeh (Heacox, 2012). Torej se posamezniki, ki imajo oblikovano pozitivno bralno 

samopodobo, učijo branja uspešneje ter dosegajo višje bralne dosežke kot bralci z negativno 

bralno samopodobo. 

 

Za večanje števila bralno samozavestnih učencev v razredu morajo učitelji ves čas prilagajati 

učno zahtevnost in stil vzgojno-izobraževalnega dela učenčevim zmožnostim ter se 

neposredno odzivati na njegove učne potrebe. Prizadevati si morajo za čim bolj pozitivno in 

sproščeno razredno klimo, v kateri se bodo osnovnošolci počutili varne in ustvarjalne. Paziti 

morajo, da z lastnimi besedami in obnašanjem učence ne bodo obdali z občutkom, da so slabi 

in nesposobni, ampak bodo gradili na oblikovanju njihove pozitivne samopodobe. Zavedati se 

morajo, da negativni občutki ne spodbujajo sporazumevanja in kritičnega razmišljanja, ampak 

iskanje lažjih izhodov brez usvajanja jezikovnih rab in bralne zmožnosti. Za sodelovanje v 

pogovoru ter izražanje lastnih mnenj, razmišljanj in občutkov učenci potrebujejo pozitivno 

samopodobo (Grosman, 2005). Učitelji pa se morajo pri svojem delu tudi zavedati, da lahko z 

večkratno izpostavljenostjo najuspešnejših učencev negativno vplivajo na njihovo 

samopodobo, in sicer zaradi zavisti in drugih negativnih čustev sošolcev (Juriševič, 2014). 

 

 

5.3 BRANJE V UČNEM NAČRTU ZA SLOVENŠČINO V 

PRVEM TRILETJU 

Kot je razvidno iz posodobljenega učnega načrta za slovenščino v osnovni šoli (Program, 

2011b), je eden izmed temeljnih ciljev sodobnega pouka pri predmetu slovenščina v osnovni 

šoli razvijanje sporazumevalne zmožnosti v slovenščini. Sporazumevalna zmožnost je 

»zmožnost kritičnega sprejemanja besedil raznih vrst ter zmožnost tvorjenja ustreznih, 

razumljivih, pravilnih in učinkovitih besedil raznih vrst; gre torej za zmožnost sporočevalca in 

prejemnika besedil, da sodelujeta v dvosmernem (tj. v vlogi sogovorca in dopisovalca) ter v 

enosmernem sporazumevanju (tj. v vlogi poslušalca, bralca, govorca in pisca enogovornih 

besedil)« (Bešter Turk 2011: 121). 

 

V posodobljenem učnem načrtu za slovenščino (Program, 2011b) ni uporabljen pojem »bralna 

pismenost«, vendar izraz »zmožnost branja« in »zmožnost kritičnega sprejemanja zapisanih 

besedil raznih vrst«. Omenjeni dokument učiteljem narekuje zahteve, ki jih morajo pri 

poučevanju branja pri predmetu slovenščina dosledno upoštevati. V nadaljevanju se bom 

osredotočila na tiste, ki so namenjene razvoju bralne pismenosti v prvem triletju. 

 

Učenci so motivirani »za vse štiri sporazumevalne dejavnosti; zavedajo se, da jim te 

omogočajo spoznavanje sebe in sveta ter zadovoljevanje temeljnih čustvenih in družbenih 

potreb. Ob izkušnjah s temi dejavnostmi spoznavajo, da njihovo obvladovanje povečuje 

zmožnost delovanja v družbenem okolju ter spoznavanja in izražanja predmetnega, 
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duhovnega in domišljijskega sveta« (prav tam: 7). »Branje prepoznavajo kot užitek, prijetno 

doživetje in intelektualni izziv« (prav tam: 6). Na ta način »ohranjajo in razvijajo pozitivni 

odnos do branja neumetnostnih in umetnostnih besedil« (prav tam: 7). Razvijanje te 

zmožnosti »jim nudi priložnost za oblikovanje osebne in narodne identitete, širjenje obzorja 

ter spoznavanje svoje kulture in kulture drugih v evropskem kulturnem prostoru in širše. S 

spoznavanjem druge kulture in skupnih kulturnih vrednot gradijo strpen odnos do drugih in 

drugačnih« (prav tam: 6). 

 

Pri načrtovanju pouka branja učitelj »prožno in uravnoteženo kombinira sistematično 

spoznavanje in urjenje branja /…/ s sporazumevalnimi dejavnostmi v smiselnih, 

funkcionalnih in zanimivih okoliščinah« (prav tam: 98) ter »upošteva, da se otrokova 

sporazumevalna zmožnost razvija v medsebojni povezanosti z razvojem mišljenja in znanja« 

(prav tam: 98). Pri izbiranju didaktičnih metod in oblik upošteva individualne značilnosti 

učenca ter tako sproti prilagaja usvajanje predpisane vsebine in ciljev značilnostim, 

zmožnostim in hotenjem posameznega učenca (prav tam). 

 

»Učenci vstopajo v svet branja /…/ postopoma, sistematično in individualizirano. Glede na 

svoje predznanje branja /…/ ter razvite veščine, spretnosti in zmožnosti postopoma prehajajo 

skozi faze oz. dejavnosti začetnega opismenjevanja. Pomembno je, da učitelj na začetku 

obdobja in sproti pri vsakem učencu preverja razvitost veščin, spretnosti in zmožnosti, 

potrebnih za branje /…/, nato pa za vsakega učenca izdela individualni načrt razvijanja 

zmožnosti branja /.../« (prav tam: 99). Prav tako pri vsakem izmed njih vseskozi razvija tudi 

zanimanje za branje (prav tam). To lahko uresničuje le, če je sam dober bralni model, kar 

pomeni, da je dober bralec in da je prepričan v pomembnost ciljev branja iz učnega načrta 

(Pečjak idr., 2006). 

 

5.3.1 BRANJE NA PODROČJU JEZIKA 

Učenci individualizirano, postopno in sistematično razvijajo zmožnost branja v naslednjem 

zaporedju: 

 sistematično razvijanje predopismenjevalne zmožnosti: 

o vidno razločevanje, 

o slušno razločevanje in razčlenjevanje 

o orientacija na telesu, v prostoru in na papirju, pravilna drža telesa in pisala 

ipd.; 

 sistematično razvijanje tehnike branja: 

o glasno branje besed, enostavčnih povedi, kratkih preprostih besedil, napisanih 

s tiskanimi črkami, 

o glasno branje besed, enostavčnih povedi, kratkih preprostih besedil, napisanih 

s pisanimi črkami; 

 sistematično razvijanje branja z razumevanjem: 

o šepetajoče oz. tiho branje besedil določene vrste, ustreznih svoji starosti, 

spoznavni, sporazumevalni in recepcijski zmožnosti, 

o ustno določanje okoliščin nastanka besedila in sporočevalčevega namena, 

o ustno povzemanje teme in bistvenih podatkov ter njihove pomenske 

povezanosti, 

o ustno obnavljanje besedila, 

o ustno vrednotenje zanimivosti, razumljivosti, resničnosti idr. besedila in 

utemeljevanje svojega mnenja, 

o ustno izražanje svojih občutij med branjem, 
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o razvijanje pozitivnega odnosa do branja, 

o ustno vrednotenje svoje bralne zmožnosti in načrtovanje, kako bi jo lahko 

izboljšali, 

o ustno vrednotenje svojega in tujega besedila, predlaganje popravkov/izboljšav 

in utemeljevanje svojega mnenja. 

Do konca drugega razreda naj bi že usvojili temeljno tehniko branja, v tretjem razredu pa 

branje le še utrjevali in izboljševali (Program, 2011b). 

 

5.3.2 BRANJE NA PODROČJU KNJIŽEVNOSTI 

Učenci v prvem triletju glasno interpretativno berejo pesmi, prozo in dramatiko: 

 doživljajsko berejo pesmi, 

 s pravljičnim tonom (t. i. posebnim načinom govora) berejo pravljice, 

 pri branju pripovedi s posebej oblikovanim govorom označijo osebe, 

 po vlogah samostojno in tekoče berejo krajše dramsko besedilo ter za dramsko osebo 

poiščejo primeren glas (prav tam). 

 

Prvošolci: 

 »poskušajo »brati« zgodbo ob znani slikanici, 

 »berejo« ilustracije in posamezne dele besedila ter pesmi, 

 »berejo« dele pravljic, ki jih znajo že na pamet« (prav tam: 15). 

 

Drugošolci: 

 »tiho (poltiho) berejo še neznano krajše besedilo (slikanico), 

 berejo: 

o bogato ilustrirane pravljice, 

o pravljice, ki jih že poznajo, 

o dvodelne in tridelne pravljice, take, v katerih se dogajanje dvakrat/trikrat 

ponovi« (prav tam: 15). 

 

Tretješolci: 

 »berejo neznano umetnostno besedilo, tiho in poltiho (pravljice in pripovedi), 

 zbrano in tekoče (z usvojeno tehniko branja) berejo daljša besedila« (prav tam: 15). 
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5.4 BRANJE V UČNEM NAČRTU ZA MATEMATIKO IN 

SPOZNAVANJE OKOLJA V PRVEM TRILETJU 

Pojem branje se v posodobljenih učnih načrtih za predmete prvega triletja (2011) ne pojavlja 

le v učnem načrtu za slovenščino (Program, 2011b), ampak tudi za matematiko (Program, 

2011a) in spoznavanje okolja (Program, 2011c). Pri matematiki učenci berejo: 

 različne načrte (npr. učilnic, šolskih prostorov, šolske okolice in mest), 

 števila do 20, 100, 1000, 

 preglednice, figurne prikaze, črtične prikaze, in prikaze s stolpci oz. vrsticami, 

 razporeditev predmetov z različnimi prikazi (Euler-Vennov, Carrollov in drevesni 

prikaz), 

 zapisane denarne vrednosti (ceno) v decimalnem zapisu, 

 odnos med elementi dveh skupin s puščičnim diagramom, 

 zbrane, urejene in prikazane podatke (Program, 2011b). 

Pri spoznavanju okolja pa učenci berejo: 

 različne načrte pri učni temi orientacija, 

 besedilne vrste (novice o aktualnih dogodkih, seznami) pri učni temi promet in 

okoljska vzgoja (Program, 2011c). 
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6 PREVERJANJE STOPNJE RAZVOJA BRALNE 

PISMENOSTI 

Kot je bilo omenjeno v prejšnjem poglavju je ena izmed zahtev učnega načrta za slovenščino 

(Program, 2011b) v prvem triletju, da učitelj na začetku obdobja in sproti pri vsakem učencu 

preverja razvitost bralnih spretnosti in sposobnosti. S tem določi stopnjo razvitosti bralne 

pismenosti in s čim je v procesu učenja branja smiselno nadaljevati. Šele nato lahko oblikuje 

dober načrt razvijanja bralnih zmožnosti za posameznega učenca, ki temelji na 

sistematičnosti, postopnosti, individualizaciji ter notranji diferenciaciji. 

 

 

6.1 TESTI BRALNIH ZMOŽNOSTI 

Učitelj lahko preveri stopnjo razvoja bralne pismenosti s svojimi testi ali pa s prvima 

slovenskima standardiziranima merskima instrumentoma – »Ocenjevalno shemo bralnih 

zmožnosti« in »Bralnim testom«. 

 

6.1.1 OCENJEVALNA SHEMA BRALNIH ZMOŽNOSTI 

Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti služi diagnostičnim in intervencijskim namenom 

razvijanja bralne pismenosti. Na njeni podlagi učitelji »v grobem določijo, kje v razvoju 

bralnih zmožnosti se nahaja [posamezen] učenec (prehiteva ali zaostaja za vrstniki), 

identificirajo njegova močna področja in šibke točke, kar jim omogoča učinkovitejše 

poučevanje oz. prilagajanje opismenjevanja značilnostim učencev ter bolj natančno 

načrtovanje pomoči učencem pri pouku (rednem in dopolnilnem) ter zunaj njega« (Pečjak, 

2010: 139). Merjenje bralnih zmožnosti s tem instrumentom zahteva individualen pristop, to 

pa pomeni, da lahko učitelji/testatorji naenkrat zberejo podatke za enega učenca. Izjema so le 

podtesti hitrost tihega branja, razumevanje in motivacija za branje (Pečjak idr., 2011b). 

 

Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti ima tri oblike: 

 OSBZ-1  – preverjanje bralnih zmožnosti učencev 1. razreda; 

 OSBZ-2  – preverjanje bralnih zmožnosti učencev 2. razreda; 

 OSBZ-3  – preverjanje bralnih zmožnosti učencev 3. razreda. 

Vse tri oblike merijo naslednje bralne dimenzije: 

a) sposobnosti fonološkega zavedanja; 

b) razumevanje prebranega; 

c) motivacijo za branje; 

d) kakovost tehnike glasnega branja (v 2. in 3. razredu). 

Poleg tega učitelj s shemo preverja še: 

 v 1. razredu poznavanje koncepta knjige, pravil o branju in poznavanje črk; 

 v 2. razredu zmožnost uporabe semantičnega, sintaktičnega in fonološkega ključa pri 

branju; 

 v 3. razredu hitrost (oz. avtomatiziranost) tehnike tihega branja. 

Za vsak razred sta na voljo dve različici ocenjevalnih shem, in sicer ena z oznako Z, ki je 

primerna za preverjanje v začetku šolskega leta, ter druga z oznako K, namenjena preverjanju 

ob koncu šolskega leta. Vsi testi so časovno neomejeni, razen preizkus hitrosti tihega in 

glasnega branja (prav tam). 
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Preglednica 1: Vsebina posamezne ocenjevalne sheme bralnih zmožnosti 

(prav tam) 

Področje Preizkusi OSBZ-1 OSBZ-2 OSBZ-3 

  Z K Z K Z K 

(Meta)kognitivno Fonološko zavedanje       

področje ugotavljanje prvega glasu v besedi       

 razlikovanje prvega glasu v besedi       

 ugotavljanje zadnjega glasu v besedi       

 slušna analiza       

 slušna sinteza       

 odstranjevanje glasov iz besed       

 odstranjevanje zlogov iz besed       

 Koncept branja       

 orientacija knjige       

 razlikovanje med slikami in besedilom       

 smer branja       

 poznavanje knjižne terminologije       

 Hitrost tihega branja       

 Kakovost glasnega branja       

 hitrost       

 ritem       

 število napak       

 pomoč učitelja       

 natančnost branja       

 izraznost branja       

 Poznavanje črk (odnos glas – črka)       

 poimenovanje črk       

 prepoznavanje črk       

 pisanje črk       

 Sposobnost predvidevanja       

 sintaktični ključ       

 semantični ključ       

 fonološki ključ       

 Razumevanje branja       

Motivacijsko Motivacija za branje       

področje interes za branje/poslušanje       

 interes       

 primerjava s sošolci       

 težavno branje       

 glasno branje       
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6.1.2 BRALNI TESTI 

Bralni testi so namenjeni ugotavljanju hitrosti razumevanja prebranega pri učencih, ki berejo 

tekoče oz. avtomatizirano in služijo kot informacija učiteljem za načrtovanje nadaljnjega dela 

na področju razvoja bralne pismenosti učencev. Standardizirani bralni testi imajo natančno 

izdelane postopke za uporabo in vrednotenje ter norme za primerjanje rezultata posameznika s 

skupino, ki ji pripada. Sestavljajo jih tiste komponente ki so najpomembnejše za obdobje 

začetnega učenja branja – sposobnost fonološkega zavedanja, kakovost glasnega branja in 

stopnja razumevanja prebranega. Učitelj z njimi pridobi povratno informacijo o učenčevi 

izurjenosti (avtomatiziranosti) tehnike branja in o stopnji bralnega razumevanja učenca 

(Pečjak idr., 2011a). 

 

Leta 2011 sta S. Pečjak in N. Potočnik oblikovali prvi in zaenkrat še edini standardizirani 

bralni test v slovenščini. Namenjen je učencem tretjega razreda in omogoča individualno 

in/ali skupinsko izvedbo. Slednje pomeni, da lahko učitelji v kratkem času pridobijo 

informacije o hitrosti branja in stopnji razumevanja prebranega od posameznega učenca ali od 

vseh učencev enega oddelka. Sestavljen je iz dveh podtestov – »Hitrost razumevanja«, 

»Stopnja razumevanja« (prav tam). 

 

 

6.2 OCENA UČENČEVIH BRALNIH ZMOŽNOSTI 

Splošno oceno učenčevih bralnih zmožnosti lahko učitelj oblikuje z dveh vidikov ─ 

razvojnega in tipološkega. Na ta način opiše, za kateri tip oz. vrsto učenca bralca gre 

(Marjanovič Umek idr., 2012). 

 

6.2.1 RAZVOJNI VIDIK: MODELI RAZVOJA ZGODNJE (BRALNE) 

PISMENOSTI 

Pri razvojnem vidiku strokovnjaki glede na bralne stopnje predstavljajo potek razvoja bralnih 

sposobnosti od začetnega obdobja do obdobja zrelega bralca (Pečjak, Gradišar, 2012). Ker je 

(bralna) pismenost preobsežna in preveč kompleksna, da bi njen razvoj enostavneje pojasnili, 

številni raziskovalci to prikazujejo z različnimi modeli. Med slednjimi lahko ločimo celostne 

modele, ki predstavljajo razvoj pismenosti kot enovito kategorijo branja in pisanja, ter 

modele, ki navajajo le razvoj bralne pismenosti (Pečjak, 2010). Pri tem pa je potrebno 

poudariti, da zaradi okoliščin, v katerih učenci odraščajo, in kognitivnih sposobnosti enako 

stari posamezniki ne dosežejo iste stopnje ob istem času v razvoju bralne pismenosti (Pečjak, 

Gradišar, 2012). 

 

6.2.1.1 MODEL RAZVOJA ZGODNJE PISMENOSTI U. FRITH 

Model razvoja zgodnje pismenosti U. Frith (1986) je celostni model in vključuje tri stopnje, ki 

so v nadaljevanju predstavljene z vidika razvoja bralne pismenosti. 

 

1. stopnja: Logografska ali slikovna stopnja 

Otroci besede prepoznavajo »na pamet« kot vidne celote (slike), vendar jih še niso sposobni 

črkovati oz. natančno zapisati. Preberejo lahko besedo, ki jo poznajo v določenem načinu 

zapisa, tudi če je vrstni red črk zamenjan ali če je posamezna črka izpuščena (npr. če namesto 

Coca Cola piše Cola Coca, bodo otroci besedo še vedno prebrali »kokakola«). Pogosto ne 
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prepoznajo iste besede, zapisane z drugačnimi črkami (npr. velikimi tiskanimi). Obseg besed, 

ki jih po tem načelu lahko preberejo, je močno omejen (Pečjak, 2009). 

 

2. stopnja: Alfabetska ali abecedna stopnja 

Učenci vzpostavijo asociativno zvezo glas – črka in to jim omogoča branje z dekodiranjem. 

Pri tem analizirajo besede v njihove sestavne črke in glasove, odkrivajo in oblikujejo pravila 

za ugotavljanje ujemanja črk z glasovi ter spajajo glasove v besedo (slušna analiza). Za 

prepoznavo besede postane pomemben vsak njen element, pri čemer je osredotočenje 

predvsem na prvi in zadnji črki besede ter zaporedju posameznih črk. Učenci z uporabo 

črkovnega načela običajno preberejo vse besede, a s počasnim branjem. Z urjenjem lahko 

tehniko branja izboljšajo in začnejo hitreje (avtomatizirano) dekodirati posamezne črke ter s 

tem hitreje brati (prav tam). 

 

3. stopnja: Ortografska ali pravopisna stopnja 

Učenci razumejo povezavo glas – črka ter strukturo in pomen besed. Besede berejo po delih 

ali celostno in ne kot skupek posameznih črk. Dekodiranje se z urjenjem avtomatizira. To 

stopnjo otroci najprej dosežejo v branju, šele nato v pisanju (prav tam). 

 

6.2.1.2 MODEL RAZVOJA ZGODNJE PISMENOSTI D. BARONE, M. MALLETTE 

IN S. XU 

Model razvoja zgodnje pismenosti D. Barone, M. Mallette in S. Xu (2005) je prav tako 

celostni model ter skozi tri stopnje navaja kazalce branja, pisanja in prepoznavanja besed. V 

nadaljevanju je predstavljen prvo omenjeni kazalec. 

 

1. stopnja: Porajajoča se pismenost (predšolsko obdobje–prvi razred) 

Otroci/učenci spoznavajo knjige, tisk in ilustracije ter tako razvijajo koncept knjige, branja in 

pravil o branju. Pretvarjajo se, da berejo (npr. z gledanjem knjige in ilustracij v njej), pri tem 

pa imajo lahko knjigo obrnjeno narobe. Zapomnijo si enostavne in že znane tekste, ki jih s 

povezovanjem slik obnovijo kot posamezne delčke in ne kot celotno vsebino. Nimajo 

predstave, kakšna je natančno tiskana beseda in niso sposobni prepoznati posamezne prebrane 

besede v besedilu (Pečjak, 2010; Pečjak, Potočnik, 2011). 

 

2. stopnja: Začetna pismenost (predšolsko obdobje–drugi razred) 

Otroci/učenci razumejo abecedno načelo, in sicer da ima vsaka črka svoj glas, ter tako že 

vzpostavljajo asociativno povezavo glas – črka. Imajo oblikovano predstavo besede in so 

sposobni poiskati točno določeno v besedilu. Večino miselne energije porabijo za proces 

prepoznavanja besed. Berejo glasno (slišati morajo besede zaradi spodbuditve dekodiranja in 

razumevanja prebranega), besedo za besedo, brez izraznosti in z uporabo prsta. Pogosto 

posamezne besede poskušajo večkrat prebrati. Pri obnavljanju prebranega se otroci/učenci 

usmerijo na dogodke v besedilu in jih z istimi besedami na splošno obnovijo (prav tam). 

 

3. stopnja: Začetna pismenost (prvi razred–četrti razred) 

Učenci vedno pogosteje berejo skupine besed in ne več besede za besedo. Njihovo branje je 

tako bolj tekoče. Sposobni so tihega branja (brez subvokaliziranja) ter sočasnega dekodiranja 

in globljega razumevanja prebranega. Berejo tudi že zahtevnejša besedila. Prebrano lahko 

dobesedno obnovijo, s svojimi besedami povzamejo vsebino ali povedo lastni odnos do 

besedila (prav tam). 
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6.2.1.3 MODEL RAZVOJA BRALNE PISMENOSTI J. CHALL 

Model razvoja bralne pismenosti J. Chall (1983 – prva objava, 1996 – druga objava) vključuje 

stopnje razvoja bralnih sposobnosti, pri določitvi katerih je avtorica izhajala iz Piagetove 

teorije spoznavnega razvoja (Pečjak, 2010). 

 

0. stopnja: 6 let 

Učenci poznajo nekatere črke abecede in prepoznajo nekatere znake in napise. Vedo, da se 

beseda začenja z določeno črko/glasom (vidno in slušno razločevanje). Prav tako prepoznajo 

slike v knjigi in se zavedajo, da so knjige namenjene branju. Med prebiranjem slednjih se 

pretvarjajo, da berejo njihovo besedilo (prav tam). 

 

1. stopnja: 7 let 

Učenci poznajo abecedo in odnos med črko in glasom, hitro prepoznajo najpogostejše besede 

ter znajo črkovati in zlogovati besedo. Samostojno glasno ali tiho (manj spretno) berejo 

besedila z omejenim številom znanih besed (prav tam). 

 

2. stopnja: 9 let 

Učenci besedilo, primerne težavnosti, berejo glasno tekoče ali tiho in ga dobro razumejo. 

Pomen prebranih neznanih besed določijo s pomočjo vsebine prebranega. Poznajo tudi 

temeljne glasovne elemente in jih znajo uporabljati (prav tam). 

 

3A. stopnja: 12 let 

Učenci tiho in glasno z razumevanjem berejo raznovrstna besedila, prispevke časopisov in 

revije za odrasle. Učinkovito uporabljajo slovarje in enciklopedije. Ob tem se pri njih začnejo 

razvijati učinkovite učne navade (prav tam). 

 

3B. stopnja: 12 let 

Učenci berejo z razumevanjem različno literaturo ter revije in časopise za odrasle. Učinkovito 

uporabljajo učbenike, slovarje, enciklopedije ter se tako učijo iz raznih virov. Kot vir 

informacij uporabljajo tudi knjižnico. Imajo obsežen besednjak (prav tam). 

 

4. stopnja: 18 let 

Dijaki analitično in kritično berejo umetnostna in neumetnostna besedila različnih slogov in 

vsebin. Imajo širok besedni zaklad ter pri učenju uporabljajo učinkovite učne strategije (prav 

tam). 

 

5. stopnja: nad 18 let 

Dijaki/študentje/odrasli berejo hitro in učinkovito vse vrste besedil z namenom, da 

pridobivajo znanje (učenje), in za lastne potrebe (npr. za razvedrilo). Analizirajo in 

sintetizirajo informacije, pridobljene z branjem, ter gradijo lasten sistem znanja (prav tam). 
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6.2.1.4 MODEL RAZVOJA BRALNE PISMENOSTI J. W. GILLET, C. TEMPLE, A. 

N. CRAWFORD IN B. COONEY 

Model razvoja bralne pismenosti J. W. Gillet, C. Temple, A. N. Crawford in B. Cooney 

(2003) je zelo podoben modelu J. Chall, saj kaže na razvoj bralnih zmožnosti kot na 

vseživljenjski proces (prav tam). 

 

1. stopnja: Porajajoča se pismenost (2–5 let) 

Otroci imajo predstavo o tem, da lahko misli posredujemo v pisni ali slikovni obliki. 

Razumejo koncept tiska (npr. struktura zgodbe, pišemo od leve proti desni, od zgoraj navzdol) 

in da črke predstavljajo glasove (prav tam). 

 

2. stopnja: Začetno branja (5–6 let) 

Otroci/učenci prepoznajo odnos med posameznimi črkami in glasovi ter nekatere pogostne 

besede. Uporabljajo kontekst za napovedovanje besed in predznanje za napovedovanje 

dogajanja v nadaljevanju (npr. zgodbe). Vedo, kako tvoriti besedilo, da ga bodo drugi lahko 

brali (prav tam). 

 

3. stopnja: Tekoče branje (7–8 let) 

Učenci natančno črkujejo ter samostojno hitreje in bolj lahkotno berejo slikanice in začetna 

berila. Pri pisanju uporabljajo različne besedne vzorce iz branja (prav tam). 

 

4. stopnja: Branje za razvedrilo in branje za učenje (8–18 let) 

Učenci/dijaki poiščejo in berejo knjige za razvedrilo (besedilo nad 100 strani) ter uporabljajo 

branje za iskanje informacij, ki jih ne moremo poiskati drugače (prav tam). 

 

5. stopnja: Zrelo branje (8–18 let) 

Učenci/dijaki berejo kritično in iz različnih virov o isti stvari. Iščejo knjige, ki jim 

predstavljajo izziv (prav tam). 

 

6.2.2 TIPOLOŠKI VIDIK 

Gledano s tipološkega vidika učitelj poda oceno o učenčevih bralnih zmožnosti z 

ocenjevanjem značilnosti tihega in glasnega branja ter bralnega razumevanja. Pri tem si lahko 

pomaga z že oblikovanimi klasifikacijami nekaterih tujih strokovnjakov, ki vključujejo 

kriterije za določitev ocene tekočnosti branja in bralnega razumevanja. 
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6.2.2.1 KLASIFIKACIJA GLEDE NA ZNAČILNOSTI TIHEGA IN GLASNEGA 

BRANJA 

A) Klasifikacija D. M. Barone, M. H. Mallette, S. H. Xu 

Pri določitvi, kako tekoče posamezen učenec glasno ali tiho bere, si lahko učitelj pomaga s 

kriteriji, predstavljenimi v spodnji preglednici. 

 

Preglednica 2: Kriteriji tekočnosti branja 

 1 – ni tekoče 2 – delno tekoče 3 – tekoče 

Natančnost Pod 90 % 90-94 % 95-100 % 

Ritem  pogosto omahovanje, 

 številni premori, 

 pogoste ponovitve, 

 menjajoč razburkan 

ritem 

 manj omahovanja, 

 nekaj premorov, 

 nekaj ponovitev, 

 relativno enakomeren 

ritem 

 redka omahovanja, 

 redki premori, 

 redke ponovitve, 

 enakomeren ritem 

Tehnika  bere besedo za 

besedo, 

 ne upošteva ločil 

 bere skupine besed in 

le izjemoma besedo 

za besedo, 

 upošteva nekatera 

ločila 

 bere smiselno 

skupine besed, 

 upošteva ločila 

Izraznost  monotono branje  branje z nekaj 

izraznosti 

 ustrezna izraznost 

 

(Barone, Mallette, Xu, 2005 v Marjanovič Umek idr., 2012: 60) 

 

B) Klasifikacija R. H. Good, R. A. Kaminski 

Kadar želi učitelj pri posameznemu učencu preveriti hitrost glasnega branja ter vedeti, kaj bi 

bilo v povezavi s tem še smiselno preveriti in na kaj biti pri spodbujanju razvoja bralne 

pismenosti še posebej pozoren, je dobro vodilo vodič, predstavljen v nadaljevanju 

(Marjanovič Umek idr., 2012). 

 

Slika 1: Koraki merjenja hitrosti branja in z njimi povezani poudarki v nadaljnjem poučevanju 

 

Merjenje hitrosti 

branja 
glasno branje 

 

 

Rezultati 
nebralec 

(manj kot 10 PBM1) 

porajajoči se bralec 
(od 10 do 40 PBM) 

bralec 
(več kot 40 PBM) 

 

 

Nadaljnje 

merjenje 

fonološko zavedanje 

(FZ) 

poimenovanje črk 

(PČ) 

 

 

 

 

                                                 
1 PBM – število pravilno prebranih besed na minuto. 
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Rezultati 

nizka 

natančnost:2 
FZ je manj kot 

80 % pravilno, 

PČ je manj kot 

80 % pravilno 

nizka 

tekočnost:3 
FZ: težave pri 

prepoznavanju 

prvega glasu 

in glaskovanju 

besed; 

PČ: ne poimenuje 

vseh črk tekoče, 

avtomatizirano 

visoka 

natančnost in 

tekočnost pri 

FZ in PČ 

 

 

Poučevanje 

razvijati 

natančnost z 

modeliranjem 

in 

prišepetava-

njem 

razvijati 

tekočnost 

branja z 

urjenjem ob 

ojačevanju 

tekočega 

branja 

ojačevati 

tekočnost 

branja 

nadaljevati branje za 

razvoj natančnosti in 

tekočnosti 

(Good, Kaminski 2001 v prav tam: 65) 

 

6.2.2.2 KLASIFIKACIJA GLEDE NA ZNAČILNOSTI TIHEGA IN GLASNEGA 

BRANJA TER BRALNEGA RAZUMEVANJA 

A) Klasifikacija M. J. Johnson, R. A. Kress, P. L. Pikulski 

Za lažjo določitev kvantitativne in kvalitativne ocene, kako posamezni učenec glasno in tiho 

bere ter kakšno je njegovo bralno razumevanje, si lahko učitelj pomaga s spodnjo preglednico, 

v kateri so predstavljene značilnosti glasnega in tihega branja ter razumevanja prebranega. 

 

Preglednica 3: Kvalitativne značilnosti glasnega in tihega branja ter bralnega razumevanja 

FRUSTRACIJSKA STOPNJA BRANJA 

Tiho branje Učenec 

 premika ustnice/šepeta, 

 je pri branju napet (v krču, stresu). 

Glasno branje Učenec 

 bere počasi, 

 bere netekoče, neritmično, 

 izpušča/dodaja/zamenjuje glasove, tako da spreminja pomen in 

skladnjo besedila, 

 ne popravlja lastnih napak, 

 večino pozornosti posveča prepoznavanju besed. 

Natančnost branja 90-odstotna natančnost branja in manj 

Razumevanje Učenec slabo razume prebrano, kar se kaže tako: 

 nepopolne zgodbe po branju ne zna dokončati, 

 našteje le nekatere elemente zgodbe, vendar ne v pravilnem 

zaporedju, 

 ne zna poiskati bistva v zgodbi, 

                                                 
2 Natančnost – število pravilno prebranih besed. 
3 Tekočnost – število pravilno prebranih besed v minuti. 
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 pri razumevanju si ne pomaga s sobesedilom, 

 ne zna odgovoriti na učiteljeva vprašanja. 

Učinkovitost branja 50-odstotno razumevanje prebranega 

STOPNJA BRANJA, KI JO OMOGOČA POUK 

Tiho branje Učenec bere brez zunanjih znakov, ki bi kazali na težave (napetost) 

pri branju. 

Glasno branje Učenec 

 bere tekoče, 

 bere z naglaševanjem, 

 težave ima pri branju zahtevnejših, manj znanih besed, 

 naredi več zamenjav črk/besed, ki so pomensko in skladenjsko 

neustrezne, 

 drugo branje je bolj kakovostno kot prvo, 

 sam se popravlja (samokorekcija). 

Natančnost branja 95─98-odstotna natančnost branja 

Razumevanje Učenec 

 razume večino bralnega gradiva, 

 manj natančno obnavlja prebrano (dela napake pri obnovi), 

 skromnejše besedišče mu znižuje tekočnost glasnega branja in 

povzroča težave pri razumevanj, 

 učiteljeva pomoč (usmerjanje z vprašanji, podvprašanji, skupnim 

iskanjem bistva …) mu pomembno izboljša razumevanje. 

Učinkovitost branja 75─89-odstotno razumevanje prebranega 

STOPNJA SAMOSTOJNEGA BRANJA 

Tiho branje Branja ne spremlja vedenje, ki bi kazalo na težave: 

 učenec si pri branju ne pomaga s prstom, 

 ne subvokalizira (ne šepeta ali polglasno izgovarja), 

 ni krčevite drže telesa ali rok. 

Glasno branje Učenec 

 bere tekoče in ritmično, 

 bere z naglaševanjem (s poudarki), 

 pojavljajo se redke napake, ki pa ne vplivajo na pomen besed, 

 pri izpuščanju črk/besed učenec ne spreminja sintaktične strukture 

besedila. 

Natančnost branja 99-odstotna natančnost branja 

Razumevanje Učenec 

 odgovarja natančno na vprašanja o dejstvih (faktografska 

vprašanja), 

 razlaga prebrano (s sklepanjem), 

 se kritično odziva na prebrano, 

 pravilno obnavlja zaporedja dogajanja, 

 zna določiti odnos del ─ celota, 

 išče podobnosti in razlike med deli besedila, 

 zna opredeliti zgradbo besedila. 

Učinkovitost branja 90-odstotno razumevanje prebranega 

 (Johnson, Kress, Pikulski, 1990 v Marjanovič Umek idr., 2012: 62, 68) 
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B) Klasifikacija H. Singer, D. Dolan 

S preverjanjem hitrosti branja in razumevanja prebranega pri posameznih učencih lahko 

učitelj z upoštevanjem kriterijev, predstavljenih v spodnji preglednici, učence razdeli v štiri 

skupine. Pri vsakem učencu najprej preveri, kako hitro bere, in nato, kako dobro razume 

prebrano. Če posameznik 

 bere hitro, je njegov rezultat nad razredno mediano; 

 bere počasi, je njegov rezultat pod razredno mediano; 

 dobro razume prebrano, je njegov rezultat nad razredno mediano; 

 slabo razume prebrano, je njegov rezultat pod razredno mediano (Marjanovič Umek 

idr., 2012). 

 

Preglednica 4: Bralni kategoriji hitrost branja in bralno razumevanje 

TIP A: BERE HITRO, DOBRO RAZUME PREBRANO 

Branje Učenec 

 bere hitro. 

Razumevanje 

prebranega 

Učenec 

 prebrano relativno dobro razume. 

TIP B: BERE HITRO, SLABO RAZUME PREBRANO 

Branje Učenec 

 bere relativno hitro (tekoče); 

 ne zna prilagoditi hitrosti branja zahtevnosti besedil (zahtevnejša besedila 

bere počasneje od manj zahtevnih). 

Razumevanje 

prebranega 

Učenec 

 prebranega ne razume dobro; 

 ima pogosto revnejše besedišče in mu to otežuje razumevanje. 

TIP C: BERE POČASI, DOBRO RAZUME PREBRANO 

Branje Učenec 

 bere počasi zaradi slabše avtomatizacije tehnike branja ali sprotne 

globinske analize bralnega gradiva. 

Vzrok za počasno branje učitelj ugotovi tako, da pred branjem učencu 

zastavi nekaj specifičnih vprašanj in navodilo, da naj bere na način, s 

katerim bo v besedilu našel odgovore. Če med branjem ohrani isto hitrost, je 

to dokaz, da učenec med branjem že globinsko predeluje brano vsebino. 

Razumevanje 

prebranega 

Učenec 

 prebrano dobro razume, če ima dovolj časa za branje. 

TIP D: BERE POČASI, SLABO RAZUME PREBRANO 

Branje Učenec 

 bere počasi. 

Razumevanje 

prebranega 

Učenec 

 prebrano slabo razume. 

(Singer, Dolan, 1985 v Marjanovič Umek idr., 2012: 82, 83) 
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6.3 NADARJENI UČENCI 

Vsak ima kakšen dar. 

To je morda želvin dar vztrajnosti, 

lisičin dar zvitosti, 

pasji dar zvestobe, 

vrabčkov dar veselja 

ali labodov dar elegantnega gibanja. 

(M. Mearns) 

 

Kot je bilo večkrat omenjeno, lahko otroci zaradi spodbudnih okoliščin in različnih 

kognitivnih sposobnosti razvijejo predbralne sposobnosti in spretnosti ali pa se naučijo brati 

že v predšolskem obdobju. Ti učenci ob vstopu v prvi razred osnovne šole dosegajo višje 

stopnje razvoja bralne pismenosti kot njihovi vrstniki. V to skupino posameznikov sodijo tudi 

nadarjeni učenci, ki imajo na področju učenja branja izjemne potenciale oz. dosežke. 

Učiteljeva naloga v prvem triletju je, da te učence odkrije in jim prilagodi vzgojno-

izobraževalno delo ter sproži postopek evidentiranja le-teh. 

 

6.3.1 OPREDELITEV 

»Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali 

izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu« (ZOsn-H, 2011). 

Njihova nadpovprečnost se torej ocenjuje glede na njihove potenciale in dosežke na 

intelektualnem, ustvarjalnem, učnem (jezikovnem, matematičnem, družboslovnem, 

naravoslovnem, tehniškem), umetniškem (glasbenem, likovnem, dramskem, literarnem …) in 

telesno-gibalnem oz. športnem področju (Juriševič, 2011). Za nadarjene učence na 

kognitivnem področju, kamor sodi tudi bralna pismenost, je značilno: 

 hitrejše sprejemanje in procesiranje informacij, 

 hitrejše in boljše reševanje problemov, 

 obsežnejši spomin, 

 bolj učinkovito pomnjenje, 

 uporaba več miselnih strategij (višji miselni procesi), 

 uporaba več vidno-prostorskih predstav, 

 večja selektivnost pri procesiranju informacij, 

 hitrejša usvojitev abstraktne ravni mišljenja 

 bolj učinkovito povezovanje znanja z različnimi področji (transfer), 

 prefinjen smisel za humor (Robinson, Clinkenbeard, 2008 v Juriševič, 2012). 

Svoj izjemen učni potencial bodo v naslednjih življenjskih obdobjih najverjetneje uresničili, 

če bodo v svojem učnem okolju zaznali in izkusili dovolj učnih priložnosti oz. spodbud in 

podpore za osebnostno napredovanje v skladu s svojimi učnimi zmožnostmi (Juriševič, 2014). 

 

6.3.2 PREPOZNAVANJE 

Prepoznavanje nadarjenosti je fleksibilen postopek spremljanja učencev ter poteka na podlagi 

raznih virov in vrst podatkov (testi sposobnosti, ocenjevalne lestvice, ekspertne ocene, analiza 

izjemnih dosežkov posameznikov) (Juriševič, 2011). Prične se takoj ob vstopu otrok v šolo in 

se ob koncu tretjega razreda zaključi z evidentiranjem potencialno nadarjenih učencev (Ferk, 

2012), te pa se jih nato vključi v postopek identifikacije (poglobljene obravnave), na podlagi 
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katere se za vsakega identificiranega nadarjenega učenca napiše individualizirani program 

učnega dela za določeno področje (Juriševič, 2012). 

