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POVZETEK  

 

Področje raziskovanja doktorske disertacije je bralna kompetenca ali zmožnost na literarnem 

področju in spodbujanje njenega razvoja pri učencih v 1. VIO, ki kažejo, da bi lahko bili 

nadarjeni. Zanimalo nas je, kakšna so stališča učiteljev do diferenciacijskih ukrepov, ki 

omogočajo razvoj bralne zmožnosti pri učencih, ki zmorejo več,  katere naloge pri razvijanju 

potencialne nadarjenosti izvajajo in katere kriterije za prepoznavanje nadarjenih učencev  

imajo. Razvoj bralne zmožnosti na literarnem področju je osnovni in jedrni namen književnega 

pouka, pri katerem gre za spodbujanje aktivne in ustvarjalne komunikacije z besedilom ob 

upoštevanju individualnih razlik pri doživljanju besedila, v čemer se odraža potreba po 

diferenciranem, individualiziranem in personaliziranem pouku književnosti in drugih 

dejavnostih, ki jih lahko ponudi šola. V teoretičnem delu obravnavamo kompetenčni razvoj 

bralne zmožnosti v 1. VIO, komunikacijski model književnega pouka in strategije za izvajanje 

diferenciacijskih ukrepov pri pouku in v dejavnostih razširjenega programa. Proučili smo 

pojmovanje in proces odkrivanja potencialne nadarjenosti na literarnem področju, ki jo 

pojmujemo kot višje od povprečja razvito bralna zmožnost, ki je presek nadpovprečnih 

recepcijskih sposobnosti in znanja, motivacije za branje literarnih besedil ter ustvarjalnosti. 

Teoretični del smo sklenili s poglobljenim raziskovanjem sprotnega spremljanja učenčevega 

napredka in vrednotenjem njegovih dosežkov. Empirični del smo razdelili na tri dele. V prvem 

delu smo uporabili kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja, pri čemer 

so nas zanimala stališča učiteljev do diferenciacije in postopka odkrivanja nadarjenih. 

Raziskovali smo pouk književnosti in razširjen program osnovne šole, ki tudi ponuja dejavnosti 

za razvoj bralne zmožnosti na literarnem področju, in ugotovili nezadostno izvajanje notranje 

diferenciacije pri pouku književnosti, visoko izkoriščanje dodatnega pouka in tekmovanj,  

težave v procesu odkrivanja nadarjenih učencev in nedorečenost kriterijev za izbor učencev. 

Prvi del kvalitativne raziskave je bil namenjen ugotavljanju stanja na področju izvajanja 

diferenciacijskih ukrepov in položaja učencev, ki na literarnem področju zmorejo več, z 

neposrednim opazovanjem pouka. Potrdili smo ugotovitve kvantitativne raziskave in pristopili 

k oblikovanju modela za izboljšanje ugotovljenih slabosti. Zadnji del raziskave je bil namenjen 

akcijskemu raziskovanju ob preizkušanju in evalviranju razvitega modela za razvoj bralne 

kompetence na literarnem področju. S podatki, ki smo jih zbrali, smo lahko osvetlili prednosti 

in slabosti procesa razvoja bralne zmožnosti pri učencih, ki na literarnem področju zmorejo 

več. 
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ABSTRACT 

 

The thesis researches Slovenian primary school  learners' (age 6 -11) ability to read  and 

understand literary texts. It focuses  on  developing reading competence  of learners who have 

the potential for high reading performance.  The research questions aimed at collecting and 

exploring information about  teachers' attitude to differentiating instruction strategies 

which  stimulate development of  their learners'  reading competence. It looked into activities 

teachers design to develop learners'  reading potential and the criteria they use for identifying 

the above- grade readers.  

Encouraging learning experience which stimulates communication and learners' active 

engagement with literary texts is the central aim of  literature classes. Learners active 

engagement with literary texts demands differentiation, individualization and 

personalization  not only during  classroom instruction, but also during extra curriculum 

school activities.  

The theoretical part introduces approaches to developing reading competence of primary 

school  learners, it reviews communicative strategies to be used when dealing with literary 

texts and differentiation strategies both during the classroom-based instruction  and at the 

broader school level. Theories about learners’ aptitude for reading literary texts,  as well as 

ways, methods of identifying potentially talented readers of literary texts 

were  studied.  Reading literary texts  is viewed as an educational opportunity for high-ability 

learners which offers intellectual challenge, encourages creativity and increases 

motivation. The theoretical part is followed by an in-depth analysis of classroom-based 

formative and summative assessments of student reading progress and achievement.  The 

empirical study is divided into three parts. In the first part, a non-experimental research 

method was used for researching teachers' views about differentiation and  their approaches to 

discovering potentially talented readers. Both classroom-based  literature instruction  and 

afterschool activities  designed to support development of reading competence were 

researched. The evidence collected shows inadequate  implementation of differentiation of 

literature-related  instruction, which tends to be  relocated to afterschool programme, such as 

competition tutoring. The data collected indicates weaknesses in the processes of 

identifying  potentially talented readers and  reveals ambiguous criteria for defining learners’ 

aptitude levels. The first part of the qualitative  research was designed to 

explore  differentiation strategies applied in the classroom setting and above-grade-readers 
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response to reading literary texts by means of classroom observation methodology. We 

confirmed the quantitative research method findings and developed a more suitable reading 

instruction programme to meet the needs of advanced level learners. In the final part of the 

study, action research was used for testing and evaluating suitability of the instruction model 

we proposed for developing primary school learners' ability to read  and understand literary 

texts. The data collected helped us highlight both weaknesses and strengths in the process of 

developing reading competence of learners with an aptitude for maximal achievement when 

engaged with reading literary texts.  

  

Key words 

reading competence, outstanding level of aptitude, literature instruction, differentiation, high 

ability learner 
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UVOD 

 

»Kakovost izobraževanja moramo videti v luči tega, kako družbe opredeljujejo namen 

izobraževanja. Večinoma gre za dva temeljna cilja: prvi je zagotoviti kognitivni razvoj učencev. 

Drugi poudarja vlogo izobraževanja pri spodbujanju ustvarjalne in čustvene rasti učencev in 

pomoči pri usvajanju vrednot in stališč odgovornega državljanstva. Končno mora kakovost 

opraviti preizkus enakosti: izobraževalni sistem, za katerega je značilna diskriminacija proti 

katerikoli določeni skupini, ne izpolnjuje svojega poslanstva.« (Unesco, 2004) 

 

Definicija kakovosti izobraževanja v zgornji Unescovi definiciji odpira vprašanja o tem, kako 

zagotoviti kognitivni razvoj, kako spodbujati ustvarjalnost in čustveno rast ter ustrezen odnos in  

kako izvajati vzgojno-izobraževalni proces, ki omogoča napredek učencev. Vprašanja bomo 

proučevali v kontekstu razvoja bralne kompetence pri pouku književnosti s posebno 

pozornostjo učencem, ki bi lahko bili nadarjeni oz. talentirani na literarnem področju. Temeljno 

načelo, ki ga bomo podrobneje proučevali in aplicirali v prakso, bo notranja diferenciacija, ki 

spodbuja optimalni kognitivni razvoj vsakega učenca, pospešuje samostojnost in bogati 

sodelovalne sposobnosti učencev (Strmčnik, 1987), kar doseže učitelj z dobro poučevalno 

prakso, ki narekuje prilagajanje ciljev, vsebin, metod, procesa, oblik. 

 

Z analiziranjem  teoretičnih izhodišč opredeljevanja kompetenc bomo umestili kompetenčni 

pristop v šolsko okolje, še bolj natančno v pouk književnosti v 1. VIO1. Kompetenčni pristop k 

poučevanju in učenju pomeni, da posamezni učenec sam izgrajuje znanje in pomen (Sentočnik, 

2005 po Clark, 1997) in da k razvoju kompetence pristopamo s prilagajanjem strategij učenja in 

poučevanja ter s povečano odgovornostjo učitelja in učenca. Sodobni bralni pouk postavi za 

osnovo komunikacijski model učenja jezika. Književna didaktika poteka po komunikacijskem 

modelu pouka književnosti, katerega cilj je razviti pri učencih aktivno komunikacijo z 

literarnim besedilom, za kar mora učenec razviti oz. imeti razvito določeno književno znanje in 

književne sposobnosti ter oblikovana stališča (Krakar Vogel, 2004). Komunikacijski model 

determinirata dve vedi, in sicer estetika recepcije ter veda o mladem bralcu. Raziskali bomo 

razlike med učenci z namenom, da ustvarimo pogoje za nadaljnja razmišljanja o izvajanju 

                                            
1 Krajšavo VIO uporabljamo za vzgojno–izobraževalno obdobje. V naslovu doktorskega dela smo uporabili izraz 

triletje. Zaradi usklajenosti z učnimi načrti, posodobljenimi leta 2011, bomo v nadaljevanju uporabljali 

opredelitev vzgojno-izobraževalno obdobje (VIO). Tako poimenovanje uvaja tudi Bela knjiga (2011) in tudi 

Zakon o osnovni šoli (2013). 
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notranje diferenciacije pri pouku književnosti. Ker je razlike med učenci možno iskati z 

različnih zornih kotov, bomo teoretično in praktično raziskovali možnosti izvajanja 

diferenciacije in individualizacije za razvoj bralne zmožnosti v 1. VIO. Razlike med učenci se 

med drugim kažejo tudi v njihovem predznanju, motivaciji in potencialni nadarjenosti, kar 

ključno vpliva na načrtovanje, izvajanje in vrednotenje pouka književnosti v 1. VIO in s tem 

prilagojene strategije dela. Področje raziskovanja nadarjenosti je v zadnjih desetletjih pritegnilo 

mnogo pozornosti. Številne definicije, primerjave konceptualnih izhodišč odkrivanja in dela z 

nadarjenimi v različnih šolskih sistemih kažejo na kompleksnost tega področja. Razumevanje 

izobraževanja nadarjenih učenecev je v prvi vrsti povezano z metodologijo prepoznavanja 

nadarjenih učencev. M. Juriševič (2014) pojasni bistvo šolskega ukvarjanja z nadarjenostjo, ki 

jo je treba razvijati, saj » … to, da imaš neke sposobnosti ali potencial, še ne pomeni, da boš to 

uresničil v življenju. Od potenciala do njegove uresničitve je običajno dolga razvojna pot, 

ogromno dela in zato nadarjeni potrebujejo številne spodbude in celovita napotila, kako in kaj 

naj delajo za to, da bodo lahko svoje potenciale uresničili.« Področje odkrivanja in dela z 

nadarjenimi učenci ureja Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v osnovni šoli 

(1999), ki predvideva trikrožni model opredeljevanja nadarjenosti in je skupek nadpovprečnih 

sposobnosti, ustvarjalnosti in motivacije. Prvo VIO je v procesu odkrivanja in dela namenjeno 

evidentiranju učencev, ki bi lahko bili nadarjeni na splošno intelektualnem, učnem, 

ustvarjalnem, voditeljskem, literarnem, glasbenem, dramskem, telesno-gibalnem, tehniškem, 

likovnem ali filmskem področju. Nadarjen oz. talentiran je tisti učenec, ki na enem ali več 

navedenih področjih pokaže visoke dosežke ali potenciale.  