 

Preglednica 5: Prepoznavanje in delo z nadarjenimi učenci v osnovni šoli 

(Prirejeno po Konceptu: odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni OŠ, 1999) 

Razred osnovne šole 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

OPAZOVANJE učencev ─ značilnosti, potrebe, interesi ─ INDIVIDUALIZACIJA 

  EVIDENTIRANJE 

Kriteriji: visok učni uspeh; izjemni dosežki; najvišji rezultati na 

regijskih in državnih tekmovanjih; izjemnost na področju izbranih 

interesnih dejavnosti (hobiji); visoko učiteljevo mnenje glede 

vedenjskih znakov, učenčevih nadpovprečnih sposobnosti 

   IDENTIFICIRANJE 

Kriterij: ocena učitelja, test sposobnosti, test ustvarjalnosti 

   INDIVIDUALIZIRANI PROGRAMI (INDEP) 

(prav tam) 

 

Temeljne naloge učitelja prvega triletja za uspešno prepoznavanje nadarjenih učencev so: 

 »dobro poznavanje celotnega Koncepta ter redno spremljanje strokovne literature; 

 načrtovanje različnih oblik individualizacije in diferenciacije pouka za učenca, ki kaže 

znake nadarjenosti; 

 procesno in vsebinsko načrtovanje pouka z upoštevanjem individualnih značilnosti in 

potreb nadarjenega učenca; 

 razgovori z učitelji, ki se srečujejo z učencem v okviru izvajanja drugih dejavnosti na 

šoli in upoštevanjem njihovega mnenja; 

 vodenje portfolia ali posebnega dosjeja učenca, v katerem se spremlja učenčevo 

napredovanje ter proces učenja (močna in šibka področja); 

 opazovanje učenčevega funkcioniranja v skupini ter emocionalnega in socialnega 

razvoja, 

 oblikovanje predloga za evidentiranje nadarjenega učenca na oddelčnem učiteljskem 

zboru ter 

 ocenjevanje nadarjenosti z ocenjevalnimi lestvicami (v začetku 4. razreda)« 

(Ferk, 2012: 135). 

 

Učitelj lahko nadarjenega učenca zelo hitro spregleda, če je njegovo vedenje naslednje: 

 »ni zainteresiran za šolo in udeležbo v šolskih dogajanjih; 

 ga je zelo strah pred spraševanjem; 

 ne zmore tvorno sodelovati pri skupinskem delu; 

 ima slabo pozornost, je hiperaktiven; 

 je čustveno in socialno manj zrel kot večina učencev njegove starosti; 

ima negativno samopodobo in je nesamozavesten« (Ferk, 2012: 137). 

Pri prepoznavanju nadarjenosti mora biti učitelj tako še posebej pozoren na učence s takim 

vedenjem. 
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6.3.3 PRILAGODITVE UČNEGA DELA 

Eden izmed splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja iz Bele knjige je »[z]agotavljanje pogojev 

za doseganje odličnosti pri posameznikih, ki so nadarjeni na različnih področjih« (Krek idr., 

2011: 17). Dodano je, da mora biti vsaka šola »kadrovsko usposobljena, tako da čim bolj 

spodbuja kakovostno delo z nadarjenimi učenci« (prav tam: 115) ter da mora »z ustrezno 

pomočjo in s spodbudami učencem prispeva[ti] k optimalnemu razvoju vsakega posameznika 

v skladu z njegovimi sposobnostmi in nadarjenostjo« (prav tam: 118). 

 

Šola tem učencem zagotavlja spodbudno učno okolje in ustrezne učne razmere tako, da 

prilagaja učne vsebine, metode in oblike ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk in druge 

oblike individualnega in skupinskega dela (ZOsn-H, 2011). Prilagoditve se izvajajo 

fleksibilno in sledijo identificiranim značilnostim oz. področju nadarjenosti pri posameznem 

učencu. Izvajajo se skladno z načeli in cilji vzgojno-izobraževalnega dela v okviru rednega 

pouka ali organiziranih šolskih dejavnosti zunaj njega. Zapisane so v individualiziranem 

učnem programu za posameznega identificiranega nadarjenega učenca (Juriševič, 2011). 

 

»Nadarjeni učenci potrebujejo za svoj učni razvoj kompetentne in dobro motivirane učitelje 

ter informirane starše, ki jim lahko omogočajo dovolj priložnosti in podpore za kakovostno 

učenje v psihološko varnem in spodbudnem šolskem okolju in izven« (Juriševič, 2014). To je 

še posebej pomembno takrat, ko ti posamezniki niso notranje motivirani za šolsko učenje, kar 

lahko ogrozi razvoj njihovih potencialov ali po nepotrebnem vodi k učni neuspešnosti (Rea, 

2009 v prav tam). Reis in Renzulli (2009) omenjeno situacijo pojasnjujeta glede na tri vidike. 

Nekateri nadarjeni učenci ostajajo relativno nezainteresirani za šolo in šolska dogajanja ali so 

aktivni na tistih področjih, ki so zanje pomembna; drugi imajo različne učne težave; tretji pa 

se iz strahu pred neuspehom izogibajo učenju in razvijajo perfekcionistična pričakovanja do 

svojega učnega dela ter oblikujejo nizko samopodobo, ki jih odvrača od učenja (prav tam). 

 

Za sočasno upoštevanje spodbujanja razvoja potencialov nadarjenih učencev ter zahtev 

učnega načrta in šolskega sistema (npr. procesni in vsebinski cilji, standardi znanja, 

preverjanje in ocenjevanje znanja, govorni nastopi …) sta nujno potrebni individualizacija in 

notranja diferenciacija pouka, v okviru katerih učitelj izvaja prilagoditve za nadarjene učence. 

J. Vogrinc (2014) priporoča naslednje prilagoditve: 

 oblikovanje nalog na produktivni ravni, ki vključujejo višje taksonomske nivoje; 

 spodbujanje produkcije originalnih idej; 

 spodbujanje divergentnega načina razmišljanja (iskanje drugačnih, netipičnih rešitev); 

 izvajanje oblike dela, pri katerih pridejo zmožnosti nadarjenih do izraza (npr. 

projektne naloge, raziskovalno delo). 

M. Kerndl (2012) pa za področje učenja branja dodaja še naslednje: 

 ponujanje raznovrstnih virov (učbenike, enciklopedije, revije, spletne vire …) na 

določeno temo za raziskovanje; 

 organiziranje različnih učnih situacij (razprave, igre vlog, sodelovalno učenje …); 

 ponujanje možnosti učencem, da so v položaju kritika in presojevalca; 

 oblikovanje nalog s primerjavo in analizo besedil, iskanjem nenavadnih zaključkov 

zgodb; 

 izvajanje igre »možganska nevihta«; 

 spodbujanje ustvarjalnosti. 

Poleg diferenciacije in individualizacije učnih dejavnosti naj bi učitelj prilagodil tudi 

preverjanje in ocenjevanje znanja. Prav tako naj bi organiziral dodatne dejavnosti (dodatni 
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pouk, interesne dejavnosti, sobotna šola, tekmovanja, natečaji, šolo v naravi …) zunaj rednega 

pouka, ki bi spodbujale razvoj nadarjenosti pri nadarjenih učencih. Če učitelj ne prilagodi 

učnega dela nadarjenim in ne poskrbi za spodbudno učno okolje, je možnost, da se znaki 

nadarjenosti niti ne pokažejo (Ferk, 2012). 

 

Učitelj je o svojem posebnem delu z nadarjenimi posamezniki ter o njihovih dosežkih in 

vedenju dolžan sproti seznanjati starše, se z njimi posvetovati in sodelovati. Na vprašanja in 

predloge teh učencev mora vedno reagirati pozitivno ter jim pokazati, da ceni njihovo 

prizadevanje (prav tam). 
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7 POUČEVANJE BRANJA V PRVEM VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU 

Pojem bralna pismenost vključuje izraza »biti sposoben brati« in »biti bralec«. V prvem 

triletju se učence poučuje in usposablja za prvo omenjeno, in sicer same tehnike branja (»kako 

brati«). Slednje učenci urijo v različnih učnih procesih in dejavnostih, ki potekajo na različnih 

stopnjah bralnega razvoja (Poučevanje branja v Evropi, 2011), saj je njihova stopnja razvoja 

bralnih zmožnosti zaradi okoliščin, v katerih odraščajo, in kognitivnih sposobnosti pri isti 

starosti zelo različna. Na omenjene prilagoditve in raznolikost opozarjajo tudi že 

predstavljene zahteve učnega načrta (2011), in sicer učenci postopno in sistematično ter 

individualizirano razvijajo zmožnost branja. Učitelj se mora tako pri načrtovanju in 

izvajanju pouka ves čas spraševati, katere oblike branja, bralne tehnike, strategije in besedila 

uvesti na posameznih ravneh razvijanja bralne pismenosti in katerim posameznikom v razredu 

ponuditi katere. Pri tem ne sme pozabiti na učence, ki v razvoju bralne zmožnosti zaostajajo 

za pričakovano in načrtovano stopnjo, ter tudi na tiste, ki le-to presegajo (Grosman, 2007). V 

okviru slednjega mora biti ključno učiteljevo razmišljanje o oblikovanju takih prilagoditev, da 

bodo vsi učenci v razvijanju pismenosti kar najbolje napredovali (Saksida, 2010). V 

nasprotnem primeru z enotno učno ponudbo, namenjeno vsem posameznikom v razredu, niso 

zadovoljni ne zmožnejši ne šibkejši učenci. Posledica tega so njihova nemotiviranost in 

neoptimalni vzgojno-izobraževalni rezultati (Strmičnik, 1993). 

 

Poleg postopnosti, sistematičnosti in individualnih prilagoditev omogoča najbolj optimalno 

napredovanje posameznega učenca na omenjenem področju tudi aktivno poučevanje, ki 

dviguje aktivnost učencev in učinkovitost njihovega znanja ter jim ponuja pester izbor 

raznolikih učnih aktivnosti (Namestnik, 1999/2000). Priporočljivo je tudi, da učitelj izvaja 

celostni pouk, o katerem bo več zapisanega v nadaljevanju. 

 

Da lahko učitelj na predstavljeni način izvaja učne ure branja, mora imeti pred poučevanjem 

jasno sliko o tem, kaj je branje; zakaj je pomembno; katere so sposobnosti, ki so potrebne za 

branje in kako se le-te razvijajo ter kako bo razvijal bralne zmožnosti pri posameznikih. 

Zavedati se mora individualnih in socialnih, osebnih in uporabnih, takojšnjih in prihodnjih 

prizadevanj za branje ter potrebuje videti razloge za branje s perspektive bralca. Učitelj, ki 

nima omenjenega znanja, bo težko oblikoval učinkovit načrt in način poučevanja bralnih 

zmožnosti (Browne, 1998). 

 

Učenci potrebujejo, da se jim pokaže, 

 kako biti pozoren in fleksibilen bralec; 

 kako biti zmožen upravljati in analizirati, kaj berejo; 

 kako uporabiti bralne zmožnosti na različnih življenjskih poteh skladno z osebnimi in 

socialnimi potrebami; 

 da branje ni samo neki dosežek ali sposobnost, ampak prijeten vir učenja in sklop 

doseženih individualnih ciljev; 

 da ima branje možnost napraviti pomemben in obogaten prispevek v njihovem 

življenju (prav tam). 

  



Prilagajanje pouka slovenščine učencem prvega razreda, ki že znajo brati 

Špela Grdadolnik – Magistrsko delo 

37 

7.1 SISTEMATIČNOST IN POSTOPNOST 

Kot je bilo že večkrat omenjeno, je razvijanje bralne pismenosti dolgotrajen proces, ki ga je 

potrebno sistematično načrtovati in izvajati od predšolskega obdobja naprej ter izpopolnjevati 

vse življenje (Grosman, 2007). Za usvojitev fleksibilnega branja je potrebno predhodno 

razviti več bralnih sposobnosti, med katerimi sta glavni avtomatizirana tehnika branja in 

branje z razumevanjem. Te se lahko pri otrocih skozi bralne aktivnosti razvijajo hierarhično 

(npr. otroci najprej usvajajo tehniko branja, nato bralno razumevanje) ali sočasno (npr. otroci 

usvajajo bralno tehniko ob hkratnem razvijanju razumevanja prebranega in z različnim 

bralnim gradivom). Pomembno je, da je razmerje med zahtevami in cilji bralnih dejavnosti ter 

razvojnih značilnosti posameznika ustrezno. (Pečjak, 1999, 2009). Nekateri pedagoški 

teoretiki, ki preučujejo bralno pismenost, so oblikovali različne modele, s katerimi nazorno 

prikazujejo sistematično in postopno razvijanje bralnih sposobnosti. 

 

7.1.1 SPIRALNI MODEL RAZVIJANJA BRALNIH SPOSOBNOSTI 

Namen spiralnega modela razvijanja bralnih sposobnosti je pripeljati posameznega učenca s 

sistematično načrtovanimi bralnimi aktivnostmi do učinkovitega in fleksibilnega bralca. 

Model vsebuje tri ravni, ki si hierarhično sledijo (Pečjak, 1999). 

Prva raven 

Na prvi ravni učenec intenzivno razvija tehniko branja in z branjem raznih besedil širi svoje 

besedišče. Vključuje naslednje vaje: 

 Vaje za razvijanje zaznavanja v najširšem smislu (t. i. očesna gimnastika) – Bralec 

natančno z očmi sledi liniji, v kateri poteka besedilo. 

 Vaje za razvijanje vidnega in slušnega razčlenjevanja. 

 Vaje branja besednih skupin (t . i. metoda treh besed). 

 Vaje skokovitega branja – Bralec po navodilih bere besede v stolpcih (npr. Skoči s 

pogledom na prvo besedo v drugem stolpu, jo z enim pogledom preberi in nato skoči 

še na prvo besedo v tretjem stolpcu ter jo z enim pogledom preberi.). 

 Vaje za odpravljanje slabih bralnih navad – Bralec z branjem uri koncentracijo pri 

branju, (sub)vokalizacijo pri tihem branju, regresijo4 in razvija besedni zaklad (prav 

tam). 

Druga raven 

Na drugi ravni učenec usvaja bralno strategijo in razvija bralno razumevanje. S. Pečjak je pri 

študiji o spiralnem modelu razvijanja bralnih sposobnosti uporabila bralno strategijo avtorja 

Robinsona, ki sodi v skupino metod aktivnega branja. Ta od bralca zahteva, da je v procesu 

branja ves čas aktiven – pred pričetkom, med branjem, po koncu. Bralna strategija ima pet 

»korakov«: 

 Prelet ali pregled – Bralec hitro pregleda celotno besedilo oz. ga preleti. 

 Vprašanja – Bralec na temelju prvega hitrega preleta besedila oblikuje vprašanja, s 

katerimi določi cilj in namen pri branju. 

 Branje – Bralec prebere besedilo. 

 Ponoven pregled – Bralec razišče pomene neznanih oz. novih besed in nato besedilo 

ponovno prebere. Izlušči tudi ključno besedno zvezo posameznega odstavka. 

 Poročanje – Bralec poroča, o čem je bral. (prav tam) 

                                                 
4 »Izraz regresija pomeni, da se pri branju z očmi vračamo nazaj na tisto, kar smo že prej prebrali (lahko za 

besedo ali dve). Ponovno preberemo te besede in nadaljujemo z branjem.« (Pečjak, 1999: 111) 
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Tretja raven 

Na tretji ravni je učenec že sposoben fleksibilnega branja. Učenec sam poseže po različnem 

bralnem gradivu (npr. neumetnostno in umetnostno besedilo, zemljevid, graf, preglednica 

itd.), ki mu predstavlja učno gradivo (prav tam). 

 

Kot je opaziti, model vključuje postopen prehod od enostavnih bralnih spretnosti do vedno 

bolj kompleksnih bralnih sposobnosti, ki obratno sorazmerno vplivajo druga na drugo. To 

pomeni, da hierarhično nižje spretnosti vlivajo na hierarhično višje sposobnosti ter da imajo 

hierarhično višje sposobnosti povraten vpliv na nižje spretnosti. Iz slednjega izhaja ime 

»spiralni« (prav tam). 

 

7.1.2 BRALNI MODEL McKENNE in STAHLA 

Bralni model McKenna in Stahla je kognitivni model s tremi temeljnimi elementi: 

1. avtomatizirano prepoznavanje besed, 

2. razumevanje besedila, 

3. uporaba strategij za dosego cilja oz. razumevanja. 

Z njimi lahko določimo bralno učinkovitost posameznika; ta pa se kaže kot bralno 

razumevanje. Posebnost modela je, da za vsak strukturni element prikazuje predhodne 

kognitivne zmožnosti, potrebne za bralno razumevanje: 

1. fonološko zavedanje  dekodiranje  avtomatizirano prepoznavanje »vidnih« besed 

(t. i. besed, ki se v pisnem jeziku pogosto pojavljajo)  uporaba sobesedila  

avtomatizirano prepoznavanje besed  bralno razumevanje; 

2. poimenovanje oblik in funkcij tiska  določanje splošnega in specifičnih namenov 

branja  poznavanje bralnih strategij  strateško znanje  bralno razumevanje; 

3. poznavanje strukture besedila in besedišča, predznanje o vsebini besedila  bralno 

razumevanje (McKenna, Stahl, 2003 v Pečjak, 2010). 

 

 

7.2 DIFERENCIACIJA IN INDIVIDUALIZACIJA 

Poučevanje in učenje branja v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju lahko poteka v 

celotnem oddelku, v manjših učiteljsko usmerjenih skupinah ali individualno. Učno delo v 

celotnem razredu se izvaja, kadar se želi učitelj izpostaviti kot bralni vzor pred vsemi učenci 

in kadar predstavlja novo znanje vsem hkrati. Pri tem mora paziti, da so vsi posamezniki v 

oddelku motivirani in da ga poslušajo z zanimanjem (Browne, 1998). Delo v manjših 

predhodno načrtovanih skupinah učitelju dovoljuje sistematično vpeljavo stopenjskega 

razvoja bralne zmožnosti in hkrati upoštevanje specifičnih potreb posameznih manjših skupin. 

Tak didaktični pristop imenujemo diferenciacija (Strmičnik, 1993; Strickland, 2011). Ločimo 

zunanjo in notranjo diferenciacijo, vendar se v prvem triletju izvaja le druga (Kalin idr., 

2011). Kadar pa učitelj prilagaja učno delo specifičnim individualnim potrebam 

posameznikov, takrat govorimo o individualizaciji (Strmičnik, 1993; Strickland, 2011). 

Diferenciacija torej na neki način predstavlja grobo, skupinsko »individualizacijo« in deluje 

obširnejše in plitkejše, individualizacija pa ožje in plitkejše (Strmičnik, 1993). 

 

Pouk lahko diferenciramo in individualiziramo po dveh modelih – učnovsebinskem in 

didaktično-metodičnem. Učitelj najprej poseže po drugem modelu, in sicer spremeni in 

prilagodi učne in metodične pristope ter učni tempo, uporablja različne učne oblike, metode, 

vire, medije in različna učna sredstva ter hkrati upošteva različne spoznavne stile. Če mu z 



Prilagajanje pouka slovenščine učencem prvega razreda, ki že znajo brati 

Špela Grdadolnik – Magistrsko delo 

39 

omenjenim modelom ne uspe doseči zastavljenih ciljev, šele poseže po učnovsebinskem 

modelu. Pri njem učencem prilagodi učne cilje ter obseg (kvantitativna 

diferenciacija/individualizacija) in globino poznavanja učne snovi (kvalitativna 

diferenciacija/individualizacija) (Strmičnik, 1993; Pečjak, Potočnik, 2011; Blažič idr., 2003). 

Pri obeh predstavljenih modelih pa mora učitelj dosledno upoštevati minimalne standarde 

znanja in temeljne cilje učnega načrta (Pečjak, Potočnik, 2011). 

 

7.2.1 NOTRANJA DIFERENCIACIJA 

Pri notranji diferenciaciji učitelj znotraj svojega razreda oblikuje manjše heterogene ali 

homogene skupine. Prve vključujejo učence z različnimi učnimi sposobnostmi in različnim 

predznanjem, druge pa sestavljajo posamezniki z relativno enakimi učnimi zmožnostmi in 

podobnim predznanjem. Pri načrtovanju notranje diferenciacije mora učitelj v središče 

poučevanja in učenja postavljati vsakega posameznega učenca in upoštevati cilje 

diferenciacije: 

 Pripravljanje smiselnih in zanimivih nalog, ki bodo vsakemu učencu izziv. 

 Načrtovanje učnih aktivnosti, osnovanih na bistvenih vsebinah in konceptih, 

pomembnih procesih in spretnostih ter pri katerih se bodo prikazali različni načini 

učenja. 

 Prilagajanje obsega vsebin, vrst izdelkov, učnih oblik in metod. 

 Odzivanje na učenčevo pripravljenost za šolsko delo, njihove učne potrebe in 

interese. 

 Oblikovanje učnega okolja, ki učencem omogoča raznolikost pouka, predvsem 

delo v različnih učnih oblikah. 

 Usklajevanje standardov znanja in zahtev učnega načrta s cilji in z zmožnostmi 

posameznega učenca. 

 Uveljavljanje spodbudnega učnega okolja, ki bo upošteval vsakega učenca in v 

katerem bo učitelj razvijal različne njihove sposobnosti (Heacox, 2012). 

Prav tako mora oblikovati aktivnosti, s katerimi krepi učne sposobnosti in močna področja 

učencev, ter naloge, s katerimi spodbuja napredek na njihovih šibkih področjih. Učencem 

mora omogočiti več različnih poti, s katerimi pridejo do določenega znanja, in pri tem 

možnost uporabe lastnega načina razmišljanja (prav tam). Če bo upošteval, kar navajam v 

naslednjem odstavku, bo motiviranost učencev za učno delo in za samo učenje večja 

(Strmičnik, 1993). 

 

Diferenciran pouk torej pomeni: 

 Težavnost 

Pouk naj vključuje izzive, ki bodo učence s svojo zanimivostjo pritegnili in jih 

motivirali. Oblikovani naj bodo tako, da se bodo učenci za njihovo reševanje potrudili 

po najboljših močeh in pri tem ne bodo doživeli občutka nezmožnosti, nemoči in 

neuspeha. 

 Smiselnost 

Pouk naj bo osredotočen na učenje o bistvenih in smiselnih vsebinah in naj ne pomeni 

učenja o istih stvareh samo zaradi zapolnitve časa. Učencem naj učitelj namesto več 

problemov da v reševanje raje zanimivejše izzive. 

 Prilagodljivost in raznovrstnost 

Kadar je mogoče, naj učenci sami izberejo, kako se bodo učili (sami, v paru, v manjši 

skupini), kako bodo pokazali naučeno in katero temo želijo globlje raziskati. Prav tako 
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naj učitelji uporabijo različne učne strategije in raznovrstne aktivnosti, ki so 

prilagojene individualnim potrebam posameznikov. 

 Poglobljenost 

Učenci v različnih dejavnostih ne spoznavajo učnih tem le površinsko, ampak rešujejo 

izzive, ki zahtevajo njihovo razmišljanje in aktivno sodelovanje ter v katerih 

spoznavajo globino in širino določene teme (Heacox, 2012). 

 

Učitelj, ki pouk diferencira, ima lahko vlogo usmerjevalca in sodelavca. Prvo omenjena vloga 

vključuje tri odgovornosti, in sicer pripravljanje in odrejanje diferenciranih učnih priložnosti 

(pripravljanje več raznovrstnih aktivnosti, ki bodo učencem predstavljale izziv ter ki jim bodo 

omogočale učenje (proces) in predstavitev naučenega), organiziranje učencev v učnem 

procesu (uporabljanje različnih organizacijskih učnih oblik) in prilaganje časa različnim 

potrebam učencev (različen tempo učnega dela). Druga vloga pa predstavlja učitelja kot 

sodelavca drugih pedagoških delavcev šole (prav tam). 

 

Na učiteljev uspeh pri diferenciaciji pouka pomembno vpliva tudi spodbudno učno okolje. D. 

Heacox (2012) ga opredeli kot okolje, ki 

 sprejema različnost in drugačnost; 

 verjame v zmožnost učenja vseh učencev; 

 se zaveda razlik pri učencih z vidika ravni in načina učenja; 

 priznava razlike v dojemanju uspeha pri ljudeh; 

 priznava interes kot ključ do motiviranosti; 

 se zaveda raznolikosti interesov pri učencih; 

 podpira osebno odgovornost za učenje; 

 spodbuja ustvarjalnost pri vseh učencih; 

 zaupa v posameznikove sposobnosti in v njihovo učno samozavest; 

 ceni napor in trud po najboljših močeh; 

 spodbuja raziskovanje interesov, močnih področij in učnega stila pri vsakemu 

posamezniku; 

 pripravlja učence na samostojnost; 

 podpira in pohvali učenčev uspeh pri zahtevnejših izzivih; 

 dovoli učencem delo z različnimi ljudmi za dosego različnih ciljev in 

 spodbuja delo vsakega učenca. 

 

7.2.1.1 STOPENJSKI POUK 

D. S. Strickland (2011) je v eni izmed svojih knjig predstavil model izvajanja diferenciacije, 

pri katerem morajo biti učitelji pozorni na starost učencev in razvojno stopnjo (bralne) 

pismenosti ter hkrati tudi na izbor zanimivih aktivnostih, ki omogočajo povezavo med 

izzivom in uporabnim pomenom (bralne) pismenosti. Ta model je zelo podoben slovenskemu 

modelu, imenovanem »Stopenjski pouk« in izoblikovanem kot nadgradnja programa Reading 

First (Pečjak, Potočnik, 2011). To je program ameriške vlade, ki ima namen zagotoviti, da 

bodo vsi otroci v ZDA do konca tretjega razreda brali odlično. S tem bi omogočili, da bi bili 

vsi učenci dobro pripravljeni za dosego akademskega potenciala (Guidance for the Reading 

First program, 2002). Oba modela sestavljajo enake tri stopnje, ki so nadaljevanju 

predstavljene z osredotočenjem na razvoj bralne pismenosti. 

Prva stopnja: Izvajanje frontalnega pouka z nekaterimi prilagoditvami 

Ne glede na to, na kateri stopnji razvoja bralne pismenosti je posamezen učenec, učitelj vodi 

učenje branja v celotnem razredu. Pri tem kombinira različne učne oblike, v katerih 
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posameznikom prilagaja učno delo glede na razvitost njihove bralne zmožnosti. Kadar učenci 

delajo individualno, v parih ali v manjših skupinah, jim učitelj občasno nudi pomoč ali jim 

posreduje dodatna navodila (Pečjak, Potočnik, 2011; Strickland, 2011). »Takšen pouk mora 

biti domišljen, učencem mora predstavljati izziv, graditi mora znanje, spretnosti in strategije 

in je povezan s standardi učnega načrta; upoštevati mora sodobne raziskave s področja 

pismenosti.« (Pečjak, Potočnik, 2011: 73) 

Druga stopnja: Diferencirano delo v manjših skupinah 

Učitelj oblikuje osrednjo skupino, v kateri vodi učenje, ter več manjših, ki samostojno 

izvajajo (pred)bralne dejavnosti. Slednjim le občasno nudi pomoč in dodatna navodila. S 

takšnim delom lahko učitelj posebno pozornost nameni tistim, ki 

a) dosegajo temeljno raven bralne sposobnosti; 

b) imajo primanjkljaje na področju bralne pismenosti; 

c) dosegajo/zmorejo več od povprečja. 

Priporočljivo je izvajanje didaktičnih iger učenja besed, prepoznavanja črk, sestavljanja besed 

in neodvisno branje in pisanje, in sicer v časovnem obsegu 30 minut na dan (Pečjak, Potočnik, 

2011; Strickland, 2011). 

Tretja stopnja: Intervencijski program prve stopnje 

Če kombinacija prve in druge stopnje ni učinkovita za posamezne učence, uporabimo tretjo 

stopnjo, na kateri je pouk še bolj ciljno naravnan. Običajno se tak pouk izvaja zunaj rednega 

pouka (dopolnilni pouk, delo s strokovnjakom za branje …) in ne vsak dan. Vanj so občasno 

ali stalno vključeni učenci s primanjkljaji na področju bralne pismenosti (prav tam). 

 

Model »Stopenjski pouk« predvideva optimalen razvoj vseh temeljev pismenosti, ki se jih 

razvija po omenjenih stopnjah. V praksi to poteka tako, kot prikazuje Preglednica 6. 

 

Preglednica 6: Stopenjski pouk v praksi 

(Pečjak, Potočnik, 2011: 75─76) 

TEMELJNI 

ELEMENT 

1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED 

Fonološko 

zavedanje 

po skupinah po skupinah, 

intervencijski 

program 

 

Poslušanje in 

branje z 

razumevanjem 

skupno skupno, po skupinah skupno, po skupinah 

Besedišče skupno skupno skupno, po skupinah 

Koncept tiska skupno, po skupinah   

Glasovno-črkovni 

ključ 

 

 

po skupinah po skupinah, 

intervencijski 

program 

 

Branje po skupinah, skupno 

(globalno branje in 

dekodiranje) 

po skupinah, skupno skupno, intervencija 
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Pisanje po skupinah (za 

bralce in za 

razvijanje 

grafomotorike), 

skupno (globalno, 

prosto pisanje) 

po skupinah, skupno skupno, intervencija 

Govorni razvoj skupno skupno skupno 

Bralni interes skupno, po skupinah 

(izbirnost) 

skupno, po skupinah 

(izbirnost) 

skupno, po skupinah 

(izbirnost) 

 

7.2.1.2 CENTRI DEJAVNOSTI 

Centri dejavnosti so učni kotički v razredu, katerih namen je samostojno delo učencev (op. 

neodvisno od učitelja), medvrstniško učenje in sodelovanje. Učno delo z njihovo vključitvijo 

poteka tako, da učitelj zbrano in nemoteno dela samo z eno skupino učencev, ostali učenci pa 

prehajajo iz skupine v skupino oz. krožijo po centrih dejavnosti. Slednji so lahko stalni, kar 

pomeni, da so stalno postavljeni v enem delu razreda (Pečjak, Potočnik, 2011), ali pa 

konceptualni oz. začasni in časovno vezani na trajanje obravnave določene snovi. (Pečjak, 

2009). Če je v razredu stiska s prostorom, lahko učitelji za »center dejavnosti« namenijo 

določeno polico razredne omare in nanj zložijo diferencirano učno gradivo. Učenci v tem 

primeru vzamejo določeno gradivo na svoja mesta in tam rešijo nalogo ter ga nato vrnejo na 

njegovo prvotno lokacijo (Pečjak, Potočnik, 2011). 

 

Bralni center dejavnosti lahko vključuje: 

 branje različni knjig glede na zvrst, količino zapisanega, velikost črk, količino 

slikovne podpore; 

 branje na različne načine (medvrstniško, globalno, s predvidevanjem); 

 branje besedila in naloge za preverjanje bralnega razumevanja; 

 branje besedila in poustvarjalne naloge (npr. risanje, dramatizacija, delo s slikovnim 

gradivom); 

 prirejanje slik besedam/povedim; 

 urejanje pomešanih delov povedi in kratkih besedil itd. (prav tam). 

 

Učitelj učence navaja na delo v centrih dejavnosti postopoma, in sicer začne s samostojnim 

delom v paru ob frontalni postavitvi miz. Prav tako izvaja aktivnosti, ki so podobne tistim v 

centrih (Grginič, 2009). Preden učenci začnejo samostojno opravljati naloge, jim mora učitelj 

kratko, jedrnato in hkrati tudi podrobno predstaviti delo v posameznem centru. 

 

7.2.2 INDIVIDUALIZACIJA 

Pri individualizaciji ne govorimo več o skupinah, ampak o posamezniku in zadovoljevanju 

njegovih učnih in drugih potreb. Od šole in učitelja se zahteva, »da skupno poučevanje in 

učenje čim bolj prilagodita posebnostim, potrebam, nagnjenjem itn. posameznega učenca [ter] 

/…/ da utemeljene razlike med učenci tudi odkrivata, spoštujeta in razvijata« (Strmičnik, 

1993: 9). Dolžna sta tudi spodbujati učence k individualiziranemu razvijanju njihovih telesnih 

in umskih zmožnosti, zanimanj, nagnjen in hobijev ter svojevrstnosti čustvovanja, značaja in 

temperamenta. O individualizaciji ne moremo govoriti, kadar se učitelj za posameznika ne 

zmeni, kadar so učne aktivnosti učencem navržene ter kadar učitelju ustreza učenčeva 

pasivnost (prav tam). 
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Učitelj lahko poleg učnega pristopa, učnih oblik in metod dela, učnih ciljev, učnih vsebin, 

tempa dela, učnih stilov ter zahtevnosti učnih nalog individualizira tudi svoje povratne 

informacije učencu. Individualizirane povratne informacije usmerjajo učenca pri učenju in 

delujejo pozitivno na njegovo učno samopodobo. Te naj bodo specifične, vezane na 

konkretno delo in realne (Juriševič, 2014). 

 

7.2.2.1 INDIVIDUALNI NAČRT OPISMENJEVANJA 

Kot je bilo že omenjeno v poglavju 5.3 je v učnem načrtu za slovenščino (Program, 2011b) 

zapisano, da mora učitelj za vsakega učenca izdelati individualni načrt razvijanja zmožnosti 

branja in pisanja. A preden ga učitelj začne pisati, mora najprej z različnimi testi preveriti 

otrokovo trenutno stanje na področju pismenosti. Po pridobitvi teh podatkov lahko učitelj 

določi otrokovo trenutno stopnjo razvoja branja in pisanja, etapne cilje, ki jih bo preverjal, 

dejavnosti oz. strategije in pripomočke za njihovo dosego ter njihovo časovno omejitev in 

načine spremljanja učenčevega napredka. Določiti mora tudi vodjo posamezne načrtovane 

dejavnosti (npr. razredni učitelj, starši …) (Potočnik, 2008; Pečjak, Potočnik, 2011). Pred 

zapisom individualnega načrta naj učitelj premisli še o 

 prostorski organizaciji učilnice glede na različne potrebe učencev (npr. centri 

dejavnosti), 

 dejavnostih za spodbujanje porajajoče se pismenosti (npr. skupno branje), 

 načinu uvedbe notranje diferenciacije (npr. kdaj bodo učenci razvrščeni v manjše 

skupine), 

 zadostni količini gradiva za učence z različnim predznanjem (npr. različne knjige, IKT 

pripomočki, slikovno in slušno gradivo itd.), 

 sodelovanju v timu (Potočnik, 2008). 

 

V prvem-vzgojno izobraževalnem obdobju so cilji, vsebina in standardi znanja opredeljeni za 

celotno obdobje in ne za posamezne razrede, zato so načela individualiziranega pristopa lažje 

uresničljiva (Program, 2011b). »Če ugotovimo, da načrtovane strategije niso uspešne in 

učenec ne napreduje dovolj, jih zamenjamo, ponovno postavimo cilje …« (Potočnik, 2008: 

47; Pečjak, Potočnik, 2011: 79) O napredku učencev redno obveščamo vse pedagoge, ki v 

procesu šolanja sodelujejo z njimi, in njihove starše (prav tam). 
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Preglednica 7: Primer individualnega načrta opismenjevanja 

(Prirejeno po: PPT, Individualizirano opismenjevanje v 1. VIO, Potočnik, 2008) 

PODROČJE STANJE CILJ DEJAV-

NOSTI 

KDO 

VODI? 

SPREM-

LJANJE 

ČASOVNA 

OMEJITEV 

Grafomotorika 

– smer 

pisanja/risanja 

– fina motorika 

– groba motorika 

      

Glasovno 

zavedanje 

– slušno 

razločevanje 
(1. glas, zadnji glas, 

srednji glas) 

– povezava med 

črkami in glasovi 

– povezava med 

glasovi in črkami 

– zlogovanje 

PRIMER: 
Dosledno 

prepoznava 

zloge v 

besedi in 

spaja, 

nedosledno 

prepoznava 

prvi glas. 

 
Učenec 

določi 

prvi glas 

besede 

in 

poišče 

besede z 

istim 

prvim 

glasom. 

 
Igre 

poslušanja, 

delo v 

računalniškem 

kotičku s 

slušnim 

gradivom ─ 

išče pare 

besed z istim 

glasom, 

besedne igre. 

 
Učitelj, 

sošolec 

tutor, 

starši. 

 
Preverjanje 

s testom 

(prej in 

potem), 

ustno 

preverjanje 

in povratna 

informacija 

na koncu 

tedna. 

 
Do osmega 

tedna. 

Vidno zaznavanje 

– vidno 

razločevanje 

– preslikovanje 

črk/besed 

      

Orientacija 

– na telesu 

– na papirju 

– v prostoru 

      

Interes za branje       

Poznavanje 

koncepta knjige 

– orientacija v 

knjigi 

– razlikovanje 

besed od slike 

– smer branja 

– poznavanje 

pojma beseda, črka 

      

 

Individualen načrt učencev, ki že berejo, se razlikuje od predstavljenega, ker imajo ti že 

razvite predopismenjevalne spretnosti in veščine. Namesto njih so v načrtih zapisane različne 

bralne in pisalne naloge (Potočnik, 2008).  
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7.2.2.2 UČENČEVA MAPA 

Gre za mapo z učenčevimi izdelki in podatki (npr. o dosegu standardov znanja, učenčevemu 

vedenju v različnih situacijah) z različnih področij ter pomembnimi informacijami, 

pridobljenimi na pogovornih urah s starši. Učitelj jo v razred vpelje z namenom natančnejšega 

opazovanja in beleženja razvoja posameznega učenca na različnih učnih in vzgojnih 

področjih. Izdelke, ki jih vanjo shranjuje, opremi z datumom in z opisom reševanja naloge ter 

strategijo, ki je pri tem uporabljena (Grginič, 2009; Ferk, 2012). Učenčeva mapa učitelju 

pomaga »pri načrtovanju individualizacije in diferenciacije pouka, pri oblikovanju opisne 

ocene ter v fazi evidentiranja nadarjenih ob koncu tretjega razreda.« (Ferk, 2012: 138)  

 

 

7.3 AKTIVNO POUČEVANJE 

Ko so učenci aktivni, uživajo bolj kot takrat, ko so pasivni oz. nimajo česa za delati (Browne, 

1998). Aktivnost pri učencih učitelj spodbudi z/s 

 smiselnimi, zanimivimi (spodbujanje interesa), avtentičnimi (povezanost z 

življenjskimi problemi in situacijami) ter jasnimi, ustrezno strukturiranimi in 

raznovrstnimi nalogami; 

 optimalno težavnostjo nalog (ne prelahke in ne pretežke naloge); 

 ustrezno diferenciacijo učnih aktivnosti in nalog glede na prepoznane učne zmožnosti 

učencev). 

Poleg omenjenega naj bi učitelj pri načrtovanju aktivnega poučevanja upošteval tudi, da 

notranjo motivacijsko usmerjenost spodbujajo kompleksne miselne aktivnosti. V sklopu 

Bloomove taksonomije so to: 

 analiziranje (primerjanje, organiziranje, opisovanje, iskanje, strukturiranje, 

vključevanje), 

 evalviranje (preverjanje, predpostavljanje, eksperimentiranje, presojanje, testiranje, 

spremljanje) in 

 ustvarjanje (izdelovanje, oblikovanje, konstruiranje, načrtovanje, proizvajanje, 

izumljanje). 

Če učitelj upošteva opisan način poučevanja in učenci doživljajo tovrstne učne izzive, jim je 

učenje miselno in čustveno privlačnejše, njihov razvoj notranje motivacije pa se vedno bolj 

krepi (Juriševič, 2014). 