 

Strokovna literatura se pogosto ukvarja s področji književne didaktike in nadarjenosti kot 

samostojnima vedama, manj pa z didaktičnimi rešitvami, ki bi ponujale združitev obeh področij 

in prikazale dobre poučevalne prakse razvijanja sposobnosti za ustvarjalno komunikacijo s 

književnim besedilom pri učencih, ki zmorejo več. V disertaciji smo tudi mi h ključnim 

področjem v začetku  teoretičnega dela pristopali ločeno, po pojasnitvi razlik med učenci in 

načel diferenciacije naprej pa povezano. Ker diferenciacija, individualizacija ter personalizacija 

učenja kot načela ali ukrepi potrebujejo iskanje celostnih rešitev, ki se pojavljajo pri učenju in 

poučevanju književnosti v 1. VIO, bomo prikazali model razvoja bralne kompetence na 

literarnem področju od načrtovanja do vrednotenja. Model bomo v praksi izvajali in evalvirali z 

akcijskim pedagoškim raziskovanjem.  

 



 

21 

 

Cilj doktorske disertacije in s tem raziskovalni problemi v raziskavi Spodbujanje razvoja bralne 

kompetence na literarnem področju v 1. VIO izhajajo iz predhodnih teoretičnih izhodišč in 

raziskav. Doktorska disertacija je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu bodo predstavljena 

teoretična izhodišča, ki so potrebna za opredelitev raziskovalnega problema, ki je diferenciacija 

pouka književnosti za razvoj bralne kompetence in učenci, ki na literarnem področju zmorejo 

več.  Drugi, empirični del, bomo izvedli v treh delih, in sicer kot kombinacijo kvantitativnega 

in kvalitativnega raziskovanja. Raziskovalna vprašanja se nanašajo na ugotavljanje stališč 

učiteljev o didaktičnih pristopih za spodbujanje učencev, ki na literarnem področju zmorejo 

več, kakor tudi o nalogah in kriterijih, ki se v prasksi pojavljajo v procesu odkrivanja 

potencialno nadarjenih učencev v 1. VIO. Raziskovali bomo tako pouk književnosti kot 

razširjen program osnovne šole, ki ponuja dejavnosti za razvoj nadarjenosti na literarnem 

področju. V nadaljevanju bomo izvedli kvalitativno raziskavo v dveh delih – prva bo 

namenjena opazovanju pouka književnosti in druga preizkušanju in evalviranju modela za 

razvoj bralne kompetence na literarnem področju. 

 

Skozi teoretični in empirični del disertacije se zrcali sledenje ključnim smernicam sodobnega 

vzgojno-izobraževalnega procesa: usmerjenost na učenca, dobro načrtovanje, občutljivost na 

individualne in skupinske razlike, inkluzivnost, formativna povratna informacija in vrednotenje, 

primerna zahtevnost, motivacija ter socialno in sodelovalno učenje (Istance in Dumont, 2013a). 
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I TEORETIČNI DEL 

1 KLJUČNE KOMPETENCE – RAZNOLIKOST OPREDELITEV 

 

Koncept kompetenc nima ene same opredelitve in splošno veljavna opredelitev ni dorečena, a 

večina avtorjev (Eurydice, 2002; OECD, 2001) kompetence opredeljuje kot kompleksen 

sistem, skupek znanja, izkušenj in presoje, strategij in rutine ter čustev in stališč (Weinert, 

2001). Isti avtor (po Rychen, 2001, 2–15) opozarja, da večina avtorjev uporablja koncept 

kompetenc v smislu biti sposoben misliti, reagirati in se učiti. V zadnjih letih prihaja do 

pogoste in tudi prekomerne rabe pojma kompetenca, tako da težko določimo eno samo 

opredelitev pojma, zato bodo v nadaljevanju predstavljeni različni pogledi na pojem 

kompetenca, pretežni del pa bo namenjen umeščanju kompetenc v koncepte in razvojne 

teorije, na katerih temelji delo z mlajšimi učenci (učenci 1. VIO osnovne šole). 

Slovar slovenskega knjižnega jezika  definira kompetenco kot obseg, mero odločanja, določeno 

navadno z zakonom, kot pristojnost oz. pooblastilo. Eurydice (2002) predstavlja koncepte 

kompetenc več avtorjev. Tako zasledimo opredelitev kompetenc kot določen potencial za 

učinkovito vedenje posameznika v dani situaciji, kot splošno sposobnost, ki sloni na znanju, 

izkušnjah, vrednotah osebe, ki je vse to razvila z aktivnim vključevanjem v izobraževalni 

sistem (po Ramainville, 1996; Coolahan, 1996). C. Razdevšek-Pučko (2004) povzema več 

avtorjev in izoblikuje definicijo o kompetencah. Piše, da gre pri kompetencah za sposobnost 

uporabe določenega znanja, specializiran sistem sposobnosti, izkušenosti in obvladovanja 

spretnosti, ki so potrebne ali zadostne za doseganje specifičnih ciljev, sposobnost opravljanja 

nalog in vlog, ki so potrebne za doseganje pričakovanih rezultatov. M. Novak (2005) 

kompetentnost opredeljuje bolj široko in poudari, da je to izvor različnih pričakovanj, ki 

vključujejo prepričanje, da bo posameznik uspešno izvedel aktivnost, ki je potrebna za dosego 

določenega cilja. T. Devjak (2005, po Pučko, 2004, 85) povzema definicijo kompetentnosti 

Perrenouda, ki le-to pojmuje kot »sposobnost učinkovitega delovanja v številnih situacijah, ki 

sicer temelji na pridobljenem znanju, vendar ni omejeno s tem znanjem.«  

Avtorji kompetence delijo po različnih kriterijih. Razvojna psihologija (Weinert, 2001) 

kompetence deli na:  

- konceptualne (znanje o določenem področju), 

- proceduralne (postopki in veščine), 

- storitvene (pristop k problemu in strategija njegovega reševanja). 
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Evropski referenčni okvir z naslovom  Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje (2007, 3) 

določa ključne kompetence, ki jih državljani potrebujejo za svojo osebno izpolnitev, socialno 

vključenost, aktivno državljanstvo in zaposljivost v družbi znanja. Omenjeni dokument pojem 

kompetence pojmuje kot kombinacijo znanja, spretnosti in odnosov, ustrezajočih okoliščinam 

in so hkrati te kompetence ključne za osebno izpolnitev in razvoj, dejavno državljanstvo, 

socialno vključenost in zaposlitev vseh ljudi. Ista definicija (prav tam)  navaja, da naj bi 

ključne kompetence posameznik pridobil do konca osnovnošolskega izobraževanja in so 

osnova za vseživljenjsko učenje. Kot ključne ali generične kompetence vse zgoraj navedene 

opredelitve kompetenc oz. kompetentnosti vključujejo znanje kot sestavni del kompetence. 

Ob znanju se pogosteje pojavljajo tudi izkušnje, spretnosti in sposobnosti, redkeje oz. le v 

posameznih opredelitvah pa še vrednote, strategije, čustva, stališča. V nadaljevanju bo v 

ospredju spodbujanje razvoja bralne kompetence pri  pouku književnosti, zato velja še enkrat 

omeniti avtorja F. E. Weinerta (2011), ki razlaga, da lahko govorimo o kompetenci le takrat, 

ko gre za učinkovitost2 ne le pri izkazovanju znanja in veščin, ampak tudi pri interpretaciji 

konteksta in pomena.  

1.1 Pojav kompetenc v šolski praksi 

 

Številne oblike in konteksti rabe pojma kompetence in delitev le-teh v skupine izhajajo z 

različnih področij: poklicnih, socialnih, kognitivnih, starostnih, osebnih itd. Glede na 

raznolikost definicij se bomo v delu osredotočili na kompetence, ki so povezane z 

izobraževanjem. M. Pušnik (2005) piše o konceptu kompetenc oz. ključnih kompetenc, ki se 

je naprej pojavil v poklicnem izobraževanju, nato pa se je razširil še na druge dele 

izobraževanja in vloga šole je pri razvoju ključnih kompetenc nedvomna, vendar je treba 

vedeti, da šola spretnosti, znanja, vedenje, vrednote razvija v specifični situaciji, saj človek 

kompetence razvija in uporablja v veliki meri zunaj šole. Avtorica razišče različne pristope k 

ugotavljanju in izboru kompetenc in tako navaja: 

a) določitev kompetenc za dobro življenje (obvladovanje kompleksnih  situacij, odprtost 

duha, oblikovanje in spoštovanje pravil, sodelovanje)3, 

b) določitev in primerjava kompetenc otrok in odraslih4, 

                                            
2 S. Pečjak (1996)  opredeli osnovne dimenzije bralne učinkovitosti, ki so: hitrost branja (ta se s starostjo viša in 

odrasel bralec bere pri glasnem  branju: največ 120 besed na minuto, pri tihem  branju: 200 besed na minuto), 

tekočnost branja, razumevanje prebranega, besedni zaklad oz. besedišče in fleksibilnost pri branju.  
3 Avtorica izhaja iz predpostavke Canto-Sperber in Dupuy (2001), ki izhajata iz tega, da so kompetence tisto, kar 

omogoča posamezniku  uspešno in odgovorno življenje.  
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c) določitev kompetenc v šolskem prostoru (glede na vloge – učenčeve, učiteljeve, 

ravnateljeve kompetence).  

Bela knjiga (2011, 24) določa pomen pojma kompetence, ki je lahko večplasten. Lahko 

pomeni sinonim za znanje in veščino, lahko pomeni zmožnost, narediti nekaj tako, da je 

storjeno dejanje oz. opravilo v skladu z vnaprej določenimi standardi. D. Štefanc (2006) 

postavi tezo, da se v zadnjem času v obveznem splošnem izobraževanju vse bolj uveljavlja 

razumevanje kompetence kot zmožnosti za reševanje vnaprej predvidenih operativno 

formuliranih  nalog, kar se kaže v sistematični redukciji kompetence na preverljive in 

izvršljive naloge (operativne cilje pouka), povezane s partikularnimi zahtevami in 

pričakovanji trga dela. B. Marentič Požarnik (2004 in 2006) opozarja, da je kompetenca 

zmožnost posameznika, da aktivira, uporabi in poveže pridobljeno znanje v kompleksnih in 

nepredvidljivih situacijah in nadaljuje, da je to /… / splošna sposobnost delovanja, ki temelji 

na znanju, izkušnjah, vrednotah in dispozicijah, ki jih je posameznik razvil ob vključevanju v 

izobraževanje /… / ter zaključi,  da to ni isto kot “pristojnost”. Pri zadnjih dveh omenjenih 

avtorjih smo se ob kompetencah srečali s pojmom zmožnost, ki jo Slovar slovenskega 

knjižnega  jezika opiše kot »lastnost, značilnost koga, da more uresničiti, opravljati kako 

dejanje, dejavnost«.  