 

K aktivnemu poučevanju spodbujajo tudi na področju razvoja bralne pismenosti. Wigfield 

(1997) pravi, »da učenci zastavljeno nalogo presojajo: z vidika interesa (koliko jih naloga 

zares zanima), z vidika vrednosti dosežka (kaj bodo pridobili s tem, ko opravijo nalogo ali 

dosežejo cilj) ter z vidika uporabe (ali bodo pridobljeno znanje lahko uporabili v življenju)« 

(Pečjak, Bucik, 2004: 36). Učitelj mora zadostiti vsaj enemu izmed naštetih vidikov, da se 

učenci za branje sploh odločijo (prav tam). I. Saksida (2010) omenjeno predstavlja z načelom 

izbire v raznovrstnem besedilnem svetu. Ob vstopanju v svet literarne ustvarjalnosti mora 

besedilni svet otrokom/učencem pomeniti izziv in spodbudo za dialog z domišljijskim 

svetom. Ne sme jih ohranjati v okvirih preprostih »kratkih, sporočilno predvidljivih, 

strukturno in jezikovno skromnih in praviloma nekompleksnih /…/ besedil« (Saksida, 2010: 

71), saj s prebiranjem slednjih ne bodo napredovali pri širjenju lastnega besedišča in pri 

razvoju zmožnosti pripovedovanja (prav tam). 
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7.4 CELOSTNI POUK 

V prvem triletju učitelj pri načrtovanju pouka branja »prožno in uravnoteženo kombinira 

sistematično spoznavanje in urjenje branja in pisanja s sporazumevalnimi dejavnostmi v 

smiselnih, funkcionalnih in zanimivih okoliščinah. /…/ [N]ajprej je več govorjenja in 

poslušanja, pozneje začetnega branja in pisanja.« (Program, 2011b: 98) Pedagoški teoretiki, ki 

podrobneje preučujejo oblikovanje pouka opismenjevanja, omenjeno zahtevo učnega načrta 

za slovenščino (Program, 2011b) enačijo z izvajanjem t. i. celostnega pouka. (Pečjak, 2009) 

 

Glavna značilnost celostnega pouka je torej sodelovanje vseh sporazumevalnih dejavnostih ─ 

govorjenja, poslušanja, branja in pisanja. Njegovi cilji na področju branja pa so: 

 razvijanje pozitivnega odnosa do branja, 

 razumevanje poteka bralnega procesa in usmerjanje le-tega (t. i. razvijanje 

metakognitivnih sposobnosti učencev), 

 branje najrazličnejših umetnostih in neumetnostnih besedil. (Pečjak, 1999) 
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8 PRILAGODITVE ZA UČENCE, KI ŽE ZNAJO 

BRATI V PRVEM RAZREDU 

Naloga učiteljev je, da učencem pomagajo najti pravo pot pri usklajevanju njihovih ciljev, 

interesov in sposobnosti (Csikszentmihalyi, 1991 v Pečjak idr., 2006). Spodbujanje branja je 

torej uspešno, če učitelj za različne učence uporabi različne pristope za učenje branja ter če 

prilagodi bralne aktivnosti učenčevim bralnim sposobnostim, njegovim interesom in njegovim 

domačim bralnim okoliščinam (Pečjak idr., 2006). 

Csikszentmihalyi (1991) posebej poudarja tudi, da mora vsak učenec branje doživeti kot 

pozitivno izkušnjo. To se zgodi šele takrat, kadar ni prevelikega razkoraka med bralnim 

izzivom oz. bralno nalogo in učenčevimi bralnimi sposobnostmi ali med bralno nalogo in 

učenčevim interesom (prav tam). 

 

V spodbudnem bralnem okolju se lahko izoblikuje zavzet bralec, ki ga Gutrhrie (1996) opiše 

kot: 

 motivirano osebo z lastno željo po branju in izbiranju knjig, 

 nekoga s potrebo po razumevanju pojmov in spoznavanju sveta, 

 iskalca najbolj učinkovitih poti do cilja z uporabo kognitivnih strategij (npr. 

povzemanje besedila, kontrola razumevanja med branjem) ter 

 delitelja pridobljenega znanja z okoljem (npr. z avtorji besedil, sošolci …) (prav tam). 

Kot zavzetega bralca običajno lahko opišemo tudi učenca, ki ob vstopu v šolo že zna brati. 

Zanj mora učitelj torej oblikovati spodbudno bralno učno okolje, v katerem 

 se ohranja njegova notranja bralna motivacija, 

 poteši potreba po razvijanju poimenovalne in upovedovalne zmožnosti, 

 se uporabljajo različne bralne strategije ter 

 omogoči bralno sodelovanje z okoljem oz. v določenih bralnih dejavnostih. 

 

 

8.1 OHRANJANJE NOTRANJE MOTIVACIJE 

Notranja motivacija pomembno vpliva na učenje in učno uspešnost, zato mora učitelj v šoli 

omogočiti njeno krepitev pri vsakem učencu (Juriševič, 2014). To pomeni, da mora »poleg 

usvajanja temeljnih učnih spretnosti in znanj dosledno zagotavlja[ti] tudi dovolj učnih izzivov, 

ki bodo za učence razvojno primerni, smiselni in vredni naporov.« (prav tam: 25) Na 

področju razvoja bralne pismenosti se v nasprotnem primeru pri učencih z naprednejšim 

razvojem zgodi naslednje – premalo zahtevne (bralne) naloge rešijo hitreje kot ostali sošolci. 

Sledi čakanje, upad interesa oz. dolgočasje in prekinitev zbranosti (prav tam). 
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8.2 RAZVIJANJE POIMENOVALNE IN UPOVEDOVALNE 

ZMOŽNOSTI 

Učenci razvijajo poimenovalno in upovedovalno zmožnost, ko 

 jim učitelj glasno bere, oni pa ga poslušajo in se z njim o branem besedilu pred 

branjem in po njem pogovorijo; 

 se izmenjujejo v vlogi bralca, pripovedovalca in poslušalca v govorno-poslušalskih 

dejavnostih v paru/manjših skupinah; 

 opisujejo in pripovedujejo o prebranem; 

 izvajajo dramske/lutkovne igre; 

 se igrajo v (didaktičnih) igrah, ki spodbujajo razvijanje zaznavnih zmožnosti in ki 

imajo pravila (npr. spomin, tombola …) (Grginič, 2009). 

 

 

8.3 UPORABA BRALNIH STRATEGIJ 

»Učna strategija je zaporedje ali kombinacija v cilj usmerjenih učnih aktivnosti, ki jih 

posameznik uporablja na svojo pobudo in spreminja glede na zahteve situacije.« (Marenčič 

Požarnik, 2010: 165) Če to opredelitev prenesemo na področje branja, bralne učne strategije 

definiramo kot »zavestno izbiro določenih miselnih operacij (korakov) pri branju, ki bralcu v 

specifični [bralni] situaciji omogočajo doseganje [bralnega] cilja.« (Pečjak, Gradišar, 2012: 

48) 

 

Da lahko učenec za dosego svojih ciljev uporabi določene bralne strategije, mora najprej 

razumeti zahteve bralne naloge. Učitelj mora biti tako vedno pripravljen na posredovanje 

dodatnih pojasnil, hkrati pa so raziskave pokazale, da veliko učencev potrebuje tudi pomoč pri 

izbiri uporabnih bralnih strategij in njihovi učinkoviti uporabi (Pečjak, 2010). Učenci običajno 

v posameznih situacijah ne uporabljajo le ene bralne strategije, vendar skupek več strategij. 

Zatorej mora biti posamezen učenec tudi sposoben povezati izbrane strategije v specifično 

kombinacijo. Za dosego te sposobnosti in ustrezne izbire mora posameznik usmeriti pozornost 

na proces učenja. To imenujemo metakognicija učenja (znanje o našem lastnem kognitivnem 

sistemu) oz. »učenje učenja« (Pečjak, Gradišar, 2012). 

 

Bralne učne strategije delimo po različnih kriterijih, a najpogosteje glede na: 

 namen učenja 

o strategije ponavljanja 

o elaboracijske strategije 

o organizacijske strategije 

 časovno opredelitev 

o strategije pred branjem 

o strategije med branjem 

o strategije po branju 
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8.3.1 NAMENSKO OPREDELJENE BRALNE STRATEGIJE 

8.3.1.1 STRATEGIJE PONAVLJANJA 

Strategije ponavljanja predstavljajo aktivno obnavljanje in ponavljanje tistih informacij, ki si 

jih učenci želijo bolje zapomniti in jim omogočiti njihov prenos iz kratkoročnega v dolgoročni 

spomin. Ne predstavljajo pa povezovanja s predznanjem in medsebojnega povezovanja v 

informacijsko shemo (prav tam). 

 

Primeri strategij ponavljanja: 

 glasno obnavljanje ključnih besed ali povedi, 

 ponovno prebiranje gradiva, 

 ponovno zapisovanje gradiva v obliki obnove, miselnega vzorca itd., 

 podčrtovanje pomembnih informacij (prav tam). 

Konkretni primer: »Če si hočemo zapomniti pravkar slišano telefonsko številko, 

potem to številko ponavljamo ves čas, ko izbiramo številke na številčnici.« (prav tam: 

116) 

 

Z uporabo strategij ponavljanja učenci ne morejo ustvariti baze informacij, ki bi bila dobra 

podlaga za njihovo uporabo ali uporabo višjih miselnih procesov. V ta namen morajo 

uporabiti elaboracijske strategije (prav tam). 

 

8.3.1.2 ELABORACIJSKE STRATEGIJE 

Elaboracijske strategije pomagajo učencem smiselno povezati njihovo predznanje in nove 

informacije. Omogočajo jim boljše razumevanje novih informacij in njihovo smiselno 

uporabo v novih situacijah ter izhodišče za višje miselne procese. Pomenijo aktivno 

interakcijo med učenci in učnim gradivom, to pa lahko vpliva na večanje njihove pozornosti, 

koncentracije in interesa nad gradivom. Za nujno potrebne se izkažejo predvsem pri 

kompleksnih nalogah (prav tam). 

 

Primeri elaboracijskih strategij:  

 povzemanje učnega gradiva s svojimi besedami, 

 postavljanje vprašanj o učnem gradivu in odgovarjanje nanje, 

 poučevanje drugih o prebrani temi/gradivu, 

 iskanje podobnosti in razlik v gradivu, 

 analiziranje odnosov med informacijami in deli besedila. 

Konkretni primer: Če si učenec želi zapomniti, da je jabolko sadje, si ustvari miselno 

predstavo (sliko) o tem, da: 

 je jabolko v skledi za sadje ali 

 jemo jabolko v sadni solati ali 

 poskuša razložiti, zakaj je jabolko sadje. 

Naštete strategije učencu pomagajo pri oblikovanju pojma »jabolko je sadje« ter pri 

povezavi tega pojma z drugimi. (prav tam) 
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8.3.1.3 ORGANIZACIJSKE STRATEGIJE 

Organizacijske strategije ali strategije urejanja informacij so po nekaterih klasifikacijah 

posebna oblika elaboracijskih strategij, po drugih pa so uvrščene v samostojno kategorijo. So 

nekakšno ogrodje, na katerega učenci pripenjajo informacije pri učenju. Ogrodje je lahko 

internalno (nanj so pripete pripete so nove informacije) ali elaborativno (nanj so pripete 

informacije, povezane s predznanjem). Glavni cilj uporabe organizacijskih strategij je, da 

učenci delovnemu spominu pomagajo pri predelavi informacij, saj vemo, da obstajajo meje 

pri številu informacij, ki jih lahko človek sočasno predeluje. S temi strategijami si učenci 

olajšajo tudi njihovo zapomnitev (prav tam). 

 

Primeri organizacijskih strategij: 

 združevanje podatkov v širše pojmovne kategorije (nadpomenke) in prikaz ključnih 

besed z odnosi med njimi, 

 odkrivanje hierarhičnih odnosov v matematiki, 

 grafično ali shematsko prikazovanje učnega gradiva. 

Konkretni primer: Učenec prebere spodnjo vrsto črk, jo pokrije s temnim papirjem in 

poskusi ponoviti črke v enakem zaporedju. 

LBuSAibMUniCef 

 

Pri zapomnitvi zaporedja črk si lahko učenec pomaga z njihovim združevanjem v manjše 

število pojmovnih kategorij, npr. LB   USA   IBM   UNICEF (prav tam). 

 

8.3.2 ČASOVNO OPREDELJENE BRALNE STRATEGIJE 

8.3.2.1 STRATEGIJE PRED BRANJEM 

Strategije pred branjem pomagajo učencem oblikovati okvir za razmišljanje med procesom 

branja, spoznati strukturo besedila, določiti namen branja, okvirno predvideti vsebino učnega 

gradiva oz. besedila in aktivirati njihovo predznanje (že obstoječo kognitivno strukturo). Pri 

izbiri strategije pred branjem moramo upoštevati predznanje učencev, ker to vpliva na samo 

razumevanje besedila, in značilnosti gradiva, s katerim bodo le-ti delali (prav tam). 

 

Primeri dejavnosti, ki sodijo v sklop strategij pred branjem: 

 pogovor (učiteljevo/učiteljičino vprašanje, učenčev/učenkin odgovor), 

 možganska nevihta (naštevanje, kar učenci že vedo o določeni temi), 

 izdelava pojmovne mreže (miselnega vzorca), 

 strategija VŽN (kaj že vem, kaj želim izvedeti, kaj sem se naučil/-a oz. kaj že znam) 

(prav tam). 
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8.3.2.2 STRATEGIJE MED BRANJEM 

Z uporabo različnih strategij med branjem učence spodbujamo k aktivnemu branju in 

prilagajanju hitrosti branja, ustrezni za dosego bralnega cilja, ter k izbiri ustrezne zahtevnosti 

bralnega gradiva z namenom njegovega razumevanja (prav tam). 

 

Primeri dejavnosti, ki sodijo v sklop strategij med branjem: 

 dopolnjevanje manjkajočih podatkov, 

 določanje zaporedja dogajanja v besedilu, 

 označevanje novih informacij, 

 podčrtovanje bistvenih, ključnih informacij, 

 pisanje obrobnih razlag, 

 postavljanje vprašanj med branjem. (prav tam) 

 

8.3.2.3 STRATEGIJE PO BRANJU 

S strategijami po branju ugotavljamo stopnjo učenčevega razumevanja in njegove zapomnitve 

prebranega besedila, učenci pa z njimi urejajo prebrano gradivo v tako obliko, da bodo lažje 

razumeli prebrano in si slednje tudi zapomnili. Prebrano besedilo si lahko uredijo tudi v 

skladu s postavljenim ciljem. 

 

Primeri dejavnosti, ki sodijo v sklop strategij po branju: 

 pogovor, 

 odgovarjanje na lastna vprašanja, 

 odgovarjanje na učiteljeva/učiteljičina vprašanja, 

 predelava in grafične ponazoritve gradiva, 

 povzemanje, 

 tvorjenje kratkega povzetka v ustni ali pisni obliki.(prav tam) 

 

 

8.4 SODELOVANJE V USTREZNIH BRALNIH 

DEJAVNOSTIH 

8.4.1 GLASNO BRANJE UČITELJU IN UČENCEM 

»Če želimo, da bo branje za učence pomembno, da ga bodo cenili in bo zanje tudi pomembno 

osebno sredstvo za učenje in za užitek, ga mora[jo učitelji] vključiti v pouk.« (prav tam: 43) 

To lahko storijo z/s: 

 lastnim glasnim branjem učencem, 

 dejavnostmi, pri katerih učenci glasno in tiho berejo celotnemu razredu ali 

posameznim sošolcem, 

 pogovorih o besedilih (prav tam). 

Iz omenjenega je razvidno, kako pomembno je, da učitelji v sam pouk že od začetka 

formalnega šolanja vključujejo branje. Poleg tega, da vsi učenci doživljajo učiteljevo branje in 

ga občudujejo kot bralni zgled, je za tiste posameznike, ki ob vstopu v šolo že berejo, tudi 

pomembno, da sami dobijo možnost glasnega branja. Slednje namreč omenjenim bralcem da 

vedeti, da se učitelji zavedajo njihove bralne zmožnosti in jih spodbujajo k nadaljnjemu 

razvoju le-te. 
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Učenci, ki so v prvem razredu že bralci, lahko glasno berejo: 

 navodila nalog; 

 kratka umetnostna in neumetnostna besedila; 

 besedila in povedi v procesu učenja branja in pisanja (ostali učenci branju sledijo); 

 jutranja sporočila; 

 razredna obvestila itd. 

V nadaljevanju bosta podrobneje predstavljeni dve zanimivi bralni aktivnosti. 

 

8.4.1.1 JUTRANJE SPOROČILO 

Učitelj napiše kratko besedilo in ga shrani npr. v ovojnico, stekleničko) Lahko je zapisano: 

 pomemben dogodek posameznega dne 

 razredna novica, 

 misel za lep dan, 

 uganka, 

 besedilo, ki napoveduje naslednjo dejavnost itd. 

Besedilo zjutraj (v jutranjem krogu) izroči učencu, ki že zna brati. Ta ga odpre in prebere pred 

vsemi. Za učence, ki še ne znajo brati, lahko oblikuje slikovno sporočilo, da ne pride do 

užaljenosti v razredu, zakaj lahko nekateri prejemajo sporočila, drugi pa ne (Grginič, 2005). 

 

8.4.1.2 NEODVISNO BRANJE BESEDIL 

Učenci se zberejo v manjši skupini v mirnem kotičku v razredu, oblikovanem po navodilih 

centra dejavnosti (op. glej poglavje 6.3.1.2 »Centri dejavnosti«) ter podoživijo malo prej 

spoznano/prebrano umetnostno besedilo. Skupaj obnovijo dialoge in zanimive dele, 

pripovedujejo ob slikah, se preizkusijo v vlogi poslušalca in pripovedovalca ter bralca. 

Oblikujejo svojo knjigo in jo dodajo v razredno knjižnico (prav tam). 

 

8.4.2 »TUTORSTVO« 

Poleg učiteljev lahko bralne aktivnosti vodijo tudi učenci, ki v prvem razredu že znajo brati. 

Te posameznike imenujemo »tutorji«, njihova naloga pa je, da ostalim sošolcem pomagajo in 

svetujejo pri učenju branja. Učno delo s »tutorji« poteka v manjših skupinah oz. centrih 

dejavnosti (op. glej poglavje 6.3.1.2 »Centri dejavnosti«) in ga uvrščamo med sodelovalno 

učenje, ker se tako »tutorji« kot tudi njihovi »učenci« učijo drug od drugega. Prvi poglabljajo 

svoje znanje in razvijajo metakognicijo (iščejo ustrezne načine pomoči in strategije učenja), 

drugi pa razvijajo in usvajajo bralne spretnosti in sposobnosti. Poleg tega z uporabo 

omenjenega načina učenja učenci krepijo medsebojno sodelovanje, sporazumevalno zmožnost 

in ostale socialne večine (Pečjak, Potočnik, 2011; Potočnik, 2008). 

 

8.4.3 BRANJE IN USTVARJALNOST 

Učence bralce naj učitelji spodbujajo k ustvarjalnosti, in sicer da sami sestavijo bralne naloge 

in izdelajo pripomočke za njihovo reševanje (Grginič, 2009). Prav tako naj jim ponudijo 

papir, različna pisala in knjige ter jih spodbudijo k neodvisnemu raziskovanju in ustvarjanju. 

Na ta način so na primer spodbujeni k izdelavi mini plakatov o tematiki, ki jih zanima, ali k 

branju in nadaljnji predstavitvi umetnostnega besedila, ki jih pritegne (Strickland, 2011). 
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8.5 UREDITEV USTREZNEGA UČNEGA OKOLJA 

»Ustrezno učno okolje pomeni v praksi oblikovati tak prostor, ki spodbuja učence k [razvoju 

bralne] pismenosti.« (Pečjak, 2009: 17) To pomeni, da učitelji razred spremenijo v 

opismenjevalno okolje, in sicer 

 z napisi opremimo razredno pohištvo, igralne kotičke itd.; 

 v jutranji krog vključimo jutranje sporočilo, ki ga bo učenec bralec ob pričetku pouka 

prebral vsem sošolcem; 

 z zapisi zanimivih kratkih ritmičnih besedil; 

 s »preglednicami«, kot npr. dežurstvo, reditelji, razredna pravila, tekmovanje za bralno 

značko, urniki, koledarji, vremenske karte itd. (Grginič, 2009) 

Prav tako za učence, ki že znajo brati, oblikujejo kotiček, ki bo namenjen njihovemu 

individualnemu bralnemu napredku, npr.: 

 razredna knjižnica; 

 računalniški kotiček, v katerem lahko bralci rešujejo elektronske bralne naloge; 

 bralna galerija, v kateri učenci obešajo različno pisno gradivo, namenjeno branju (npr. 

izrezki iz poljudnoznanstvenih revij, besedila pesmic, kratka neumetnostna in 

umetnostna besedila (prirejeno po Pečjak, 2009). 

Dokazano je, da spodbudno opismenjevalno okolje, ki učencem omogoča neposredno 

uporabo bralnih gradiv pomembno vpliva na bralno motivacijo učencev (Pečjak idr., 2006).  
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9 EMPIRIČNI DEL 

9.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Kot je bilo že večkrat omenjeno, se razvoj bralne pismenosti začenja pred formalnim 

šolanjem otroka, torej pred njegovim vstopom v šolo. Otroci se od rojstva naprej srečujejo v 

domačem in vrtčevskem okolju z raznimi bralnimi vzorci, s katerimi spoznavajo svet in ki jim 

omogočajo socialno interakcijo z drugimi. Ko otroci vstopijo v formalni proces 

opismenjevanja, je njihova bralna pismenost že razvita na določeni stopnji razvoja (Pečjak, 

2009). Če je bilo njihovo okolje v predšolskem obdobju s kognitivnega, čustvenega in 

motivacijskega vidika spodbudno za razvoj omenjene sposobnosti, ob vstopu v šolo verjetno 

že berejo, so notranje bralno motivirani oz. imajo oblikovan bralni interes in pozitiven odnos 

do branja. 

 

V učnem načrtu za slovenščino (Program, 2011b) je zapisano, da se zmožnost branja besedil 

(v procesu opismenjevanja v prvem triletju) razvija individualizirano, postopno in 

sistematično ter da mora učitelj na začetku vzgojno-izobraževalnega obdobja in tudi sproti 

preverjati zmožnosti branja vseh učencev. Upoštevajoč te zahteve lahko za učence oblikuje 

spodbudno bralno okolje, v katerem je poskrbljeno za njihov nadaljnji optimalen razvoj bralne 

pismenost, in pri učencih, ki v prvem razredu že berejo, tudi za ohranjanje njihove notranje 

bralne motivacije in interesa za branje. Z načinom poučevanja, ki bo takim učencem 

prilagojen in ki jim bo predstavljal izziv, bo učitelj spodbujal njihov nadaljnji pozitivni odnos 

do branja in poskrbel za ustrezen nadaljnji razvoj njihove bralne pismenosti ter posledično 

spodbudil razvijanje sposobnosti učenje učenja. 

 

Do podobnega zaključka sta prišli tudi S. Pečjak in N. Potočnik (2011) s pomočjo uporabe 

prvega slovenskega standardiziranega instrumenta na tem področju v raziskavi o velikih 

razlikah otrok v razvoju bralne pismenosti ob vstopu v šolo. To, da nekateri prvošolci ob 

začetku šolskega leta že berejo, je prav tako dokazala P. Koncut (2009). Tudi v tej raziskavi v 

sklopu magistrskega dela sem ugotavljala delež učencev bralcev v prvem razredu, vendar to 

ni bil moj ključni namen raziskovanja. Zanimalo me je, ali se učitelji držijo zahtev učnega 

načrta (Program, 2011b), tj. da celoletno preverjajo stopnjo razvoja bralne pismenosti in nato 

individualizirano, sistematično in postopno razvijajo bralno pismenost pri učencih, ki ob 

vstopu v šolo že berejo, ter ali jim učno delo na kakršen koli način prilagajajo in jim s tem 

nudijo spodbudno bralno okolje, v katerem je poskrbljeno za nadaljnji optimalen razvoj 

njihove bralne zmožnosti od stopnje, ki so jo že dosegli. 

 

 

9.2 CILJI RAZISKAVE 

Glede na opredelitev raziskovalnega problema sem si zastavila naslednja cilja: 

 Ugotoviti, kako se učitelji držijo zahtev učnega načrta za slovenščino (Program, 

2011b) na področju razvijanja bralne pismenosti v prvem razredu osnovne šole.  

 Ugotoviti, kako učitelji pri pouku slovenščine prilagajajo učno delo učencem, ki že 

znajo brati, v prvem razredu osnovne šole.  
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9.3 RAZISKOVALNA METODA IN RAZISKOVALNI 

PRISTOP 

9.3.1 VZOREC 

Vzorec je bil priložnostni, in sicer sem obiskala dvajset oddelkov prvega razreda desetih 

javnih osnovnih šol, s katerimi sem že sodelovala in ki se nahajajo na območju Notranjske in 

Ljubljane. V raziskavo je bilo vključenih 431 učencev in učenk v starosti med šest in sedem 

let, od tega jih je znalo brati 155 (36 %). 

 

9.3.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

A) Preverjanje stopnje razvoja bralne pismenosti 

Obisk vsakega oddelka se je pričel s preverjanjem stopnje razvoja bralne pismenosti. Učenci 

so posamezno prihajali k meni in mi prebrali odlomek določene pravljice, zapisan z velikimi 

tiskanimi črkami (gl. priloga 12.1.1). Tisti, ki so že znali brati tudi male tiskane črke, so mi 

prebrali še odlomek, napisan z omenjenimi črkami (gl. priloga 12.1.2). Če so bili pri tehniki 

branja uspešni, so po njem odgovorili na nekatera vprašanja, s katerimi sem preverila njihovo 

bralno razumevanje prebranega. Na ta način sem izvedela, kateri učenci v razredu že znajo 

brati. Na željo učiteljic sem oblikovala tudi ocenjevalno preglednico, v katero sem razvrstila 

učence glede na njihovo stopnjo razvoja bralne pismenosti (gl. priloga 12.2). 

 

B) Raziskovalni intervju z učenci bralci 

Po omenjenem branju sem z vsakim učencem, ki je dokazal, da zna brati, individualno izvedla 

raziskovalni intervju z vnaprej pripravljenimi vprašanji. Intervju je tehnika zbiranja podatkov, 

ki jih pridobivamo s pogovorom med dvema osebama – med spraševalcem, ki sprašuje, in 

vprašancem, ki odgovarja (Sagadin, 1998). Ena izmed vrst intervjuja je raziskovalni intervju 

in ga v pedagoškem raziskovanju uporabljamo »za pridobivanje verbalnih odgovorov z 

namenom pridobiti nova spoznanja na pedagoškem področju« (Vogrinc, 2008: 104). 

Razvrščamo ga po različnih kriterijih, in sicer sem izvedla: 

 neposredni intervju – Pogovarjala sem se z osebo, o kateri zbiram podatke. 

 individualni intervju – V vlogi spraševalca sem spraševala posameznega učenca ali 

učitelj oz. vpraševanca. 

 standardizirani (vezani, strukturirani, zaprti) intervju – Vprašanja (op. inštrument 

zbiranja podatkov, marec 2015, priloga 12.3) ter navodila in pojasnila v zvezi z njimi 

so bila pri vseh vprašancih poenotena. Enak je bil tudi postopek zapisovanja 

odgovorov. V zadoščenje tem merilom sem vprašanja, navodila in pojasnila vnaprej 

oblikovala, napisala in primerno razporedila (Sagadin, 1998). Imela sem tudi enako 

primeren in vnaprej načrtovan odnos do vpraševancev (nevtralnost ter isti način in ton 

govora). Intervjuje sem izvajala v podobnih prostorih (učilnica ali kabinet) ter ob 

približno enakem dnevnem času (prirejeno po Vogrinc, 2008). 

Na raziskovalni intervju z učenci, ki že znajo brati, sem se predhodno pripravila po naslednjih 

korakih. Najprej sem načrtovala njegovo izpeljavo, in sicer sem 

 natančno in konkretno opredelila cilje; 

 skrbno in natančno analizirala strokovno in znanstveno literaturo na področju bralne 

pismenosti in poučevanju branja ter 

 opredelila, kako bom intervju zabeležila. 
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Odločila sem se za zapis in ne za snemanje odgovorov. Ker je zelo težko sproti dobesedno 

zapisovati vprašančeve odgovore, če ob tem vprašanca tudi analitično poslušaš, opazuješ 

njegovo nebesedno sporočanje in se nanj odzivaš, sem vnaprej pripravila taka vprašanja, pri 

katerih je bil zapis mogoč. Določene podrobnosti pa sem včasih zapisala še takoj po končani 

izvedbi. Nato sem nadaljevala delo v razredu. Učence bralce sem po končanem preverjanju 

branja motivirala, da odgovorijo na nekaj vprašanj. Prav tako sem z njimi vzpostavila odnos, 

ki temelji na zaupanju in spoštovanju, ter jih seznanila z namenom spraševanja. Sledilo je 

izvajanje intervjuja. Spraševala sem o začetkih njihovega branja ter o tem, ali dobijo od 

učitelja naloge, ki so prilagojene razvojni stopnji njihove bralne zmožnosti. Na koncu sem se 

jim zahvalila za sodelovanje in jih motivirala za nadaljnje branje. 

 

C) Opazovanje 

Naslednji dve šolski uri sta bili namenjeni opazovanju, in sicer sem opazovala dve uri 

slovenščine. Pri eni je bila osrednja učna tema obravnava književnega besedila, pri drugi pa 

jezik (opismenjevanje/opisovanje). Opazovanje je neposredna tehnika zbiranja besednih in 

nebesednih podatkov, pri kateri je opazovalec v situaciji, ki jo opazuje in ki poteka v 

naravnem okolju. Omogoča preverjanje veljavnosti odgovorov, saj lahko opazovalec preveri, 

ali ljudje ravnajo tako kot govorijo (prav tam). Slednje je bil tudi moj namen. Veljavnost 

odgovorov, ki sem jih dobila z intervjujema z učenci bralci in z učiteljem, sem želela preveriti 

z opazovanjem. Poznamo več vrst te tehnike zbiranja podatkov, in sicer bi svoje opazovanje 

opredelila kot: 

 znanstveno opazovanje – Bilo je načrtovano in potekalo je sistematično. Povezano je 

bilo z določenim ciljem in podrejeno določnemu nadzoru. 

 javno opazovanje – Učitelj in učenci so vedeli, da jih opazujem in so bili delno 

seznanjeni z namenom raziskave. Povedala sem jim, da raziskujem področje 

poučevanja in branja, nisem pa izdala, kaj me točno zanima, ker bi s slednjim lahko 

pomembno vplivala na učitelja in njegovo poučevanje ter posledično na veljavnost in 

zanesljivost rezultatov raziskave. 

 opazovanje brez udeležbe – Kot raziskovalka nisem imela enakih zadolžitev kot 

preostali člani opazovane skupine. Moja naloga je bila zgolj opazovanje. 

 opazovanje v naravnih situacijah – Opazovanje je potekalo v naravnem okolju, v 

šolski učilnici. 

 opazovanje drugih – Opazovala sem druge osebe. 

 aktivno opazovanje – Bila sem predana raziskavi, ki jo podpiram tudi osebno in 

ideološko. 

 neposredno opazovanje – Preučevala sem posameznike (učitelja) in skupine oseb 

(učence bralce) z neposrednim opazovanjem. 

 opazovanje realnih situacij – Opazovala sem dogodke in skupine, ki niso nastale 

zaradi potreb raziskave. 

 delno strukturirano opazovanje – Vnaprej sem strukturirala in določila, kaj in kako 

bom opazovala ter si pripravila opazovalni list (op. inštrument zbiranja podatkov, 

priloga 12.4), v katerega sem zapisovala svoja opažanja. Tako sem bila vnaprej 

vezana na določene kategorije, ki jih bom opazovala, a znotraj te enotnosti sem si 

zabeležila še kakšno opažanje več (tisto, ki je v konkretnem položaju pritegnilo mojo 

pozornost). V svojem primeru torej ne morem govoriti o skrajni točki strukturiranega 

opazovanja, vendar o vrsti, ki vključuje tudi kakšen element nestrukturiranega 

opazovanja. 

 



Prilagajanje pouka slovenščine učencem prvega razreda, ki že znajo brati 

Špela Grdadolnik – Magistrsko delo 

57 

Za opisano opazovanje sem najprej pripravila raziskovalni načrt (določitev raziskovalnega 

problema in raziskovalnih vprašanj) ter se nato seznanila s skupino, ki jo bom opazovala 

Sledilo je izvajanje opazovanja, s katerim sem pridobila podatke o tem, ali učitelj z notranjo 

diferenciacijo, individualizacijo ali drugim pristopom prilagaja učno delo učencem, ki že 

znajo brati, in tako njihov razvoj bralne pismenosti razvija sistematično, skladno z njihovo 

stopnjo, na kateri so. Ko sem z opažanji izpolnila opazovalni list, je ta prevzel vlogo 

dokumenta opazovanja in mi prinesel dovolj veljavne, zanesljive in objektivne podatke o svoji 

raziskovalni temi. 

 

Č) Raziskovalni intervju z učiteljem razrednikom 

Po koncu opazovanja sem izvedla še raziskovalni intervju (op. tehnika zbiranja podatkov, 

priloga 12.5) z učiteljicami razredničarkami z vnaprej pripravljenimi vprašanji (op. inštrument 

zbiranja podatkov, marec 2015). Intervju je bil glede na vrste enak tistemu, ki sem ga izvedla 

z učenci bralci. V njem sem učiteljice vprašala o upoštevanju zahtev učnega načrta za 

slovenščino (Program, 2011a), in sicer o začetnem, sprotnem in končnem preverjanju stopnje 

razvoja bralne pismenosti pri vseh učencih, o oblikovanem individualnem načrtu razvijanja 

omenjene sposobnosti ter o individualiziranem, postopnem in sistematičnem razvijanju bralne 

pismenosti pri učencih, ki že znajo brati. Če bi katera izmed njih imela oblikovan individualni 

načrt za spremljanje razvoja bralne zmožnosti, bi jo prosila, da mi ga pokaže. 

 

D) Pridobitev zaupanja učiteljev in učencev 

Pred obiskom in ob obisku vsakega pouka v svojem razredu sem si morala pridobiti zaupanje 

učitelja, da mi je omogočil opazovanje sebe in njegovih učencev. V sklopu dogovarjanja za 

srečanje sem pokazala temeljito pripravljenost na izvajanje raziskave, predstavila sem svoje 

preteklo delo in izkušnje ter glavne značilnosti raziskave. Pri tem sem namen razložila malo 

širše, in sicer kot preučevanje branja in poučevanja. Učiteljicam sem zagotovila popolno 

anonimnost in videnje ugotovitev raziskave. Pri njih in sodelujočih učencih sem poskušala 

oblikovati občutek, da je vloga vseh za celoten potek in uspešno izpeljavo raziskave zelo 

pomembna. Včasih so učiteljice z menoj delile osebna mnenja o poučevanju, opismenjevanju 

in branju. Pri izrekanju komentarjev na to sem poskušala biti zelo nevtralna in se ne nagibati v 

določeno smer, kljub temu da imam izoblikovano jasno mnenje o tem področju. Pazila sem 

tudi na to, da nisem prenašala zaupnih informacij zunaj in znotraj skupine. Tako za učiteljice 

kot za učence sem bila reflektivni poslušalec. Zbrano sem jih poslušala, razmišljala o 

povedanem ter preverjala, ali se razume povedano. Vse to je omogočilo prijeten odnos med 

menoj in sodelujočimi v raziskavi. 

 

E) Časovno obdobje 

Raziskavo sem izvedla v dveh delih, in sicer sem deset razredov obiskala v času od druge 

polovice aprila do prvih dni v juniju leta 2015, deset pa v decembru 2015 in prvi polovici 

januarja 2016. Skupaj sem jo izvajala približno štiri mesece. V vseh razredih so bili v procesu 

opismenjevanja, vendar so se pri desetih na obravnavo črk ravno pripravljali, pri drugih 

desetih pa so spoznali že kar nekaj črk. Zaradi tega sem bila pri raziskovanju še posebej 

pozorna na to, ali učiteljica učno delo pri slovenščini prilagaja bralcem le v sklopu obravnave 

črk ali tudi pri ostalih učnih temah. Pri preverjanju stopnje razvoja bralne pismenosti pa sem 

pri drugih desetih razredih veliko pozornosti namenila temu, da sem ugotovila, ali je učenec 

komaj pričel brati zaradi obravnave črk in prepoznava le tiste črke, ki so jih pri pouku že 

spoznali, ali je bil bralec že od začetka šolskega leta. Ugotavljanje slednjega ni bilo težko. Če 

sem bila pri katerem učencu v dvomih, sem ga vprašala, kdaj je začel brati. Tako sem v teh 

razredih »poiskala« samo tiste posameznike, ki so bralci že večji del šolskega leta. To mi je 



Prilagajanje pouka slovenščine učencem prvega razreda, ki že znajo brati 

Špela Grdadolnik – Magistrsko delo 

58 

omogočilo, da lahko število bralcev primerjam v vseh razredih ne glede na to, kdaj sem jih 

obiskala. 

 

9.3.3 OBDELAVA PODATKOV 

Izvedena raziskava je kvantitativna z deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja 

(raziskovanje trenutnega stanja). Pridobljene podatke sem najprej uredila v preglednice in 

besedno predstavitev za vsak oddelek posebej, kar bom predstavila v naslednjem poglavju 

(9.4). Podatke, pridobljene s preverjanjem stopnje razvoja bralne pismenosti in s prvim 

vprašanjem pri intervjuju z učenci, ki v prvem razredu že berejo, sem nato računsko obdelala 

in prikazala s preglednicami in z grafi, predstavljenimi v poglavju 9.5. Ostale podatke pa sem 

analizirala z vsebinsko analizo, kar pomeni, da sem predhodno oblikovala seznam kategorij. 

Te so morale biti določene natančno in nedvoumno, saj gre pri tej analizi za zelo strukturirano 

analiziranje besedila. Kategorije sem kasneje iskala v analiziranem besedilu in si beležila, 

kolikokrat in na katerem mestu se v njem pojavljajo. Iz teh podatkov sem oblikovala 

preglednice in besedno predstavitev, predstavljeno v poglavju 9.5. 

 

 

9.4 PREDSTAVITEV PODATKOV 

Kot je bilo že v poglavju »Obdelava podatkov« (9.3.3) omenjeno, so podatki, pridobljeni z 

raziskavo, v nadaljevanju predstavljeni za vsak oddelek posebej, znotraj tega pa po točkah. 

Točki A in C vključujeta preglednice, ki prikazujejo podatke, pridobljene s preverjanjem 

stopnje razvoja bralne pismenosti (točka A) in z intervjujem z učenci bralci (točka C). Pod 

točko B in Č se nahajata besedni predstavitvi s podatki, pridobljenimi z opazovanjem (točka 

B) in z intervjujem z učiteljico (točka Č). Pod točko D pa je zapisano, ali učiteljica ve, na 

kateri stopnji razvoja bralne pismenosti je posamezen učenec, ali bralcem prilagaja pouk 

slovenščine in ali učencem omogoča spodbudno bralno učno okolje. Te podatke sem pridobila 

v sklopu celotne prisotnosti v posameznem oddelku. 

 

 

VELJA ZA VSE RAZREDE: 

 Vsi učenci bralci so se naučili brati pred vstopom v šolo. V večini primerov so jih 

naučili starši, pri nekaterih pa tudi stari starši. Pri vprašanju, kdaj so se naučili brati, so 

vsi povedali tudi, kako. Iz omenjenega odgovora sem opazila, da so vsi ti učenci doma 

imeli oz. še imajo spodbudno bralno okolje. Zanimivo je, da jih je veliko omenilo tudi 

to, da so jim starši rekli, da je glede na bližnji odhod v šolo čas, da se naučijo brati. 

 Učenci, ki berejo besede, napisane z velikimi in malimi tiskanimi črkami, so povedali, 

da so se najprej naučili brati prvo omenjene črke, nato pa hitreje drugo omenjene. 
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9.4.1 ODDELEK ŠT. 1 

A) PREVERJANJE STOPNJE RAZVOJA BRALNE PISMENOSTI 

 

Preglednica 8: Število bralcev in nebralcev v oddelku št. 1 

  Št. bralcev Št. nebralcev Skupaj Odstotek [%] 

Učenci 6 6 12 55 

Učenke 6 4 10 45 

Skupaj 12 10 N1 = 22  100 

Odstotek [%] 55 45 100 
 

 

Preglednica 9: Število bralcev velikih ter velikih in malih tiskanih črk v oddelku št. 1 

  
Št. bralcev 

velikih tiskanih 

črk 

Št. bralcev 

velikih in malih 

tiskanih črk 

Skupaj 
Odstotek glede 

na N1 [%] 

Učenci 5 1 6 27 

Učenke 4 2 6 27 

Skupaj 9 3 N1B = 12 55 

Odstotek glede 

na N1 [%] 
41 14 55 

 

 

B) OPAZOVANJE 

 

Učiteljica učencem, ki že znajo brati, prilagaja učno delo, a ne z notranjo diferenciacijo in 

individualizacijo. Učencem da možnost, da glasno berejo pred sošolci. 