 

Pri vseh teorijah o kompetencah moramo ločiti kompetence, ki jih razvijamo pri učencih, in 

kompetence, ki jih razvijamo pri učitelju, kot smo že omenili pri avtorici M. Pušnik (2005). 

Tako Evropski referenčni okvir5 določa 8 ključnih kompetenc (2007), ki jih razvijamo pri 

učencih: sporazumevanje v maternem jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih, matematična 

kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalna kompetenca, učenje 

učenja, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost ter kulturna 

zavest in izražanje. Generične (prenosljive) kompetence, ki so bile v tujih šolskih prostorih 

(npr. Avstralija) postavljene že veliko prej, so sposobnost zbiranja informacij, sposobnost 

analize literature in organizacija informacij, sposobnost interpretacije, sposobnost sinteze 

zaključkov, sposobnost učenja in reševanja problemov, prenos teorije v prakso, uporaba 

                                                                                                                                        
4 M. Pušnik  povzema avtorico Lauro Hersh Salganik (2001), ki ta vidik opiše na osnovi  številnih dokumentov: 

Programme for International Student Assessment (PISA), The International Adult Literacy Surveys (IALS) in  

The Adult Literacy  and Lifeskills Survey (ALL).  
5 Evropski referenčni okvir je dokument  Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije na osnovi sklepa 

Evropskega sveta v Lizboni, z dne 23. in 24. marca 2000, ki opredeli nove osnove znanja, ki naj jih zagotovi 

vseživljenjsko učenje, kot ključni ukrep ob odzivu Evrope na globalizacijo in premik h gospodarstvom znanja ter 

je poudaril, da so ljudje največja dobrina Evrope. Dostopno na: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:SL:PDF. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:SL:PDF
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matematičnih idej in tehnik, prilagajanje novim situacijam, skrb za kakovost, sposobnost 

samostojnega in timskega dela, organiziranje in načrtovanje dela, verbalna in pisna 

komunikacija, medosebna interakcija in varnost (prirejeno po Mayer, 1991). Šolski sistemi v 

zadnjem desetletju intenzivno posodabljajo šolske programe s ciljem, da učence učinkoviteje 

pripravijo na življenje in delo v 21. stoletju. Zato velja omeniti tudi klasifikacijo kompetenc 

učencev 21. stoletja, ki jo je oblikovala skupina raziskovalcev v okviru projekta Innovative 

Teaching and Learning Research6, ki poudarja tudi integracijo tehnologije v poučevanje in 

učenje. Dokument navaja 6 kompetenc učencev 21. stoletja, znotraj katerih so poudarjene 

posamezne veščine. Te kompetence so: sodelovanje, konstruiranje znanja, samouravnavanje, 

problemsko reševanje odprtih problemov in inoviranje, uporaba IKT za učenje, veščina 

komuniciranja. Dokument Partnership for 21st Century Skills (2009, 8) dodaja še eno 

pomembno kompetenco, in sicer sposobnost učenja in inoviranja, ki ločuje učence, ki so 

pripravljeni na naraščajočo kompleksnost življenja in dela v 21. stoletju, od tistih, ki to niso. 

Ključna znanja in spretnosti po tem dokumentu so: ustvarjalnost in inovativnost, kritično 

razmišljanje in razreševanje problemov ter komunikacija in sodelovanje. H. Dumont in D. 

Istance (2013, 24) postavita učenje v središče pozornosti7 sodobne družbe in to zaradi narave 

znanja, gospodarstva in družb, potreba po razvijanju kompetenc 21. stoletja postaja vse 

močnejša, pojavljajo se zahteve po takih oblikah učenja, ki bi jih lahko združili pod imenom 

»kompetence ali veščine 21. stoletja«. Avtorja (prav tam) pišeta, da s kompetencami in 

veščinami za 21. stoletje dobijo vsebino »cilji«, ki vse prevečkrat niso bili dovolj povezani z 

vprašanjem, katerim ciljem dati prednost, in tako prihajajo v ospredje višji spoznavni procesi: 

učiti se ustvarjati, obdelovati in razvrščati kompleksne informacije, misliti sistematično in 

kritično, se odločati na podlagi presojanja različnih dejstev, si zastavljati produktivna 

vprašanja o različnih temah, biti fleksibilni in se prilagajati novim informacijam, biti kreativni 

in zmožni prepoznavati oziroma reševati realne probleme sveta (prav tam po Bransford idr. 

2000; OECD, 2008).  

                                            
6  ITL raziskave so večletni globalni raziskovalni program, namenjen ugotavljanju dejavnikov, ki spodbujajo 

preoblikovanje učnih praks in vplivajo na učne rezultate učencev. Dokument služi učiteljem, da si za vsako od 

šestih spretnosti določijo stopnjo, do katere razvijajo določeno veščino. Nato na osnovi ugotovitve stanja v  

navedenem dokumentu dobijo tudi navodilo, kako pri pouku dvigniti stopnjo razvijanja določene veščine. 

Dostopno na: http://www.itlresearch.com/home (pridobljeno 21. 6. 2013).   
7 Avtorja H. Dumont in D. Istance (2013, 24) posebej pojasnita rabo fraze » učenje se znajde v središču 

pozornosti« in za to navajata pet tokov sprememb sodobne družbe: 1 – naše družbe, vključno z gospodarstvi, so 

se močno preoblikovale, zato ne temeljijo na industriji, temveč na znanju; 2 – močno poudarjeno merjenje učnih 

rezultatov (tudi v mednarodnem merilu), povzroči, da se številni ljudje, tudi politiki, zanimajo za to, kako poteka 

učenje; 3 – šole se nenehno reformirajo, kar daje občutek, da so reforme dosegle skrajne meje in zato nam to 

pravi, da je čas za preusmeritev pozornosti na samo učenje; 4 – hiter razvoj  informacijsko-računalniških 

tehnologij in njihova vsenavzočnost; 5 – vse več je raziskav o procesih učenja.  

http://www.itlresearch.com/home
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A. Kohont (2005) razlaga, da ko posameznik svoje zmožnosti (vsoto znanja, spretnosti in 

motivov) uspešno uporabi v določeni situaciji, lahko govorimo o kompetencah, obenem pa D. 

Štefanc (2006) opozori na razliko med kompetentnim in nekompetentnim učencem, in sicer 

ugotavlja, da razlike ni v pravilnosti in nepravilnosti njunih odgovorov, saj nekompetenten 

učenec lahko prav tako odgovori pravilno, a to ne pomeni, da je  njegov odgovor posledica  

kompetentne presoje – saj je ta prisotna le v primeru, če je utemeljena na usvojenem 

konceptualnem znanju, ki bistveno presega doseg vsakega posameznega problema in tako je 

takšno znanje hkrati tudi nujen pogoj za njegovo ustvarjalno aplikacijo, saj le to omogoča 

neomejeno rabo omejenih sredstev. Na osnovi te teze lahko trdimo, da lahko učenec ustvarja 

le na osnovi znanja.  

Z. Medveš (2004) navaja, da so kompetence  globalni cilj izobraževanja, ki pomeni sintezo:  

- znanja v smislu obvladanja ter procesiranja vsebin, spoznanj in informacij ob uporabi 

višjih kognitivnih procesov (vsebinsko znanje), 

- veščin, spretnosti obvladovanja postopkov in metod posamezne stroke ali strokovnega 

področja (proceduralno znanje),  

- razvoja interesa, motivacije, osebnega odziva posameznika, njegove osebne integritete in 

socialne vključenosti. 

Z. Medveš (prav tam) poudarja, da gre torej za bolj celostno razumevanje usposobljenosti 

posameznika, ki se ne omejuje le na znanje v knjižnem pomenu besede, na inertno znanje. 

Glede na to je treba v prihodnjem razvoju programov izobraževanja in njegove izvedbe bolj 

poudariti izobraževanje za kritično refleksijo, dialoškost, vrednostno presojo, reševanje 

problemov, za razvijanje analitičnega in humanističnega in naravoslovno-tehničnega načina 

razmišljanja ter nenazadnje tudi za razumevanje samega sebe in odnosov, v katere vstopa. 

Potrebna je revizija funkcije šole, kot pravi D. Štefanc (2006), saj njena temeljna naloga ni 

več posredovanje znanja, pač pa priprava na delo in so tako kompetence eden od 

produktivnejših konceptov, ki to podpira.  

Kompetenco razvijamo z uresničevanjem vsebinskih in procesnih ciljev, izkazuje pa se, kako 

učenec učinkovito uporablja znanje v različnih kontekstih (Ivšek, 2006, 3), a samo to ni 

dovolj, saj je treba učenca usposobiti tudi za opazovanje njegovega lastnega napredka v 

procesu učenja in pa tudi to, da je treba kompetenco graditi s povezovanjem znanja, z 

medpredmetnim pristopom (prav tam), tako kompetenčni pristop pri poučevanju temelji na 

spreminjanju strategije učenja in poučevanja ter na spremenjeni vlogi učitelja in učenca, ki sta 

v vzgojno-izobraževalnem procesu partnerja. Ob vsem tem pa ne gre pozabiti dejstva, da 
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kompetence morajo temeljiti na osnovnih spretnostih (branje, pisanje, poslušanje, govorno 

izražanje, aritmetika in matematika), miselnih spretnostih, tj. ustvarjalnem razmišljanju, 

sprejemanju odločitev, reševanju problemov, poznavanju zakonitosti učenja in na osebnostnih 

lastnostih, kamor spadajo osebna odgovornost, samopodoba, družabnost, samoorganizacija 

(prav tam). Iz tega izhaja, da če želimo kompetentnega učenca, moramo temu prilagoditi šolo,  

kar vodi do tega, da morajo razvoj kompetenc učitelji na vseh ravneh izobraževanja vgraditi v  

svoje poučevanje (prav tam, 12), in sicer s ciljem, ki ga  opredeli že Labinowicz po Piagetu 

(2001), ko pravi: »Osrednji vzgojno-izobraževalni cilj je ustvariti človeka, ki bo sposoben 

ustvariti novo stvar, ne da bi preprosto ponavljal, kar so že naredile nove generacije – 

človeka, ki je inovativen in ustvarjalen.«  

Potreben je torej kompetenčni pristop k poučevanju in učenju, pri čemer posamezni učenec 

sam izgrajuje znanje in pomen, ker pa se učimo »z izgrajevanjem novega razumevanja 

odnosov in pojavov v svetu okrog nas s pomočjo individualne interpretacije«, je naloga šole 

podpirati in omogočati razvijanje kompetenc pri učencih, ki bodo v podporo takšnemu učenju 

(Sentočnik, 2005 po Clark, 1997). To znanje, spretnosti in stališča se kažejo tako, da učenci 

znajo delati povezave, prepoznati vzorce, organizirati posameznosti v celoto in izgrajevati 

razumevanje sveta v vsej svoji kompleksnosti.  