 

Pojasnilo: Učiteljica vsakemu učencu da kartončke s sličicami in zapisom njihovega pomena. 

Vsak posameznik mora glasno povedati, kaj je na sliki. Če ne ve, si lahko pomaga z zapisom 

pod njo. Če učenec ne ve in ne zna niti prebrati, pomagajo ostali sošolci. To se tudi večkrat 

zgodi, a izpostavila bi primer, ko je bila pomoč napačna. Tedaj je deček bralec pogumno 

povedal, da ni na sliki »goska«, ampak »gos«, saj tako piše pod njo. V drugem primeru je 

deček nepravilno poimenoval sličico, a se je kmalu popravil, saj je učiteljica vedela, da zna 

brati in ga je spodbudila, da naj prebere besedo. 

Podobno nalogo so dobili tudi v poustvarjalnem delu književnega pouka. 

 

C) INTERVJU Z UČENCI BRALCI           (V oddelku je 12 bralcev. N1B = 12) 

 

Preglednica 10: Starost, pri kateri so se bralci oddelka št. 1 naučili brati velike oz. velike in 

male tiskane črke 

Odgovor Št. odgovorov 

Pri štirih letih. 1 

Pri petih letih. 8 

Pri šestih letih 3 
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Preglednica 11: Priljubljenost branja pri bralcih oddelka št. 1 

Odgovor Št. odgovorov 

Rad/-a berem. 11 

Ne maram brati. 1 

 

Preglednica 12: Čas, ko bralci oddelka št. 1 največ berejo 

Odgovor Št. odgovorov 

Doma. 12 

V šoli. 0 

 

Preglednica 13: Prilagajanje nalog bralcem oddelka št. 1 

Odgovor Št. odgovorov 

Od učiteljice dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še ne 

znajo brati. 

5 

 Pred sošolci moram nekaj glasno prebrati. 5 

  Ta naloga mi je zanimiva. 4 

  Ta naloga mi je prelahka. 1 

   Pri pouku se v času slovenščine dolgočasim, kadar  

                                   hitreje rešim nalogo kot moji sošolci. 

1 

Od učiteljice ne dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še 

ne znajo brati. 

7 

 Če opravim naloge prej kot ostali učenci, počakam. 3 

 Če opravim naloge prej kot ostali učenci, se igram. 1 

 Če opravim naloge prej kot ostali učenci, berem in gledam knjigo. 2 

 Če opravim naloge prej kot ostali učenci, rišem. 1 

  Pri pouku se v času slovenščine ne dolgočasim. 7 

 

Preglednica 14: Glasno branje bralcev oddelka št. 1 pred učiteljico in drugimi sošolci 

Odgovor Št. odgovorov 

Glasno berem pred učiteljico in drugimi sošolci. 5 

 Ne vem, pri katerih dejavnostih. 5 

  Pri tem se počutim dobro. 5 

Nikoli ne berem glasno pred učiteljico in drugimi sošolci. 7 

 

Č) INTERVJU Z UČITELJICO 

 

Učiteljica se pri razvijanju bralne pismenosti drži zahtev učnega načrta, in sicer 

individualizacije in diferenciacije. Stopnjo razvoja bralne pismenosti pri učencih preverja na 

začetku šolskega leta (pozno jeseni) s stavnico in vmes z bralnimi listi. Za nobenega učenca 

nima oblikovanega individualnega načrta za beleženje njegovega razvoja bralne pismenosti. 

To si beleži v svoj zvezek v alinejah pod imenom vsakega učenca. V sklopu razvoja bralne 

pismenosti učno delo notranje diferencira in individualizira tudi za učence, ki že znajo brati. 

Ko začnejo obravnavati črke, je v delovnem zvezku pod obravnavo vsake črke okvirček z 

besedami, namenjen branju. Te okvirčke zahtevnostno prilagodi skupinam. Prav tako pogosto 

bralce prosi, da kaj glasno preberejo (npr. naslov, navodila). Ne berejo pa besedil, ker jih ne 

znajo brati z upoštevanjem ločil in izraznosti. Pri procesu razvoja bralne pismenosti sodeluje 

vzgojiteljica oz. druga učiteljica v razredu, in sicer se z razredničarko izmenjujeta pri 

obravnavi snovi pri vseh predmetih.  
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D) DODATNA OPAŽANJA, DODATNI PODATKI … 

 

Učiteljica le za nekatere (predvsem izstopajoče) učence ve, na kateri stopnji razvoja bralne 

pismenosti so. Bralcem celo šolsko leto prilagaja pouk slovenščine. Šolsko spodbudno bralno 

okolje predstavljata bralni kotiček z okoli dvajsetimi enotami knjižnega gradiva in izvajanje 

Bralnega nahrbtnika. 

 

9.4.2 ODDELEK ŠT. 2 

A) PREVERJANJE STOPNJE RAZVOJA BRALNE PISMENOSTI 

 

Preglednica 15: Število bralcev in nebralcev v oddelka št. 2 

  Št. bralcev Št. nebralcev Skupaj Odstotek [%] 

Učenci 3 9 12 57 

Učenke 2 7 9 43 

Skupaj 5 16 N2 = 21 100 

Odstotek [%] 24 76 100 
 

 

Preglednica 16: Število bralcev velikih ter velikih in malih tiskanih črk v oddelku št. 2 

  
Št. bralcev 

velikih tiskanih 

črk 

Št. bralcev 

velikih in malih 

tiskanih črk 

Skupaj 
Odstotek glede 

na N2 [%] 

Učenci 3 0 3 14 

Učenke 2 0 2 10 

Skupaj 5 0 N2B = 5 24 

Odstotek glede 

na N2 [%] 
24 0 24 

 

 

B) OPAZOVANJE 

 

Učiteljica učencem, ki že znajo brati, ne prilagaja učnega dela. 

 

C) INTERVJU Z UČENCI BRALCI               (V oddelku je 5 bralcev. N2B = 5) 

 

Preglednica 17: Starost, pri kateri so se bralci oddelka št. 2 naučili brati velike oz. velike in 

male tiskane črke 

Odgovor Št. odgovorov 

Pri štirih letih. 1 

Pri petih letih. 2 

Pri šestih letih. 2 
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Preglednica 18: Priljubljenost branja pri bralcih oddelka št. 2 

Odgovor Št. odgovorov 

Rad/-a berem. 5 

Ne maram brati. 0 

 

Preglednica 19: Čas, ko bralci oddelka št. 2 največ berejo 

Odgovor Št. odgovorov 

Doma. 4 

V šoli med odmori. 1 

 

Preglednica 20: Prilagajanje nalog oddelka razreda št. 2 

Odgovor Št. odgovorov 

Od učiteljice dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še ne 

znajo brati. 

0 

Od učiteljice ne dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še 

ne znajo brati. 

5 

 Če opravim naloge prej kot ostali učenci, dobim drugo nalogo. 3 

 Če opravim naloge prej kot ostali učenci, se igram. 1 

 Če opravim naloge prej kot ostali učenci, rišem. 1 

  Pri pouku se v času slovenščine ne dolgočasim 4 

  Pri pouku se v času slovenščine dolgočasim takrat, ko čakam, 

                       da drugi rešijo naloge. 

1 

 

Preglednica 21: Glasno branje bralcev oddelka št. 2 pred učiteljico in drugimi sošolci 

Odgovor Št. odgovorov 

Glasno berem pred učiteljico in drugimi sošolci. 0 

Nikoli ne berem glasno pred učiteljico in drugimi sošolci. 5 

 

Č) INTERVJU Z UČITELJICO 

 

Učiteljica se pri razvijanju bralne pismenosti drži zahtev učnega načrta, in sicer postopnosti. 

Stopnjo razvoja bralne pismenosti pri učencih preveri na začetku šolskega leta tako, da učence 

vpraša, kdo zna brati. Tisti, ki se javijo, jih prosi, da ji kaj preberejo. Za nobenega učenca 

nima oblikovanega individualnega načrta za beleženje njegovega razvoja bralne pismenosti. 

To si beleži v svoj zvezek v alinejah pod imenom vsakega učenca. V sklopu razvoja bralne 

pismenosti zaradi prenatrpanosti učnega načrta z drugimi cilji učnega dela notranje ne 

diferencira in ne individualizira tudi za učence, ki že znajo brati. Pri procesu razvoja bralne 

pismenosti enakovredno sodeluje vzgojiteljica oz. druga učiteljica v razredu. 

 

D) DODATNA OPAŽANJA, DODATNI PODATKI … 

 

Učiteljica za nobenega učenca ne ve, na kateri stopnji razvoja bralne pismenosti je. Bralcem 

ne prilagaja pouka slovenščine v času celega šolskega leta. Šolsko spodbudno bralno okolje 

predstavljata bralni kotiček z okoli petnajstimi enotami knjižnega gradiva in izvajanje 

Bralnega nahrbtnika. 
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9.4.3 ODDELEK ŠT. 3 

A) PREVERJANJE STOPNJE RAZVOJA BRALNE PISMENOSTI 

 

Preglednica 22: Število bralcev in nebralcev v oddelku št. 3 

  Št. bralcev Št. nebralcev Skupaj Odstotek [%] 

Učenci 6 5 11 55 

Učenke 5 4 9 45 

Skupaj 11 9 N3 = 20 100 

Odstotek [%] 55 45 100 
 

 

Preglednica 23: Število bralcev velikih ter velikih in malih tiskanih črk v oddelku št. 3 

  
Št. bralcev 

velikih tiskanih 

črk 

Št. bralcev 

velikih in malih 

tiskanih črk 

Skupaj 
Odstotek glede 

na N3 [%] 

Učenci 4 2 6 30 

Učenke 4 1 5 25 

Skupaj 8 3 N3B = 11 55 

Odstotek glede 

na N3 [%] 
40 15 55 

 

 

B) OPAZOVANJE 

 

Učiteljica učencem, ki že znajo brati, nenačrtovano prilagaja učno delo, a ne z notranjo 

diferenciacijo in individualizacijo. Učencem da možnost, da glasno berejo pred sošolci. 

 

Pojasnilo: Učenec iz nahrbtnika, ki je del ene izmed aktivnosti, vzame narejeno kuharsko 

knjigo. Ker zna brati, učiteljico prosi, ali lahko prebere, kaj notri piše. Učiteljica mu pritrdi in 

še druge vpraša, ali bi še kdo prišel prebrat kakšno poved. Nekaj jih je poklicanih. V kuharski 

knjigi je napisan bil en recept in učiteljičin namen je bil, da ga ona prebere. 

 

C) INTERVJU Z UČENCI BRALCI           (V oddelku je 11 bralcev. N3B = 11) 

 

Preglednica 24: Starost, pri kateri so se bralci oddelka št. 3 naučili brati velike oz. velike in 

male tiskane črke 

Odgovor Št. odgovorov 

Pri štirih letih. 1 

Pri petih letih. 8 

Pri šestih letih. 2 

 

Preglednica 25: Priljubljenost branja pri bralcih oddelka št. 3 

Odgovor Št. odgovorov 

Rad/-a berem. 8 

Ne maram brati. 3 
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Preglednica 26: Čas, ko bralci oddelka št. 3 največ berejo 

Odgovor Št. odgovorov 

Doma. 8 

V šoli med odmori in v podaljšanem bivanju. 3 

 

Preglednica 27: Prilagajanje nalog oddelka razreda št. 3 

Odgovor Št. odgovorov 

Od učiteljice dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še ne 

znajo brati. 

0 

Od učiteljice ne dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še 

ne znajo brati. 

11 

 Če opravim naloge prej kot ostali učenci, počakam. 7 

 Če opravim naloge prej kot ostali učenci, se igram. 3 

 Če opravim naloge prej kot ostali učenci, delam druge naloge. 1 

  Pri pouku se v času slovenščine ne dolgočasim 9 

  Pri pouku se v času slovenščine dolgočasim takrat, ko čakam, 

                       da drugi rešijo naloge. 

2 

 

Preglednica 28: Glasno branje bralcev oddelka št. 3 pred učiteljico in drugimi sošolci 

Odgovor Št. odgovorov 

Glasno berem pred učiteljico in drugimi sošolci. 0 

Nikoli ne berem glasno pred učiteljico in drugimi sošolci. 11 

 

Č) INTERVJU Z UČITELJICO 

 

Učiteljica se pri razvijanju bralne pismenosti drži zahtev učnega načrta, in sicer diferenciacije 

in individualizacije. Stopnjo razvoja bralne pismenosti pri učencih preveri pred obravnavo črk 

z bralnim testom. Za nobenega učenca nima oblikovanega individualnega načrta za beleženje 

njegovega razvoja bralne pismenosti. To si beleži v svoj zvezek v alinejah ali kot prosto 

besedilo pod imenom vsakega učenca. V sklopu razvoja bralne pismenosti učno delo notranje 

diferencira tudi za učence, ki že znajo brati, in sicer pri obravnavi črk pripravi bralne naloge, 

različnih zahtevnosti. Individualizacije za bralce ne izvaja. Pri procesu razvoja bralne 

pismenosti sodeluje vzgojiteljica oz. druga učiteljica v razredu, in sicer pomaga uspešnejšim 

pri delu v skupinah. 

 

D) DODATNA OPAŽANJA, DODATNI PODATKI … 

 

Učiteljica šele z obravnavo črk ve, na kateri stopnji razvoja bralne pismenosti je posamezni 

učenec. Bralcem začne prilagajati pouk slovenščine po obravnavi nekaterih črk. Šolsko 

spodbudno bralno okolje predstavljata bralni kotiček z okoli dvajsetimi enotami knjižnega 

gradiva in izvajanje Bralnega nahrbtnika. 
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9.4.4 ODDELEK ŠT. 4 

A) PREVERJANJE STOPNJE RAZVOJA BRALNE PISMENOSTI 

 

Preglednica 29: Število bralcev in nebralcev v oddelku št. 4 

  Št. bralcev Št. nebralcev Skupaj Odstotek [%] 

Učenci 7 2 9 47 

Učenke 4 6 10 53 

Skupaj 11 8 N4 = 19 100 

Odstotek [%] 58 42 100 
 

 

Preglednica 30: Število bralcev velikih ter velikih in malih tiskanih črk v oddelku št. 4 

  
Št. bralcev 

velikih tiskanih 

črk 

Št. bralcev 

velikih in malih 

tiskanih črk 

Skupaj 
Odstotek glede 

na N4 [%] 

Učenci 7 0 7 37 

Učenke 3 1 4 21 

Skupaj 10 1 N4B = 11 58 

Odstotek glede 

na N4 [%] 
53 5 58 

 

 

B) OPAZOVANJE 

 

Učiteljica učencem, ki že znajo brati, prilagaja učno delo, a ne z notranjo diferenciacijo in 

individualizacijo. Učencem da možnost, da glasno berejo pred sošolci. 

 

Pojasnilo: Učiteljica učence vpraša, kaj mislijo, kako je avtor poimenoval sliko. Nebralci 

uganjujejo dokler, učenka bralka ne opazi naslova nad sliko in ga prebere. 

 

C) INTERVJU Z UČENCI BRALCI           (V oddelku je 11 bralcev. N4B = 11) 

 

Preglednica 31: Starost, pri kateri so se bralci oddelka št. 4 naučili brati velike oz. velike in 

male tiskane črke 

Odgovor Št. odgovorov 

Pri štirih letih. 0 

Pri petih letih. 7 

Pri šestih letih. 4 

 

Preglednica 32: Priljubljenost branja pri bralcih oddelka št. 4 

Odgovor Št. odgovorov 

Rad/-a berem. 11 

Ne maram brati. 0 
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Preglednica 33: Čas, ko bralci oddelka št. 4 največ berejo 

Odgovor Št. odgovorov 

Doma. 8 

V šoli med odmori. 2 

V šoli v podaljšanem bivanju. 1 

 

Preglednica 34: Prilagajanje nalog oddelka razreda št. 4 

Odgovor Št. odgovorov 

Od učiteljice dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še ne 

znajo brati. 

0 

Od učiteljice ne dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še 

ne znajo brati. 

11 

 Če opravim naloge prej kot ostali učenci, počakam. 8 

 Če opravim naloge prej kot ostali učenci, delam druge naloge. 3 

  Pri pouku se v času slovenščine ne dolgočasim 11 

 

Preglednica 35: Glasno branje bralcev oddelka št. 4 pred učiteljico in drugimi sošolci 

Odgovor Št. odgovorov 

Glasno berem pred učiteljico in drugimi sošolci. 0 

Nikoli ne berem glasno pred učiteljico in drugimi sošolci. 11 

 

Č) INTERVJU Z UČITELJICO 

 

Učiteljica se pri razvijanju bralne pismenosti drži zahtev učnega načrta, in sicer diferenciacije 

in individualizacije. Stopnjo razvoja bralne pismenosti pri učencih preveri pred obravnavo 

kratkih in dolgih besed (v decembru) in glede na to preverjanje oblikuje skupine. Med 

obravnavo črk sproti vidi, kako učenci prehajajo iz ene skupine v drugo. Zaradi pomanjkanja 

časa za nobenega učenca nima oblikovanega individualnega načrta za beleženje njegovega 

razvoja bralne pismenosti. To si beleži v posebno preglednico. V sklopu razvoja bralne 

pismenosti učno delo notranje diferencira tudi za učence, ki že znajo brati, in sicer pri 

obravnavi črk vse učence razdeli glede na stopnjo razvoja bralne pismenosti v tri ali štiri 

skupine in za vsako skupino pripravi bralne naloge. Te se med seboj razlikujejo po 

zahtevnosti. Individualizacije za bralce ne izvaja zaradi prenatrpanega učnega načrta. Pri 

procesu razvoja bralne pismenosti enakomerno sodeluje vzgojiteljica oz. druga učiteljica v 

razredu. 

 

D) DODATNA OPAŽANJA, DODATNI PODATKI … 

 

Učiteljica šele z obravnavo črk ve, na kateri stopnji razvoja bralne pismenosti je posamezni 

učenec. Bralcem začne prilagajati pouk slovenščine po obravnavi nekaterih črk. Šolsko 

spodbudno bralno okolje predstavljata bralni kotiček z okoli dvajsetimi enotami knjižnega 

gradiva in izvajanje Bralnega nahrbtnika. 
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9.4.5 ODDELEK ŠT. 5 

A) PREVERJANJE STOPNJE RAZVOJA BRALNE PISMENOSTI 

 

Preglednica 36: Število bralcev in nebralcev v oddelku št. 5 

  Št. bralcev Št. nebralcev Skupaj Odstotek [%] 

Učenci 4 7 11 46 

Učenke 6 7 13 54 

Skupaj 10 14 N5 = 24 100 

Odstotek [%] 42 58 100 
 

 

Preglednica 37: Število bralcev velikih ter velikih in malih tiskanih črk v oddelku št. 5 

  
Št. bralcev 

velikih tiskanih 

črk 

Št. bralcev 

velikih in malih 

tiskanih črk 

Skupaj 
Odstotek glede 

na N5 [%] 

Učenci 2 2 4 17 

Učenke 4 2 6 25 

Skupaj 6 4 N5B = 10 42 

Odstotek glede 

na N5 [%] 
25 17 42 

 

 

B) OPAZOVANJE 

 

Učiteljica učencem, ki že znajo brati, ne prilagaja učnega dela. 

 

C) INTERVJU Z UČENCI BRALCI           (V oddelku je 10 bralcev. N5B = 10) 

 

Preglednica 38: Starost, pri kateri so se bralci oddelka št. 5 naučili brati velike oz. velike in 

male tiskane črke 

Odgovor Št. odgovorov 

Pri treh letih. 1 

Pri štirih letih. 2 

Pri petih letih. 5 

Pri šestih letih. 2 

 

Preglednica 39: Priljubljenost branja pri bralcih oddelka št. 5 

Odgovor Št. odgovorov 

Rad/-a berem. 10 

Ne maram brati. 0 
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Preglednica 40: Čas, ko bralci oddelka št. 5 največ berejo 

Odgovor Št. odgovorov 

Doma. 9 

V šoli med odmori. 1 

 

Preglednica 41: Prilagajanje nalog oddelka razreda št. 5 

Odgovor Št. odgovorov 

Od učiteljice dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še ne 

znajo brati. 

1 

 Pred sošolci moram nekaj glasno prebrati. 1 

  Ta naloga mi je zanimiva. 1 

Od učiteljice ne dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še 

ne znajo brati. 

9 

 Če opravim naloge prej kot ostali učenci, počakam. 3 

 Če opravim naloge prej kot ostali učenci, barvam. 1 

 Če opravim naloge prej kot ostali učenci, vzamem knjigo in jo 

            gledam. 

5 

  Pri pouku se v času slovenščine ne dolgočasim 7 

  Pri pouku se v času slovenščine dolgočasim takrat, ko čakam. 2 

 

Preglednica 42: Glasno branje bralcev oddelka št. 5 pred učiteljico in drugimi sošolci 

Odgovor Št. odgovorov 

Glasno berem pred učiteljico in drugimi sošolci. 2 

 Na učnih listih berem naloge. 2 

  Pri tem se počutim dobro. 2 

Nikoli ne berem glasno pred učiteljico in drugimi sošolci. 8 

 

Č) INTERVJU Z UČITELJICO 

 

Učiteljica se pri razvijanju bralne pismenosti drži vseh zahtev učnega načrta. Stopnjo razvoja 

bralne pismenosti pri učencih preveri pred obravnavo črk (v januarju), in sicer sama pripravi 

test glede na izkušnjo iz preteklih let. Za nobenega učenca nima oblikovanega individualnega 

načrta za beleženje njegovega razvoja bralne pismenosti. To si beleži v obliki lastnih 

zapiskov. V sklopu razvoja bralne pismenosti učno delo notranje diferencira tudi za učence, ki 

že znajo brati, in sicer pri obravnavi črk zanje pripravi dodatne naloge na učnih listih. 

Individualizacijo za bralce izvaja znotraj diferenciacije. Pri procesu razvoja bralne pismenosti 

aktivno in enakomerno sodeluje vzgojiteljica oz. druga učiteljica v razredu. 

 

D) DODATNA OPAŽANJA, DODATNI PODATKI … 

 

Učiteljica le za nekatere (predvsem izstopajoče) učence ve, na kateri stopnji razvoja bralne 

pismenosti so. Bralcem začne prilagajati pouk slovenščine po obravnavi nekaterih črk. Šolsko 

spodbudno bralno okolje predstavljata bralni kotiček z okoli petnajstimi enotami knjižnega 

gradiva in izvajanje Bralnega nahrbtnika. 
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9.4.6 ODDELEK ŠT. 6 

A) PREVERJANJE STOPNJE RAZVOJA BRALNE PISMENOSTI 

 

Preglednica 43: Število bralcev in nebralcev v oddelku št. 6 

  Št. bralcev Št. nebralcev Skupaj Odstotek [%] 

Učenci 4 3 7 70 

Učenke 3 0 3 30 

Skupaj 7 3 N6 = 10 100 

Odstotek [%] 70 30 100 
 

 

Preglednica 44: Število bralcev velikih ter velikih in malih tiskanih črk v oddelku št. 6 

  
Št. bralcev 

velikih tiskanih 

črk 

Št. bralcev 

velikih in malih 

tiskanih črk 

Skupaj 
Odstotek glede 

na N6 [%] 

Učenci 4 0 4 40 

Učenke 3 0 3 30 

Skupaj 7 0 N6B = 7 70 

Odstotek glede 

na N6 [%] 
70 0 70 

 

 

B) OPAZOVANJE 

 

Učiteljica učencem, ki že znajo brati, ne prilagaja učnega dela. 

 

C) INTERVJU Z UČENCI BRALCI               (V oddelku je 7 bralcev. N6B = 7) 

 

Preglednica 45: Starost, pri kateri so se bralci oddelka št. 6 naučili brati velike oz. velike in 

male tiskane črke 

Odgovor Št. odgovorov 

Pri štirih letih. 1 

Pri petih letih. 1 

Pri šestih letih. 5 

 

Preglednica 46: Priljubljenost branja pri bralcih oddelka št. 6 

Odgovor Št. odgovorov 

Rad/-a berem. 6 

Ne maram brati. 1 

 

Preglednica 47: Čas, ko bralci oddelka št. 6 največ berejo 

Odgovor Št. odgovorov 

Doma. 5 

V šoli med poukom. 2 
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Preglednica 48: Prilagajanje nalog oddelka razreda št. 6 

Odgovor Št. odgovorov 

Od učiteljice dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še ne 

znajo brati. 

0 

Od učiteljice ne dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še 

ne znajo brati. 

7 

 Naloge nikoli ne opravim prej kot ostali učenci. 7 

  Pri pouku se v času slovenščine ne dolgočasim 7 

 

Preglednica 49: Glasno branje bralcev oddelka št. 6 pred učiteljico in drugimi sošolci 

Odgovor Št. odgovorov 

Glasno berem pred učiteljico in drugimi sošolci. 2 

 Glasno berem, kadar dvignem roko. 1 

 Glasno berem, kadar me učiteljica pokliče, saj ve, da znam brati. 1 

  Pri tem se počutim dobro. 2 

Nikoli ne berem glasno pred učiteljico in drugimi sošolci. 5 

 

Č) INTERVJU Z UČITELJICO 

 

Učiteljica se pri razvijanju bralne pismenosti drži zahtev učnega načrta, in sicer 

individualizacije in diferenciacije. Stopnjo razvoja bralne pismenosti pri učencih preveri 

socialna delavka na sredini šolskega leta s prvim standardiziranim instrumentom za merjenje 

bralne zmožnosti. Za nobenega učenca nima oblikovanega individualnega načrta za beleženje 

njegovega razvoja bralne pismenosti, vendar »dela« na tem. To si beleži v svoj zvezek kot 

cilje. V sklopu razvoja bralne pismenosti učno delo individualizira tudi za učence, ki že znajo 

brati, in sicer jim pri nalogah da težja navodila. Prav tako lahko učenec, ki želi brati, sam 

prebere navodila. Notranjo diferenciacijo začne izvajati šele v drugem razredu. Vzgojiteljice 

oz. druge učiteljice oddelek nima. 

 

D) DODATNA OPAŽANJA, DODATNI PODATKI … 

 

Učiteljica samo za enega učenca ve, na kateri stopnji razvoja bralne pismenosti je. Bralcem ne 

prilagaja pouka slovenščine v času celega šolskega leta. Šolsko spodbudno bralno okolje 

predstavljajo bralni kotiček z okoli tridesetimi enotami knjižnega gradiva ter izvajanje 

Bralnega nahrbtnika, Joštovih 36 in Bralne značke. 

 

9.4.7 ODDELEK ŠT. 7 

A) PREVERJANJE STOPNJE RAZVOJA BRALNE PISMENOSTI 

 

Preglednica 50: Število bralcev in nebralcev v oddelku št. 7 

  Št. bralcev Št. nebralcev Skupaj Odstotek [%] 

Učenci 3 4 7 50 

Učenke 2 5 7 50 

Skupaj 5 9 N7 = 14 100 

Odstotek [%] 36 64 100 
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Preglednica 51: Število bralcev velikih ter velikih in malih tiskanih črk v oddelku št. 7 

  
Št. bralcev 

velikih tiskanih 

črk 

Št. bralcev 

velikih in malih 

tiskanih črk 

Skupaj 
Odstotek glede 

na N7 [%] 

Učenci 1 2 3 21 

Učenke 2 0 2 14 

Skupaj 3 2 N7B = 5 36 

Odstotek glede 

na N7 [%] 
21 14 36 

 

 

B) OPAZOVANJE 

 

Učiteljica učencem, ki že znajo brati, ne prilagaja učnega dela. 

 

C) INTERVJU Z UČENCI BRALCI               (V oddelku je 5 bralcev. N7B = 5) 

 

Preglednica 52: Starost, pri kateri so se bralci oddelka št. 7 naučili brati velike oz. velike in 

male tiskane črke 

Odgovor Št. odgovorov 

Pri petih letih. 5 

 

Preglednica 53: Priljubljenost branja pri bralcih oddelka št. 7 

Odgovor Št. odgovorov 

Rad/-a berem. 5 

Ne maram brati. 0 

 

Preglednica 54: Čas, ko bralci oddelka št. 7 največ berejo 

Odgovor Št. odgovorov 

Doma. 5 

V šoli. 0 

 

Preglednica 55: Prilagajanje nalog oddelka razreda št. 7 

Odgovor Št. odgovorov 

Od učiteljice dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še ne 

znajo brati. 

0 

Od učiteljice ne dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še 

ne znajo brati. 

5 

 Če opravim naloge prej kot ostali učenci, počakam. 4 

 Če opravim naloge prej kot ostali učenci, se igram. 1 

  Pri pouku se v času slovenščine ne dolgočasim 5 

 

Preglednica 56: Glasno branje bralcev oddelka št. 7 pred učiteljico in drugimi sošolci 

Odgovor Št. odgovorov 

Glasno berem pred učiteljico in drugimi sošolci. 0 

Nikoli ne berem glasno pred učiteljico in drugimi sošolci. 5 



Prilagajanje pouka slovenščine učencem prvega razreda, ki že znajo brati 

Špela Grdadolnik – Magistrsko delo 

72 

Č) INTERVJU Z UČITELJICO 

 

Učiteljica se pri razvijanju bralne pismenosti drži zahtev učnega načrta, in sicer postopnosti, 

glasoslovja, členitve in sosledja. Stopnjo razvoja bralne pismenosti pri učencih preveri 

socialna delavka na sredini šolskega leta s prvim standardiziranim instrumentom za merjenje 

bralne zmožnosti, učiteljica pa vmes po glasoslovju in členitvi. Za nobenega učenca nima 

oblikovanega individualnega načrta za beleženje njegovega razvoja bralne pismenosti. To si 

beleži v obliki lastnih zapisov kot prosto besedilo v svoj zvezek. Z beleženjem prične ob 

obravnavi črk. V sklopu razvoja bralne pismenosti učno delo notranje diferencira in 

individualizira tudi za učence, ki že znajo brati. Ko začnejo obravnavati črke, prilagodi 

zahtevnost besedil za branje. Učencem da tudi možnost, da glasno berejo navodila. Pri 

procesu razvoja bralne pismenosti sodeluje vzgojiteljica oz. druga učiteljica v razredu, in sicer 

kadar so učenci razdeljeni v dve skupini, vodi eno. 

 

D) DODATNA OPAŽANJA, DODATNI PODATKI … 

 

Učiteljica za nobenega učenca ne ve, na kateri stopnji razvoja bralne pismenosti je. Bralcem 

začne prilagajati pouk slovenščine po obravnavi nekaterih črk. Šolsko spodbudno bralno 

okolje predstavlja izvajanje Bralne značke. 

 

9.4.8 ODDELEK ŠT. 8 

A) PREVERJANJE STOPNJE RAZVOJA BRALNE PISMENOSTI 

 

Preglednica 57: Število bralcev in nebralcev v oddelku št. 8 

  Št. bralcev Št. nebralcev Skupaj Odstotek [%] 

Učenci 0 7 7 47 

Učenke 3 5 8 53 

Skupaj 3 12 N8 = 15 100 

Odstotek [%] 20 80 100 
 

 

Preglednica 58: Število bralcev velikih ter velikih in malih tiskanih črk v oddelku št. 8 

  
Št. bralcev 

velikih tiskanih 

črk 

Št. bralcev 

velikih in malih 

tiskanih črk 

Skupaj 
Odstotek glede 

na N8 [%] 

Učenci 0 0 0 0 

Učenke 3 0 3 20 

Skupaj 3 0 N8B = 3 20 

Odstotek glede 

na N8 [%] 
20 0 20 

 

 

B) OPAZOVANJE 

 

Učiteljica učencem, ki že znajo brati, ne prilagaja učnega dela.  
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C) INTERVJU Z UČENCI BRALCI                 (V oddelku so 3 bralci. N8B = 3) 

 

Preglednica 59: Starost, pri kateri so se bralci oddelka št. 8 naučili brati velike oz. velike in 

male tiskane črke 

Odgovor Št. odgovorov 

Pri petih letih. 1 

Pri šestih letih. 2 

 

Preglednica 60: Priljubljenost branja pri bralcih oddelka št. 8 

Odgovor Št. odgovorov 

Rad/-a berem. 3 

Ne maram brati. 0 

 

Preglednica 61: Čas, ko bralci oddelka št. 8 največ berejo 

Odgovor Št. odgovorov 

Doma. 2 

V šoli med poukom in v podaljšanem bivanju. 1 

 

Preglednica 62: Prilagajanje nalog oddelka razreda št. 8 

Odgovor Št. odgovorov 

Od učiteljice dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še ne 

znajo brati. 

0 

Od učiteljice ne dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še 

ne znajo brati. 

3 

 Če opravim naloge prej kot ostali učenci, počakam. 3 

  Pri pouku se v času slovenščine ne dolgočasim 7 

 

Preglednica 63: Glasno branje bralcev oddelka št. 8 pred učiteljico in drugimi sošolci 

Odgovor Št. odgovorov 

Glasno berem pred učiteljico in drugimi sošolci. 0 

Nikoli ne berem glasno pred učiteljico in drugimi sošolci. 3 

 

Č) INTERVJU Z UČITELJICO 

 

Učiteljica se pri razvijanju bralne pismenosti drži vseh zahtev učnega načrta. Stopnjo razvoja 

bralne pismenosti pri učencih preveri socialna delavka na sredini šolskega leta s prvim 

standardiziranim instrumentom za merjenje bralne zmožnosti. Za nobenega učenca nima 

oblikovanega individualnega načrta za beleženje njegovega razvoja bralne pismenosti. To si 

beleži v svoj zvezek v opisni obliki le za učno šibkejše učence. V sklopu razvoja bralne 

pismenosti učno delo notranje diferencira, in sicer pri obravnavi črk prilagodi zahtevnost 

nalog. Individualizacije za bralce ne izvaja zaradi pomanjkanja časa. Pri procesu razvoja 

bralne pismenosti sodeluje vzgojiteljica oz. druga učiteljica v razredu, in sicer kadar so učenci 

razdeljeni v dve skupini, vodi eno. 
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D) DODATNA OPAŽANJA, DODATNI PODATKI … 

 

Učiteljica za nobenega učenca ne ve, na kateri stopnji razvoja bralne pismenosti je. Bralcem 

začne prilagajati pouk slovenščine po obravnavi nekaterih črk. Šolsko spodbudno bralno 

okolje predstavlja izvajanje Bralne značke. 

 

9.4.9 ODDELEK ŠT. 9 

A) PREVERJANJE STOPNJE RAZVOJA BRALNE PISMENOSTI 

 

Preglednica 64: Število bralcev in nebralcev v oddelku št. 9 

  Št. bralcev Št. nebralcev Skupaj Odstotek [%] 

Učenci 1 3 4 36 

Učenke 5 2 7 64 

Skupaj 6 5 N9 = 11 100 

Odstotek [%] 55 45 100 
 

 

Preglednica 65: Število bralcev velikih ter velikih in malih tiskanih črk v oddelku št. 9 

  
Št. bralcev 

velikih tiskanih 

črk 

Št. bralcev 

velikih in malih 

tiskanih črk 

Skupaj 
Odstotek glede 

na N9 [%] 

Učenci 1 0 1 9 

Učenke 4 1 5 45 

Skupaj 5 1 N9B = 6 55 

Odstotek glede 

na N9 [%] 
45 9 55 

 

 

B) OPAZOVANJE 

 

Učiteljica učencem, ki že znajo brati, prilagaja učno delo, a ne z notranjo diferenciacijo in 

individualizacijo. Učencem da možnost, da glasno berejo pred sošolci. 

 

Pojasnilo: Učiteljica večkrat učence vpraša, ali bi znal kdo določeno besedilo prebrati (npr. 

pesem, navodila). Opazim, da je to vprašanje v razredu zastavljeno pogosto, saj učenci 

številčno dvigujejo roke. Zanimivo je, da želijo brati le tisti, ki so tega sposobni. Učenci se 

zelo dobro zavedajo, na kateri stopnji razvoja bralne pismenosti so. To velja tudi za učiteljico. 

Za branje izbira učence glede na njihovo razvito bralno zmožnost ter obseg in težavnost 

besedila. Pri branju iz berila učiteljica učence bralce spodbudi, da naj ji s tihim branjem 

sledijo, nebralcem pa naroči, da naj sproščeno poslušajo. 
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C) INTERVJU Z UČENCI BRALCI               (V oddelku je 6 bralcev. N9B = 6) 

 

Preglednica 66: Starost, pri kateri so se bralci oddelka št. 9 naučili brati velike oz. velike in 

male tiskane črke 

Odgovor Št. odgovorov 

Pri štirih letih. 1 

Pri petih letih. 3 

Pri šestih letih. 2 

 

Preglednica 67: Priljubljenost branja pri bralcih oddelka št. 9 

Odgovor Št. odgovorov 

Rad/-a berem. 6 

Ne maram brati. 0 

 

Preglednica 68: Čas, ko bralci oddelka št. 9 največ berejo 

Odgovor Št. odgovorov 

Doma. 6 

V šoli. 0 

 

Preglednica 69: Prilagajanje nalog oddelka razreda št. 9 

Odgovor Št. odgovorov 

Od učiteljice dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še ne 

znajo brati. 

2 

 Pred sošolci moram nekaj glasno prebrati (iz berila). 2 

  Ta naloga mi je zanimiva. 2 

Od učiteljice ne dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še 

ne znajo brati. 

9 

 Če opravim naloge prej kot ostali učenci, počakam. 2 

 Če opravim naloge prej kot ostali učenci, pospravljam. 1 

 Naloge nikoli ne opravim prej.. 1 

  Pri pouku se v času slovenščine ne dolgočasim 3 

  Pri pouku se v času slovenščine dolgočasim takrat, ko čakam. 1 

 

Preglednica 70: Glasno branje bralcev oddelka št. 9 pred učiteljico in drugimi sošolci 

Odgovor Št. odgovorov 

Glasno berem pred učiteljico in drugimi sošolci. 5 

 Kaj preberem. 5 

  Pri tem se počutim dobro. 4 

  Pri tem se ne počutim dobro zaradi izpostavljenosti. 1 

Nikoli ne berem glasno pred učiteljico in drugimi sošolci. 1 
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Č) INTERVJU Z UČITELJICO 

 

Učiteljica se pri razvijanju bralne pismenosti drži vseh (do neke mere) zahtev učnega načrta. 

Stopnjo razvoja bralne pismenosti pri učencih preverja na začetku šolskega leta z branjem 

kratkega besedila in z vprašanjem »Ali znaš brati?« ter na koncu šolskega leta z učnimi listi, 

na katerih je preglednica s črkami, zlogi itd. Za nobenega učenca nima oblikovanega 

individualnega načrta za beleženje njegovega razvoja bralne pismenosti. To si beleži v 

posebno preglednico. V sklopu razvoja bralne pismenosti učno delo včasih notranje 

diferencira tudi za učence, ki že znajo brati, in sicer oblikuje naloge, različnih zahtevnosti. 

Individualizacije za bralce ne izvaja, saj je mnenja, da je to nesmiselno. Vzgojiteljice oz. 

druge učiteljice oddelek nima. 

 

D) DODATNA OPAŽANJA, DODATNI PODATKI … 

 

Učiteljica za vsakega učenca ve, na kateri stopnji razvoja bralne pismenosti je. Bralcem celo 

šolsko leto prilagaja pouk slovenščine. Šolsko spodbudno bralno okolje predstavljata bralni 

kotiček z okoli petindvajsetimi enotami knjižnega gradiva in izvajanje Bralnega nahrbtnika. 