E. De Corte (2013, 42) piše o t. i. edukacijski teoriji učenja, ki mora vsebovati naslednje  

komponente: 

- vidike kompetenc, ki morajo biti usvojene; 

- učne procese, ki so potrebni za usvojitev teh kompetenc; principe in smernice, s 

katerimi vpeljemo in podpiramo te učne procese; 

- metode za vrednotenje, s katerimi nadzorujemo in izboljšujemo učne procese.  

Končni cilj učenja in poučevanja različnih predmetov je usvajanje »prilagodljivega 

strokovnega znanja« ali »prilagodljive kompetence8«, tj. zmožnosti, da naučeno in osmišljeno 

znanje in razvite veščine uporabljamo v različnih situacijah na prožen in ustvarjalen način 

(prav tam). Usvajanje prilagodljive kompetence za posamezno področje zahteva usvojitev 

številnih kognitivnih, čustvenih in motivacijskih komponent (De Corte, 2013, 46): 

                                            
8 Pri prilagodljivi kompetenci gre za nasprotje t. i. rutinskemu strokovnemu znanju, tj. sposobnosti, da 

opravljamo tipične šolske naloge karseda hitro in natančno, a brez razumevanja (De Corte, 2013). Vendar pa 

poudarjanje prilagodljive kompetence ne pomeni, da rutinsko strokovno znanje postaja nepomembno: 

obvladovanje osnovnih veščin na rutinski način (branje, črkovanje, vezava …) pomembno prispeva k 

učinkovitemu delovanju v različnih situacijah.  
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- dobro organizirano bazo področno specifičnega znanja, ki je dostopno na prožen način 

in vključuje dejstva, simbole, koncepte in pravila, ki sestavljajo vsebino predmetno 

specifične snovi;  

- hevristične metode, tj. strategije za problemsko analizo in transformacijo; 

- metaznanje, ki na eni strani vključuje znanje o posameznikovem kognitivnem 

delovanju in na drugi strani znanje o posameznikovi motivaciji in čustvih, ki jih lahko 

aktivno uporabi, da izboljša učenje;  

- samoregulacijske ali samouravnavajoče veščine, s pomočjo katerih posamezniki 

regulirajo svoje  kognitivne procese/dejavnosti; 

- pozitivna prepričanja o sebi kot učencu na splošno in sebi kot učencu v konkretnem 

primeru.  

 

1.2 Kompetenčni pristop pri pouku  slovenščine v 1. VIO 

 

V nadaljevanju se bomo osredotočili na prvo omenjeno ključno (generično) kompetenco, 

sporazumevanje v maternem jeziku, čeprav vemo, da se vidiki posamezne kompetence 

prepletajo in podpirajo z drugimi kompetencami. Kompetenco sporazumevanje v maternem 

jeziku Evropski referenčni okvir (2006) opredeljuje kot »sposobnost izražanja in razumevanje 

pojmov, misli, čustev, dejstev in mnenj v pisni in ustni obliki (poslušanje, govor, branje in 

pisanje) ter na ustrezen in ustvarjalen način jezikovno medsebojno delovanje v vseh 

družbenih in kulturnih okoliščinah – izobraževanje in usposabljanje, delo, dom in prosti čas.« 

Poleg tega opredeljuje bistvena znanja, spretnosti in odnose, ki so povezani s to kompetenco 

(prav tam):  

- Sporazumevalna kompetenca je rezultat usvojitve maternega jezika, ki je temeljno 

povezana z razvojem kognitivne sposobnosti posameznika, da razume svet in se poveže 

z drugimi ljudmi. Za sporazumevanje v maternem jeziku mora posameznik poznati 

besednjak, imeti funkcionalno znanje slovnice in poznati funkcije jezika. Vključuje 

zavest o glavnih vrstah verbalne interakcije, vrsti literarnih in neliterarnih besedil, 

glavne značilnosti različnih slogov in registrov jezika ter spremenljivost jezika in 

sporazumevanja glede na okoliščine.  

- Posameznik mora biti sposoben tako za ustno kot za pisno sporazumevanje v različnih 

sporazumevalnih okoliščinah ter za sprejemanje in prilagajanje lastnega 
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sporazumevanja zahtevam danih okoliščin. Ta kompetenca vključuje tudi sposobnost 

razlikovanja in uporabe različnih vrst besedil, iskanje, zbiranje in obdelavo 

informacij, uporabo pripomočkov, oblikovanje in izražanje svojih ustnih in pisnih 

argumentov na prepričljiv način, ustrezen okoliščinam. 

- Pozitivni odnos do sporazumevanja v maternem jeziku vključuje pripravljenost na 

kritični in konstruktivni dialog, spoštovanje estetskih lastnosti, pripravljenost 

prizadevati si zanje ter zanimanje za interakcijo z drugimi. To vključuje zavest o 

vplivanju jezika na druge ljudi, potrebo po razumevanju in uporabi jezika na pozitiven 

in družbeno odgovoren način.  

M. Ivšek (2005, 152) znotraj prve ključne kompetence – sporazumevanje v maternem jeziku, 

podrobneje razdeli bralno kompetenco v tri razdelke, kar kaže spodnja preglednica 

(Preglednica 1).   

a) ZNANJE 

- besedišče, 

- slovnična pravila, 

- tipi literarnih besedil (pravljica, mit, legenda, pesem, lirika, dramatika, novela, 

roman) in njihove glavne značilnosti, 

- tipi neumetnostnih besedil (obrazci, poročilo …), 

- različni tipi pogovarjanja (pogovor, intervju, diskusija …) in njihove značilnosti, 

- značilnosti različnih stilov govorjenega in pisnega jezika (knjižni, neknjižni …). 

b) SPRETNOSTI/VEŠČINE 

- sporazumevanje v pisni in govorni obliki, razumevanje sporočil drugih in 

prenašanje sporočil drugim v različnih okoliščinah in za različne namene, 

- branje in razumevanje različnih besedil, usvajanje različnih bralnih strategij, 

ustreznih različnim bralnim namenom (branje informacij, branje za študij ali branje 

za užitek) in različnim tipom besedil, 

- poslušanje in razumevanje različnih govornih sporočil v različnih  sporazumevalnih 

okoliščinah, 

- začeti, izvajati in zaključiti pogovor v različnih sporazumevalnih okoliščinah/ 

kontekstu, 

- poiskati, zbrati in urediti pisne informacije, podatke in pojme z namenom, da jih 

uporabimo pri študiju za izgradnjo sistematičnega znanja, 

- govoriti smiselno in jasno in vrednotiti smiselnost sporočila, 
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- pisati različne tipe besedil za različne namene, spremljati tvorjenje besedila (od 

načrta do končnega izdelka), 

- oblikovati lastne argumente pri govorjenju ali pisanju na prepričljiv način z 

upoštevanjem vseh gledišč, ki so izražena v pisni in govorni obliki,  

- uporabljati pripomočke (kot  so zapiski, miselni vzorci, sheme, tabele) za tvorjenje, 

predstavljanje, razumevanje kompleksnih besedil v pisni ali  govorni obliki (govori, 

pogovori, navodila, intervjuji), 

- ločevati (pri poslušanju, govorjenju, branju in pisanju) pomembne informacije od 

nepomembnih. 

c) ODNOS/STALIŠČA (naravnanost) 

- zavedati se jezikovne raznolikosti in oblik sporazumevanja skozi čas in v različnih 

geografskih, družbenih in  komunikacijskih okoljih, 

- samozavestno govoriti pred javnostjo/v javnosti, pred publiko, 

- pripravljenost (voljnost) prizadevati si za estetsko kakovost v izobraževanju, ki 

presega zgolj tehnično korektnost besed, povedi, 

- razvijati ljubezen do literature, 

- odprtost do mnenj in argumentov drugih in se vključiti v konstruktivni in kritični 

dialog, 

- razvijati pozitivni odnos do maternega jezika in prepoznati, da je to vir za osebno in 

kulturno bogastvo, 

- razvijati pozitivni odnos  do medkulturnega sporazumevanja.  

Preglednica 1: Razdelitev ključne kompetence – sporazumevanje v maternem jeziku (prirejeno po M. Ivšek, 

2005, 152)  

 

Temeljni cilj pouka slovenščine (Učni načrt za slovenščino, 2011) je razvijanje 

sporazumevalne zmožnosti kot zmožnosti sprejemanja in tvorjenja besedil raznih vrst, izhaja 

iz obravnave neumetnostnih in umetnostnih besedil, primernih starostni stopnji učencev v 

posameznem vzgojno-izobraževalnem obdobju. V povezavi z učnim načrtom se srečamo s 

poimenovanjem zmožnost (sporazumevalna zmožnost). Pojavi se vprašanje, ali lahko v tem 

kontekstu pojem kompetenca zamenjamo oz. enačimo s pojmom zmožnost. Prvi je termin 

kompetenca uporabil Noam Chomsky, ki je ta pojem pojasnil na področju jezika (Medveš, 

2006, 19). Govori o kompetenci in o performanci. Kompetenco opredeli kot dispozicijo, ki jo 

tvori  poznavanje jezikovnih struktur in sposobnosti kombiniranja z njimi (prav tam, 19). 

Performanca  je aktualna raba jezika v konkretni situaciji, ... je konkretna uporaba kompetenc, 
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to je določenih jezikovnih struktur, ki izhajajo iz logike določene kulture, performanca je torej 

vedno prenašanje kompetence (prav tam). Tako bi lahko rekli, da Chomsky razmeji model na 

kompetenco (vedenje o jeziku in poznavanje pravil), ki je metajezikovna in slovnična 

zmožnost, in na performanco (raba pravil v komunikaciji), ki je pragmatična zmožnost.  

Nekateri raziskovalci so potem ugotovili, da je oboje nemogoče ločevati, zato so obema 

konceptoma (kompetenca in performanca) rekli kar kompetenca ali zmožnost. Različni 

avtorji, ki prisegajo na Noama Chomskega, uporabljajo prilastek jezikovna kompetenca, drugi 

temu pravijo komunikacijska kompetenca. K nam je prišel izraz komunikacijska kompetenca, 

vendar se je izkazal za neprimerno poimenovanje, ker daje prednost pragmatiki, zato so jo 

prevedli kot sporazumevalno zmožnost (Kunst Gnamuš, 1984). M. Bešter Turk (2011, 115) se 

opira na avtorja Hymesa, ki je Chomskyjevi jezikovni kompetenci, ki je zajemala  tvorjenje in 

uporabo povedi, na podlago naučenega iz jezikovne skupnosti, v kateri posameznik živi, 

dodal  družbeno vlogo jezika, kar je pomenilo, da je govorec/tvorec poleg besed/povedi 

pokazal tudi poznavanje pravil za njihovo rabo glede na okoliščine.  

M. Bešter Turk (prav tam) sporazumevalno zmožnost opredeli kot tisto, kar človek zna (ima 

na razpolago) za sporazumevanje (za opravljanje govornih dejanj) v raznih sporazumevalnih  

okoliščinah. V slovenski prostor je pojem sporazumevalna zmožnost uvedla Olga Kunst 

Gnamuš (1984, 93), in sicer v povezavi s komunikacijskim modelom jezikovne vzgoje. 

Avtorica opozori na prej omenjeno razliko med jezikovno zmožnostjo in sporazumevalno 

zmožnostjo (Kunst Gnamuš, 1986, 150), prva je sestavljena iz pravil povezovanja, ki 

usmerjajo oblikovanje povedi jezika ter njihovo povezovanje v nadpovedne stave, druga je 

sestavljena iz izbirnih pravil, ki usmerjajo sporočilnemu namenu ter govornemu položaju in 

vsebini ustrezno izbiro socialne, funkcijske, prenosniške zvrsti, besedja, skladenjskih variant 

in sporazumevalnih  vzorcev.  

Kje najdemo poimenovanje bralna kompetenca oz. zakaj smo ga uvedli? Bralno kompetenco ali 

zmožnost je torej treba razumeti kot temeljno sredstvo za zagotavljanje pravice do 

izobraževanja, zapisane v Deklaraciji o človekovih pravicah (26. člen v Poučevanje branja v 

Evropi, 2011). V nadaljevanju ta dokument bralno kompetenco postavlja v kontekst bralne 

pismenosti in pravi, da je bralna pismenost definirana kot splošna zmožnost razumevanja, 

uporabe in premisleka o napisanem, vse za to, da bi se izpolnili posameznikovi in družbeni cilji. 

To presega kognitivne elemente branja (npr. dekodiranje besed in razumevanje besedila), 

zadeva še druge vidike, kot sta npr. motivacija in znajdenje v pisnih besedilih (prav tam). To je 

v skladu s Pierrovo definicijo (1992), ki pismenost opredeljuje kot neke vrste „odnos, ki ga 
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bralec razvije s pisano besedo”. Izraz „bralna pismenost” razlikuje med „biti sposoben brati” in 

„biti bralec”. V šolskem okolju so se učenci, dobri v bralni pismenosti, naučili brati in znajo 

tekoče „brati za učenje”. Nacionalna strategija za razvoj pismenosti (2011, 7) opredeli 

pismenost kot trajno razvijajočo se zmožnost posameznikov, da uporabljajo družbeno 

dogovorjen sistem za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za življenje v 

družini, šoli, na delovnem mestu in v družbi. Bralna pismenost (Puklek Levpušček idr., 2009) 

je v raziskavi PISA (le ta meri bralne sposobnosti 15-letnikov) opredeljena kot razumevanje, 

uporaba, reflektiranje ter osebni interes za pisano besedilo, z namenom razviti lasten potencial 

in znanje ter aktivno sodelovati v družbi. Nivo bralne pismenosti je opredeljen glede na 

posameznikovo obvladovanje oblike9 besedila, bralnega procesa10 ter bralnih situacij11. Na 

osnovi negativnih trendov evidentirane bralne pismenosti slovenskih 15-letnikov v raziskavi 

PISA 2006, 2009, 2011 in smernic Nacionalne strategije za razvoj pismenosti (2006, 2011) je 

Zavod RS za šolstvo izvajal dvoletni projekt z naslovom Opolnomočenje učencev z 

izboljšanjem pismenosti in dostopa do znanja12 in v njegovem načrtu (2011) razširil definicijo 

bralne pismenosti ter jo opredelil kot zmožnost oblikovanja pomenov, obvladovanja različnih 

vrst pisnih in elektronskih medijev, ki posredujejo informacije in znanje; obvladovanja 

kognitivnih in meta-kognitivnih strategij, ki omogočajo celovito in učinkovito interpretacijo 

sporočil ter učinkovito rokovanje z različnimi vrstami besedil (grafi, tabelami; interaktivno delo 

z besedili) ter postopno gradnjo (konstruiranje) njihovega pomena. Ob pregledu te in mnogih 

drugih definicij bralne pismenosti se pojavi vprašanje, ali lahko opredelitev bralne zmožnosti 

enačimo z opredelitvijo bralne pismenosti. Vse omenjene definicije bralne pismenosti lahko v 

preseku razumemo kot zmožnost razumeti in uporabiti pisne vire za različne namene in z 

ustrezno interpretacijo, kar je v skladu s cilji pouka književnosti. M. Križaj Ortar (2011, 89) 

ugotavlja, da izraza bralna pismenost v učnem  načrtu za slovenščino (2011) ni, kar pa ne 

pomeni, da učenci te zmožnosti (kompetence) ne razvijajo – je le poimenovana drugače, tj. 

zmožnost branja oz. zmožnost kritičnega sprejemanja zapisanih besedil raznih vrst. Kot 

povzetek vseh definicij pismenosti navajamo opredelitev S. Pečjak (2010, 15), ki pismenost 

pojmuje kot konstrukt različnih vidikov: »Pismenost pojmujemo kot kompleksno spretnost, ki 

                                            
9 Obvladovanje oblike besedila pomeni razumevanje in uporabo  kontinuiranih besedil ali proze, ki je 

predstavljena v stavkih ali odstavkih  ter nekontinuiranih besedil (seznami, prikazi, diagrami idr.), prav tako pa 

ločuje med oblikami proze, kot so pripovedi, argumentacije itd. (Puklek Levpušček idr., 2009, 14). 
10 Obvladovanje bralnega procesa pomeni izkazovanje sposobnosti pridobivanja informacij, oblikovanja 

splošnega razumevanja besedila, interpretacije besedila, uporabe informacije iz besedila in prepoznavanja ter 

lastnosti besedila (Puklek Levpušček idr., 2009, 15). 
11 Obvladovanje bralnih situacij pomeni pripravo in uporabo različnih besedil, kot so roman, osebna pisma ali 

biografija, uradni dokumenti, priročniki, poročila, učbeniki, delovni listi idr. (Puklek Levpušček idr., 2009, 15). 
12 Projekt je na ZRSŠ vodila dr. Fani Nolimal.  



 

33 

 

vključuje številne spretnosti in sposobnosti branja, pisanja (tudi računanja), pri čemer je 

poudarjen različen razvoj pismenosti glede na starost, spol, izobrazbo in druge dejavnike (npr. 

socialni kontekst). Pismenost je torej kulturno, socialno in zgodovinsko-geografsko 

determiniran pojem. Temeljni  element vseh pismenosti je bralna pismenost.«. V letih 1991, 

2001, 2006 in 2011 je v Sloveniji potekala raziskava bralne pismenosti PIRLS (Progress in 

International Reading Literacy Study), v kateri je pojem bralna pismenost definiran kot sposobnost 

razumeti in uporabljati tiste pisne jezikovne oblike, ki jih zahteva delovanje v družbi in/ali so 

pomembne za posameznika (Gradišar, Lapajne po Warwick, 1995), in je vključevala bralne naloge 

s treh vsebinskih področij bralne pismenosti: pripovedna (literarna) besedila, razlagalna besedila in 

grafična sporočila. Pri pripovednih (literarnih) besedilih je šlo za strjena besedila, v katerih avtor 

pripoveduje izmišljeno ali resnično zgodbo; v zgodbi so si dogodki običajno sledili v časovnem 

zaporedju. Sem so sodile zgodbe z izmišljenimi dogodki, okolji, dejanji, posledicami, liki … Bralna 

pismenost slovenskih tretješolcev (v raziskavo so vključeni otroci iz različnih držav v starosti 9,5 

let) je bila že leta 1991 statistično pomembno nižja od mednarodnega povprečja (slovensko 

povprečje 465 točk, mednarodno povprečje 492 točk), prav tako so statistično pomembno nižji 

rezultat od mednarodnega povprečja dosegli tretješolci tudi leta 2001 (slovensko povprečje 490 

točk, mednarodno povprečje 500 točk). Tako je opazen napredek na področju bralne pismenosti pri 

pripovednih besedilih, kar potrjuje tudi raziskava v letu 2006, ko so slovenski tretješolci dosegli 

522 točk (Pečjak, Knaflič, Bucik, 2007). V letu 2011 je bil povprečni dosežek slovenskih šolarjev 

530 točk, kar pomeni, da so slovenski učenci napredovali in Slovenija velja za državo, ki je v 

zadnjih desetih letih najbolj napredovala, vendar so tudi ostale v raziskavi sodelujoče države 

napredovale v bralnem dosežku (Doupona, 2011).  

 

Poučevanje in usposabljanje učencev, da se urijo v bralni pismenosti, vključuje različne 

procese in dejavnosti na različnih stopnjah razvoja; poučevati je treba tako, da se učenci učijo, 

kako brati in kako izboljšati svoje bralne zmožnosti. »Šole, ki učijo modrost, učijo učence, da 

ni pomembno zgolj to, kar vedo in ali zmorejo to, kar vedo, uporabiti, temveč tudi, kako 

uporabljajo to, kar vedo – ali le-to uporabljajo z dobrimi ali s slabimi nameni ... Modrost je 

uporaba znanja, spretnosti in izkušenj v splošno dobro vseh.« (Strenberg, v Rupnik Vec, 

Kompare, 2006). Osrednji cilji pouka slovenščine je torej razvita sporazumevalna zmožnost, 

ki vključuje:  

a) zmožnost funkcionalnega sporazumevanja (funkcionalno pismenost), tj.  

zmožnost razumevanja in uporabe podatkov iz besedil ter tvorjenja besedil, ki jih 

posameznik potrebuje za vsakdanje življenje in  
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b) zmožnost kulturnega sporazumevanja (kulturno pismenost), saj je vsako 

sporazumevanje tudi družbeno in kulturno dejanje, kar pomeni, da vsem ni enako 

dostopno; zato je treba poznati svojo kulturo, razumeti, kaj v njej posamezni pojmi, 

dogodki, dogajanja pomenijo ... 

c) ter ju nadgradi z zmožnostjo kritičnega sporazumevanja (kritično pismenostjo), 

pri kateri so udeleženci občutljivi tudi na širši kontekst, upoštevajo čustvene/emotivne 

razsežnosti ter se zavedajo potrebe (so motivirani) po prizadevanju za načrtno 

presojanje na podlagi meril, preseganju čustvene ne-/naklonjenosti, predsodkov, 

ustaljenih perspektiv ter po razmisleku o lastnem sporazumevanju (metakogniciji).  