 

9.4.10  ODDELEK ŠT. 10 

A) PREVERJANJE STOPNJE RAZVOJA BRALNE PISMENOSTI 

 

Preglednica 71: Število bralcev in nebralcev v oddelku št. 10 

  Št. bralcev Št. nebralcev Skupaj Odstotek [%] 

Učenci 5 8 13 54 

Učenke 4 7 11 46 

Skupaj 9 15 N10 = 24 100 

Odstotek [%] 37 63 100 
 

 

Preglednica 72: Število bralcev velikih ter velikih in malih tiskanih črk v oddelku št. 10 

  
Št. bralcev 

velikih tiskanih 

črk 

Št. bralcev 

velikih in malih 

tiskanih črk 

Skupaj 
Odstotek glede 

na N10 [%] 

Učenci 3 2 5 21 

Učenke 2 2 4 17 

Skupaj 5 4 N10B = 9 38 

Odstotek glede 

na N10 [%] 
20 17 37 

 

 

B) OPAZOVANJE 

 

Učiteljica učencem, ki že znajo brati, ne prilagaja učnega dela. 
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C) INTERVJU Z UČENCI BRALCI               (V oddelku je 9 bralcev. N10 = 9) 

 

Preglednica 73: Starost, pri kateri so se bralci oddelka št. 10 naučili brati velike oz. velike in 

male tiskane črke 

Odgovor Št. odgovorov 

Pri štirih letih. 1 

Pri petih letih. 3 

Pri šestih letih. 5 

 

Preglednica 74: Priljubljenost branja pri bralcih oddelka št. 10 

Odgovor Št. odgovorov 

Rad/-a berem. 9 

Ne maram brati. 0 

 

Preglednica 75: Čas, ko bralci oddelka št. 10 največ berejo 

Odgovor Št. odgovorov 

Doma. 9 

V šoli. 0 

 

Preglednica 76: Prilagajanje nalog oddelka razreda št. 10 

Odgovor Št. odgovorov 

Od učiteljice dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še ne 

znajo brati. 

0 

Od učiteljice ne dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še 

ne znajo brati. 

9 

 Če opravim naloge prej kot ostali učenci, počakam. 9 

  Pri pouku se v času slovenščine ne dolgočasim 9 

 

Preglednica 77: Glasno branje bralcev oddelka št. 10 pred učiteljico in drugimi sošolci 

Odgovor Št. odgovorov 

Glasno berem pred učiteljico in drugimi sošolci. 0 

Nikoli ne berem glasno pred učiteljico in drugimi sošolci. 9 

 

Č) INTERVJU Z UČITELJICO 

 

Učiteljica se pri razvijanju bralne pismenosti drži zahtev učnega načrta, in sicer postopnosti. 

Stopnjo razvoja bralne pismenosti pri učencih preveri pred obravnavo velikih tiskanih črk z 

bralnim testom, ki ga oblikuje sama glede na njene dosedanje izkušnje. Za nobenega učenca 

nima oblikovanega individualnega načrta za beleženje njegovega razvoja bralne pismenosti. 

To si beleži v svoj zvezek v obliki opisa ali opažanja. V sklopu razvoja bralne pismenosti 

zaradi prenatrpanosti učnega načrta z drugimi cilji učnega dela notranje ne diferencira in ne 

individualizira. Pri procesu razvoja bralne pismenosti enakovredno sodeluje vzgojiteljica oz. 

druga učiteljica v razredu. 
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D) DODATNA OPAŽANJA, DODATNI PODATKI … 

 

Učiteljica le za nobenega učenca ne ve, na kateri stopnji razvoja bralne pismenosti je. 

Bralcem ne prilagaja pouka slovenščine v času celega šolskega leta. Šolsko spodbudno bralno 

okolje predstavlja bralni kotiček z okoli desetimi enotami knjižnega gradiva. 

 

9.4.11  ODDELEK ŠT. 11 

A) PREVERJANJE STOPNJE RAZVOJA BRALNE PISMENOSTI 

 

Preglednica 78: Število bralcev in nebralcev v oddelku št. 11 

  Št. bralcev Št. nebralcev Skupaj Odstotek [%] 

Učenci 3 8 11 42 

Učenke 4 11 15 58 

Skupaj 7 19 N11 = 26 100 

Odstotek [%] 27 73 100 
 

 

Preglednica 79: Število bralcev velikih ter velikih in malih tiskanih črk v oddelku št. 11 

  
Št. bralcev 

velikih tiskanih 

črk 

Št. bralcev 

velikih in malih 

tiskanih črk 

Skupaj 
Odstotek glede 

na N11 [%] 

Učenci 1 2 3 12 

Učenke 4 0 4 15 

Skupaj 5 2 N11B = 7 27 

Odstotek glede 

na N11 [%] 
19 8 27 

 

 

B) OPAZOVANJE 

 

Učiteljica učencem, ki že znajo brati, ne prilagaja učnega dela. 

 

C) INTERVJU Z UČENCI BRALCI             (V oddelku je 7 bralcev. N11B = 7) 

 

Preglednica 80: Starost, pri kateri so se bralci oddelka št. 11 naučili brati velike oz. velike in 

male tiskane črke 

Odgovor Št. odgovorov 

Pri petih letih. 2 

Pri šestih letih. 5 

 

Preglednica 81: Priljubljenost branja pri bralcih oddelka št. 11 

Odgovor Št. odgovorov 

Rad/-a berem. 7 

Ne maram brati. 0 
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Preglednica 82: Čas, ko bralci oddelka št. 11 največ berejo 

Odgovor Št. odgovorov 

Doma. 7 

V šoli. 0 

 

Preglednica 83: Prilagajanje nalog oddelka razreda št. 11 

Odgovor Št. odgovorov 

Od učiteljice dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še ne 

znajo brati. 

0 

Od učiteljice ne dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še 

ne znajo brati. 

7 

 Če opravim naloge prej kot ostali učenci, počakam. 7 

  Pri pouku se v času slovenščine ne dolgočasim 7 

 

Preglednica 84: Glasno branje bralcev oddelka št. 11 pred učiteljico in drugimi sošolci 

Odgovor Št. odgovorov 

Glasno berem pred učiteljico in drugimi sošolci. 0 

Nikoli ne berem glasno pred učiteljico in drugimi sošolci. 7 

 

Č) INTERVJU Z UČITELJICO 

 

Učiteljica se pri razvijanju bralne pismenosti ne drži zahtev učnega načrta zaradi njegove 

prenatrpanosti. Stopnjo razvoja bralne pismenosti pri učencih ne preverja, ker v prvem 

razredu te zmožnosti še ne razvijajo. To je cilj drugega razreda. Za nobenega učenca nima 

oblikovanega individualnega načrta za beleženje njegovega razvoja bralne pismenosti. Tega si 

ne beleži tudi v drugačni obliki, saj si v prvem razredu zapisuje le stanje v razvoju pisanja. V 

sklopu razvoja bralne pismenosti izvaja individualizacijo pri dodatnem pouku. Vsak teden je 

nanj povabljenih deset učencev. Notranje diferenciacije ne izvaja zaradi prenatrpanosti učnega 

načrta. Pri procesu razvoja bralne pismenosti sodeluje vzgojiteljica oz. druga učiteljica v 

razredu, in sicer vsak teden poučuje polovico šolskih ur. To pomeni tudi, da si poučevanje pri 

istem predmetu tedensko izmenjujeta. Učiteljica me je opozorila, da v prvem razredu še ni 

mišljeno, da učenci znajo brati. 

 

D) DODATNA OPAŽANJA, DODATNI PODATKI … 

 

Učiteljica za nobenega učenca ne ve, na kateri stopnji razvoja bralne pismenosti je. Bralcem 

ne prilagaja pouka slovenščine v času celega šolskega leta. Šolsko spodbudno bralno okolje 

predstavlja izvajanje Bralne značke. 
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9.4.12  ODDELEK ŠT. 12 

A) PREVERJANJE STOPNJE RAZVOJA BRALNE PISMENOSTI 

 

Preglednica 85: Število bralcev in nebralcev v oddelku št. 12 

  Št. bralcev Št. nebralcev Skupaj Odstotek [%] 

Učenci 1 9 10 43 

Učenke 4 9 13 57 

Skupaj 5 18 N12 = 23 100 

Odstotek [%] 22 78 100 
 

 

Preglednica 86: Število bralcev velikih ter velikih in malih tiskanih črk v oddelku št. 12 

  
Št. bralcev 

velikih tiskanih 

črk 

Št. bralcev 

velikih in malih 

tiskanih črk 

Skupaj 
Odstotek glede 

na N12 [%] 

Učenci 0 1 1 4 

Učenke 3 1 4 17 

Skupaj 3 2 N12B = 5 22 

Odstotek glede 

na N12 [%] 
13 9 22 

 

 

B) OPAZOVANJE 

 

Učiteljica učencem, ki že znajo brati, prilagaja učno delo, a ne z notranjo diferenciacijo in 

individualizacijo. Učencem da možnost, da glasno berejo pred sošolci. 

 

Pojasnilo: 

Prvi primer: 

Učiteljica učencem pokaže fotografije, pod katerimi je zapisano, kaj je na njih. Naloga 

učencev je, da povedo, kaj je na vsaki fotografiji. Tisti, ki znajo brati, si pomagajo z branjem 

zapisane besede. 

Drugi primer: 

Učiteljica pred učence položi listke z besedami in jih vpraša, kdo zna prebrati. Bralci dvignejo 

roko in učiteljica posameznika prosi za branje. Za njim v zboru preberejo še vsi v razredu. 

Tretji primer: 

Učiteljica na elektronski prosojnici pokaže pesem, ki jo bodo obravnavali pri književnem delu 

pouka. Učencem pove, da jim jo bo ona prebrala, hkrati pa povabi tiste, ki že znajo brati, da 

naj ji s tihim branjem sledijo. Branju z učiteljico se pridružijo tudi učenci, ki prehajajo v fazo 

bralca. Ti berejo glasno, počasi, z veliko premori in popravljanja; to kmalu postane moteče, 

ker njihovo branje poteka navzkrižno z učiteljičinem. 

Dodatno: 

Kljub opisanim možnostim sem opazila, da učiteljica da možnost za branje vsem učencem in 

da od njih pričakuje, da vsi vsaj povezovalno že berejo (op. obravnavali so že kar nekaj črk). 

To pomeni, da načeloma ne izpostavlja bralcev oz. njim načrtno prilagaja pouk. Poleg tega ne 
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ve, na kateri stopnji razvoja bralne pismenosti je posameznik. Kot sem že omenila, za vse 

meni, da povezovalno berejo. Še posebej sem sledeče opazila tedaj, ko so učenci samostojno 

reševali učni list, učiteljica pa je pred njimi pisala osebno elektronsko sporočilo, ki ni bilo 

namenjeno njim, a se je projeciralo. Učenec, ki je že znal brati, je individualno delo prekinil 

in svojo pozornost usmeril v glasno branje e-maila. Učiteljica je bila tako osredotočena v 

pisanje, da tega ni opazila. Po moji omembi njej, da nekateri učenci berejo že male tiskane 

črke, je bil njen odgovor: »A res? Nisem vedela.« 

 

C) INTERVJU Z UČENCI BRALCI             (V oddelku je 5 bralcev. N12B = 5) 

 

Preglednica 87: Starost, pri kateri so se bralci oddelka št. 12 naučili brati velike oz. velike in 

male tiskane črke 

Odgovor Št. odgovorov 

Pri štirih letih. 2 

Pri petih letih. 3 

 

Preglednica 88: Priljubljenost branja pri bralcih oddelka št. 12 

Odgovor Št. odgovorov 

Rad/-a berem. 5 

Ne maram brati. 0 

 

Preglednica 89: Čas, ko bralci oddelka št. 12 največ berejo 

Odgovor Št. odgovorov 

Doma. 5 

V šoli. 0 

 

Preglednica 90: Prilagajanje nalog oddelka razreda št. 12 

Odgovor Št. odgovorov 

Od učiteljice dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še ne 

znajo brati. 

0 

Od učiteljice ne dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še 

ne znajo brati. 

5 

 Če opravim naloge prej kot ostali učenci, počakam. 5 

  Pri pouku se v času slovenščine ne dolgočasim 5 

 

Preglednica 91: Glasno branje bralcev oddelka št. 12 pred učiteljico in drugimi sošolci 

Odgovor Št. odgovorov 

Glasno berem pred učiteljico in drugimi sošolci. 5 

 Ko sem poklican/-a, da berem, tako kot drugi učenci. 5 

  Pri tem se počutim dobro. 5 

Nikoli ne berem glasno pred učiteljico in drugimi sošolci. 8 
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Č) INTERVJU Z UČITELJICO 

 

Učiteljica se pri razvijanju bralne pismenosti drži zahtev učnega načrta, in sicer spoznavanje 

črk in zlogovanje. Stopnjo razvoja bralne pismenosti pri učencih ne preverja, ker da poudarek 

na branje šele v drugem razredu. Za nobenega učenca nima oblikovanega individualnega 

načrta za beleženje njegovega razvoja bralne pismenosti. To si beleži v svojo beležko, a le za 

problematične učence. Za ostale si zapomni. V sklopu razvoja bralne pismenosti izvaja 

individualizacijo pri dodatnem pouku. Notranje diferenciacije ne izvaja zaradi prenatrpanosti 

učnega načrta. Pri procesu razvoja bralne pismenosti sodeluje vzgojiteljica oz. druga učiteljica 

v razredu, in sicer imata z razredničarko enakovredno razporeditev učnih ur, ki si jih tedensko 

zamenjata. 

 

D) DODATNA OPAŽANJA, DODATNI PODATKI … 

 

Učiteljica za nobenega učenca ne ve, na kateri stopnji razvoja bralne pismenosti je. Bralcem 

ne prilagaja pouka slovenščine v času celega šolskega leta. Šolsko spodbudno bralno okolje 

predstavljata bralni kotiček z okoli petimi enotami knjižnega gradiva in izvajanje Bralne 

značke. 

 

9.4.13  ODDELEK ŠT. 13 

A) PREVERJANJE STOPNJE RAZVOJA BRALNE PISMENOSTI 

 

Preglednica 92: Število bralcev in nebralcev v oddelku št. 13 

  Št. bralcev Št. nebralcev Skupaj Odstotek [%] 

Učenci 11 3 14 58 

Učenke 3 7 10 42 

Skupaj 14 10 N13 = 24 100 

Odstotek [%] 58 42 100 
 

 

Preglednica 93: Število bralcev velikih ter velikih in malih tiskanih črk v oddelku št. 13 

  
Št. bralcev 

velikih tiskanih 

črk 

Št. bralcev 

velikih in malih 

tiskanih črk 

Skupaj 
Odstotek glede 

na N13 [%] 

Učenci 1 2 3 13 

Učenke 5 6 11 46 

Skupaj 6 8 N13B = 14 58 

Odstotek glede 

na N13 [%] 
25 33 58 

 

 

B) OPAZOVANJE 

 

Učiteljica učencem, ki že znajo brati, ne prilagaja učnega dela. 
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C) INTERVJU Z UČENCI BRALCI         (V oddelku je 14 bralcev. N13B = 14) 

 

Preglednica 94: Starost, pri kateri so se bralci oddelka št. 13 naučili brati velike oz. velike in 

male tiskane črke 

Odgovor Št. odgovorov 

Pri dveh letih. 1 

Pri treh letih. 2 

Pri štirih letih. 1 

Pri petih letih. 10 

 

Preglednica 95: Priljubljenost branja pri bralcih oddelka št. 13 

Odgovor Št. odgovorov 

Rad/-a berem. 14 

Ne maram brati. 0 

 

Preglednica 96: Čas, ko bralci oddelka št. 13 največ berejo 

Odgovor Št. odgovorov 

Doma. 14 

V šoli. 0 

 

Preglednica 97: Prilagajanje nalog oddelka razreda št. 13 

Odgovor Št. odgovorov 

Od učiteljice dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še ne 

znajo brati. 

14 

 Ko dobim bralni list, se ta razlikuje od tistega, ki ga dobi sošolec 

            nebralec. Na njem so zapisane težje besede, vendar vse z velikimi  

           tiskanimi črkami. 

14 

  Ta naloga mi je zanimiva. 8 

  Ta naloga mi je prelahka, saj se dolgočasim, kadar sem 

                       hitrejši/hitrejša od ostalih in moram nato čakati. 

6 

Od učiteljice ne dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še 

ne znajo brati. 

9 

 Če opravim naloge prej kot ostali učenci, počakam. 3 

 Če opravim naloge prej kot ostali učenci, barvam. 1 

 Če opravim naloge prej kot ostali učenci, vzamem knjigo in jo 

            gledam. 

5 

  Pri pouku se v času slovenščine ne dolgočasim 7 

  Pri pouku se v času slovenščine dolgočasim takrat, ko čakam. 2 

 

Preglednica 98: Glasno branje bralcev oddelka št. 13 pred učiteljico in drugimi sošolci 

Odgovor Št. odgovorov 

Glasno berem pred učiteljico in drugimi sošolci. 0 

Nikoli ne berem glasno pred učiteljico in drugimi sošolci. 14 
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Č) INTERVJU Z UČITELJICO 

 

Učiteljica se pri razvijanju bralne pismenosti ne drži zahtev učnega načrta, ker več dela kot je 

zapisano v njem. Cilje in zahteve prilagaja po svoje. Stopnjo razvoja bralne pismenosti pri 

učencih preverja med obravnavo črk z glasnim branjem besed iz bralnih testov. Za nobenega 

učenca nima oblikovanega individualnega načrta za beleženje njegovega razvoja bralne 

pismenosti. To si beleži kot vezani zapis v beležko, kamor piše tudi ostala opažanja o otroku 

(npr. vedenje, znanje pri matematiki itd.). V sklopu razvoja bralne pismenosti učno delo 

individualizira tudi za učence, ki že znajo brati, vendar ne od samega začetka. Ko spoznajo že 

nekaj črk, pri pouku učencem razdeli bralne liste. Ti so deloma prilagojeni glede na njihovo 

predhodno stopnjo razvoja bralne zmožnosti. Izven pouka bralce povabi na dodatni pouk. 

Notranje diferenciacije zanje ne izvaja. Pri procesu razvoja bralne pismenosti sodeluje 

vzgojiteljica oz. druga učiteljica v razredu, in sicer na enak način kot razredničarka. Učiteljica 

me je opozorila, da v prvem razredu še ni mišljeno, da učenci znajo brati. 

 

D) DODATNA OPAŽANJA, DODATNI PODATKI … 

 

Učiteljica šele z obravnavo črk ve, na kateri stopnji razvoja bralne pismenosti je večina 

učencev. Bralcem začne prilagajati pouk slovenščine po obravnavi nekaterih črk. Šolsko 

spodbudno bralno okolje predstavlja izvajanje Bralne značke. 

 

9.4.14  ODDELEK ŠT. 14 

A) PREVERJANJE STOPNJE RAZVOJA BRALNE PISMENOSTI 

 

Preglednica 99: Število bralcev in nebralcev v oddelku št. 14 

  Št. bralcev Št. nebralcev Skupaj Odstotek [%] 

Učenci 4 8 12 52 

Učenke 5 6 11 48 

Skupaj 9 14 N14 = 23 100 

Odstotek [%] 39 61 100 
 

 

Preglednica 100: Število bralcev velikih ter velikih in malih tiskanih črk v oddelku št. 14 

  
Št. bralcev 

velikih tiskanih 

črk 

Št. bralcev 

velikih in malih 

tiskanih črk 

Skupaj 
Odstotek glede 

na N14 [%] 

Učenci 0 4 4 17 

Učenke 4 1 5 22 

Skupaj 4 5 N14B = 9 39 

Odstotek glede 

na N14 [%] 
17 22 39 
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B) OPAZOVANJE 

 

Učiteljica učencem, ki že znajo brati, ne prilagaja učnega dela. 

 

C) INTERVJU Z UČENCI BRALCI             (V oddelku je 9 bralcev. N14B = 9) 

 

Preglednica 101: Starost, pri kateri so se bralci oddelka št. 14 naučili brati velike oz. velike in 

male tiskane črke 

Odgovor Št. odgovorov 

Pri štirih letih. 2 

Pri petih letih. 5 

Pri šestih letih. 2 

 

Preglednica 102: Priljubljenost branja pri bralcih oddelka št. 14 

Odgovor Št. odgovorov 

Rad/-a berem. 5 

Ne maram brati. 4 

 

Preglednica 103: Čas, ko bralci oddelka št. 14 največ berejo 

Odgovor Št. odgovorov 

Doma. 5 

V šoli med poukom. 2 

V šoli v podaljšanem bivanju. 2 

 

Preglednica 104: Prilagajanje nalog oddelka razreda št. 14 

Odgovor Št. odgovorov 

Od učiteljice dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še ne 

znajo brati. 

0 

Od učiteljice ne dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še 

ne znajo brati. 

9 

 Če opravim naloge prej kot ostali učenci, počakam. 5 

 Če opravim naloge prej kot ostali učenci, klekljam in se igram. 2 

 Če opravim naloge prej kot ostali učenci, sem tiho. 2 

  Pri pouku se v času slovenščine ne dolgočasim 9 

 

Preglednica 105: Glasno branje bralcev oddelka št. 14 pred učiteljico in drugimi sošolci 

Odgovor Št. odgovorov 

Glasno berem pred učiteljico in drugimi sošolci. 2 

 Berem takrat, ko mi reče učiteljica. 2 

  Pri tem se počutim dobro. 2 

Nikoli ne berem glasno pred učiteljico in drugimi sošolci. 7 
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Č) INTERVJU Z UČITELJICO 

 

Učiteljica se pri razvijanju bralne pismenosti drži zahtev učnega načrta, in sicer 

individualizacije, diferenciacije in sistematičnosti. Stopnjo razvoja bralne pismenosti pri 

učencih preverja celotno šolsko leto z motivacijo, branjem, pisanje, izdelki, nareki in s 

prepisi. Za nobenega učenca nima oblikovanega individualnega načrta za beleženje njegovega 

razvoja bralne pismenosti. To si beleži v obliki lastnih zapisov. V sklopu razvoja bralne 

pismenosti zaradi pomembnosti drugih ciljev učnega dela notranje ne diferencira in ne 

individualizira tudi za učence, ki že znajo brati. Pri procesu razvoja bralne pismenosti 

enakovredno sodeluje vzgojiteljica oz. druga učiteljica v razredu. 

 

D) DODATNA OPAŽANJA, DODATNI PODATKI … 

 

Učiteljica za nobenega učenca ne ve, na kateri stopnji razvoja bralne pismenosti je. Bralcem 

ne prilagaja pouka slovenščine v času celega šolskega leta. Šolsko spodbudno bralno okolje 

predstavljata bralni kotiček z okoli desetimi enotami knjižnega gradiva in izvajanje Bralne 

značke. 

 

9.4.15  ODDELEK ŠT. 15 

A) PREVERJANJE STOPNJE RAZVOJA BRALNE PISMENOSTI 

 

Preglednica 106: Število bralcev in nebralcev v oddelku št. 15 

  Št. bralcev Št. nebralcev Skupaj Odstotek [%] 

Učenci 4 9 13 50 

Učenke 2 11 13 50 

Skupaj 6 20 N15 = 26 100 

Odstotek [%] 23 77 100 
 

 

Preglednica 107: Število bralcev velikih ter velikih in malih tiskanih črk v oddelku št. 15 

  
Št. bralcev 

velikih tiskanih 

črk 

Št. bralcev 

velikih in malih 

tiskanih črk 

Skupaj 
Odstotek glede 

na N15 [%] 

Učenci 4 0 4 15 

Učenke 2 0 2 8 

Skupaj 6 0 N15B = 6 23 

Odstotek glede 

na N15 [%] 
23 0 23 

 

 

B) OPAZOVANJE 

 

Učiteljica učencem, ki že znajo brati, ne prilagaja učnega dela. 
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C) INTERVJU Z UČENCI BRALCI           (V oddelku je 6 bralcev. N15B = 6) 

 

Preglednica 108: Starost, pri kateri so se bralci oddelka št. 15 naučili brati velike oz. velike in 

male tiskane črke 

Odgovor Št. odgovorov 

Pri petih letih. 3 

Pri šestih letih. 3 

 

Preglednica 109: Priljubljenost branja pri bralcih oddelka št. 15 

Odgovor Št. odgovorov 

Rad/-a berem. 6 

Ne maram brati. 0 

 

Preglednica 110: Čas, ko bralci oddelka št. 15 največ berejo 

Odgovor Št. odgovorov 

Doma. 6 

V šoli. 0 

 

Preglednica 111: Prilagajanje nalog oddelka razreda št. 15 

Odgovor Št. odgovorov 

Od učiteljice dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še ne 

znajo brati. 

6 

 Za brati dobim zahtevnejše besede ali daljše povedi. 6 

  Ta naloga mi je prelahka, saj se dolgočasim, kadar hitro 

                       rešim nalogo in čakam, da jo rešijo tudi ostali v razredu. 

6 

Od učiteljice ne dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še 

ne znajo brati. 

0 

 

Preglednica 112: Glasno branje bralcev oddelka št. 15 pred učiteljico in drugimi sošolci 

Odgovor Št. odgovorov 

Glasno berem pred učiteljico in drugimi sošolci. 6 

 Berem navodila in kadar tudi drugi berejo (npr. pri bralnih 

            nalogah). 

6 

  Pri tem se počutim dobro. 6 

Nikoli ne berem glasno pred učiteljico in drugimi sošolci. 0 

 

Č) INTERVJU Z UČITELJICO 

 

Učiteljica se pri razvijanju bralne pismenosti drži zahtev učnega načrta, in sicer 

individualizacije in diferenciacije. Stopnjo razvoja bralne pismenosti pri učencih preveri na 

začetku šolskega leta s kratkim testom. Vmes spremlja razvoj te zmožnosti preko raznih 

nalog. Za nobenega učenca nima oblikovanega individualnega načrta za beleženje njegovega 

razvoja bralne pismenosti zaradi pomanjkanja časa. To si beleži v posebno preglednico s cilji 

s področja opismenjevanja. Ko učenec usvoji določen cilj, pri njem naredi križec. Preglednica 

ji zadostuje. 
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V sklopu razvoja bralne pismenosti učno delo notranje diferencira in individualizira tudi za 

učence, ki že znajo brati. Notranjo diferenciacijo izvaja z dvema skupinama, ki dobita različne 

bralne naloge (npr. ena skupina bere besede, druga že povedi). Učiteljica individualizira 

bralne liste, bralni kovček in pisanje/branje povedi. Učenci dobijo v petek domov bralne liste, 

oblikovane na različnih stopnjah razvoja bralne zmožnosti. Ti predstavljajo različno zahtevne 

zgodbe, slikopise, pesmi ali stripe iz Cicibana in Cicidoja. Z branjem bralnih listov učenci 

doma vadijo branje. Starši slednje potrdijo s podpisom. Poleg tega lahko učenci za teden dni 

domov vzamejo bralni kovček s tremi knjigami. Te sami ali skupaj s starši prebirajo in nato 

svoje vtise zabeležijo v poseben zvezek. Učenci, ki znajo brati, so spodbujeni, da sami berejo 

in da sami napišejo nekaj o besedilu. Učenci, ki še ne znajo brati, pa so spodbujeni k 

poslušanju branja staršev in kasneje k pripovedovanju o besedilu ter da narišejo utrinek iz 

zgodbe. Učenci po tednu dni na določen dan izbrano knjigo predstavijo s pripovedovanjem. 

Pri obravnavi vsake črke morajo učenci bralci po njenih prvih zapisih v določenem času 

zapisati čim več povedi. Glede na njihovo stopnjo razvoja pismenosti sta struktura in število 

povedi zelo različna od posameznika do posameznika. Ko čas za to nalogo mine, si mora vsak 

eno »najboljšo« izbrati in jo prebrati.  

 

Pri procesu razvoja bralne pismenosti sodeluje vzgojiteljica oz. druga učiteljica v razredu, in 

sicer pri diferenciaciji vodi oz. nadzoruje eno skupino, preostali del pouka pa je pomoč 

razredničarke. Učiteljica me je opozorila, da v prvem razredu še ni mišljeno, da učenci znajo 

brati. 

 

D) DODATNA OPAŽANJA, DODATNI PODATKI … 

 

Učiteljica le za nekatere (predvsem izstopajoče) učence ve, na kateri stopnji razvoja bralne 

pismenosti so. Bralcem začne prilagajati pouk slovenščine po obravnavi nekaterih črk. Šolsko 

spodbudno bralno okolje predstavlja izvajanje Bralnega nahrbtnika in Bralne značke. 

 

9.4.16  ODDELEK ŠT. 16 

A) PREVERJANJE STOPNJE RAZVOJA BRALNE PISMENOSTI 

 

Preglednica 113: Število bralcev in nebralcev v oddelku št. 16 

  Št. bralcev Št. nebralcev Skupaj Odstotek [%] 

Učenci 3 12 15 54 

Učenke 5 8 13 46 

Skupaj 8 20 N16 = 28 100 

Odstotek [%] 29 71 100 
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Preglednica 114: Število bralcev velikih ter velikih in malih tiskanih črk v oddelku št. 16 

  
Št. bralcev 

velikih tiskanih 

črk 

Št. bralcev 

velikih in malih 

tiskanih črk 

Skupaj 
Odstotek glede 

na N16 [%] 

Učenci 0 3 3 11 

Učenke 0 5 5 18 

Skupaj 0 8 N16B = 8 29 

Odstotek glede 

na N16 [%] 
0 29 29 

 

 

B) OPAZOVANJE 

 

Učiteljica učencem, ki že znajo brati, ne prilagaja učnega dela. 

 

C) INTERVJU Z UČENCI BRALCI             (V oddelku je 8 bralcev. N16B = 8) 

 

Preglednica 115: Starost, pri kateri so se bralci oddelka št. 16 naučili brati velike oz. velike in 

male tiskane črke 

Odgovor Št. odgovorov 

Pri štirih letih. 2 

Pri petih letih. 3 

Pri šestih letih. 3 

 

Preglednica 116: Priljubljenost branja pri bralcih oddelka št. 16 

Odgovor Št. odgovorov 

Rad/-a berem. 8 

Ne maram brati. 0 

 

Preglednica 117: Čas, ko bralci oddelka št. 16 največ berejo 

Odgovor Št. odgovorov 

Doma. 7 

V šoli med poukom. 1 
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Preglednica 118: Prilagajanje nalog oddelka razreda št. 16 

Odgovor Št. odgovorov 

Od učiteljice dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še ne 

znajo brati. 

3 

 Za brati dobim daljše besede. 3 

  Ta naloga mi je prelahka, vendar se pri pouku slovenščine ne 

                       dolgočasim. 

3 

Od učiteljice ne dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še 

ne znajo brati. 

5 

 Če opravim naloge prej kot ostali učenci, počakam. 3 

 Če opravim naloge prej kot ostali učenci, rišem. 2 

  Pri pouku se v času slovenščine dolgočasim, a ne vem zakaj. 3 

  Pri pouku se v času slovenščine dolgočasim takrat, ko čakam. 2 

 

Preglednica 119: Glasno branje bralcev oddelka št. 16 pred učiteljico in drugimi sošolci 

Odgovor Št. odgovorov 

Glasno berem pred učiteljico in drugimi sošolci. 2 

 Včasih preberem navodila, ko dvignem roko. 2 

  Pri tem se počutim dobro. 2 

Nikoli ne berem glasno pred učiteljico in drugimi sošolci. 6 

 

Č) INTERVJU Z UČITELJICO 

 

Učiteljica se pri razvijanju bralne pismenosti drži zahtev učnega načrta, in sicer 

individualizacije in diferenciacije. Stopnjo razvoja bralne pismenosti pri učencih preveri na 

začetku šolskega leta s kratkim testom. Vmes spremlja razvoj te zmožnosti preko raznih 

nalog. Za nobenega učenca nima oblikovanega individualnega načrta za beleženje njegovega 

razvoja bralne pismenosti zaradi pomanjkanja časa. To si beleži v posebno preglednico s cilji 

s področja opismenjevanja. Ko učenec usvoji določen cilj, pri njem naredi križec. Preglednica 

ji zadostuje.5 V sklopu razvoja bralne pismenosti učno delo notranje diferencira in 

individualizira tudi za učence, ki že znajo brati. Notranjo diferenciacijo izvaja z dvema 

skupinama, ki dobita različne bralne naloge (npr. ena skupina bere besede, druga že povedi). 

Učiteljica individualizira bralne liste in bralni kovček. Tega učenci za teden dni vzamejo 

domov. V njem so tri knjige, ki jih učenci sami ali skupaj s starši prebirajo in nato svoje vtise 

zabeležijo v poseben zvezek. Učenci, ki znajo brati, so spodbujeni, da sami berejo in da sami 

napišejo nekaj o besedilu. Učenci, ki še ne znajo brati, pa so spodbujeni k poslušanju branja 

staršev in kasneje k pripovedovanju o besedilu ter da narišejo utrinek iz zgodbe. Učenci po 

tednu dni na določen dan izbrano knjigo predstavijo s pripovedovanjem. Pri procesu razvoja 

bralne pismenosti sodeluje vzgojiteljica oz. druga učiteljica v razredu, in sicer vodi manjše 

skupine. Učiteljica me je opozorila, da v prvem razredu še ni mišljeno, da učenci znajo brati. 

  

                                                 
5 Prvi del te točke je enak prvemu odstavku točke »intervju z učiteljico« razreda št. 15, saj učiteljici učita v 

paralelki na isti šoli in sta pri poučevanju medsebojno zelo povezani in poenoteni. 



Prilagajanje pouka slovenščine učencem prvega razreda, ki že znajo brati 

Špela Grdadolnik – Magistrsko delo 

91 

D) DODATNA OPAŽANJA, DODATNI PODATKI … 

 

Učiteljica le za nekatere (predvsem izstopajoče) učence ve, na kateri stopnji razvoja bralne 

pismenosti so. Bralcem začne prilagajati pouk slovenščine po obravnavi nekaterih črk. Šolsko 

spodbudno bralno okolje predstavljata bralni kotiček z okoli tridesetimi enotami knjižnega 

gradiva ter izvajanje Bralnega nahrbtnika in Bralnega kovčka. 

 

9.4.17  ODDELEK ŠT. 17 

A) PREVERJANJE STOPNJE RAZVOJA BRALNE PISMENOSTI 

 

Preglednica 120: Število bralcev in nebralcev v oddelku št. 17 

  Št. bralcev Št. nebralcev Skupaj Odstotek [%] 

Učenci 5 8 13 54 

Učenke 5 6 11 46 

Skupaj 10 14 N17 = 24 100 

Odstotek [%] 42 58 100 
 

 

Preglednica 121: Število bralcev velikih ter velikih in malih tiskanih črk v oddelku št. 17 

  
Št. bralcev 

velikih tiskanih 

črk 

Št. bralcev 

velikih in malih 

tiskanih črk 

Skupaj 
Odstotek glede 

na N17 [%] 

Učenci 0 5 5 21 

Učenke 1 4 5 21 

Skupaj 1 9 N17B = 10 42 

Odstotek glede 

na N17 [%] 
4 38 42 

 

 

B) OPAZOVANJE 

 

Učiteljica učencem, ki že znajo brati, ne prilagaja učnega dela. 

 

C) INTERVJU Z UČENCI BRALCI         (V oddelku je 10 bralcev. N17B = 10) 

 

Preglednica 122: Starost, pri kateri so se bralci oddelka št. 17 naučili brati velike oz. velike in 

male tiskane črke 

Odgovor Št. odgovorov 

Pri petih letih. 9 

Pri šestih letih. 1 

 

Preglednica 123: Priljubljenost branja pri bralcih oddelka št. 17 

Odgovor Št. odgovorov 

Rad/-a berem. 10 

Ne maram brati. 0 



Prilagajanje pouka slovenščine učencem prvega razreda, ki že znajo brati 

Špela Grdadolnik – Magistrsko delo 

92 

Preglednica 124: Čas, ko bralci oddelka št. 17 največ berejo 

Odgovor Št. odgovorov 

Doma. 9 

V šoli v podaljšanem bivanju. 1 

 

Preglednica 125: Prilagajanje nalog oddelka razreda št. 17 

Odgovor Št. odgovorov 

Od učiteljice dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še ne 

znajo brati. 

0 

Od učiteljice ne dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še 

ne znajo brati. 

10 

 Če opravim naloge prej kot ostali učenci, počakam. 7 

 Če opravim naloge prej kot ostali učenci, rišem. 1 

 Če opravim naloge prej kot ostali učenci, se igram. 2 

  Pri pouku se v času slovenščine ne dolgočasim 10 

 

Preglednica 126: Glasno branje bralcev oddelka št. 17 pred učiteljico in drugimi sošolci 

Odgovor Št. odgovorov 

Glasno berem pred učiteljico in drugimi sošolci. 0 

Nikoli ne berem glasno pred učiteljico in drugimi sošolci. 10 

 

Č) INTERVJU Z UČITELJICO 

 

Učiteljica se pri razvijanju bralne pismenosti drži zahtev učnega načrta, in sicer postopne 

usvojitve črk (začetek opismenjevanja z grafomotoriko in glaskovanjem) in vezanja. Stopnjo 

razvoja bralne pismenosti pri učencih preverja med obravnavo črk z glasnim branjem besed in 

povedi iz delovnega zvezka. Za nobenega učenca nima oblikovanega individualnega načrta za 

beleženje njegovega razvoja bralne pismenosti. To si beleži v posebno preglednico s cilji, ki 

jih morajo učenci doseči. Ko cilj osvojijo, ga obkljuka. V sklopu razvoja bralne pismenosti 

zaradi težav z disciplino učnega dela notranje ne diferencira in ne individualizira tudi za 

učence, ki že znajo brati. Pri procesu razvoja bralne pismenosti ne sodeluje vzgojiteljica oz. 

druga učiteljica v razredu, ker nima strokovnega znanja s tega področja. Učiteljica pravi, da 

po njenem mnenju učenci do vstopa v šolo naj ne bi brali, saj jim s tem vzamemo čas za igro. 

 

D) DODATNA OPAŽANJA, DODATNI PODATKI … 

 

Učiteljica šele z obravnavo črk ve, na kateri stopnji razvoja bralne pismenosti je posamezni 

učenec. Bralcem začne prilagajati pouk slovenščine po obravnavi nekaterih črk. Šolsko 

spodbudno bralno okolje predstavljata bralni kotiček z okoli petimi enotami knjižnega gradiva 

in izvajanje Bralne značke. 
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9.4.18  ODDELEK ŠT. 18 

A) PREVERJANJE STOPNJE RAZVOJA BRALNE PISMENOSTI 

 

Preglednica 127: Število bralcev in nebralcev v oddelku št. 18 

  Št. bralcev Št. nebralcev Skupaj Odstotek [%] 

Učenci 3 9 12 48 

Učenke 3 10 13 52 

Skupaj 6 19 N18 = 25 100 

Odstotek [%] 24 76 100 
 

 

Preglednica 128: Število bralcev velikih ter velikih in malih tiskanih črk v oddelku št. 18 

  
Št. bralcev 

velikih tiskanih 

črk 

Št. bralcev 

velikih in malih 

tiskanih črk 

Skupaj 
Odstotek glede 

na N18 [%] 

Učenci 2 1 3 12 

Učenke 0 3 3 12 

Skupaj 2 4 N18B = 6 24 

Odstotek glede 

na N18 [%] 
8 16 24 

 

 

B) OPAZOVANJE 

 

Učiteljica učencem, ki že znajo brati, ne prilagaja učnega dela. 

 

C) INTERVJU Z UČENCI BRALCI           (V oddelku je 6 bralcev. N18B = 6) 

 

Preglednica 129: Starost, pri kateri so se bralci oddelka št. 18 naučili brati velike oz. velike in 

male tiskane črke 

Odgovor Št. odgovorov 

Pri petih letih. 3 

Pri šestih letih. 3 

 

Preglednica 130: Priljubljenost branja pri bralcih oddelka št. 18 

Odgovor Št. odgovorov 

Rad/-a berem. 6 

Ne maram brati. 0 

 

Preglednica 131: Čas, ko bralci oddelka št. 18 največ berejo 

Odgovor Št. odgovorov 

Doma. 6 

V šoli. 0 
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Preglednica 132: Prilagajanje nalog oddelka razreda št. 18 

Odgovor Št. odgovorov 

Od učiteljice dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še ne 

znajo brati. 

0 

Od učiteljice ne dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še 

ne znajo brati. 

6 

 Če opravim naloge prej kot ostali učenci, počakam. 6 

  Pri pouku se v času slovenščine ne dolgočasim 6 

 

Preglednica 133: Glasno branje bralcev oddelka št. 18 pred učiteljico in drugimi sošolci 

Odgovor Št. odgovorov 

Glasno berem pred učiteljico in drugimi sošolci. 1 

 Berem, kadar se učiteljica zmoti in jo popravim. (To je bilo tudi opaženo.) 1 

  Pri tem se počutim dobro. 1 

Nikoli ne berem glasno pred učiteljico in drugimi sošolci. 5 

 

Č) INTERVJU Z UČITELJICO 

 

Učiteljica se pri razvijanju bralne pismenosti drži zahtev učnega načrta, in sicer korakov 

opismenjevanja (npr. glasovno zavedanje, grafomotorika itd.). Stopnjo razvoja bralne 

pismenosti pri učencih preverja med obravnavo črk z glasnim branjem besed. Za nobenega 

učenca nima oblikovanega individualnega načrta za beleženje njegovega razvoja bralne 

pismenosti. To si beleži v posebno preglednico s cilji, ki jih obkljuka, ko jih učenci dosežejo. 