A. Bandura (1987, 1997) opredeli kompetenco kot prepričanje posameznika o lastnih 

sposobnostih, da lahko določene naloge izpelje do cilja, kar pomeni, da je bralna kompetenca 

povezana z zaupanjem posameznika v lastne bralne sposobnosti in s prepričanjem, da bo z 

branjem rešil bralne naloge. S. Pečjak idr. (2006, 11) navedejo rezultate raziskav, ki kažejo, 

da je bralna komptentnost povezana: 

- z izbiro nalog (bolj ko se posameznik čuti kompetentnega, večji izziv predstavljajo 

zanj bralne naloge; hitreje  izbere tudi težje naloge); 

- s trudom in vztrajnostjo (bolj ko je prepričan vase, več truda je pripravljen vložiti v 

reševanje bralne naloge, bolj je vztrajen); 

- z dosežkom (večja kompetentnost – boljši dosežki) (prav tam po Gambrell idr., 1996).  

 

Sodobni bralni pouk postavi za osnovo komunikacijski model učenja jezika. Nacionalna 

strategija za razvoj pismenosti (2007, 2011) je takoj za opredelitvijo bralne pismenosti 

definirala tudi cilj izvajanja strategije in ta je, da pridobljeno znanje in spretnosti 

posamezniku omogočijo uspešno in ustvarjalno osebnostno rast ter delovanje v poklicnem in 

družbenem življenju. S. Pečjak (2012) kot bralno pismeno označi osebo, ki bere tekoče, 

razume prebrano, je sposobna informacije, dobljene z branjem, uporabiti pri reševanju  učnih 

in življenjskih težav ter za osebnostno rast in je sposobna uporabiti različne tehnike branja 

glede na vrsto bralnega gradiva in cilj branja. Cilji bralnega poučevanja so glede na starost in 

tudi vrsto šolanja različni, čeprav večina avtorjev (Duffy, Roehler, 1993; Harris, Sipay 1979; 

Alverman, Fitzgerlad in Simpson, 2006 po Pečjak 2012) vidi cilj branja v isti smeri:  

- razvijanje bralnih sposobnosti, tj. bralne tehnike, bralnega razumevanja, uporabe 

branja za  učenje, kar predstavlja  kognitivni in metakognitivni vidik branja; 
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- razvijanje motivacije za branje: stališč, interesov, vrednot, navad, kar predstavlja 

afektivni, tj. čustveno-motivacijski vidik branja; 

- spoznavanje različnih zvrsti branja: umetnostnih in neumetnostnih besedil. 

Sodobni bralni pouk opismenjevanja razvija tiste spretnosti, ki omogočajo učinkovito 

jezikovno komunikacijo, upošteva razvojne značilnosti in  sledi potrebam družbe 21. stoletja.  

 

1.3 Bralna kompetenca/zmožnost v 1. VIO 

1.3.1 Branje 

 

S. Pečjak (1999a) izdela zgodovinski pregled opredelitev branja, in sicer zajame tiste iz 2. 

polovice 19. stoletja, ki so branje definirale kot mehanski proces – zlasti gibanje oči, potem 

omenja opredelitve z začetka 20. stoletja, ki se začno opirati na psihološke osnove branja. 

Definicije branja, ki so obravnavale branje tako v teoretskem kot v aplikativnem smislu, 

avtorica (prav tam) deli na opredelitve, ki pri branju poudarjajo: 

-  proces dekodiranja in prepoznavanja tiskanih/pisanih simbolov, torej kot percipiranje 

vrstnega reda črk in njihove sinteze13, 

-  proces razumevanja ali semantično plat bralnega procesa, torej kot psiholingvistični 

proces, pri katerem bralci  po svojih najboljših močeh rekonstruirajo sporočila, ki so 

podana v pisni ali grafični obliki14,  

- integracijo dekodiranja in razumevanja, kjer je branje v prvi  fazi  proces dekodiranja, 

v drugi fazi pa razumevanja sporočila besedila (razumevanje je proces, v katerem 

prihaja do prevajanja pisnega jezika v obliko, ki jo lahko uporabi bralčev spoznavni 

sistem)15, 

- branje kot večstopenjski proces, v katerem sodelujejo različne sposobnosti, bralni  

proces pa je torej niz posamičnih zaporednih stopenj (Pečjak, 1999a po Buzan, 1982).  

L. Plut Pregelj (2013, 68) opozori na to, da starejše teorije nikoli ne propadejo, ampak samo 

poniknejo in ponovno vzniknejo, ko se zanje pojavijo primerni pogoji in tako je tudi s 

teorijami branja z začetka 20. stoletja in začetka 21. stoletja. Avtorica (prav tam) piše, da gre 

                                            
13 Avtorji, na katere se Pečjakova (1999) sklicuje  v tej skupini definicij, so Logan in Logan (1967), Warner 

(1979), Vladisavljevič (1981).  
14 Avtorji, na katere se sklicuje avtorica, so Goodman (1970), Piaget, Trstenjak.  
15 Pečjak (1999) se v tem sklopu definicij sklicuje na avtorja Perfetti (1985).  
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pri postavljanju opredelitev branja za dva različna pogleda: prvi je preprost16 – dekodiranje in 

razumevanje jezika in drugi je celostni17 – branje razlaga kot jezikovno dejavnost, ki se 

razvija vzporedno z govorjenjem, poslušanjem in pisanjem ter vzporedno učenje bralnih 

tehnik in razumevanja. Proučevalec zgodovine branja Manguel (2012, 105) poudarja, da je 

»/… / definicija branja zelo široka, sega od prebiranja krajine do branja Dostojevskega« in 

nadaljuje: »/…/ branje ni avtomatičen postopek, pri katerem bi vsrkavali besedilo kakor 

fotosenzitiven papir svetlobo, ampak presenetljiv, labirinten, vsesplošen in vendar oseben 

postopek rekonstrukcije. Raziskovalci še ne vedo, če je branje neodvisno od denimo 

poslušanja in če gre za eno samo, jasno prepoznavno množico psiholoških procesov, ali če ga 

sestavlja pisana množica takih procesov, vendar mnogi menijo, da utegne biti prav tako 

kompleksno kot mišljenje samo.« 

Ker se v pričujočem delu ukvarjamo s tistim delom bralne zmožnosti, ki pokriva branje in 

recepcijo literarnega besedila, se v nadaljevanju opiramo na trditev M. Kordigel (1990, 1992), 

ki opozarja, da branje ni enako branju. Če se oddaljimo od  opredelitve branja kot dekodiranja 

simbolov – torej tehnike branja, ugotavljamo, da ima lahko branje različne funkcije glede na 

namen, glede na naslovnika in glede na govorno situacijo. M. Kordigel (prav tam) loči dve 

vrsti branja glede na motive, ki jih ima bralec – to je pragmatično branje in literarnoestetsko 

branje.  

 

Pragmatično branje je namenjeno doseganju konkretnih ciljev – da bi nekaj spoznali, vedeli, 

izvedeli z namenom zadovoljiti svoje interese ali zato, da bi  »/…/ to vedenje ali znanje 

izkoristili v čisto pragmatične namene.« (Kordigel, 1990, 32). Pragmatično branje Kordiglova 

(prav tam) deli na  štiri podvrste glede na zahtevnost, in sicer: 

- Informacijsko branje, ki je po zahtevnosti najnižje. To je branje, ki ga uporabljamo, 

zato da najdemo natančno enopomensko informacijo, značilnost tega branja je, da 

bralec iskano/najdeno informacijo v besedilu izolira, selekcionira in jo umesti ali ne 

umesti v svojo miselno shemo (tako bralec gradi neko osnovno strukturo 

informacijskih znanj, ki postaja trajno). 

                                            
16 Avtorica Leopoldina Plut Pregelj razloži, da so teorije branja z začetka 20. stoletja dobile veljavo spet v 80-ih 

letih 20. stoletja.  
17 Kot prvega zagovornika celostnega branja L. Plut Pregelj (2013, 69) navaja filozofa Deweya, ki je pri učenju 

branja poudarjal pomen učenčevih izkušenj in njegove dejavnosti na učenje besedišča in branje besedila z 

razumevanjem.  
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- Poljudnoznanstveno branje omogoča bralcu pridobivanje znanj, ki sodijo k splošni 

izobrazbi, za branje bralec ne potrebuje znanj s strokovnega področja, na katerega se 

besedilo nanaša, saj  ga besedilo sproti seznanja s pomembnimi informacijami.  

- Strokovno branje, pri katerem bralec nujno potrebuje znanje s področja, o katerem 

bere, saj je besedilo napisano v strokovnem jeziku. Strokovno besedilo se zanaša na 

to, da je bralec strokovnjak, ki pozna strokovne termine. 

- Znanstveno branje, za katero bralec potrebuje spretnost branja in razumevanja 

znanstvenih besedil, katere kritično vrednoti, povezuje s predhodnimi teorijami, 

analizami … 

Cilj vseh podvrst pragmatičnega branja je, da bralec v čim krajšem času shrani in procesira 

ravno pravo število informacij, ki jih  v nekem trenutku potrebuje.  

Druga vrsta branja je literarnoestetsko branje ali branje besedil, ki so napisana v umetnostnem 

jeziku. M. Kordigel (prav tam) piše, da je cilj literarnoestetskega branja literarnoestetsko 

doživetje (zaznati čim več, razumeti čim bolje in doživeti čim intenzivneje) in se deli na 

evazorično (literatura kot beg iz stvarnosti in vanjo projecirana lastna čustva in želje)  in 

literarno branje (vživljanje v domišljijski svet avtorja, doživljanje celovitosti umetnostnega 

besedila in skladnosti spoznavnih, etičnih in estetskih vrednot). 

 

1.3.2 Bralna zmožnost v okviru pouka književnosti v 1. VIO 

 

Branje kot ena od štirih sporazumevalnih dejavnosti je proces, v katerem se pretvori vidni kod 

v zvočni kod, torej dekodira grafični znak (črko) v zvočni znak (glas). Govorimo o usvajanju 

bralne tehnike, ki je ena od temeljnih spretnosti jezikovnega pouka v 1. VIO, saj naj bi učenec 

praviloma do konca 2. razreda usvojil temeljno tehniko branja in pisanja (Učni načrt za 

slovenščino, 2011, 99). Zato da bi dobili bralno kompetentnega oz. pismenega  učenca, 

tehnika branja ni dovolj, zato mora v procesu razvoja bralne zmožnosti učenec še razumeti kaj 

prebere. Nacionalna strategija za razvoj pismenosti (2011, 13) opredeli specifične cilje 

nacionalne strategije za posamezne starostne skupine v procesu formalnega in neformalnega 

izobraževanja od predšolskega obdobja do obdobja odraslosti. Del teh specifičnih ciljev, ki 

obsegajo 1. VIO osnovne šole (učenci stari od 6 do 9 let naj bi tako razvili temelje 

pismenosti), so: 

- poslušanje različnih vsebin in z različnimi cilji (pomnjenje, vrednotenje, doživljanje, 

sprostitev), 
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- spoznavanje različnih vrst besedil, 

- tehnike glasnega in tihega branja različnih besedil z razumevanjem, 

- govorne zmožnosti, 

- začetno pisanje (spoznavanje črk, razvijanje tehnike pisanja in tvorjenja enostavnih 

besedil po zgledu), 

- interes in motivacija za branje, 

- spoznavanje lokacij bralnih in drugih informacijskih virov (npr. knjižnice, knjigarne).  