V sklopu razvoja bralne pismenosti učno delo individualizira tudi za učence, ki že znajo brati. 

Ko začnejo obravnavati črke, učenci hodijo pred tablo in berejo iz delovnega zvezka. Nekateri 

besede, drugi že povedi. Notranje diferenciacije ne izvaja. Pri procesu razvoja bralne 

pismenosti ne sodeluje vzgojiteljica oz. druga učiteljica v razredu, ker ni dovolj strokovno 

podkovana. Ona poučuje le »vzgojne« predmete. Pri ostalih je razredničarki zgolj v pomoč. 

 

D) DODATNA OPAŽANJA, DODATNI PODATKI … 

 

Učiteljica šele z obravnavo črk ve, na kateri stopnji razvoja bralne pismenosti je večina 

učencev. Bralcem začne prilagajati pouk slovenščine po obravnavi nekaterih črk. Šolsko 

spodbudno bralno okolje predstavljata bralni kotiček z okoli petimi enotami knjižnega gradiva 

in izvajanje Bralne značke. 

 

9.4.19  ODDELEK ŠT. 19 

A) PREVERJANJE STOPNJE RAZVOJA BRALNE PISMENOSTI 

 

Preglednica 134: Število bralcev in nebralcev v oddelku št. 19 

  Št. bralcev Št. nebralcev Skupaj Odstotek [%] 

Učenci 4 9 13 50 

Učenke 2 11 13 50 

Skupaj 6 20 N19 = 26 100 

Odstotek [%] 23 77 100 
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Preglednica 135: Število bralcev velikih ter velikih in malih tiskanih črk v oddelku št. 19 

  
Št. bralcev 

velikih tiskanih 

črk 

Št. bralcev 

velikih in malih 

tiskanih črk 

Skupaj 
Odstotek glede 

na N19 [%] 

Učenci 2 2 4 15 

Učenke 0 2 2 8 

Skupaj 2 4 N19B = 6 23 

Odstotek glede 

na N19 [%] 
8 15 23 

 

 

B) OPAZOVANJE 

 

Učiteljica učencem, ki že znajo brati, prilagaja učno delo z individualizacijo. Ti učenci po 

njenih navodilih opravljajo naloge, prilagojene njihovi stopnji razvoja bralne pismenosti. Te 

naloge so jim zanimive in jim predstavljajo izziv. 

 

Pojasnilo: Ko učenci končajo določeno nalogo, lahko iz posebnega kotička, namenjenega 

razvijanju pismenosti, vzamejo razne pripomočke in z njimi povezane naloge ter jih rešujejo. 

Omenjene aktivnosti vključujejo samoevalviranje. 

 

C) INTERVJU Z UČENCI BRALCI             (V oddelku je 6 bralcev. N19B = 6) 

 

Preglednica 136: Starost, pri kateri so se bralci oddelka št. 19 naučili brati velike oz. velike in 

male tiskane črke 

Odgovor Št. odgovorov 

Pri štirih letih. 3 

Pri petih letih. 3 

 

Preglednica 137: Priljubljenost branja pri bralcih oddelka št. 19 

Odgovor Št. odgovorov 

Rad/-a berem. 6 

Ne maram brati. 0 

 

Preglednica 138: Čas, ko bralci oddelka št. 19 največ berejo 

Odgovor Št. odgovorov 

Doma. 4 

V šoli med poukom. 2 
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Preglednica 139: Prilagajanje nalog oddelka razreda št. 19 

Odgovor Št. odgovorov 

Od učiteljice dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še ne 

znajo brati. 

0 

Od učiteljice ne dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še 

ne znajo brati. 

6 

 Če opravim naloge prej kot ostali učenci, dobim dodaten učni list. 4 

 Če opravim naloge prej kot ostali učenci, berem. 2 

  Pri pouku se v času slovenščine ne dolgočasim 6 

 

Preglednica 140: Glasno branje bralcev oddelka št. 19 pred učiteljico in drugimi sošolci 

Odgovor Št. odgovorov 

Glasno berem pred učiteljico in drugimi sošolci. 0 

Nikoli ne berem glasno pred učiteljico in drugimi sošolci. 6 

 

Č) INTERVJU Z UČITELJICO 

 

Učiteljica se pri razvijanju bralne pismenosti drži zahtev učnega načrta, in sicer 

individualizacije, diferenciacije in sistematičnosti. Stopnjo razvoja bralne pismenosti pri 

učencih preveri socialna delavka na začetku in na koncu šolskega leta s prvim 

standardiziranim instrumentom za merjenje bralne zmožnosti. Za nobenega učenca nima 

oblikovanega individualnega načrta za beleženje njegovega razvoja bralne pismenosti. To si 

beleži v posebno preglednico s cilji, ki jih morajo učenci doseči. Ko je cilj dosežen, ga 

obkljuka. Za učno šibkejše učence ima v preglednici oblikovan večji prostor, saj si vanj zelo 

natančno beleži njihovo stanje in napredovanje – vse to z namenom kasnejšega poročanja pri 

procesu usmerjanja teh učencev. V sklopu razvoja bralne pismenosti učno delo notranje 

diferencira in individualizira tudi za učence, ki že znajo brati. Ob prisotnosti druge učiteljice 

razdeli oddelek na dva dela – učno šibkejši in ostali. Tem dvema skupinama prilagodi učno 

delo in naloge. Učiteljica individualizira učne liste z nalogami, ki se težavnostno stopnjujejo. 

Včasih ne zahteva od vseh posameznikov, da rešijo vse, vendar do tam, do koder uspejo. 

Učenci imajo med odmorom in po koncu reševanja nalog možnost, da si v posebnem kotičku 

za opismenjevanje izberejo aktivnost, povezano z razvojem bralne pismenosti. Izbrano 

aktivnost lahko rešujejo individualno ali v parih. Učiteljica učence spodbuja, da posegajo po 

tistih nalogah, ki so jih zmožni rešiti ter ki jim predstavljajo izziv. Tisti, ki že znajo brati, 

običajno posegajo po težjih nalogah. Sami so jih željni. Pri procesu razvoja bralne pismenosti 

ne sodeluje vzgojiteljica oz. druga učiteljica v razredu, saj ona poučuje samo spoznavanje 

okolja in glasbeno umetnost. Učiteljica mi je omenila, da veliko učencev, ki ob vstopu v šolo 

že znajo brati, ne napredujejo v razvoju bralne pismenosti, ampak so na enaki stopnji tudi ob 

koncu šolskega leta. 

 

D) DODATNA OPAŽANJA, DODATNI PODATKI … 

 

Učiteljica le za nekatere (predvsem izstopajoče) učence ve, na kateri stopnji razvoja bralne 

pismenosti so. Bralcem začne prilagajati pouk slovenščine po obravnavi nekaterih črk. Šolsko 

spodbudno bralno okolje predstavljajo opismenjevalni in bralni kotiček z okoli dvajsetimi 

enotami knjižnega gradiva ter izvajanje Noči branja. 
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9.4.20  ODDELEK ŠT. 20 

A) PREVERJANJE STOPNJE RAZVOJA BRALNE PISMENOSTI 

 

Preglednica 141: Število bralcev in nebralcev v oddelku št. 20 

  Št. bralcev Št. nebralcev Skupaj Odstotek [%] 

Učenci 3 10 13 50 

Učenke 2 11 13 50 

Skupaj 5 21 N20 = 26 100 

Odstotek [%] 19 81 100 
 

 

Preglednica 142: Število bralcev velikih ter velikih in malih tiskanih črk v oddelku št. 20 

  
Št. bralcev 

velikih tiskanih 

črk 

Št. bralcev 

velikih in malih 

tiskanih črk 

Skupaj 
Odstotek glede 

na N20 [%] 

Učenci 3 0 3 12 

Učenke 0 2 2 8 

Skupaj 3 2 N20B = 5 19 

Odstotek glede 

na N20 [%] 
11 8 19 

 

 

B) OPAZOVANJE 

 

Učiteljica učencem, ki že znajo brati, prilagaja učno delo z notranjo diferenciacijo in z 

individualizacijo. 

 

Notranja diferenciacija: 

Pri književnem pouku oblikuje heterogene skupine, pri čemer da učencem možnost, da si 

sami izberejo, s kom bodo sodelovali v paru. Vloga učencev, ki že znajo brati, je po navodilih 

učiteljice drugačna vlogi preostalih članov skupine. Sodelovanje bralcev in ostalih v skupinah 

je z vidika razvoja bralne pismenosti pozitivno – bralec pomaga drugemu v paru. Pri 

jezikovnem pouku pa oblikuje homogene skupine po kriteriju: stopnja razvoja bralne 

pismenosti. Učenci, ki že znajo brati, po navodilih učiteljice opravljajo naloge, prilagojene 

njihovi stopnji razvoja bralne pismenosti. 

 

Pojasnilo za notranjo diferenciacijo: 

Književni pouk: 

Pri obravnavi pesmi v poustvarjalnem delu je učiteljica učence razdelila v heterogene pare. 

Učenci so morali v parih po vlogah prebrati oz. zaigrati dogajanje v pesmi. Nebralci so si pri 

tem pomagali s sličicami ob kiticah in z obujanjem večkratnega skupnega branja v prvem delu 

ure. 
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Jezikovni pouk: 

Učiteljica je učence razdelila v štiri homogene skupine. Vsaki skupini je dala v reševanje 

drugačno nalogo, prilagojeno razvojni stopnji bralne pismenosti posameznih učencev. 

1. Sestavljanka  Sestavi glasove v besedo. 

2. Sestavljanka  Sestavi zloge v besedo. 

3. Sestavljanka  Sestavi besede v poved. 

4. Označi, katere trditve opisujejo dogajanje na sliki. 

 

Individualizacija: 

Učenci, ki že znajo brati, po navodilih učiteljice opravljajo naloge, prilagojene njihovi stopnji 

razvoja bralne pismenosti. Te naloge so jim zanimive in jim predstavljajo izziv. Izjema je 

učenka, pri kateri je vidno, da ko konča delo, se vidno dolgočasi. 

 

Pojasnilo za individualizacijo: 

Prvo pojasnilo: 

Učenci dobijo različne učne liste z nalogami s področja opismenjevanja, ki so prilagojene 

glede na stopnjo razvoja (bralne) pismenosti. Razlikujejo se tudi v količini teh nalog. Učenci 

bralci imajo več bralnih nalog kot tistih, pri katerih vadijo pisanje. 

Drugo pojasnilo: 

Ko učenci končajo  reševanje naloge, ki so jo reševali razdeljeni v skupine, si lahko vzamejo 

učni list za samostojno utrjevanje branja in pisanja. Učenci lahko izbirajo med različnimi 

težavnostmi stopnjami nalog. Ko končajo reševanje enega učnega lista, si poljubno izberejo 

naslednjega. Opazila sem, da si bralci vzamejo za reševanje težje bralne naloge, ker jim 

predstavljajo izziv. Rešene omenjene učne liste učenci oddajo učiteljici v pregled. 

 

C) INTERVJU Z UČENCI BRALCI           (V oddelku je 5 bralcev. N20B = 5) 

 

Preglednica 143: Starost, pri kateri so se bralci oddelka št. 20 naučili brati velike oz. velike in 

male tiskane črke 

Odgovor Št. odgovorov 

Pri petih letih. 2 

Pri šestih letih 2 
Pri sedmih letih. 1 

 

Preglednica 144: Priljubljenost branja pri bralcih oddelka št. 20 

Odgovor Št. odgovorov 

Rad/-a berem. 5 

Ne maram brati. 0 

 

Preglednica 145: Čas, ko bralci oddelka št. 20 največ berejo 

Odgovor Št. odgovorov 

Doma. 5 

V šoli. 0 
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Preglednica 146: Prilagajanje nalog oddelka razreda št. 20 

Odgovor Št. odgovorov 

Od učiteljice dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še ne 

znajo brati. 

5 

 Dobim drugačen test. 1 

 Lahko si izberem knjige z malimi tiskanimi črkami in jih tiho berem. 1 

 Dobim malo težjo nalogo, ko spoznavamo črke. 3 

  Ta naloga mi je zanimiva. 3 

  Ta naloga mi je prelahka, vendar se pri pouku slovenščine ne 

                       dolgočasim. 

1 

  Ta naloga mi je prelahka, zato jo običajno hitro rešim. Ker 

                       moram nato počakati, da jo rešijo še ostali sošolci, 

                       se dolgočasim. 

1 

Od učiteljice ne dobim drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še 

ne znajo brati. 

0 

 

Preglednica 147: Glasno branje bralcev oddelka št. 20 pred učiteljico in drugimi sošolci 

Odgovor Št. odgovorov 

Glasno berem pred učiteljico in drugimi sošolci. 0 

Nikoli ne berem glasno pred učiteljico in drugimi sošolci. 5 

 

Č) INTERVJU Z UČITELJICO 

 

Učiteljica se pri razvijanju bralne pismenosti drži zahtev učnega načrta, za katere pravi, da so 

zapisane zelo široko glede na časovno obdobje. Njihovo realiziranje načrtuje sistematično. 

Njeno mnenje je, da ni mogoče obravnavati vse štiri vrste črk v drugem razredu, zato morajo 

učenci do konca prvega razreda usvojiti pisanje in branje velikih tiskanih črk. Stopnjo razvoja 

bralne pismenosti pri učencih preveri socialna delavka na začetku in na koncu šolskega leta s 

prvim standardiziranim instrumentom za merjenje bralne zmožnosti, med obravnavo črk pa 

učiteljica sama z bralnimi listi. Učiteljica za nobenega učenca nima oblikovanega 

individualnega načrta za beleženje njegovega razvoja bralne pismenosti. To si beleži v 

posebno preglednico s sposobnostmi/spretnostmi. V njej si s +/─/○ označi, kaj je učenec že 

usvojil in kako dobro. Posebej ima oblikovano tudi preglednico s standardi znanja, ki ji je v 

pomoč pri pisanju opisne ocene. Ve, da si prej omenjenih sposobnosti/spretnosti ne sme 

beležiti kot +/─/○, vendar ji je tako najlažje. V sklopu razvoja bralne pismenosti učno delo 

notranje diferencira in individualizira tudi za učence, ki že znajo brati. Učenci po skupinah 

rešujejo naloge različnih stopenj oz. ravni zahtevnosti. Tudi količinsko se pojavljajo razlike. 

Prav tako rešujejo učne liste z nalogami različnih ravni zahtevnosti. Učiteljica učencem 

bralcem velikokrat naroči, da naj preberejo odlomek iz knjige in nato rešijo učni list z 

vprašanji, ki se navezujejo na prebrano. Vprašanja so si po zahtevnosti in količini različna. 

Učencem, ki že berejo male tiskane črke, naroči, da naj preberejo besedilo s takimi črkami. 

Pri procesu razvoja bralne pismenosti sodeluje vzgojiteljica oz. druga učiteljica v razredu, in 

sicer pomaga šibkejšim. 

 

D) DODATNA OPAŽANJA, DODATNI PODATKI … 

 

Učiteljica za vsakega učenca ve, na kateri stopnji razvoja bralne pismenosti je. Bralcem celo 

šolsko leto prilagaja pouk slovenščine. Šolsko spodbudno bralno okolje predstavljata bralni 

kotiček z okoli dvajsetimi enotami knjižnega gradiva in izvajanje Noči branja.  
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9.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJE 

9.5.1 ŠTEVILČNA PREDSTAVITEV REZULTATOV IN 

INTERPRETACIJE 

Podatke o številu bralcev in nebralcev, ki sem jih prikazala v preglednicah pri vsakem 

oddelku, sem združila in podatke interpretirala. 

 

Preglednica 148: Število bralcev in nebralcev v vseh oddelkih 

  Št. bralcev Št. nebralcev Skupaj Odstotek [%] 

Učenci 80 139 219 51 

Učenke 75 137 212 49 

Skupaj 155 276 NS = 431 100 

Odstotek [%] 36 64 100 
 

 

Graf 1: Število bralcev in nebralcev v vseh oddelkih 

 
Preglednica 149: Število bralcev velikih ter velikih in malih tiskanih črk v vseh oddelkih 

  
Št. bralcev 

velikih tiskanih 

črk 

Št. bralcev 

velikih in malih 

tiskanih črk 

Skupaj 
Odstotek glede 

na NS [%] 

Učenci 43 29 72 17 

Učenke 50 33 83 19 

Skupaj 93 62 155 36 

Odstotek glede 

na NS [%] 
22 14 36 

 

 

Interpretacija: 

V dvajsetih oddelkih prvega a ki sem jih obiskala, je bilo skupaj 431 otrok, od tega 219 (51 

%) učencev in 212 učenk (49 %). Izmed njih jih je 155 (36 %) znalo brati velike tiskane črke 

ali velike in male tiskane črke, in sicer je bilo takih 80 dečkov (18 %) in 83 deklic (18 %). 

Tistih, ki so znali brati samo velike tiskane črke, je bilo 93 (22 %), od tega 43 učencev (10 %) 

in 50 učenk (12 %); tistih, ki pa so brali že velike in male tiskane črke, pa 62 (14 %), 

natančneje 29 prvošolcev (6 %) in 33 prvošolk (8 %).  

Bralci

36%

Nebralci

64%
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Zaradi lažjega medsebojnega povezovanja podatkov in oblikovanja sprotnih interpretacij ter 

ugotovitev bom v nadaljevanju grafično prikazala odstotek nebralcev in bralcev velikih 

tiskanih črk ter velikih in malih tiskanih črk v posameznem razredu (gl. Graf 2), kdaj se je 

koliko bralcev naučilo brati (gl. Graf 3) ter pri koliko bralcih je prisoten ali odsoten bralni 

interes (gl. Graf 4). 

 

Graf 2: Odstotek nebralcev in bralcev velikih tiskanih črk ter velikih in malih tiskanih črk v 

posameznem oddelku 

 
 

Interpretacija: 

V šestih oddelkih prvega razreda je bilo učencev, ki znajo brati, več kot tistih, ki niso. V 

sedmih oddelkih je bilo bralcev približno tretjina, v sedmih oddelkih četrtina in v samo 

dveh oddelkih je bil delež posameznikov, ki berejo, petinski. Iz slednjega je razvidno, da je v 

enajstih (več kot polovici) obiskanih oddelkov delež bralcev (zelo) velik, v sedmih oddelkih 

pa tudi ni zanemarljiv. Ti podatki nam pokažejo, da veliko učencev vstopa v šolo z razvito 

bralno zmožnostjo oz. jo imajo med šolanjem v prvem razredu že razvito.  
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Graf 3: Leta, pri katerih so se bralci naučili brati 

 
 

Interpretacija: 

Največ učencev, ki v prvem razredu že berejo, se je naučilo brati pri petih letih (55 %), 

najmanj pa pri dveh (1 %) in treh letih (2 %). Menim, da se učenci pri teh letih niso naučili 

»resnično brati«, ampak so kot branje opredelili dejavnost pripovedovanja zgodbe. Znano je, 

da si otroci, katerim starši večkrat v krajšem časovnem zaporedju preberejo določeno knjigo 

in skupaj z njimi obračajo strani ter gledajo ilustracije, zapomnijo, kaj piše na kateri strani. 

Kmalu sami vzamejo v roke omenjeno knjigo in jo »berejo«. V resnici znajo besedilo na 

pamet in točno vedo, kje kaj piše. To sklepam tudi iz naslednjega. Ob postavitvi vprašanja 

»Kdaj si se naučil/-a brati?« sem namreč pri teh učencih iz nebesednega sporočanja razbrala, 

da ne vedo točno, kdaj so razvili bralno zmožnost, ker je meja med prej omenjenim 

»navideznim branjem« in »resničnim branjem« lahko zelo zabrisana. Z najmanjšim deležem 

(1 %) izstopa tudi odgovor »Pri sedmih letih.«, saj le redko kateri učenec je v prvem razredu 

star že sedem let. Desetina (10 %) učencev bralcev se je naučila brati pri štirih letih in dobra 

tretjina (31 %) pri petih. Pri interpretaciji podatkov pa se je potrebno tudi zavedati, da so 

učenci rojeni v razponu celega leta, zato je lahko nekdo bil tik pred vstopom v šolo star že 

skoraj šest let, drugi pa je ravno upihnil pet svečk. Zaradi slednjega sem vse učence dodatno 

vprašala, ali so se naučili brati pred vstopom v šolo. Odgovor vseh je bil »da«. 
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Graf 4: Število bralcev s prisotnim in tistih z odsotnim bralnim interesom v posameznem 

oddelku 

 
 

Interpretacija: 

V sedemnajstih oddelkih so vsi učenci, ki v prvem razredu že znajo brati, na vprašanje »Ali 

rad/-a bereš?« odgovorila z »Da.«. V dveh oddelkih nerad bere samo po en učenec. Izjema je 

oddelek št. 14, v katerem se število tistih, ki radi berejo, in tistih, ki ne, razlikuje le za enega. 

Več je tistih, ki radi berejo. Iz omenjenih podatkov je razvidno, da je velika večina učencev 

bralcev v prvem razredu notranje bralno motivirana oz. imajo oblikovan bralni interes. 
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9.5.2 KATEGORIZACIJA PODATKOV IN INTERPRETACIJE 

Na podlagi postavljenih raziskovalnih ciljev, raziskovalnih vprašanj in izvedenih tehnik 

zbiranja podatkov sem oblikovala kategorije, ki so pomembne za mojo raziskavo. 

Kategorijam sem določila pripadajoče izjave z dokazi iz preverjanja stopnje razvoja bralne 

pismenosti, raziskovalnega intervjuja z bralci, opazovanja in raziskovalnega intervjuja z 

učiteljem razrednikom. 

 

Za vsako kategorijo sem oblikovala preglednico z izjavami, ki so po potrebi dodatno členjene. 

Pod vsako izjavo ali njeno členitev je označeno, ali ta velja za posamezen oddelek in katera 

tehnika zbiranja podatkov, uporabljena v moji raziskavi, je dokaz za njeno veljavnost. 

Omenjene preglednice so predstavljene v nadaljevanju, a pred njihovo predstavitvijo so 

natančneje opisane še posamezne kategorije. 

 

Kategorija 1: Zahteve učnega načrta pri razvijanju bralne pismenosti 

(Gl. Preglednico 150.) 

 Izjava 1: Učiteljica upošteva zahteve učnega načrta za slovenščino (Program, 2011b) 

pri razvijanju bralne pismenosti, in sicer 

o postopnosti, 

o sistematičnosti, 

o diferenciacije, 

o individualizacije, 

o drugo. 

 Izjava 2: Učiteljica ne upošteva zahtev učnega načrta za slovenščino (Program, 

2011b) pri razvijanju bralne pismenosti. 

 

Kategorija 2: Preverjanje stopnje razvoja bralne pismenosti 

(Gl. Preglednico 151.) 

 Izjava 1: Učiteljica pri učencih izvaja preverjanje razvoja bralne pismenosti, in sicer 

o na začetku šolskega leta, 

o tik pred obravnavo velikih tiskanih črk, 

o med celim šolskim letom, 

o na koncu šolskega leta. 

 Izjava 2: Učiteljica pri učencih ne izvaja preverjanja razvoja bralne pismenosti. 

 Izjava 3: Učiteljičino vedenje, na kateri stopnji razvoja bralne pismenosti je 

posamezen učenec, je, da 

o ve za vsakega učenca, 

o ve le za nekatere učence, 

o ve šele po obravnavi velikih tiskanih črk, 

o ne ve za nobenega učenca. 
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Kategorija 3: Individualni načrt razvijanja bralne pismenosti 

(Gl. Preglednico 152.) 

 Izjava 1: Učiteljica ima napisan individualni načrt razvijanja bralne pismenosti za 

vsakega učenca. 

 Izjava 2: Učiteljica nima napisanega individualnega načrt razvijanja bralne pismenosti 

za vsakega učenca. Te podatke si beleži 

o v svoj zvezek pod imenom vsakega učenca, 

o v obliki lastnih zapisov, 

o v posebno preglednico, 

o na drugačen način. 

 

Kategorija 4: Prilagajanje učnega dela pri pouku slovenščine 

 Izjava 1 (gl. Preglednico 153): Učiteljica pri pouku slovenščine prilagaja učno delo 

učencem, ki že znajo brati, in sicer jim da možnost, da glasno berejo pred razredom  

o Primeri, pojasnila … 

o Ta naloga je bralcem lahko zanimiva ali prelahka. Če jim je prelahka, je 

možnost, da se pri tem dolgočasijo. 

o Pri glasnem branju se lahko bralci počutijo dobro ali slabo. 

 Izjava 2 (gl. Preglednico 154): Učiteljica pri pouku slovenščine notranje diferencira 

učno delo učencem, ki že znajo brati, ali ga notranje ne diferencira. 

o Učno delo poteka v homogenih skupinah. 

o Učno delo poteka v heterogenih skupinah. 

o Druga pojasnila. 

 Izjava 3 (gl. Preglednico 154): Učiteljica pri pouku slovenščine individualizira učno 

delo učencem, ki že znajo brati, ali ga ne individualizira. 

 Izjava 4 (gl. Preglednico 155):Učiteljica pri pouku slovenščine prilagaja učno delo 

učencem, ki že znajo brati, na poseben način. 

 Izjava 5 (gl. Preglednico 155):Učiteljica pri pouku slovenščine ne prilagaja učnega 

dela učencem, ki že znajo brati. 

o Ti učenci po koncu reševanja 

 rišejo, 

 se igrajo, 

 gledajo/berejo knjige, 

 dobijo drugo nalogo, 

 počakajo, da sošolci končajo reševanje. 

o Zaradi ne prilagajanja učnega dela pri pouku slovenščine jim 

 je dolgčas. 

 ni dolgčas. 

 Izjava 6 (gl. Preglednico 155):Učiteljica pri pouku slovenščine prilagaja učno delo 

učencem, ki že znajo brati, 

o celotno šolsko leto, 

o od obravnave velikih tiskanih črk dalje. 

o Učnega dela pri pouku slovenščine nikoli ne prilagaja učencem, ki že znajo 

brati. 
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Kategorija 5: Spodbudno bralno okolje 

(Gl. Preglednico 156.) 

 Izjava 1: Učenci bralci največ berejo v šoli, in sicer 

o med poukom, 

o med odmorom, 

o v podaljšanem bivanju. 

 Izjava 2: Učenci bralci največ berejo v doma. 

 Izjava 3: V učilnici se nahaja »bralni/opismenjevalni« kotiček 

o s knjižnim gradivom, 

o z bralnimi nalogami. 

 Izjava 4: V oddelku se izvajajo bralni projekti, in sicer 

o Bralna značka, 

o Bralni nahrbtnik. 

o Drugo. 

 

Kategorija 6: Sodelovanje druge učiteljice oz. vzgojiteljice v razredu 

(Gl. Preglednico 157.) 

 Izjava 1: Druga učiteljica oz. vzgojiteljica sodeluje v procesu razvoja bralne 

pismenosti pri učencih, in sicer 

o enakovredno, 

o neenakovredno. 

 Izjava 2: Druga učiteljica oz. vzgojiteljica ne sodeluje v procesu razvoja bralne 

pismenosti pri učencih. 

 Izjava 3: Oddelek nima druge učiteljice ali vzgojiteljice. 
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Kategorija 1: ZAHTEVE UČNEGA NAČRTA PRI RAZVIJANJU BRALNE PISMENOSTI 

Legenda kratic tehnik zbiranja podatkov: O = opazovanje, IUB = intervju z učenci bralci, IU = intervju z učiteljico. 

Preglednica 150: Kategorija 1 – Zahteve učnega načrta 

Oddelek 

št. 
Izjava 1: UPOŠTEVANJE ZAHTEV. 

(Zahteve in dokazi za podatke.) 

Izjava 2: NEUPO-

ŠTEVANJE ZAHTEV. 

 Postopnost. Sistematičnost. Diferenciacija. Individualizacija. Drugo. (Razlogi in dokazi za podatke.) 

1   IU. IU.   

2 IU.      

3   IU. IU.   

4 IU.  IU.    

5     IU: Vseh.  

6   IU. IU.   

7 IU.    IU: Glasoslovja.  

8     IU: Vseh.  

9     IU: Vseh do neke mere.  

10 IU.      

11      
IU: Prenatrpanost učnega 

načrta. 

12     
IU: Spoznavanje črk in 

zlogovanje. 
 

13      
IU: Cilje in zahteve prilagaja 

po svoje, saj več dela. 

14  IU. IU. IU.   

15   IU. IU.   

16   IU. IU.   

17 IU.    IU: Vezanje.  

18 IU.      

19  IU. IU. IU.   

20  IU.     
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Kategorija 2: PREVERJANJE STOPNJE RAZVOJA BRALNE PISMENOSTI 

Legenda kratic tehnik zbiranja podatkov: O = opazovanje, IUB = intervju z učenci bralci, IU = intervju z učiteljico. 

Preglednica 151: Kategorija 2 – Preverjanje stopnje razvoja bralne pismenosti 

Oddelek 

št. 
Izjava 1: IZVAJANJE PREVERJANJA. 

(Časovna opredelitev, dokazi za podatke in načini preverjanja.) 

Izjava 2: 

NEIZVAJANJE 

PREVERJANJA. 

Izjava 3: UČITELJIČINO VEDENJE, NA 

KATERI STOPNJI BRALNE 

PISMENOSTI JE POSAMEZEN UČENEC. 
(Vedenje in dokazi za podatke.) 

 Na začetku. 

Tik pred 

obravnavo 

velikih 

tiskanih 

črk. 

Vmes. Na koncu. 

(Razlogi in dokazi za 

podatke.) 
Ve za 

vsakega 

učenca. 

Ve le za 

nekatere 

učence. 

Ve šele po 

začetku 

obravnave 

velikih 

tiskanih 

črk. 

Ne ve za 

nobe-

nega. 

1 IU: Stavnica.  
IU: Bralni 

list. 
  O, IU.    

2 

IU: 

Vprašanje, 

kdo zna brati. 

       O, IU. 

3  
IU: Bralni 

test. 
     O, IU.  

4  
IU: Bralni 

test. 

IU: 

Opazovanje. 
    O, IU.  

5  
IU: Bralni 

test. 
    O, IU.   

6  IU: OSBZ.6     
O, IU: za 

enega. 
  

7  IU: OSBZ.6 
IU: po 

obravnavi črk. 
     O, IU. 

8  IU: OSBZ.6       O, IU. 

                                                 
6 OSBZ = Ocenjevalna shema bralni zmožnosti (prvi slovenski standardizirani instrument za merjenje bralne pismenosti). 
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 Na začetku. 

Tik pred 

obravnavo veli-

kih tiskanih črk. 

Vmes. Na koncu. 

 Ve za 

vsakega 

učenca. 

Ve le za 

nekatere 

učence. 

Ve šele po 

začetku 

obravnave črk. 

Ne ve za 

nobenega. 

9 

IU: Branje 

kratkega 

besedila. 

  
IU: Bralni 

test. 
 O, IU.    

10  
IU: Bralni 

test. 
      O, IU. 

11     

IU: V 1. razredu še 

ne razvijajo bralno 

pismenost (cilj 2. 

razreda). 

   O, IU. 

12     
IU: Poudarek na 

branju v 2. razredu. 
   O, IU. 

13 

IU: Bralni 

test (glasno 

branje). 

 

IU: Bralni 

test (glasno 

branje). 

IU: Bralni 

test (glasno 

branje). 

   
O, IU: ne 

točno. 
 

14 
IU: 

Opazovanje. 
 

IU: 

Opazovanje. 

IU: 

Opazovanje. 
    O, IU. 

15 
IU: Bralni 

test. 
 IU: Naloge.    O, IU.   

16 
IU: Bralni 

test. 
 IU: Naloge    O, IU.   

17 
IU: Glasno 

branje nalog. 
 

IU: Glasno 

branje nalog. 

IU: Glasno 

branje nalog. 
   O, IU.  

18 
IU: Glasno 

branje besed. 
 

IU: Glasno 

branje besed. 

IU: Glasno 

branje besed. 
   

O, IU: ne 

točno. 
 

19 IU: OSBZ.7   IU: OSBZ.7   O, IU.   

20 IU: OSBZ.7  

IU: Bralni 

listi (glasno 

branje). 

IU: OSBZ.7  O, IU.    

 
7 OSBZ = Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti (prvi slovenski standardizirani instrument za merjenje bralne pismenosti).  
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Kategorija 3: INDIVIDUALNI NAČRT RAZVIJANJA BRALNE PISMENOSTI 

Legenda kratic tehnik zbiranja podatkov: O = opazovanje, IUB = intervju z učenci bralci, IU = intervju z učiteljico. 

Preglednica 152: Kategorija 3 – Individualni načrt razvijanja bralne pismenosti 

Oddelek 

št. 

Izjava 1: 

PISANJE. 
Izjava 2: NEPISANJE. 

(Načini beleženja in dokazi za podatke.) 

 
(Načini pisanja in 

dokazi za podatke.) 
Beleženje v svoj zvezek pod 

imenom vsakega učenca … 
Beleženje Drugo 

   
v obliki lastnih 

zapiskov … 
v posebno 

razpredelnico … 
 

1  IU: v alinejah.    

2  IU: v alinejah.    

3  
IU: v alinejah, kot prosto 

besedilo. 
   

4    IU.  

5   IU.   

6 IU: Se pripravlja.  IU: kot cilji.   

7   IU.   

8     
IU: Beleženje samo za učno šibkejše v 

opisni obliki v svoj zvezek. 

9    IU.  

10   IU.   

11     
IU: Ne beleži si še stopnjo razvoja bralne 

pismenosti. 

12     IU: Si zapomni. 

13  IU: kot prosto besedilo    

14     
IU: Beleženje samo za problematične 

učence v svoj zvezek 

15    IU: s cilji.  

16    IU: s cilji.  
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Beleženje v svoj zvezek pod imenom 

vsakega učenca … 
Beleženje Drugo 

   
v obliki lastnih zapiskov 

… 

v posebno razpredelnico 

… 
 

17    IU: s cilji.  

18    IU: s cilji.  

19    IU: s cilji. 

IU: Za učno šibkejše učence je v 

preglednici več prostora, saj je beleženje 

natančnejše zaradi kasnejšega poročanja 

pri usmerjanju. 

20    

IU: s standardi 

znanja in s 

sposobnostmi/sp

retnostmi. 

 

 

Dodatek: Tri učiteljice so mi povedale tudi razlog, zakaj ne pišejo individualnega načrta. Učiteljica razreda št. 4 je potožila o pomanjkanju časa, 

učiteljici razreda št. 15 in 16 pa o tem, da je zanju to pisanje časovno preobsežno. 
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Kategorija 4: PRILAGAJANJE UČNEGA DELA PRI POUKU SLOVENŠČINE 

Legenda kratic tehnik zbiranja podatkov: O = opazovanje, IZUB = intervju z učenci bralci, IZU = intervju z učiteljico. 

Preglednica 153: Kategorija 4 – Prilagajanje učnega dela (glasno branje pred razredom) 

Oddelek 

št. 
Izjava 1: GLASNO BRANJE PRED RAZREDOM. 

(Dokazi za podatke ter pri opazovanju (O) primeri, pri intervjuju z učenci bralci (IUB) število odgovorov učencev in pri intervjuju z učiteljico (IU) pojasnila.) 

 Primeri, pojasnila … Naloga mi je … 
Pri tem se 

počutim … 

  zanimiva. prelahka. dobro. slabo. 

   Dolgčas mi je. Ni mi dolgčas.   

1 

O: Pri poimenovanju slik si lahko bralci pomagajo z 

zapisom njenega pomena, ki se nahaja pod njo. 

IUB: 5/12 (vpr. 2), 5/12 (vpr. 3) – ne vem kdaj. 

IU: Branje navodil, naslovov, ne besedil zaradi ne 

upoštevanja izraznosti in ločil. 

IU: 4/5. 

IU: 1/1, zaradi 

hitrega reševanja 

in kasnejšega 

čakanja ostalih. 

 IU: 5/5.  

2       

3 
O: Učenec bralec sam predlaga, da bi recept tudi prebrali. 

Učiteljica predlog sprejme in kliče učence za branje. 
     

4 
O: Učiteljica učence vpraša, kdo je avtor slike. Nebralci 

uganjujejo, učenka bralka prebere in pove. 
     

5 IUB: 1/10 (vpr. 2), 2/10 (vpr. 3) – branje nalog na UL. IU: 1/1.   IU: 2/2.  

6 
IUB: 2/7 (vpr. 3) – ko me učiteljica pokliče. 

IU: Če se učenec javi, lahko prebere naglas navodila. 
   IU: 2/2.  

7 IU: Branje navodil, naslovov.      

8       

9 

O: (1.) Učiteljica učence večkrat vpraša, ali zna kdo 

določeno besedilo prebrati (npr. pesem, navodila). (2.) Pri 

branju pesmi iz berila učence bralce spodbudi, da ji s tihim 

branjem sledijo. 

IUB: 2/6 (vpr. 2), 5/6 (vpr. 3) – kaj prebere. 

IU: 2/2.   
IU: 4/5 + 

1/5. 

IU: 1/5 

zaradi  

nero-

dnosti. 
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 Primeri, pojasnila … Naloga mi je … Pri tem se počutim … 

  zanimiva. prelahka. dobro. slabo. 

   Dolgčas mi je. Ni mi dolgčas.   

10       

117       

129 

O: (1.) Pri poimenovanju slik si lahko bralci pomagajo z 

zapisom njenega pomena, ki se nahaja pod njo. (2.) 

Učiteljica učence vpraša, kdo zna prebrati besede na listkih. 

Bralci dvignejo roko in dobijo možnost branja. (3.) Pri 

branju pesmi z elektronske prosojnice učence bralce 

spodbudi, da ji s tihim branjem sledijo. Op.: Opazila sem, 

da učiteljica da možnost za branje vsem učencem. 

IUB: 5/5 (vpr. 3) – ko je poklican/-a, kaj prebere. 

   IU: 5/5.  

13       

14 IUB: 2/9 (vpr. 3) – ko je poklican/-a, kaj prebere.    IU: 2/9.  

159 IUB: 6/6 (vpr. 2), 6/6 (vpr. 3) – bere navodila in kadar drugi.  

IU: 6/6, zaradi 

hitrega reševanja 

in kasnejšega 

čakanja ostalih. 

 IU: 6/6.  

169 
IUB: 2/6 (vpr. 3) – bere navodila, ko dvigne roko. 

IU: Branje navodil in različnih odlomkov. 
   IU: 2/2.  

17       

18       

19       

20       

 

  

                                                 
7 Učiteljica me je opozorila, da v prvem razredu še ni mišljeno, da znajo učenci brati. 
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Preglednica 154: Kategorija 4 – Prilagajanje učnega dela (notranja diferenciacija, individualizacija) 

Oddelek 

št. 
Izjava 2: NOTRANJA DIFERENCIACIJA. 

(Dokazi za podatke ter pri opazovanju (O) primeri in pri intervjuju z učiteljico (IU) pojasnila.) 

Izjava 3: INDIVIDUALIZACIJA. 
(Dokazi za podatke ter pri opazovanju (O) primeri in 

 Homogene skupine. Heterogene skupine. Drugo. pri intervjuju z učiteljico (IU) pojasnila.) 

1 

IU: Začetek izvajanja z 

obravnavo črk. Prilagoditev 

težavnosti besed za branje. 

  
IU: Ne. Izrečen primer ne sodi k temu 

didaktičnemu pristopu. 

2   
IU: Ne. Prenatrpanost 

učnega načrta z drugimi cilji. 

IU: Ne. Prenatrpanost Učnega načrta z 

drugimi cilji. 

3 
IU: Pri obravnavi črk bralne 

naloge, različne zahtevnosti. 
  IU: Ne. Ne vem. 

4 

IU: Pri obravnavi črk bralne 

naloge, različne zahtevnosti. 

(3 ali 4 skupine) 

  
IU: Ne. Prenatrpanost Učnega načrta z 

drugimi cilji. 

5 
IU: Pri obravnavi črk bralne 

naloge, različne zahtevnosti. 
  IU: Znotraj diferenciacije. 