 

Cilji pouka književnosti so v Učnem načrtu za slovenščino (2011, 4)18  opredeljeni na več 

ravneh. Najprej učni načrt na splošni ravni opredeli štiri sporazumevalne dejavnosti, skozi 

katere se uresničujejo cilji književnega pouka, to so: poslušanje, branje, govorjenje in pisanje. 

Že v uvodu (prav tam) se opredeli tudi namen književnega pouka, pri katerem se učenci 

srečujejo z umetnostnimi/književnimi besedili ter tudi ob njih poleg sporazumevalne 

zmožnosti razvijajo doživljajsko, domišljijskoustvarjalno, vrednotenjsko in intelektualno 

zmožnost.  

 

Splošni cilji Učnega načrta za slovenščino – književnost (2011, 6)  so: 

- Učenci si oblikujejo pozitivno čustveno in razumsko razmerje do slovenskega jezika 

ter se zavedajo pomembne vloge materinščine in slovenščine v svojem osebnem in 

družbenem življenju. Tako si oblikujejo jezikovno, narodno in državljansko zavest, ob 

tem pa tudi spoštovanje in strpnost do drugih jezikov in narodov ter si krepijo 

medkulturno in socialno zmožnost.  

- Učenci razvijajo sporazumevalno zmožnost v slovenskem (knjižnem) jeziku, torej 

zmožnost kritičnega sprejemanja in tvorjenja besedil raznih vrst.  

- Razmišljujoče in kritično sprejemajo umetnostna/književna besedila slovenskih in 

drugih avtorjev. Branje prepoznavajo kot užitek, prijetno doživetje in intelektualni 

izziv. Stopajo v dialog s književnim besedilom in v dialog o književnem besedilu. 

Branje jim daje priložnost za oblikovanje osebne in narodne identitete, širjenje 

                                            
18 Učni načrt za slovenščino, sprejet na strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje 2011, je bil zasnovan leta 

2008 v Predmetni komisiji za posodabljanje učnega načrta za slovenščino. Leta 2008 je predmetna komisija pri 

posodabljanju izhajala iz  učnega načrta za  predmet slovenščina, ki je bil na seji Strokovnega sveta RS za 

splošno izobraževanje določen leta 1998. Posodobitev je bil učni načrt deležen predvsem zaradi  kompetenčnega 

pristopa, ki ga je narekovalo Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije o ključnih 

kompetencah – zmožnostih za učenje v 21. stoletju. O teh priporočilih smo pisali že predhodnih poglavjih. V 

letih 2008 do 2011 so se v posodobljenih učnih načrtih po določitvi Strokovnega sveta RS za splošno 

izobraževanje opravili redakcijski in vsebinski popravki in  trenutno (op. 16. 2. 2014) so veljavni učni načrti, 

potrjeni na 140. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje.  



 

39 

 

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. Tako razvijajo svojo socialno, kulturno in 

medkulturno zmožnost.  

- Razvijajo pripravljenost za pogovarjanje in dopisovanje ter govorno nastopanje in 

pisanje; tako izražajo svoje znanje, misli, stališča, hotenje, čustva in izkušnje, se 

pogajajo ter miroljubno rešujejo vprašanja v raznih življenjskih položajih, tvorijo 

praktičnosporazumevalna, uradovalna in strokovna besedila (tudi o književnosti) in 

(po)ustvarjalna besedila. Tako razvijajo svojo socialno, kulturno in estetsko zmožnost. 

Razvijanje zmožnosti tvorjenja besedil ter usvajanje in urjenje strategij in načel za 

tvorjenje razumljivih, ustreznih, učinkovitih in pravilnih besedil spodbuja razvijanje 

zmožnosti učenja učenja.  

- Motivirani so 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, duhovnega in domišljijskega sveta. Tako se razvija njihova 

socialna, družbena in medkulturna zmožnost.  

- Pri razvijanju sporazumevalne zmožnosti ob dejavnem stiku z neumetnostnimi in 

umetnostnimi besedili z uporabo digitalne tehnologije varno, ustvarjalno in kritično 

pridobivajo ter uporabljajo podatke/informacije. Ozaveščajo in presojajo možnost 

uporabe in zlorabe digitalne tehnologije oziroma pridobljenih informacij – ob tem 

razvijajo svojo digitalno zmožnost.  

- Učenci ohranjajo in razvijajo pozitivni odnos do branja neumetnostnih in umetnostnih 

besedil. Stik z besedili je zanje potreba in vrednota, zato tudi v prostem času 

berejo/poslušajo besedila (objavljena v raznih medijih), obiskujejo knjižnico, filmske 

in gledališke predstave, literarne prireditve ipd.  

- Učenci razvijajo tako imenovane sestavine sporazumevalne zmožnosti, torej 

stvarno/enciklopedično znanje, jezikovno zmožnost (poimenovalno, skladenjsko, 

pravorečno in pravopisno), slogovno zmožnost, zmožnost nebesednega 

sporazumevanja in metajezikovno zmožnost.  

- Učenci ob sprejemanju umetnostnih/književnih besedil razvijajo sporazumevalno 

zmožnost in tudi pridobivajo književno znanje. Umeščanje besedil v časovni in kulturni 
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kontekst ter pridobivanje literarnoteoretskega znanja jim omogočata globlje 

doživljanje, razumevanje in vrednotenje umetnostnih besedil. Literarnoestetsko 

doživetje, podprto z literarnovednim znanjem, omogoča poglobljeno spoznavanje 

besedne umetnosti in estetskih izraznih možnosti, povečuje užitek ob branju in 

pripomore k razvijanju pozitivnega odnosa do besedne umetnosti (branja), 

ustvarjalnosti in (samo)izražanja v raznih medijih.  

Navedeni splošni cilji učnega načrta za književnost izpostavijo razvijanje pozitivnega odnosa 

do jezika, kritično sprejemanje, dialog z umetnostnimi besedili, motivacijo za vse štiri 

sporazumevalne dejavnosti ter književno znanje. Če splošne cilje učnega načrta pogledamo z 

vidika kompetence, potem lahko zasledimo cilje, ki obsegajo znanje, spretnosti in tudi odnos 

oz. vrednote. Torej bi lahko rekli, da je učni načrt kompetenčno zastavljen. Te cilje lahko 

povežemo z Resolucijo o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 (Uradni list 

RS, št. 62/13), ki izpostavi potrebo po učinkovitem jezikovnem izobraževanju skozi celotno 

vertikalo, ki ga je treba  načrtovati in spremljati. Resolucija v poglavju Jezikovno izobraževanje 

(prav tam) postavlja cilj, da naj izobraževalni sistem omogoči »govorcem slovenščine kot 

prvega jezika, tako mlajšim kot odraslim, da v tem jeziku kar najbolj udejanjijo svoje jezikovno-

izrazne potenciale, se razvijejo v jezikovno kompetentne osebe in se glede na posameznikove 

potrebe opremijo za učinkovito, to je razumljivo in sprejemljivo javno in uradno komunikacijo 

ter za druge vrste specializiranega sporazumevanja.«  

 

Prej omenjeni A. Bandura (1987) opozarja na pomemben element bralne kompetence – to je 

zaupanje bralca v lastne zmožnosti, da bo besedilo ne samo prebral, temveč tudi razumel. M. 

Kordigel Aberšek (2008) postavlja vprašanje, kaj pomeni razumeti literarno besedilo, ali kaj 

obsega razvita zmožnost razumevanja literarnega dela. Na tem mestu začnemo govoriti o 

didaktiki mladinske književnosti19, katere temeljna skrb je ustvarjalni proces, ki poteka med 

besedilom in bralcem, kot usmerjevalec pa vstopi še učitelj, katerega vloga je ustvarjanje 

pogojev za čim intenzivnejše produktivno prekrivanje bralčevega horizonta pričakovanj s 

pomenskim poljem besedila, kot jo opredeli M. Kordigel Aberšek (prav tam). Pri pouku 

književnosti gre torej za razvijanje »ustvarjalne komunikacije z literarnim besedilom«.  

 

                                            
19 Didaktika mladinske književnosti je podtip didaktike književnosti, ki je definiran s posebnim podtipom 

literarnega besedila, z bralcem, za katerega je značilno, da še  ni zaključil svojega  osebnostnega razvoja, in s 

posebno recepcijsko situacijo, za katero veljajo drugačne zakonitosti, kot veljajo za recepcijsko situacijo, ko bere 

literaturo bralec, ki je že usvojil bralno tehniko do te mere, da zanjo ne troši več t. i. bralne energije (Kordigel  

Aberšek, 2008, 19).  
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1.4 Kompetenčni pristop pri pouku književnosti z mlajšimi učenci (1. VIO) 

 

M. Ivšek (2006, 1) piše, da je kurikularna prenova (1996–1998) ustvarila pogoje za razvijanje 

ključnih zmožnosti/kompetenc v učnem procesu, da se je približala uvajanju kompetenčnega 

pristopa, čeprav same kompetence niso bile posebej izpostavljene. Avtorica (prav tam) 

nadaljuje, da kompetenco razvijamo z uresničevanjem vsebinskih in procesnih ciljev, 

kompetenca pa se izkazuje v tem, kako učenec učinkovito uporablja znanje v različnih 

kontekstih, kako opazuje lasten napredek v procesu izgrajevanja znanja ter kako povezuje in 

prepleta to znanje. Kompetence ne moremo uresničiti pri enem predmetu in ne z integracijo 

kompetenc v en predmet, kompetenco izgrajuje posameznik v procesu učenja, kompetenčni 

pristop poučevanja pa temelji na spreminjanju strategije učenja in poučevanja ter na povečani 

odgovornosti učitelja in učenca (Ivšek, 2006). B. Marentič Požarnik (2006, 29) ugotavlja, da 

kompetenc ne moremo zožiti na skupek izoliranih veščin, ampak je treba kompetenco videti v 

celotni osebnostni strukturi učenca (učitelja/osebe), kar ponazarja z modelom »čebule« (Shema 

1). 