6 
IU: Pri obravnavi črk bralne 

naloge, različne zahtevnosti. 
 IU: Ne. V drugem razredu. IU: Težja navodila. 

7 
IU: Pri obravnavi črk branje 

besedil, različne zahtevnosti. 
  

IU: Ne. Izrečen primer ne sodi k temu 

didaktičnemu pristopu. 

8 
IU: Pri obravnavi črk bralne 

naloge, različne zahtevnosti. 
  IU: Ne. Ni časa. 

9 
IU: Včasih bralne naloge, 

različne zahtevnosti. 
  IU: Ne. Ne ve, ali je smiselno. 

10   IU: Ne. V drugem razredu. IU: Ne. V drugem razredu. 

11   

IU: Ne. Prenatrpanost 

Učnega načrta z drugimi 

cilji. 

IU: Ne, med poukom. Prenatrpanost 

Učnega načrta z drugimi cilji. Da, v sklopu 

dodatnega pouka. 

12   

IU: Ne. Prenatrpanost 

Učnega načrta z drugimi 

cilji. 

IU: Ne, med poukom. Prenatrpanost 

Učnega načrta z drugimi cilji. Da, v sklopu 

dodatnega pouka. 
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 Homogene skupine. Heterogene skupine. Drugo.  

13   IU: Ne. 

IU: Deloma, med poukom. Prilagojeni 

bralni listi pri obravnavi črk. Da, v sklopu 

dodatnega pouka. 

14   
IU: Ne. Prednost drugih 

ciljev. 
IU: Ne. Prednost drugih ciljev. 

15 

IU: Pri obravnavi črk bralne 

naloge, različne zahtevnosti. 

(2 skupini) 

  

IU: Da. Prilagojeni bralni listi ter 

pisanje/branje povedi pri obravnavi črk. 

Celo leto prilagojen bralni kovček. 

16 

IU: Pri obravnavi črk bralne 

naloge, različne zahtevnosti. 

(2 skupini) 

  
IU: Da. Prilagojeni bralni listi pri obravnavi 

črk. Celo leto prilagojen bralni kovček. 

17   IU: Ne, zaradi discipline. 
IU: Ne. Izrečen primer ne sodi k temu 

didaktičnemu pristopu. 

18    
IU: Da. Glasno branje različno zahtevnih 

besed/povedi pri obravnavi črk. 

19 

IU: Pri obravnavi črk bralne 

naloge, različne zahtevnosti. 

(2 skupini – učno šibkejši + 

učno običajni in močnejši) 

  

IU: Da. Učni list z bralnimi nalogami, 

različnih zahtevnosti. 

O, IU: Samostojno reševanje zanimivih 

nalog, različnih zahtevnosti, iz bralnega 

kotička po rešenih rednih nalogah. 

Omogočajo samoevalviranje. 

20 

IU: Pri obravnavi črk bralne 

naloge, različne zahtevnosti 

in količine. 

O: Štiri skupine. Vsaka rešuje 

nalogo, prilagojeno razvojni 

stopnji bralne pismenosti 

posameznikov v njej. 

O: Razdelitev v pare. 

Branje po vlogah 

(bralci) ali igranje 

(nebralci) dogajanja v 

pesmi. Medsebojno 

pomoč omenjenih. 

 

IU: Da. Učni list z bralnimi nalogami, 

različnih zahtevnosti. Branje različno 

zahtevnih besedil z različnimi črkami. 

O: (1.) Učni list z zanimivimi, prilagojenimi 

opismenjevalnimi nalogami. Razlika v 

količi in zahtevnosti nalog. (2.) Samostojno 

reševanje zanimivih nalog, različnih 

zahtevnosti, iz bralnega kotička po rešenih 

rednih nalogah. Oboje pregleda učiteljica. 
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Preglednica 155: Kategorija 4 – Prilagajanje učnega dela (druge prilagoditve, ni prilagoditev, časovna opredelitev) 

Oddelek 

št. 

Izjava 4: DRUGE 

PRILAGODITVE

. 
(Dokazi za podatke ter 

pri opazovanju (O) 

primeri, pri intervjuju z 

učenci bralci (IUB) št. 

odgovorov učencev.) 

Izjava 5: NI PRILAGODITEV. 
(Dokazi za podatke ter pri intervjuju z učenci bralci (IUB) število odgovorov učencev.) 

Izjava 6: ČASOVNA 

OPREDELITEV. 
(Dokazi za podatke ter časovna 

opredelitev prilagajanja.) 

   Po koncu reševanja … Dolgčas mi je. Celo  Od  Nikoli. 

   rišem. se 

igram. 

gledam/

berem 

knjige. 

dobim 

drugo 

nalogo. 

poča-

kam. 

Da. Ne. šolsko 

leto. 

obra-

vnave 

črk dalje 

 

1  IUB: 

7/12. 

IUB: 

1/7. 

IUB: 

1/7. 

IUB: 2/7.  IUB: 

3/7. 

IUB: 1/7 

(čakanje). 

IUB: 

6/7. 

O, IU.   

2  IUB: 

5/5. 

IUB: 

1/5. 

IUB: 

1/5. 
 IUB: 

3/5. 
 IUB: 1/5 

(čakanje). 

IUB: 

4/5. 
  O, IU. 

3  IUB: 

11/11. 

 IUB: 

3/11. 
 IUB: 

1/11. 

IUB: 

7/11. 

IUB: 2/11 

(čakanje). 

IUB: 

9/11. 
 O, IU.  

4  IUB: 

11/11. 

   IUB: 

3/11. 

IUB: 

8/11. 
 IUB: 

11/11. 
 O, IU.  

5  IUB: 

9/10. 

IUB: 

1/9. 
 IUB: 5/9.  IUB: 

3/9. 

IUB: 2/9 

(čakanje). 

IUB: 

7/9. 
 O, IU.  

6  IUB: 

7/7. 

      IUB: 

7/7. 
  O, IU. 

7  IUB: 

5/5. 

 IUB: 

1/5. 
  IUB: 

4/5. 
 IUB: 

5/5. 
 O, IU.  

8  IUB: 

3/3. 

    IUB: 

3/3. 
 IUB: 

3/3. 
 O, IU.  

9  IUB: 

4/6. 

 IUB: 

1/4 
pospra-

vlja. 

  IUB: 

2/4. 

IUB: 1/4 

(čakanje). 

IUB: 

3/4. 

O, IU.   
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   Po koncu reševanja … Dolgčas mi je. Celo  Od  Nikoli. 

   rišem. se 

igram. 

gledam/ 

berem 

knjige. 

dobim 

drugo 

nalogo. 

poča-

kam. 

Da. Ne. šolsko 

leto. 

obra-

vnave črk 

dalje 

 

10  IUB: 

9/9. 

    IUB: 

9/9. 
 IUB: 

9/9. 
  O, IU. 

11  IUB: 

7/7. 

    IUB: 

7/7. 
 IUB: 

7/7. 
  O, IU. 

12  IUB: 

5/5. 

    IUB: 

5/5. 
 IUB: 

5/5. 
  O, IU. 

13 IUB: 14/14 – različni 

bralni listi, napisani 

z velikimi tiskanimi 

črkami. 

 8/14 zanimivo. 

 6/14 prelahko, 

zato hitro rešim in 

čakam (dolgčas). 

         O, IU. O, IU. 

14  IUB: 

9/9. 

 IUB: 

2/9 

kleklja. 

  IUB: 

7/9. 
 IUB: 

9/9. 
  O, IU. 

15           O, IU.  

16 IUB: 3/8 – branje 

daljših besed. 

 3/3 prelahko 

(ni dolgčas). 

IUB: 

5/8. 

IUB: 

2/8. 
   IUB: 

3/5. 

IUB: 2/5 

(čakanje). 
  O, IU.  

17  IUB: 

10/10. 

IUB: 

1/10. 

IUB: 

2/10. 
  IUB: 

7/10. 
 IUB: 

10/10. 
 O, IU.  

18  IUB: 

6/6. 

    IUB: 

6/6. 
 IUB: 

6/6. 
 O, IU.  
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   Po koncu reševanja … Dolgčas mi je. Celo  Od  Nikoli. 

   rišem. se 

igram. 

gledam/ 

berem 

knjige. 

dobim 

drugo 

nalogo. 

poča-

kam. 

Da. Ne. šolsko 

leto. 

obra-

vnave črk 

dalje 

 

198  IUB: 

6/6. 

  IUB: 2/6. IUB: 

4/6. 
  IUB: 

6/6. 
 O, IU.  

20 IUB: 5/5. 

1/5  – drugačen test. 

1/5 – izbor knjig z 

malimi tiskanimi 

črkami za tiho 

branje. 

3/5 – težje naloge pri 

spoznavanju črk. 

 3/5 zanimivo. 

 2/5 prelahko, zato 

hitro rešim in čakam 

(1 se dolgočasi, 1 se 

ne dolgočasi). 

        O, IU.   

 

 

 

  

                                                 
8 Učiteljica mi je omenila, da veliko učencev, ki ob vstopu v šolo že znajo brati, ne napredujejo v razvoju bralne pismenosti, ampak so na enaki stopnji tudi ob koncu šolskega 

leta. 
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Kategorija 5: SPODBUDNO BRALNO OKOLJE 

Legenda kratic tehnik zbiranja podatkov: O = opazovanje, IUB = intervju z učenci bralci, IU = intervju z učiteljico. 

Preglednica 156: Kategorija 5 – Spodbudno bralno okolje 

Oddelek 

št. 
Izjava 1: NAJVEČ BRANJA V ŠOLI. 

(Odgovori učencev in dokazi za podatke.) 

Izjava 2: 

NAJVEČ 

BRANJA 

DOMA. 
(Odgovori  

Izjava 3: »BRALNI/ 

OPISMENJEVALNI« 

KOTIČEK V RAZREDU 

… (Podatke sem pridobila z 

razgledovanjem po razredu.) 

Izjava 4: IZVAJANJE BRALNIH 

PROJEKTOV. 
(Samo potrditev izvajanja, saj sem podatke 

pridobila tekom celotnega dne s pogovori z 

učiteljico in z razgledovanjem po razredu.) 

 
Med 

poukom. 

Med 

odmorom. 
V PB. 

učencev in dokazi 

za podatke.) 
s knjižnim 

gradivom. 

z bralnimi 

nalogami. 

Bralna 

značka. 

Bralni 

nahrbtnik. 
Drugo. 

1    IUB: vsi. Okoli 20 enot.   Da.  

2  IUB:1/5.  IUB: 4/5. Okoli 15 enot.   Da.  

3  IUB: 3/11.* IUB: 3/11.* IUB: 8/11. Okoli 20 enot.   Da.  

4  IUB: 2/11. IUB: 1/11. IUB: 8/11. Okoli 20 enot.   Da.  

5  IUB: 1/10.  IUB: 9/10. Okoli 15 enot.   Da.  

6 IUB: 2/7.   IUB: 5/7. Okoli 30 enot.  Da. Da. Joštkovih 36. 

7    IUB: vsi.   Da.   

8 IUB: 1/3.*  IUB: 1/3.* IUB: 2/3.   Da.   

9    IUB: vsi. Okoli 25 enot.   Da.  

10    IUB: vsi. Okoli 10 enot.     

11    IUB: vsi.   Da.   

12    IUB: vsi. Okoli 5 enot.  Da.   

13    IUB: vsi.   Da.   

14 IUB: 2/9.  IUB: 2/9. IUB: 5/9. Okoli 10 enot.  Da.   

15    IUB: vsi.   Da.  Bralni kovček. 

16 IUB: 1/8.   IUB: 7/8. Okoli 30 enot.  Da.  Bralni kovček. 

17   IUB: 1/10. IUB: 9/10. Okoli 5 enot.  Da.   

18    IUB: vsi. Okoli 5 enot.  Da.   

19 IUB:2/6.   IUB: 4/6. Okoli 20 enot. Da.   Noč branja. 

20    IUB: vsi. Okoli 20 enot. Da.   Noč branja. 

isti učenci 

isti učenec 
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Kategorija 6: SODELOVANJE DRUGE UČITELJICE OZ. VZGOJITELJICE V RAZREDU 

Legenda kratic tehnik zbiranja podatkov: O = opazovanje, IUB = intervju z učenci bralci, IU = intervju z učiteljico. 

Preglednica 157: Kategorija 6 – Sodelovanje druge učiteljice oz. vzgojiteljice v razredu 

Oddelek 

št. 
Izjava 1: SODELUJE … 
(Razlaga in dokazi za podatke.) 

Izjava 2: NE SODELUJE. 
(Razlogi in dokazi za podatke.) 

Izjava 3: JE 

NIMAJO. 

 enakovredno. neenakovredno.  (Dokazi za 

podatke.) 

1 IU: Izmenjevanje pri predmetih.    

2 IU.    

3  
IU: Pri delu v skupinah pomaga 

uspešnejšim. 
 

 

4 IU.    

5 IU.   IU. 

6     

7  IU: Pri delu v dveh skupinah vodi eno.   

8  IU: Pri delu v dveh skupinah vodi eno.   

9    IU. 

10 IU: Izmenjevanje pri poučevanju.    

11 IU: Izmenjevanje pri poučevanju.    

12 IU: Izmenjevanje pri poučevanju.    

13 IU.    

14 IU.    

15  
IU: Pri delu v dveh skupinah vodi eno, 

preostali del pouka je pomoč. 
 

 

16  IU: Pri delu v skupinah vodi skupine.   

17   
IU: Vzgojiteljica na tem področju 

ni tako strokovno podkovana. 

 

18  IU: Zgolj pomoč.   

19  IU: Zgolj pomoč.   

20  IU: Pomaga šibkejšim.   
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Interpretacije kategorij in njihovih izjav na splošno in po oddelkih: 

 

Za hiter in lažji pregled stanja v posameznem oddelku sem pri interpretaciji podatkov 

uporabila barve. Zelena barva predstavlja, da se učiteljica drži določenih zahtev učnega 

načrta za slovenščino (Program, 2011b), da pri pouku slovenščine prilagaja učno delo tudi 

učencem, ki že znajo brati, celotno šolsko leto ter da učencem omogoča spodbudno bralno 

okolje. Modra barva predstavlja, da učiteljica nepopolno izpolnjuje našteta dejanja, rdeča 

pa, da jih niti malo ne izvršuje. Enakovredno sodelovanje vzgojiteljice oz. druge učiteljice 

pri razvoju bralne pismenosti predstavlja svetlo zelena barva , neenakovredno sodelovanje 

svetlo modra in nesodelovanje rumena. 

 

1. Kategorija 1: Zahteve učnega načrta pri razvijanju bralne pismenosti 

0 učiteljic se pri razvijanju bralne pismenosti pri učencih drži vseh naslednjih zahtev učnega 

načrta za slovenščino (Program, 2011b): individualizacije postopnosti, sistematičnosti. 

18 učiteljic se pri razvijanju bralne pismenosti pri učencih drži vsaj nekaj naslednjih zahtev 

učnega načrta za slovenščino (Program, 2011b): individualizacije, postopnosti, 

sistematičnosti. 

2 učiteljici se pri razvijanju bralne pismenosti pri učencih ne držita naslednjih zahtev učnega 

načrta za slovenščino (Program, 2011b): individualizacije, postopnosti, sistematičnosti. 

 

2. Kategorija 2: Preverjanje stopnje razvoja bralne pismenosti 

2 učiteljici se držita zahteve učnega načrta za slovenščino (Program, 2011b), da na začetku 

šolskega leta in sproti pri vsakem učencu preverja razvitost bralnih spretnosti in sposobnosti. 

12 učiteljic se deloma drži zahteve učnega načrta za slovenščino (Program, 2011b), da na 

začetku šolskega leta in sproti pri vsakem učencu preverja razvitost bralnih spretnosti in 

sposobnosti. 

6 učiteljic se ne drži zahteve učnega načrta za slovenščino (Program, 2011b), da na začetku 

šolskega leta in sproti pri vsakem učencu preverja razvitost bralnih spretnosti in sposobnosti. 

 

3. Kategorija 3: Individualni načrt razvijanja bralne pismenosti 

0 učiteljic se drži zahteve učnega načrta za slovenščino (Program, 2011b), da ima za vsakega 

učenca napisan individualni načrt razvijanja zmožnosti branja. 

16 učiteljic si beleži razvijanje zmožnosti branja pri vsakemu učencu v poljubni obliki v svoj 

zvezek. 

4 učiteljice si ne beležijo razvijanje zmožnosti branja za vsakega učenca. 

 

4. Kategorija 4: Prilagajanje učnega dela pri pouku slovenščine 

3 učiteljice pri pouku slovenščine prilagajajo učno delo učencem, ki že znajo brati, celo 

šolsko leto. 

10 učiteljic pri pouku slovenščine prilagaja učno delo učencem, ki že znajo brati, del 

šolskega leta oz. od začetka obravnave velikih tiskanih črk dalje. 

7 učiteljic pri pouku slovenščine ne prilagaja učnega dela učencem, ki že znajo brati. 
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5. Kategorija 5: Spodbudno bralno okolje 

3 učiteljice učencem v šoli omogočajo spodbudno bralno okolje – izvajajo bralne projekte, 

skrbijo za »bralni/opismenjevalni« kotiček in spodbujajo učence k branju. 

17 učiteljic učencem v šoli deloma omogoča spodbudno bralno okolje – izvajajo bralne 

projekte ali skrbijo za »bralni/opismenjevalni« kotiček ali spodbujajo učence k branju. 

0 učiteljic učencem v šoli ne omogoča spodbudnega bralnega okolja – ne izvajajo bralnih 

projektov ali ne skrbijo za »bralni/opismenjevalni« kotiček in ne spodbujajo učence k branju. 

 

6. Kategorija 6: Sodelovanje druge učiteljice oz. vzgojiteljice pri procesu branja 

8 drugih učiteljic oz. vzgojiteljic sodeluje enakovredno. 

9 drugih učiteljic oz. vzgojiteljic sodeluje neenakovredno. 

1 druga učiteljica oz. vzgojiteljic ne sodeluje. 

V 2 oddelkih ni druge učiteljice oz. vzgojiteljice. 

 

ODDELEK ŠT. 1 
  

1. Učiteljica se drži zahtev učnega načrta za slovenščino (Program, 2011b), in sicer 

diferenciacije in individualizacije. 

2. Stopnjo razvoja bralne pismenosti preverja na začetku šolskega leta s stavnico in vmes 

(med obravnavo črk) z bralnimi listi. Za vsakega učenca ve, na kateri stopnji je. 

3. Individualnega načrta razvijanja bralne pismenosti nima napisanega za nobenega učenca. 

Te podatke si beleži v svoj zvezek v alinejah pod imenom vsakega učenca. 

4. Pri pouku slovenščine učno delo celo leto prilagaja učencem, ki že znajo brati. Ti skozi 

celo šolsko leto dobijo možnost glasnega branja (navodil, naslovov) pred razredom. 

Slednje je potrdilo tudi pet učencev, vsi tisti, ki so opazili, da se učno delo prilagaja. 

Glasno branje jim je zanimivo in pri njem se počutijo dobro. V sklopu obravnave črk 

izvaja notranjo diferenciacijo (homogene skupine), in sicer s prilagajanjem težavnosti 

besed za branje. Individualizacije ne izvaja. Sedem učencev bralcev trdi, da se učno delo 

ne prilagaja. Ko ti končajo reševanje nalog, rišejo, se igrajo, gledajo in berejo knjige ali 

čakajo druge učence. Samo dvema učencema je pri pouku slovenščine dolgčas zaradi 

neprilagajanja oz. posledično čakanja drugih. 

5. Vsi učenci bralci največ berejo doma. Šolsko spodbudno bralno okolje poleg 

spodbujanja za glasno branje predstavljajo bralni kotiček z okoli dvajsetimi enotami 

knjižnega gradiva, izvajanje Bralnega nahrbtnika in učiteljičino spodbujanje k glasnemu 

branju. 

6. Druga učiteljica oz. vzgojiteljica v procesu razvijanja bralne pismenosti sodeluje 

enakovredno. 

 

ODDELEK ŠT. 2 
  

1. Učiteljica se drži zahtev učnega načrta za slovenščino (Program, 2011b), in sicer 

postopnosti. 

2. Stopnjo razvoja bralne pismenosti preverja na začetku šolskega leta z vprašanjem, kdo 

zna brati. Za nobenega učenca ne ve, na kateri stopnji je. 

3. Individualnega načrta razvijanja bralne pismenosti nima napisanega za nobenega učenca. 

Te podatke si beleži v svoj zvezek v alinejah pod imenom vsakega učenca. 

4. Pri pouku slovenščine učno delo ne prilagaja učencem, ki že znajo brati. Zaradi 

prenatrpanosti učnega načrta ne izvaja notranje diferenciacije in individualizacije. Vsi 

učenci bralci trdijo, da se učno delo ne prilagaja. Ko ti končajo reševanje nalog, rišejo, se 
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igrajo, dobijo druge naloge ali čakajo druge učence. Samo enemu učencu je pri pouku 

slovenščine dolgčas zaradi neprilagajanja oz. posledično čakanja drugih. 

5. Vsi učenci bralci, razen enega, največ berejo doma. Omenjena izjema največ bere v šoli 

med odmorom (op. samoiniciativno). Šolsko spodbudno bralno okolje predstavljata 

bralni kotiček z okoli petnajstimi enotami knjižnega gradiva in izvajanje Bralnega 

nahrbtnika. 

6. Druga učiteljica oz. vzgojiteljica v procesu razvijanja bralne pismenosti sodeluje 

neenakovredno. Je zgolj pomoč. 

 

ODDELEK ŠT. 3 
  

1. Učiteljica se drži zahtev učnega načrta za slovenščino (Program, 2011b), in sicer 

diferenciacije in individualizacije. 

2. Stopnjo razvoja bralne pismenosti preverja tik pred začetkom obravnave črk z bralnim 

testom. Šele po začetku obravnave velikih tiskanih črk ve, na kateri stopnji je 

posamezen učenec. 

3. Individualnega načrta razvijanja bralne pismenosti nima napisanega za nobenega učenca. 

Te podatke si beleži v svoj zvezek v alinejah ali kot prosto besedilo pod imenom vsakega 

učenca. 

4. Pri pouku slovenščine učno delo prilagaja učencem, ki že znajo brati, od obravnave 

črk dalje. V sklopu obravnave črk izvaja notranjo diferenciacijo (homogene skupine), 

in sicer s prilagajanjem zahtevnosti bralnih nalog. Individualizacije ne izvaja. Vsi učenci 

bralci trdijo, da se učno delo ne prilagaja. Ko ti končajo reševanje nalog, se igrajo, dobijo 

drugo nalogo ali čakajo druge učence. Samo dvema učencema je pri pouku slovenščine 

dolgčas zaradi neprilagajanja oz. posledično čakanja drugih. 

5. Tri četrtine učencev bralcev največ bere doma, ena četrtina pa v šoli med odmorom in 

v podaljšanem bivanju (op. samoiniciativno). Šolsko spodbudno bralno okolje 

predstavljata bralni kotiček z okoli dvajsetimi enotami knjižnega gradiva in izvajanje 

Bralnega nahrbtnika. 

6. Druga učiteljica oz. vzgojiteljica v procesu razvijanja bralne pismenosti sodeluje 

neenakovredno, in sicer pri delu v skupinah pomaga uspešnejšim. 

 

ODDELEK ŠT. 4 
  

1. Učiteljica se drži zahtev učnega načrta za slovenščino (Program, 2011b), in sicer 

postopnosti in diferenciacije. 

2. Stopnjo razvoja bralne pismenosti preverja tik pred začetkom obravnave črk z bralnim 

testom in vmes z opazovanjem. Šele po začetku obravnave velikih tiskanih črk ve, na 

kateri stopnji je posamezen učenec. 

3. Individualnega načrta razvijanja bralne pismenosti nima napisanega za nobenega učenca. 

Te podatke si beleži v posebno preglednico. 

4. Pri pouku slovenščine učno delo prilagaja učencem, ki že znajo brati, od obravnave 

črk dalje. V sklopu obravnave črk izvaja notranjo diferenciacijo (3─4 homogene 

skupine), in sicer s prilagajanjem zahtevnosti bralnih nalog. Individualizacije ne izvaja 

zaradi prenatrpanosti učnega načrta za slovenščino. Vsi učenci bralci trdijo, da se učno 

delo ne prilagaja. Ko ti končajo reševanje nalog, dobijo drugo nalogo ali čakajo druge 

učence. Nobenemu ni pri pouku slovenščine dolgčas. 

5. Tri četrtine učencev bralcev največ bere doma, četrtina pa v šoli med odmorom ali v 

podaljšanem bivanju (op. samoiniciativno). Šolsko spodbudno bralno okolje 

predstavljata bralni kotiček z okoli dvajsetimi enotami knjižnega gradiva in izvajanje 

Bralnega nahrbtnika 
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6. Druga učiteljica oz. vzgojiteljica v procesu razvijanja bralne pismenosti sodeluje 

enakovredno. 

 

ODDELEK ŠT. 5 
  

1. Učiteljica se drži zahtev učnega načrta za slovenščino (Program, 2011b), in sicer vseh 

(ni vedela, katere naj izpostavi). 

2. Stopnjo razvoja bralne pismenosti preverja tik pred začetkom obravnave črk z bralnim 

testom. Le za nekatere učence ve, na kateri stopnji so. 

3. Individualnega načrta razvijanja bralne pismenosti nima napisanega za nobenega učenca. 

Te podatke si beleži v obliki lastnih zapisov. 

4. Pri pouku slovenščine učno delo prilagaja učencem, ki že znajo brati, od obravnave 

črk dalje. V sklopu obravnave črk izvaja notranjo diferenciacijo (homogene skupine), 

in sicer s prilagajanjem zahtevnosti bralnih nalog. Individualizacije ne izvaja. Skoraj vsi 

učenci bralci, z izjemo enega, trdijo, da se učno delo ne prilagaja. Ko ti končajo 

reševanje nalog, rišejo, se igrajo, gledajo in berejo knjige ali čakajo druge učence. Samo 

dvema učencema je pri pouku slovenščine dolgčas zaradi neprilagajanja oz. posledično 

čakanja drugih. 

5. Vsi učenci bralci, razen enega, največ berejo doma. Omenjena izjema največ bere v šoli 

med odmorom (op. samoiniciativno). Šolsko spodbudno bralno okolje predstavljata 

bralni kotiček z okoli petnajstimi enotami knjižnega gradiva in izvajanje Bralnega 

nahrbtnika. 

6. Druga učiteljica oz. vzgojiteljica v procesu razvijanja bralne pismenosti sodeluje 

enakovredno. 

 

ODDELEK ŠT. 6 
  

1. Učiteljica se drži zahtev učnega načrta za slovenščino (Program, 2011b), in sicer 

diferenciacije in individualizacije. 

2. Stopnjo razvoja bralne pismenosti preverja tik pred začetkom obravnave črk z 

ocenjevalno shemo bralnih zmožnosti. Le za enega učenca ve, na kateri stopnji. 

3. Individualnega načrta razvijanja bralne pismenosti nima napisanega za nobenega učenca. 

Te podatke si beleži v obliki lastnih zapisov kot cilje. 

4. Pri pouku slovenščine učno delo ne prilagaja učencem, ki že znajo brati. Ti skozi celo 

šolsko leto dobijo možnost glasnega branja (navodil) pred razredom, če sami izrazijo 

željo. Slednje sta potrdila tudi dva učenca. Glasno branje jima je zanimivo in pri njem se 

počutita dobro. Notranjo diferenciacijo začne učiteljica izvajati šele v drugem razredu. 

Individualizacije ne izvaja, in sicer jim posreduje težja navodila. Vsi učenci bralci trdijo, 

da se učno delo ne prilagaja. Prav tako trdijo, da nikoli ne končajo reševanje nalog prej 

kot tisti učenci, ki še ne berejo. Nobenemu ni pri pouku slovenščine dolgčas. 

5. Tri četrtine učencev bralcev največ bere doma, četrtina pa v šoli med poukom. Šolsko 

spodbudno bralno okolje predstavljajo bralni kotiček z okoli tridesetimi enotami 

knjižnega gradiva ter izvajanje Bralne značke, Bralnega nahrbtnika in Joštovih 36. 

 

ODDELEK ŠT. 7 
  

1. Učiteljica se drži zahtev učnega načrta za slovenščino (Program, 2011b), in sicer vseh 

(ni vedela, katere naj izpostavi). 

2. Stopnjo razvoja bralne pismenosti preverja tik pred začetkom obravnave črk z 

ocenjevalno shemo bralnih zmožnosti. Za nobenega učenca ne ve, na kateri stopnji je. 

3. Individualnega načrta razvijanja bralne pismenosti nima napisanega za nobenega učenca. 

Te podatke si beleži v obliki lastnih zapisov. 
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4. Pri pouku slovenščine učno delo prilagaja učencem, ki že znajo brati, od obravnave 

črk dalje. V sklopu obravnave črk izvaja notranjo diferenciacijo (homogene skupine), 

in sicer s prilagajanjem zahtevnosti bralnih nalog. Individualizacije ne izvaja, ker ni časa. 

Vsi učenci bralci trdijo, da se učno delo ne prilagaja. Ko ti končajo reševanje nalog, 

čakajo druge učence. Nobenemu ni pri pouku slovenščine dolgčas. 

5. Vsi učenci bralci največ berejo doma. Šolsko spodbudno bralno okolje predstavlja 

izvajanje Bralne značke. 

6. Druga učiteljica oz. vzgojiteljica v procesu razvijanja bralne pismenosti sodeluje 

neenakovredno, in sicer pri delu v skupinah vodi eno. 

 

ODDELEK ŠT. 8 
  

1. Učiteljica se drži zahtev učnega načrta za slovenščino (Program, 2011b), in sicer vseh 

(ni vedela, katere naj izpostavi). 

2. Stopnjo razvoja bralne pismenosti preverja tik pred začetkom obravnave črk z 

ocenjevalno shemo bralnih zmožnosti. Za nobenega učenca ne ve, na kateri stopnji je. 

3. Individualnega načrta razvijanja bralne pismenosti nima napisanega za nobenega učenca. 

Te podatke si beleži samo za učno šibkejše v opisni obliki v svoj zvezek. 

4. Pri pouku slovenščine učno delo prilagaja učencem, ki že znajo brati, od obravnave 

črk dalje. V sklopu obravnave črk izvaja notranjo diferenciacijo (homogene skupine), 

in sicer s prilagajanjem zahtevnosti bralnih nalog. Individualizacije ne izvaja, ker ni časa. 

Vsi učenci bralci trdijo, da se učno delo ne prilagaja. Ko ti končajo reševanje nalog, 

čakajo druge učence. Nobenemu ni pri pouku slovenščine dolgčas. 

5. Dve tretjini učencev bralcev največ bereta doma, tretjina pa v šoli med poukom in v 

podaljšanem bivanju. Šolsko spodbudno bralno okolje predstavlja izvajanje Bralne 

značke. 

6. Druga učiteljica oz. vzgojiteljica v procesu razvijanja bralne pismenosti sodeluje 

neenakovredno, in sicer pri delu v skupinah vodi eno. 

 

ODDELEK ŠT. 9 
  

1. Učiteljica se drži zahtev učnega načrta za slovenščino (Program, 2011b), in sicer vseh do 

neke mere. 

2. Stopnjo razvoja bralne pismenosti preverja na začetku šolskega leta z branjem kratkega 

besedila in na koncu z bralnim testom. Za vsakega učenca ve, na kateri stopnji je. 

3. Individualnega načrta razvijanja bralne pismenosti nima napisanega za nobenega učenca. 

Te podatke si beleži v obliki lastnih zapisov. 

4. Pri pouku slovenščine učno delo celo leto prilagaja učencem, ki že znajo brati. Ti med 

celim šolskim letom dobijo možnost glasnega branja (navodila, pesmi, različna 

besedila) pred razredom. Slednje je potrdilo tudi pet učencev. Dva od njih sta opazila, da 

se učno delo prilagaja. Glasno branje jim je zanimivo in pri njem se počutita dobro. Le 

eden se včasih počuti slabo zaradi izpostavljenosti. V sklopu obravnave črk učiteljica 

včasih izvaja notranjo diferenciacijo (homogene skupine), in sicer s prilagajanjem 

zahtevnosti bralnih nalog. Individualizacije ne izvaja, ker ne ve, ali je smiselno. Štirje 

učenci bralci trdijo, da se učno delo ne prilagaja. Ko ti končajo reševanje nalog, 

pospravljajo ali čakajo druge učence. Samo enemu učencu je pri pouku slovenščine 

dolgčas zaradi neprilagajanja oz. posledično čakanja drugih. 

5. Vsi učenci bralci največ berejo doma. Šolsko spodbudno bralno okolje poleg 

spodbujanja za glasno branje predstavljata bralni kotiček z okoli petindvajsetimi 

enotami knjižnega gradiva in izvajanje Bralnega nahrbtnika. 
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ODDELEK ŠT. 10 
  

1. Učiteljica se drži zahtev učnega načrta za slovenščino (Program, 2011b), in sicer 

postopnosti. 

2. Stopnjo razvoja bralne pismenosti preverja tik pred začetkom obravnave črk z bralnim 

testom. Kljub že začetkom obravnave za nobenega učenca ne ve, na kateri stopnji je. 

3. Individualnega načrta razvijanja bralne pismenosti nima napisanega za nobenega učenca. 

Te podatke si beleži v obliki lastnih zapisov. 

4. Pri pouku slovenščine učno delo ne prilagaja učencem, ki že znajo brati. Notranjo 

diferenciacijo in individualizacijo začne izvajati šele v drugem razredu. Vsi učenci bralci 

trdijo, da se učnega dela ne prilagaja. Ko ti končajo reševanje nalog, čakajo druge 

učence. Nobenemu ni pri pouku slovenščine dolgčas. 

5. Vsi učenci bralci največ berejo doma. Šolsko spodbudno bralno okolje predstavlja 

bralni kotiček z okoli desetimi enotami knjižnega gradiva. 

6. Druga učiteljica oz. vzgojiteljica v procesu razvijanja bralne pismenosti sodeluje 

enakovredno, in sicer se pri poučevanju izmenjujeta. 

 

ODDELEK ŠT. 11 
  

1. Učiteljica se ne drži zahtev učnega načrta za slovenščino (Program, 2011b) zaradi 

njegove prenatrpanosti. 

2. Stopnje razvoja bralne pismenosti ne preverja, ker v prvem razredu učenci še ne 

razvijajo bralno pismenost. Za nobenega učenca ne ve, na kateri stopnji je. 

3. Individualnega načrta razvijanja bralne pismenosti nima napisanega za nobenega učenca. 

Teh podatkov si še ne beleži. 

4. Pri pouku slovenščine učnega dela ne prilagaja učencem, ki že znajo brati. Notranje 

diferenciacije ne izvaja zaradi prenatrpanosti učnega načrta z drugimi cilji. 

Individualizacije ne izvaja med poukom, ampak zunaj njega – v okviru dodatnega pouka. 

Vsi učenci bralci trdijo, da se učno delo ne prilagaja. Ko ti končajo reševanje nalog, 

čakajo druge učence. Nobenemu ni pri pouku slovenščine dolgčas. Učiteljica me je 

opozorila, da v prvem razredu še ni mišljeno, da znajo učenci brati. 

5. Vsi učenci bralci največ berejo doma. Šolsko spodbudno bralno okolje predstavlja 

izvajanje Bralne značke. 

6. Druga učiteljica oz. vzgojiteljica v procesu razvijanja bralne pismenosti sodeluje 

enakovredno, in sicer se pri poučevanju izmenjujeta. 

 

ODDELEK ŠT. 12 
  

1. Učiteljica se drži zahtev učnega načrta za slovenščino (Program, 2011b), in sicer 

spoznavanja črk in zlogovanja. 

2. Stopnje razvoja bralne pismenosti ne preverja, saj da poudarek na branju v drugem 

razredu. Za nobenega učenca ne ve, na kateri stopnji je. 

3. Individualnega načrta razvijanja bralne pismenosti nima napisanega za nobenega učenca. 

Te podatke si ne beleži. 

4. Pri pouku slovenščine učnega dela ne prilagaja učencem, ki že znajo brati. Notranje 

diferenciacije ne izvaja zaradi prenatrpanosti Učnega načrta z drugimi cilji. 

Individualizacije ne izvaja med poukom, ampak zunaj njega –v okviru dodatnega pouka. 

Vsi učenci bralci trdijo, da se učno delo ne prilagaja. Ko ti končajo reševanje nalog, 

čakajo druge učence. Nobenemu ni pri pouku slovenščine dolgčas. Učiteljica me je 

opozorila, da v prvem razredu še ni mišljeno, da znajo učenci brati. 

5. Vsi učenci bralci največ berejo doma. Šolsko spodbudno bralno okolje predstavljata 

bralni kotiček z okoli petimi enotami knjižnega gradiva in izvajanje Bralne značke. 
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6. Druga učiteljica oz. vzgojiteljica v procesu razvijanja bralne pismenosti sodeluje 

enakovredno, in sicer se pri poučevanju izmenjujeta. 

 

ODDELEK ŠT. 13 
  

1. Učiteljica se ne drži zahtev učnega načrta za slovenščino (Program, 2011b), saj cilje in 

zahteve prilagaja po svoje (več dela). 

2. Stopnjo razvoja bralne pismenosti preverja na začetku šolskega leta, vmes in na koncu 

z bralnim testom (glasno branje). Šele po začetku obravnave velikih tiskanih črk ve, 

na kateri stopnji je večina učencev. 

3. Individualnega načrta razvijanja bralne pismenosti nima napisanega za nobenega učenca. 

Te podatke si beleži kot prosto besedilo. 

4. Pri pouku slovenščine učnega dela ne prilagaja učencem, ki že znajo brati, od 

obravnave črk dalje. Notranje diferenciacije ne izvaja. Individualizacije ne izvaja med 

poukom, ampak zunaj njega – v okviru dodatnega pouka. Vsi učenci bralci trdijo, da se 

učno delo prilagaja od obravnave črk dalje, in sicer tako, da so jim deloma prilagojeni 

bralni listi. Kljub temu da nekateri znajo brati že male tiskane črke, vsi dobijo besedila, 

napisana z velikimi tiskanimi črkami. 57 % bralcem je ta naloga zanimiva, ostalim 43 % 

pa prelahka in se posledično zaradi hitrega reševanja in čakanja pri pouku slovenščine 

dolgočasijo. Ti učenci niso znali povedati, ali te liste dobijo v okviru dodatnega ali 

rednega pouka, ker ne poznajo dobro meje med njima. 

5. Vsi učenci bralci največ berejo doma. Šolsko spodbudno bralno okolje predstavlja 

izvajanje Bralne značke. 

6. Druga učiteljica oz. vzgojiteljica v procesu razvijanja bralne pismenosti sodeluje 

enakovredno. 

 

ODDELEK ŠT. 14 
  

1. Učiteljica se drži zahtev učnega načrta za slovenščino (Program, 2011b), in sicer 

sistematičnosti, diferenciacije in individualizacije. 

2. Stopnjo razvoja bralne pismenosti preverja na začetku šolskega leta, vmes in na koncu 

z opazovanjem. Za nobenega učenca ne ve, na kateri stopnji je. 

3. Individualnega načrta razvijanja bralne pismenosti nima napisanega za nobenega učenca. 

Te podatke si beleži samo za problematične učence v svoj zvezek. 

4. Pri pouku slovenščine učnega dela ne prilagaja učencem, ki že znajo brati. Notranje 

diferenciacije in individualizacije ne izvaja, ker da prednost drugim ciljem. Vsi učenci 

bralci trdijo, da se učno delo ne prilagaja. Ko ti končajo reševanje nalog, klekljajo ali 

čakajo druge učence. Nobenemu ni pri pouku slovenščine dolgčas. 

5. Tri četrtine učencev bralcev največ bere doma, četrtina pa v šoli med poukom ali v 

podaljšanem bivanju. Šolsko spodbudno bralno okolje predstavljata bralni kotiček z 

okoli desetimi enotami knjižnega gradiva in izvajanje Bralne značke. 

6. Druga učiteljica oz. vzgojiteljica v procesu razvijanja bralne pismenosti sodeluje 

enakovredno. 

 

ODDELEK ŠT. 15 
  

1. Učiteljica se drži zahtev učnega načrta za slovenščino (Program, 2011b), in sicer 

diferenciacije in individualizacije. 

2. Stopnjo razvoja bralne pismenosti preverja na začetku šolskega leta z bralnim testom in 

vmes (med obravnavo črk) z bralnimi nalogami. Le za nekatere učence ve, na kateri 

stopnji so. 

3. Individualnega načrta razvijanja bralne pismenosti nima napisanega za nobenega učenca. 
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Te podatke si beleži v posebno preglednico s cilji. 

4. Pri pouku slovenščine učno delo prilagaja učencem, ki že znajo brati, od obravnave 

črk dalje. V sklopu obravnave črk izvaja notranjo diferenciacijo (dve homogeni 

skupini), in sicer s prilagajanjem zahtevnosti bralnih nalog. Prav tako tedaj izvaja 

individualizacijo s pomočjo prilagojenih bralnih listov in pisanja/branja povedi ter tudi s 

prilagajanjem bralnega kovčka med celim letom. Noben učenec bralec ne trdi, da se 

učnega dela ne prilagaja. Vsi namreč menijo, da sem sodi možnost glasnega branja. A po 

mojih ugotovitvah, v času obravnave črk, ko sem izvajala raziskavo v razredu, vsi učenci 

dobijo to možnost. Učiteljica me je opozorila, da v prvem razredu še ni mišljeno, da 

znajo učenci brati. 

5. Vsi učenci bralci največ berejo doma. Šolsko spodbudno bralno okolje predstavljata 

izvajanje Bralne značke in Bralnega kovčka. 

6. Druga učiteljica oz. vzgojiteljica v procesu razvijanja bralne pismenosti sodeluje 

neenakovredno, in sicer pri delu v skupinah vodi eno. Preostali del pouka je v pomoč. 

 

ODDELEK ŠT. 16 
  

1. Učiteljica se drži zahtev učnega načrta za slovenščino (Program, 2011b), in sicer 

diferenciacije in individualizacije. 

2. Stopnjo razvoja bralne pismenosti preverja na začetku šolskega leta z bralnim testom in 

vmes (med obravnavo črk) z bralnimi nalogami. Le za nekatere učence ve, na kateri 

stopnji so. 

3. Individualnega načrta razvijanja bralne pismenosti nima napisanega za nobenega učenca. 

Te podatke si beleži v posebno preglednico s cilji. 

4. Pri pouku slovenščine učno delo prilagaja učencem, ki že znajo brati, od obravnave 

črk dalje. V sklopu obravnave črk izvaja notranjo diferenciacijo (dve homogeni 

skupini), in sicer s prilagajanjem zahtevnosti bralnih nalog. Prav tako tedaj izvaja 

individualizacijo s pomočjo prilagojenih bralnih listov ter tudi s prilagajanjem bralnega 

kovčka med celim letom. Trije učenci bralci trdijo, da se učno delo prilagaja, in sicer da 

dobijo v branje daljše besede. Ta prilagoditev je zanje prelahka, a ne povzroči 

dolgočasja. Pet učencev bralcev trdi, da se učno delo ne prilagaja. Ko ti končajo 

reševanje nalog, rišejo ali čakajo druge učence. Samo dvema učencema iz drugo 

omenjene skupine je pri pouku slovenščine dolgčas zaradi ne prilagajanja oz. posledično 

čakanja drugih. Učiteljica me je opozorila, da v prvem razredu še ni mišljeno, da znajo 

učenci brati. 

5. Sedem osmin učencev bralcev največ bere doma, osmina pa v šoli med poukom. Šolsko 

spodbudno okolje predstavljajo bralni kotiček z okoli tridesetimi enotami knjižnega 

gradiva ter izvajanje Bralne značke in Bralnega kovčka. 

6. Druga učiteljica oz. vzgojiteljica v procesu razvijanja bralne pismenosti sodeluje 

neenakovredno, in sicer pri delu v skupinah vodi eno. 

 

ODDELEK ŠT. 17 
  

1. Učiteljica se drži zahtev učnega načrta za slovenščino (Program, 2011b), in sicer 

postopnosti in vezanja. 

2. Stopnjo razvoja bralne pismenosti preverja na začetku šolskega leta, vmes in na koncu 

z glasnim branjem nalog. Šele po začetku obravnave velikih tiskanih črk ve, na kateri 

stopnji je posamezen učenec. 

3. Individualnega načrta razvijanja bralne pismenosti nima napisanega za nobenega učenca. 

Te podatke si beleži v posebno preglednico s cilji. 

4. Pri pouku slovenščine učno delo prilagaja učencem, ki že znajo brati, od obravnave 
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črk dalje. Notranje diferenciacije ne izvaja zaradi problematične discipline. Prav tako ne 

individualizacije. Vsi učenci bralci trdijo, da se učno delo ne prilagaja. Ko ti končajo 

reševanje nalog, rišejo ali čakajo druge učence. Nobenemu ni pri pouku slovenščine 

dolgčas. 

5. Devet desetin učencev bralcev največ bere doma, desetina pa v šoli v podaljšanem 

bivanju. Šolsko spodbudno bralno okolje predstavljata bralni kotiček z okoli petimi 

enotami knjižnega gradiva in izvajanje Bralne značke. 

6. Druga učiteljica oz. vzgojiteljica v procesu razvijanja bralne pismenosti ne sodeluje, saj 

na tem področju ni tako strokovno podkovana. 

 

ODDELEK ŠT. 18 
  

1. Učiteljica se drži zahtev učnega načrta za slovenščino (Program, 2011b), in sicer 

postopnosti. 

2. Stopnjo razvoja bralne pismenosti preverja na začetku šolskega leta, vmes in na koncu 

z glasnim branjem besed. Šele po začetku obravnave velikih tiskanih črk ve, na kateri 

stopnji je večina učencev. 

3. Individualnega načrta razvijanja bralne pismenosti nima napisanega za nobenega učenca. 

Te podatke si beleži v posebno preglednico s cilji. 

4. Pri pouku slovenščine učno delo prilagaja učencem, ki že znajo brati, od obravnave 

črk dalje. Notranje diferenciacije ne izvaja. V sklopu obravnave črk izvaja 

individualizacijo s prilagojeno zahtevnostjo besed/povedi, namenjenih glasnemu branju 

učencev. Vsi učenci bralci trdijo, da se učno delo ne prilagaja. Ko ti končajo reševanje 

nalog, čakajo druge učence. Nobenemu ni pri pouku slovenščine dolgčas. 

5. Vsi učenci bralci največ berejo doma. Šolsko spodbudno bralno okolje predstavljata 

bralni kotiček z okoli petimi enotami knjižnega gradiva in izvajanje Bralne značke. 

6. Druga učiteljica oz. vzgojiteljica v procesu razvijanja bralne pismenosti sodeluje 

neenakovredno, in sicer je zgolj v pomoč. 

 

ODDELEK ŠT. 19 
  

1. Učiteljica se drži zahtev učnega načrta za slovenščino (Program, 2011b), in sicer 

diferenciacije in individualizacije. 

2. Stopnjo razvoja bralne pismenosti preverja na začetku šolskega leta in na koncu z 

ocenjevalno shemo bralnih zmožnosti. Le za nekatere učence ve, na kateri stopnji so. 

3. Individualnega načrta razvijanja bralne pismenosti nima napisanega za nobenega učenca. 

Te podatke si beleži v posebno preglednico s cilji. 

4. Učno delo prilagaja učencem, ki že znajo brati, od obravnave črk dalje. V sklopu 

obravnave črk izvaja notranjo diferenciacijo (dve homogeni skupini) in 

individualizacijo, in sicer s prilagajanjem zahtevnosti bralnih nalog. Vsi učenci bralci 

trdijo, da se učno delo ne prilagaja. Ko ti končajo reševanje nalog, gledajo in berejo 

knjige ali dobijo drugo nalogo. Nobenemu ni pri pouku slovenščine dolgčas. Učiteljica 

mi je omenila, da veliko učencev, ki ob vstopu v šolo že znajo brati, ne napredujejo v 

razvoju bralne pismenosti, ampak so na enaki stopnji tudi ob koncu šolskega leta. 

5. Dve tretjini učencev bralcev največ bere doma, ena tretjina pa v šoli med poukom. 

Šolsko spodbudno bralno okolje predstavljajo bralni kotiček z okoli dvajsetimi 

enotami knjižnega gradiva in opismenjevalni kotiček z bralnimi nalogami ter izvajanje 

Noči branja. 

6. Druga učiteljica oz. vzgojiteljica v procesu razvijanja bralne pismenosti sodeluje 

neenakovredno, in sicer je zgolj v pomoč. 
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ODDELEK ŠT. 20 
  

1. Učiteljica se drži zahtev učnega načrta za slovenščino (Program, 2011b), in sicer 

sistematičnosti. 

2. Stopnjo razvoja bralne pismenosti preverja na začetku šolskega leta in na koncu z 

ocenjevalno shemo bralnih zmožnosti, vmes pa (med obravnavo črk) z bralnimi listi. Za 

vsakega učenca ve, na kateri stopnji je. 

3. Individualnega načrta razvijanja bralne pismenosti nima napisanega za nobenega učenca. 

Te podatke si beleži v posebno preglednico s standardi znanja in s 

sposobnostmi/spretnostmi. 

4. Učno delo celo leto prilagaja učencem, ki že znajo brati. V sklopu obravnave črk izvaja 

notranjo diferenciacijo v dveh homogenih skupinah, in sicer s prilagajanjem 

zahtevnosti bralnih nalog, med celim šolskim letom pa v heterogenih skupinah. Tedaj 

bralci dobijo možnost brati. V sklopu obravnave črk izvaja tudi individualizacijo, in 

sicer s prilagajanjem zahtevnosti bralnih nalog ter branjem različno zahtevnih besedil z 

različnimi črkami. Vsi učenci bralci trdijo, da se učno delo prilagaja, in sicer v sklopu 

obravnave črk dobijo drugačno besedilo, si lahko za tiho branje izberejo knjigo z malimi 

tiskanimi črkami ter dobijo težje naloge. Trem učencem se zdijo prilagoditve zanimive, 

dvema pa prelahke – ta dva učenca zaradi nizke zahtevnosti nalog hitro končata 

reševanje in nato čakata ostale sošolce. Eden izmed njiju se pri tem dolgočasi, drugi ne. 

5. Vsi učenci bralci največ berejo doma. Šolsko spodbudno bralno okolje poleg 

spodbujanja za glasno branje predstavljajo bralni kotiček z okoli dvajsetimi enotami 

knjižnega gradiva in opismenjevalni kotiček z bralnimi nalogami ter izvajanje Noči 

branja. 

6. Druga učiteljica oz. vzgojiteljica v procesu razvijanja bralne pismenosti sodeluje 

neenakovredno, in sicer pomaga šibkejšim. 
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9.6 UGOTOVITVE IN POTRDITEV RAZISKOVALNIH 

CILJEV 

Z izvedeno raziskavo sem potrdila eno izmed osrednjih trditev svojega magistrskega dela, in 

sicer da nekateri učenci ob vstopu v šolo že berejo. V vsakem razredu je bilo nekaj bralcev – v 

nekaterih manj, v drugih več. Stopnjo razvoja bralne pismenosti sem s kratkim branjem 

izbranega besedila preverila pri 431 učencih prvega razreda. V celotnem vzorcu je bilo 

bralcev 155; to predstavlja dobro tretjino (36 %) vseh testirancev. Bistvenih razlike med 

spoloma ni. Vsi bralci so pojasnili, da so se brati naučili pred začetkom formalnega šolanja in 

da je bilo njihovo domače okolje v predšolskem obdobju bralno spodbudno. Povedali so mi, 

da so se brati naučili skupaj s starši ali s starimi starši ter da je doma družinsko (skupno) 

branje pogosto. Nekateri so bili za branje spodbujeni od staršev zaradi njihovega bližajočega 

se vstopa v šolo. Ugotovila sem, da je domače spodbudno bralno okolje pri učencih bralcih 

veliko pripomoglo k oblikovanju notranje bralne motivacije oz. bralnega interesa. Samo 6 (4 

%) učencev od 155 učencev bralcev ne mara brati, drugi vsi radi prebirajo knjige ali drugo 

knjižno gradivo. Pri preverjanju stopnje razvoja bralne pismenosti sem ločila bralce, ki berejo 

samo velike tiskane črke, in tiste, ki berejo tudi male. Delež prvih glede na celoten vzorec je 

22 %, delež drugih pa 14 %. Ugotovila sem, da ima skupina drugo omenjenih učencev 

približno enako razvito tehniko branja velikih in malih tiskanih črk, kljub temu da so vsi 

povedali, da so se najprej naučili brati velike tiskane črke, kmalu zatem pa še male. Vsi ti 

bralci so potrdili, da so se naučili brati že pred vstopom v šolo. Z branjem besedil sem 

preverjala tehniko branja in bralno razumevanje. Pri tistih, ki so brali že delno tekoče ali 

tekoče, sem preverila tudi upoštevanje izraznosti in ločil. Ugotovila sem, da ima večina teh 

učencev bolj razvito bralno razumevanje od tistih, ki berejo netekoče, saj so tehniko branja že 

skoraj usvojili. Njihovo branje postaja vedno bolj avtomatizirano. Tako se lahko miselno 

osredotočijo bolj na to, kaj berejo, in manj na to, kako berejo. Noben izmed učencev pa ni 

imel razvite tehnike branja do stopnje, pri kateri bi upošteval tudi izraznost in ločila. 

Učencem, ki so brali besedilo, napisano z malimi tiskanimi črkami, sem pri bralnem 

razumevanju zastavila eno zahtevnejše vprašanje, na katero niso našli dobesednega odgovora 

v besedilu. Nanj je znalo pravilno odgovoriti le 13 učencev od 62 vprašanih. To pomeni, da 

večina prvošolcev še nima oblikovanega divergentnega mišljenja; to je seveda za pet- in 

šestletnike običajno. 

 

Predstavljene ugotovitve so bile moja iztočnica za nadaljnje izvajanje raziskave in iskanje 

potrditev za raziskovalne cilje. Prvi raziskovalni cilj je bil, »ugotoviti, kako se učitelji držijo 

zahtev učnega načrta za slovenščino (Program, 2011b) na področju razvijanja bralne 

pismenosti v prvem razredu osnovne šole«. Zahteve so sledeče. 

1. Preverjanje razvitosti veščin, spretnosti in zmožnosti, potrebnih za branje, na začetku 

vzgojno-izobraževalnega obdobja in sproti 

Samo 2 učiteljici (10 %) se popolnoma držita te zahteve in hkrati tudi za vsakega učenca 

vesta, na kateri stopnji razvoja bralne pismenosti je. Več kot polovica (60 %) jih slednje 

preverja tik pred obravnavo velikih tiskanih črk z različnimi bralnimi testi, vmes v sklopu 

omenjene obravnave pa z raznimi bralnimi nalogami ali glasnim branjem. Ugotovila sem, da 

kljub pogostemu preverjanju v drugi polovici šolskega leta učiteljice ne vedo točno, na kateri 

stopnji razvoja bralne pismenosti je posameznik. Vedo le za nekatere – običajno za tiste, ki v 

bralnih sposobnostih močno izstopajo ali imajo velike težave, ter za tiste, ki so karakterno 

glasnejši. Zaradi tega zanje ne morem trditi, da je njihovo sprotno preverjanje med obravnavo 

črk pogosto in dosledno. V 5 oddelkih (25 %) za preverjanje stopnje razvoja bralne zmožnosti 

uporabljajo ocenjevalne sheme S. Pečjak, L. Magajna in A. Podlesek (2011b). Le v 2 oddelkih 
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jih časovno izvedejo ustrezno – na začetku in na koncu šolskega leta –, v 3 pa samo tik pred 

obravnavo velikih tiskanih črk. 

2. Izdelava individualnega načrta razvijanja zmožnosti branja 

Nobena učiteljica nima izdelanega individualnega načrta razvijanja zmožnosti branja. Kot 

razlog so nekatere izpostavile časovno zamudno beleženje. Le v enem primeru v kolektivu 

trenutno teče pogovor o njegovi izdelavi. Samo 4 učiteljice (20 %) si ne beležijo omenjenega 

razvoja za učence, ki že znajo brati. Ostale (80 %) si delajo beležke v svoje zvezke kot lastne 

zapiske v prosti obliki besedila, ali v alinejah, ali kot zapis ciljev/sposobnosti/spretnosti/ 

standardov znanja v posebni preglednici. 

3. Individualizirano, postopno in sistematično razvijanje zmožnosti branja 

Nobena učiteljica v odgovoru na vprašanje o zahtevah Učnega načrta za slovenščino 

(Program, 2011b) v sklopu razvoja bralne pismenosti ni naštela vseh omenjenih zahtev pod to 

točko. Velika večina (90 %) je omenila eno ali dve, nekatere med njimi pa so se naštevanju 

izognile z besedo »vseh«. Pri slednjih sem iz nebesednega sporočanja razbrala, da ne vedo 

točno, katere bi omenile. Veliko učiteljic je kot zahtevo učnega načrta za slovenščino 

izpostavilo tudi diferenciacijo. Le 1 (5 %) se zaradi njegove prenatrpanosti zahtev ne drži, ena 

(5 %) pa jih prilagaja po svoje. 

 

Drugi raziskovalni cilj pa je bil, »ugotoviti, kako učitelji pri pouku slovenščine prilagajajo 

učno delo učencem, ki že znajo brati, v prvem razredu osnovne šole«. V dveh tretjinah 

obiskanih oddelkov (65 %) je učiteljica pri pouku slovenščine prilagajala učno delo učencem, 

ki že znajo brati. Ko sem povezala podatke, ki sem jih pridobila z opazovanjem, intervjuji z 

bralci in intervjujem z učiteljico sem ugotovila, da samo 3 učiteljice (15 %) dosledno izvajajo 

prilagoditve med celim letom, in sicer učencem dajo možnost glasnega branja. To je zanje 

zanimivo in pri tem se počutijo dobro. Ostala polovica učiteljic (50 %), ki učno delo 

prilagajajo, prilagoditve izvaja samo v sklopu obravnave velikih tiskanih črk v drugi polovici 

šolskega leta. Tedaj učno delo najpogosteje (v 55 % oddelkov) prilagodijo z izvajanjem 

notranje diferenciacije, in sicer učence večinoma delijo v 2 homogeni skupini – na skupaj 

učno šibkejše in učno »običajne« ter na učno močnejše. Slednje kaže na to, da učiteljice kljub 

izvajanju notranje diferenciacije vseeno niso posebej pozorne na tiste bralce, ki v prvem 

razredu že berejo. Izjema pri omenjeni delitvi je le 1 učiteljica (5 %), ki učence deli v 3 ali 4 

homogene skupine. Njeni učenci bralci so se edini tudi pohvalili, da jim učiteljica kot 

prilagoditev da za brati besedila, napisana z malimi tiskanimi črkami. Kljub temu da je še v 

70 % oddelkov bralcev, ki berejo velike in male tiskane črke, kar nekaj, je to edini primer, pri 

katerem se učiteljica tega dejansko zaveda. V sklopu obravnave črk in izvajanja notranje 

diferenciacije so za učence prilagojene bralne naloge različne zahtevnosti. Druge prilagoditve, 

ki jih učiteljice načrtujejo, v tem času so izvedene v sklopu individualizacije. A le-to izvajajo 

v 20 % primerov. Običajno individualno prilagodijo besede za branje oz. bralne liste. 35 % 

učiteljic učnega dela učencem, ki že znajo brati, ne prilagaja. Kot razlog so izpostavile 

prenatrpanost učnega načrta za slovenščino (Program, 2011b) in večji poudarek branju v 

drugem razredu. Opisano pomanjkanje prilagoditev so potrdili tudi učenci bralci. Ko pri 

pouku slovenščine končajo reševanje nalog, najpogosteje čakajo, da drugi sošolci prav tako 

končajo. Zanimivo je, da je to čakanje le redko katerim dolgočasno. Nekateri se tedaj 

zamotijo z risanjem, igranjem, gledanje in branjem knjig ter reševanjem drugih nalog. Velika 

večina učencev se med poukom slovenščine kljub večjim bralnim sposobnostim in njim 

neprilagojenemu učnemu delu ne dolgočasi. 

 

V sklopu izvajanja te raziskave pa me je dodatno tudi zanimalo, ali je šolsko okolje, ki ga 

prvošolci obiskujejo, bralno spodbudno in ali pri procesu razvijanja bralne pismenosti 
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sodeluje tudi druga učiteljica oz. vzgojiteljica v oddelku. V vseh obiskanih oddelkih sem 

»občutila« in opazila vsaj kakšen element, ki nakazuje bralno spodbudno okolje. V 75 % 

razredov se nahaja »bralni kotiček« z različnim številom knjižnega gradiva. V sklopu 

obravnave velikih tiskanih črk se v 10 % oddelkov nahaja tudi »opismenjevalni kotiček« oz. 

»center dejavnosti za opismenjevanje«, v katerem lahko učenci individualno razvijajo 

sposobnosti in spretnosti za branje in pisanje. V 85 % oddelkov se izvaja vsaj en bralni 

projekt, in sicer Bralna značka, Bralni nahrbtnik, Bralni kovček, Joštovih 36 ali Noč branja. V 

15 % oddelkov je spodbuda za branje v šolskem okolju res velika. Te učiteljice spodbujajo h 

glasnemu branju, izvajajo bralne projekte in skrbijo za bralni ali opismenjevalni kotiček v 

razredu. Gre za iste učiteljice, ki tudi celotno leto dosledno izvajajo prilagoditve učencem 

bralcem. V polovici oddelkov (50 %), ki imajo drugo učiteljico oz. vzgojiteljico, le-ta v 

procesu branja sodeluje enakovredno kot razredničarka, saj si poučevanje pri vseh predmetih 

popolnoma delita. V preostali polovici primerov (50 %) je njeno sodelovanje neenakovredno, 

in sicer v razredu deluje kot vodja ene skupine pri izvajanju notranje diferenciacije ali kot 

pomoč. 

 

 

9.7 ZAKLJUČEK IN PREDLOGI ZA UČITELJA 

V izvedeni raziskavi sem ugotovila, da je delež otrok, ki ob vstopu v osnovno šolo že berejo, 

tretjinski in ni zanemarljiv ter da imajo ti bralci doma spodbudno bralno okolje, ki je 

pripomoglo k oblikovanju njihove notranje bralne motivacije oz. oblikovanju bralnega 

interesa. Razredniki prvega razreda bi se morali tega dobro zavedati in oblikovati prvošolcem 

bralcem bralno okolje, v katerem bi bilo poskrbljeno za njihov optimalen bralni razvoj. A to 

ni vedno tako. Velika večina ne razvija bralne pismenosti pri omenjenih učencih sistematično, 

individualizirano in postopno. Pred njih ne postavlja bralnih izzivov in jih ne spodbuja k 

nadaljnjemu razvoju te zmožnosti. Učenci bralci morajo tako počakati ostale sošolce, da jih v 

branju dohitijo in šele nato so tudi oni spodbujeni k nadaljnjemu razvoju bralne pismenosti. 

Zanimivo je, da je zelo malo učencem bralcem to čakanje dolgočasno in bralno 

nemotivacijsko. To situacijo sprejmejo kot običajno v šolskem sistemu. Vsi pa se radi 

pohvalijo, kako so doma nevsiljivo spodbujeni k branju različnega gradiva. Naj bo v 

prihodnje tako tudi v šoli. Nekaj predlogov za prilaganje učnega dela pri pouku slovenščine za 

učence bralce je napisanih v poglavju 7 Prilagoditve za učence, ki že znajo brati v prvem 

razredu. 
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10 SKLEP 

Namen magistrskega dela je bil doprinos k poučevanju razvijanja bralne pismenosti v prvem 

razredu osnovne šole na področju didaktike slovenščine, in sicer natančneje opozoriti na 

tretjino učencev, ki ob vstopu v šolo že berejo, ter na njihov optimalen razvoj bralne 

pismenosti, ki je mogoč le v bralno spodbudnem okolju. Slednje je mogoče le, če učitelj 

poskrbi za individualizirano, postopno in sistematično razvijanje njihove bralne pismenosti 

oz. za prilagajanje učnega dela v sklopu razvijanja omenjene zmožnosti. Še pred 

načrtovanjem prilagoditev za učence bralce, pa mora učitelj na začetku šolskega leta in v 

celotnem vzgojno-izobraževalnem obdobju preverjati, na kateri stopnji razvoja bralne 

pismenosti je posamezen učenec. Vse to od učitelja zahteva veliko truda, časa, znanja, 

sposobnosti in samoiniciativnosti, zato v praksi običajno ni prisotno. Kljub temu želim z 

magistrskim delom učitelje opozoriti na to pomembnost in jih spodbuditi k izvajanju 

prilagoditev učnega dela tudi za učence bralce. Za lažje načrtovanje slednjega mora učitelj za 

vsakega učenca oblikovati individualni načrt beleženja razvoja bralne zmožnosti. 

 

Na podlagi izvedene raziskave lahko povzamem, da so učiteljice, ki razvijanje bralne 

pismenosti dojemajo kot zelo pomemben del vsakdanjika in branje kot pomembno sposobnost 

delovanja v družbi, učencem odličen bralni zgled. Prav tako med poučevanjem spontano, 

nevsiljivo, a pogosto načrtno pri učencih krepijo zavedanje o pomembnosti branja. Na začetku 

šolskega leta preverijo stopnjo razvoja bralne pismenosti pri vseh učencih in njihov napredek 

dosledno spremljajo med celotnim šolskim letom. Prav tako učencem ves čas omogočajo 

spodbudno bralno okolje z izvajanjem bralnih projektov, oblikovanjem bralnih kotičkov in 

spodbujanjem h glasnemu ali tihemu branju. Učno delo prilagajo učencem bralcem celo leto, 

a le kot glasno branje. Z izvajanjem različnih didaktičnih pristopov začnejo šele v sklopu 

obravnave črk. Trud in energijo, ki ju učiteljica vloži v oblikovanje spodbudnega bralnega 

okolja, učenci opazijo. Ni zaman. Opisanih zgledov učiteljic, ki so v procesu razvoja bralne 

pismenosti pozorne tudi na učence, ki v prvem razredu že berejo, je zelo malo. A nekaj jih je. 

Naj bodo te zgled, da je tudi v prvem razredu mogoče poskrbeti za optimalen razvoj učencev 

bralcev. 
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12 PRILOGE 

12.1 BRALNA TESTA 

12.1.1  BRALNI TEST: VELIKE TISKANE ČRKE 

 

NEKOČ JE ŽIVEL ZMAJ. PRAVZAPRAV NI BIL ZMAJ, AMPAK ZMAJČEK. IMEL JE 

DEBELE OČI, ZMAJSKI RILČEK, ŠILASTA UŠESA IN DOLG REP, KI JE BIL TUDI 

ZAŠILJEN. POTEPAL SE JE PO MESTU IN PO DEŽELI IN JE BIL NASPLOH ZELO 

RADOVEDEN. ŠE POSEBEJ RAD JE IMEL ZMEŠNJAVE, ZATO SO GA KLICALI ZMAJ 

DIRENDAJ. 

Vir: Kovič, K. (1991). Zmaj Direndaj. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Potek: 

Učenec mi individualno prebere odlomek iz pravljice Zmaj Direndaj avtorja Kajetana Koviča. 

Po branju mu zastavim nekaj vprašanj o prebranem besedilu. S tem preverim učenčevo bralno 

razumevanje in memoriranje. 

 

Vprašanja za preverjanje bralnega razumevanja: 

O KOM GOVORI BESEDILO? 

O zmaju oz. zmajčku. 

KAKŠEN JE BIL? 

Imel je debele oči, zmajski rilček, šilasta ušesa in dolg zašiljen rep. 

KJE VSE SE JE POTEPAL? 

Po mestu in po deželi. 

KAKO SO GA KLICALI? 

Zmaj Direndaj. 

ZAKAJ SO GA KLICALI TAKO? 

Ker je imel rad zmešnjave. 
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12.1.2  BRALNI TEST: MALE TISKANE ČRKE 

 

V velikem bloku na Tržaški cesti stanuje Jure, deček, ki je spomladi praznoval 

svoj peti rojstni dan in navadno nosi kavbojke brez naramnic. Najrajši imata 

Jureta očka in mamica, a še malo bolj teta Otilija. Teta Otilija nikoli ne vleče 

Jureta za ušesa, čeprav so zelo velika. Kadar Jure, recimo, dela dež iz koruznega 

zdroba ali z lokom strelja po dnevni sobi, teta Otilija zamiži in zapre kuhinjska 

vrata, da ga ne bi videla. 

Tako je z Juretom vse v najlepšem redu. 

Vir: Saša, V. (2010). Jure Kvak Kvak. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Potek: 

Učenec mi individualno prebere odlomek iz pravljice Jure – Kvak, Kvak avtorice Saše Vegri. 

Po branju mu zastavim nekaj vprašanj o prebranem besedilu. S tem preverim učenčevo bralno 

razumevanje in memoriranje. 

 

Vprašanja za preverjanje bralnega razumevanja: 

O kom govori besedilo? 

O dečku Juretu. 

Kje stanuje deček? 

V velikem bloku na Traški cesti. 

Kdo ga ima še raje, kot ga imata očka in mamica? 

Teta Otilija. 

Ali ga teta kdaj vleče za ušesa? 

Ne. 

Kaj naredi teta, ko recimo deček strelja z lokom po dnevni sobi? 

Zamiži in zapre kuhinjska vrata, da Jureta ne bi videla. 

* Zakaj ga teta noče videti, ko deček dela dež iz koruznega zdroba ali z lokom strelja po 

dnevni sobi? 

(Učenec izrazi svoje mišljenje.) 
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12.2 OCENJEVALNA PREGLEDNICA STOPNJE 

RAZVITOSTI BRALNE PISMENOSTI 

Učenčevo stopnjo razvitosti bralne pismenosti sem določila s pomočjo kategorizacije 

tipološkega vidika in ne razvojnega. Osredotočila sem se na tekočnost branja in tudi na bralno 

razumevanje, in sicer slednje v smislu odgovarjanja na vprašanja o prebranem besedilu. 

Lastne kriterije za tekočnost branja sem povezala z naslednjimi: 

 

Preglednica 158: Kriteriji za tekočnost branja 

(Barone, Mallette, Xu, 2005 v Marjanovič Umek idr., 2012: 60) 

 1 – ni tekoče 2 – delno tekoče 3 – tekoče 

Natančnost Pod 90 % 90-94 % 95-100 % 

Ritem  pogosto omahovanje, 

 številni premori, 

 pogoste ponovitve, 

 menjajoč razburkan ritem 

 manj omahovanja, 

 nekaj premorov, 

 nekaj ponovitev, 

 relativno enakomeren 

ritem 

 redka omahovanja, 

 redki premori, 

 redke ponovitve, 

 enakomeren ritem 

Tehnika  bere besedo za besedo, 

 ne upošteva ločil 

 bere skupine besed in le 

izjemoma besedo za 

besedo, 

 upošteva nekatera ločila 

 bere smiselno skupine 

besed, 

 upošteva ločila 

Izraznost  monotono branje  branje z nekaj izraznosti  ustrezna izraznost 

 

 

Kriterije za bralno razumevanje sem oblikovala sama. 

 Slabo bralno razumevanje – Učenec odgovori na manj kot polovico vprašanj pravilno. 

 Polovično bralno razumevanje – Učenec odgovori na približno polovico vprašanj 

pravilno. 

 Dobro bralno razumevanje – Učenec odgovori na vsa ali skoraj vsa vprašanja pravilno. 

Možen je en napačni odgovor. 

Učencem, ki so brali besedilo, napisano z malimi tiskanimi črkami sem zastavila tudi eno 

težje oz. miselno vprašanje. Pri tistih, ki so nanj odgovorili pravilno, sem poleg prostora za 

oznako dobrega bralnega razumevanja naredila oznako »M*«. 
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Preglednica 159: Ocenjevalna preglednica stopnje razvitosti bralne pismenosti za učence 
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Preglednica 160: Ocenjevalna preglednica stopnje razvitosti bralne pismenosti za učenke 
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12.3 INTERVJU Z UČITELJICO/UČITELJEM 

 

 

 

 

 

1. vprašanje: ZAHTEVE UČNEGA NAČRTA 

Ali se pri razvijanju bralne pismenosti držite zahtev učnega načrta? 

 Po odgovoru »da« sledi vprašanje: Katerih? 

 Po odgovoru »ne« sledi vprašanje: Zakaj ne? 

 

2. vprašanje: PREVERJANJE STOPNJE RAZVOJA 

Ali na začetku in koncu šolskega leta ter tudi vmes preverjate stopnjo razvoja bralne 

pismenosti pri učencih? 

 Po odgovoru »da« sledi vprašanje: Kako? 

 Če ne omeni individualnega načrta, sledi vprašanje: Ali imate za vsakega učenca 

oblikovan tudi individualni načrt za beleženje njegovega razvoja bralne pismenosti? 

 

 Po odgovoru »da« sledi: Prosim, ali mi lahko pokažete omenjene 

individualne načrte. 

 Po odgovoru »ne« sledi vprašanje: Kako si beležite slednje? 

 

 Po odgovoru »ne« sledi vprašanje: Zakaj ne? 

 Dodam: Kako si beležite razvoj bralne pismenosti pri učencih? 

 

 

3. vprašanje: NOTRANJA DIFERENCIACIJA 

Ali notranje diferencirate učno delo v sklopu razvoja bralne pismenosti tudi za učence, ki že 

znajo brati? 

 Po odgovoru »da« sledi vprašanje: Kako? 

 Po odgovoru »ne« sledi vprašanje: Zakaj ne? 

 

 

 

  

DA. NE. 

 

 

DA. NE. 

 

DA. NE. 

 

 

 

DA. NE. 

 

 

OSNOVNA ŠOLA:     RAZRED:  DATUM: 
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4. vprašanje: INDIVIDUALIZACIJA 

Ali individualizirate učno delo v sklopu razvoja bralne pismenosti tudi za učence, ki že znajo 

brati? 

 Po odgovoru »da« sledi vprašanje: Kako? 

 Po odgovoru »ne« sledi vprašanje: Zakaj ne? 

 

5. vprašanje: VLOGA VZGOJITELJICE 

(Opomba: Vprašanje zastavim le, če učitelj/-ica tega ne pojasni že pri preteklih odgovorih.) 

Ali pri procesu razvoja bralne pismenosti sodeluje tudi vzgojiteljica oz. druga učiteljica v 

razredu? 

 Po odgovoru »da« sledi vprašanje: Kako je vključena v ta proces? 

 

 Po odgovoru »ne« sledi vprašanje: Zakaj ne? 

 

 

 

  

DA. NE. 

 

 

DA. NE. 
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12.4 OPAZOVALNI LIST 

OSNOVNI PODATKI 
 

Datum opazovanja:  

 
OŠ:  

Šol. ura opazovanja:  

 
Oddelek:  

Opazovalec:  
 

Št. učencev:  

 

OPAZOVANJE UČNIH UR SLOVENŠČINE – jezikovni in književni del 
 

Preglednica 161: Opazovalna preglednica 

KAJ OPAZUJEM? 
/ ali  

A/B/C/Č 
DODATNA RAZLAGA 

Učitelj/-ica učencem, ki že znajo brati, 

prilagaja učno delo, a ne z notranjo 

diferenciacijo in individualizacijo. 

 + Kako se izpostavljeni učenci ob tem počutijo? 

Učitelj/-ica učencem, ki že znajo brati, da 

možnost, da berejo pred ostalimi učenci 

(npr. glasno preberejo navodila naloge). 

  

Učitelj/-ica učencem, ki že znajo brati, 

prilagodi učno delo na drugačen način. 

Kako ga prilagodi? 

  

Učitelj/-ica notranje diferencira učno delo.   

Učitelj/-ica oblikuje heterogene skupine. 

(Op.: Pozornost opazovalca je usmerjena na učence, 

ki že znajo brati.) 

  

Učitelj/-ica oblikuje skupine po kriteriju: 

A) stopnja razvoja bralne pismenosti, 

B) drugo. 

  

Vloga učencev, ki že znajo brati, po je 

navodilih učitelja/-ice: 

A) enaka vlogi ostalih članov skupine, 

B) da so »tutorji« ostalim članom skupine, 

C) da glasno berejo ostalim članom 

skupine, 

Č) drugačna od naštetih. 

  

Učenci, ki že znajo brati, imajo z vidika 

branja izpostavljeno vlogo. Sprejmejo jo: 

A) z veseljem, 

B) kot breme, 

C) se ob tem ne počutijo dobro, 

Č) drugo. 
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Sodelovanje učencev, ki že znajo brati, 

in ostalih v skupinah je z vidika razvoja 

bralne pismenosti: 

A) pozitivno – pozitiven vpliv drug na 

drugega; 

B) negativno – ni ustrezne medsebojne 

interakcije. 

 

 

 

 

 

 

 

To ugotavljam z opazovanjem vedenja in 

medsebojnega sodelovanja. 

Učitelj/-ica oblikuje homogene skupine. 

(Op.: Pozornost opazovalca je usmerjena skupino 

učencev, ki že znajo brati.) 

  

Učitelj/-ica oblikuje skupine po kriteriju: 

A) stopnja razvoja bralne pismenosti, 

B) drugo. 

  

Učenci, ki že znajo brati, po navodilih 

učitelja/-ice opravljajo naloge: 

A) prilagojene njihovi stopnji razvoja 

bralne pismenosti, 

B) enake kot ostali učenci. 

 Kakšne so te naloge? 

Učitelj/-ica individualizira učno delo 

učencem, ki že znajo brati. 
  

Učenci, ki že znajo brati, po navodilih 

učitelja/-ice opravljajo naloge: 

prilagojene njihovi stopnji razvoja bralne 

pismenosti. 

  

Učencem so omenjene prilagojene naloge: 

A) zanimive (jim predstavljajo izziv) 

B) prelahke, 

C) pretežke. 

 

 

 

 

To ugotavljam z opazovanjem vedenja, odzivov 

in opažanj dolgočasja. 

Učitelj/-ica ne prilagaja učnega dela 

učencem, ki že znajo brati. 
  

Ob reševanjem omenjenih enakih nalog sem 

opazila, da učenci, ki že znajo brati,: 

A) dolgočasno spremljajo reševanje, 

B) hitro končajo reševanje in ne dobijo 

nadaljnje ustrezne zaposlitve, 

C) hitro končajo reševanje in dobijo nadaljnjo 

ustrezno zaposlitev. 

Č) drugo. 

 

 

 

 

 

 

Kako vpliva to na ostale učence? 
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12.5 INTERVJU Z UČENKO/UČENCEM, KI ŽE ZNA BRATI 

 

 

 

 

 

1. vprašanje: ZAČETEK BRANJA IN BRALNA MOTIVACIJA 

V razredu si eden/ena izmed tistih, ki že znajo brati. Kdaj si se naučil/-a brati? 

 
Dodam: Ali rad/-a bereš? 

Dodam še: Kje največ bereš  –  doma ali v šoli? 

       Po odgovoru »v šoli« sledi vprašanje: V šoli med poukom ali odmori ali v 

       podaljšanem bivanju? 

 

2. vprašanje: PRILAGAJANJE NALOG 

Ali pri slovenščini v šoli dobiš od učiteljice drugačne naloge od nalog, ki jih dobijo učenci, ki še 

ne znajo brati? 

 Po odgovoru »da« sledi vprašanje: Naštej nekaj teh nalog. 

 

Dodam: Ali so ti te naloge zanimive ali prelahke? 

Po odgovoru »prelahke« sledi vprašanje: 

Ali se pri pouku v času slovenščine dolgočasiš? 

Dodam : Zakaj misliš, da je tako? 

 Po odgovoru »ne« sledi vprašanje: Kaj delaš, če opraviš naloge prej kot ostali učenci? 

Dodam: Ali se pri pouku v času učenja branja dolgočasiš? 

Dodam še: Zakaj misliš, da je tako? 

 

3. vprašanje: GLASNO BRANJE PRED DRUGIMI 

Ali kdaj pri pouku glasno bereš pred učiteljico in drugimi sošolci? 

 Po odgovoru »da« sledi vprašanje: Pri katerih dejavnostih? 

 

Dodam: Kako se pri tem počutiš? 

 

 

PRI 2  3 4 5 6 7 LETIH. 

 

 

 

 

   

DA. NE. 

DOMA. V ŠOLI. 

MED POUKOM. MED ODMORI. V PB. 

 

ZANIMIVE. PRELAHKE. 

 

DA NE 

 

DA. NE. 

DA. NE. 

 

 

OSNOVNA ŠOLA:   RAZRED:    DATUM:     ŠT. UČ.: 

DA. NE. 