 

Shema 1: Pomen celovitega pogleda na (ključne) kompetence in njihovo razvijanje (Marentič Požarnik, 2006 po 

Korthagen, 2003) 

 

Model na Shemi 1 ponazarja dejstvo, da je najlažje opazovati, spremljati in tudi razvijati 

posamične veščine (pripovedovanje, postavljanje vprašanj, poslušanje), česar pa ne gre 

zamenjati  z razvojem kompetenc, ki so kompleksnejše, saj na kompetenco vplivajo globlje 

ležeča pojmovanja, naravnanosti, zlasti tudi pojmovanja o bistvu učenja, pouka, znanja, o vlogi 

(avtentična) osebnost

identiteta (kaj je moja 
vloga?)

pojmovanje –
prepričanje npr. o 

učenju, znanju

kompetence 
(kompleksnejše, širše 

zmožnosti)

veščine, metode, 
tehnike …
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učenca/učitelja (prav tam). B. Marentič Požarnik (2006, 30)  trdi, da čim globlje gremo v model 

»čebule«, tem težje dosegamo spremembo, sprememba pa je njuna. Obenem gre tudi za t. i. 

metaučenje, metakognitivne dimenzije oz. spodbujanje razmisleka o lastnem učenju, 

spoznavanju, smislu učenja. Da bi lažje umestili razvoj kompetence v učni proces književnega 

pouka, dodajmo še sestavine pridobivanja kakovostnega znanja (Marentič Požarnik, 2006, 30 

po Alexander, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Shema 2: Sestavine pridobivanja kakovostnega znanja (Marentič Požarnik, 2006 po Alexander, 2003) 

 

Shema 2 ponazarja rezultat več kot desetletja trajajočih intenzivnih raziskav (Marentič 

Požarnik, 2006 po Alexander, 2003) o tem, kako se razvija znanje od začetnika (osnovnošolca) 

do eksperta (diplomanta) na nekem konkretnem predmetnem področju ob sovplivanju treh 

sestavin: znanja v ožjem smislu (razvoj gre od širine proti globini), strategije učenja kot bolj 

površinskega do vedno bolj globinskega procesiranja ter interesa za predmet, ki je najprej bolj 

situacijski, pozneje pa postaja vse bolj trajen in individualen. Predstavljen model poudarja 

poleg kakovostnega znanja, sistematičnega razvijanja strategij učenja tudi motivacijske 

elemente, ki vplivajo na to, kako učenec dojema učenje in koliko s smiselnimi strategijami v 

njem vzbuja individualni interes.  

 

M. Grosman (2007, 20) piše, da sodobni koncepti branja opisujejo branje kot proces interakcije 

med besedilom in bralcem, zato učinkovit pouk branja in usvajanja bralne zmožnosti za 

leposlovje predpostavlja upoštevanje vseh dejavnikov, ki so udeleženi v tem sodelovalnem 

procesu in/ali nanj kako drugače vplivajo. Avtorica (prav tam) opozarja, da vse ravni 

leposlovnega branja predpostavljajo raven obvladovanja osnovnih bralnih spretnosti, ki učencu 

ne povzročajo več težav pri dekodiranju besedila. Pojavlja se vprašanje o možnostih za 

kompetenčni pristop pri učencih, ki šele začenjajo s postopkom opismenjevanja in osnovnih 

spretnosti še nimajo razvitih oz. avtomatiziranih. Če iščemo odgovor na to vprašanje v že 

ZNANJE 

STRATEGIJA INTERESI 

širina globina 

situacijske 

individualne 

površinske 

globinske 
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omenjeni kompetenci sporazumevanja v maternem jeziku (Ivšek, 2005), se kaže potreba po 

kompetenčnem pristopu že zelo zgodaj. Otrok je edinstven in kompleksen posameznik, ki ima 

potenciale in je kompetenten, da soustvarja kulturo, znanje in lastno identiteto (Batistič Zorec, 

2009 po Dahlberg, Moss in Pence, 2000). V spodnji preglednici (Preglednica 2) bomo 

aktualizirali kategorije kompetence s cilji Učnega načrta za slovenščino (2011) – književnost v 

1. VIO.   

a) ZNANJE 

- besedišče, 

- tipi literarnih besedil (pravljica, pesem, pripoved igra) in glavne značilnosti, 

- značilnosti različnih stilov govorjenega in pisnega jezika (knjižni, neknjižni …). 

b) SPRETNOSTI/VEŠČINE 

- branje in razumevanje različnih besedil, usvajanje različnih bralnih strategij, ustreznih 

različnim bralnim namenom (branje za užitek) in različnim tipom besedil, 

- pisati različne tipe besedil za različne namene, spremljati tvorjenje besedila (od načrta 

do končnega izdelka), 

- oblikovati lastne argumente pri govorjenju ali pisanju na prepričljiv način z 

upoštevanjem vseh gledišč, ki so izražena v pisni in govorni obliki,  

- uporabljati pripomočke (kot so zapiski, miselni vzorci, sheme, tabele) za tvorjenje, 

predstavljanje,  

- ločevati (pri poslušanju, govorjenju, branju in pisanju) pomembne informacije od 

nepomembnih. 

c) ODNOS/STALIŠČA (naravnanost) 

- samozavestno govoriti pred javnostjo/v javnosti pred publiko, 

- pripravljenost (voljnost) prizadevati si za estetsko kakovost v izobraževanju, ki 

presega zgolj tehnično korektnost besed, povedi, 

- razvijati ljubezen do literature, 

- odprtost do mnenj in argumentov drugih in se vključiti v konstruktivni in kritični 

dialog, 

- razvijati pozitivni odnos do maternega jezika in prepoznati, da je to vir za osebno in 

kulturno bogastvo, 

- razvijati pozitivni odnos do medkulturnega sporazumevanja.  

Preglednica 2: Aktualizacija kategorij kompetence – sporazumevanje v maternem jeziku – s cilji Učnega načrta 

za slovenščino (2011) – književnost v 1. VIO (prirejeno po M. Ivšek, 2005, 152) 
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Na razvoj kompetenc naj bodo učitelji pozorni pri vseh predmetih in po vsej vertikali, seveda z 

različnih vidikov in z različnimi poudarki. Kljub vsemu bodo verjetno posamezni predmeti 

določeno  kompetenco bolj razvijali kot ostale kompetence (Žakelj, 2009). Tako npr. učenci  pri 

pouku književnosti sicer bolj intenzivno razvijajo recepcijsko kompetenco/zmožnost. Večina 

avtorjev pri povezavi bralne kompetence in književnosti uporablja izraz zmožnost (Grosman 

2007; Kordigel, 2008). M. Kordigel Aberšek (2008, 25) govori o recepcijski zmožnosti in enači 

pojem pridobivanje recepcijske zmožnosti z zmožnostjo za »ustvarjalno komunikacijo z 

literarnim besedilom«. S tem tudi opredeli cilj pouka mladinske književnosti, ki je ustvarjanje 

pogojev za čim intenzivnejše produktivno prekrivanje bralčevega horizonta pričakovanj s 

pomenskim poljem besedila. 

Po prenovi Učnih načrtov leta 1998, ko se je v pouk slovenščine že vpeljeval kompetenčni 

pristop,20 je branje umetnostnih besedil dobilo novo funkcijo in je z uvedbo komunikacijskega 

modela poučevanja (Kordigel, 1994; Saksida, 1992) začelo slediti prenovljenim ciljem. Ti 

cilji so usmerjeni v razvoj učenčevih sposobnosti za ustvarjalno komunikacijo z umetnostnim 

književnim besedilom. M. Kordigel in M. Ropič (2005, 22) pravita, da se komunikacijski 

model od tradicionalnega razlikuje po tem, da besedilnega pomena ne sestavlja učitelj, ampak 

postavlja vsakega izmed otrok v položaj, ko mora s samostojnim pokrivanjem horizonta 

pričakovanj s pomenskim poljem besedila sestaviti svoj besedilni pomen. Komunikacijski 

model književne vzgoje, ki ga je določal Učni načrt za slovenščino (1998), je že temeljil na 

definiranju recepcijske sposobnosti in na opisu stopenj otrokovega (literarno) bralnega 

razvoja. Učni načrt za slovenščino, potrjen 2011, je pridobil še povečano možnost izbirnosti 

na ravni dejavnosti pri obravnavanju neumetnostnih in umetnostnih besedil. Poudarjeni so bili 

tudi  seznami predlaganih umetnostnih besedil, ki jih lahko učitelj po lastni presoji nadomesti 

z drugimi besedili (Učni načrt za slovenščino, 2011, 97).  

 

M. Kordigel Aberšek (2008) deli bralno zmožnost v več sklopov: razvijanje zmožnosti 

razumevanja, vrednotenja in doživljanja posameznih književnih vrst, recepcijska zmožnost 

ima več elementov, ki jih razvija didaktika mladinske književnosti, hkrati pa zmožnosti 

postavlja kot cilje pouka mladinske književnosti. Navaja (prav tam, 27) 11 zmožnosti, ki so 

hkrati procesni literarnoestetski cilji, torej govori o razvijanju 11 zmožnosti: 

                                            
20 Marja Turk Bešter (2011, 112) v opredelitvi sporazumevalne zmožnosti in njene umeščenosti v Učne načrte  

opozori  na dejstvo, da je učni načrt za slovenščino iz leta 1998 že bil »kompetenčno« zasnovan, učni načrti za 

druge predmete iz leta 1998 pa še ne.  
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a) Zmožnost oblikovanja domišljijskočutne predstave, ki je osnovna sestavina 

recepcijske zmožnosti in zajema zmožnost oblikovanja domišljijskočutne predstave 

dogajalnega prostora, literarnih oseb in literarnega dogajanja na podlagi razmeroma 

skopih podatkov, ki jih v ta namen bralcu posreduje literatura.  

b) Zmožnost odkrivanja »vrat za identifikacijo«, ki pomeni uvidevanje relevantnosti v 

literarnem delu upovedanega problema za bralčevo lastno življenjsko situacijo oz. 

spoznanje, da lahko literarno besedilo pove tudi nekaj o bralcu, o otroku.  

c) Zmožnost zaznavanja pripovedne strukture je zmožnost, ki je pomembna za 

zadovoljevanje estetskega užitka na stopnji evazoričnega branja, katerega ključni vir je  

užitek ob srečanju z znanim (branje znanega literarnega besedila vedno znova).  

d) Zmožnost zaznavanja značaja književnih oseb in razumevanje motiviranosti njihovih 

ravnanj. Pri tej zmožnosti avtorica opozori na potrebna pedagoška prizadevanja pri 

otrocih, ki so v 1. VIO še omejeni z egocentizmom in zaznavajo le lastnosti, ki jih 

imajo sami. Le-ta so: usmerjanje k zaznavanju več lastnosti pri eni literarni osebi, k 

ločevanju predstave, da sta lepota in dobrota neločljivo povezani, k zaznavanju tistih 

lastnosti, ki niso konkretizirane, k opažanju povezave med ravnanjem literarne osebe 

in njenim značajem ter k upoštevanju možnosti, da se lahko značaj literarne osebe v 

času literarnega dogajanja tudi spremeni.  

e) Zmožnost zaznavanja in razumevanja perspektiv, ki je procesno sestavljena. Najprej 

gre za zaznavanje notranjih perspektiv v mladinskem literarnem besedilu, potem za 

zaznavanje, razumevanje in vrednotenje generalne pripovedne perspektive ter še 

avtorjeve perspektive. 

f) Zmožnost razumevanja in doživljanja besedilne stvarnosti, ki zajema razvijanje 

zaznavanja, razumevanje in doživljanje dogajalnega prostora, dogajalnega časa, 

književnega dogajanja, književne motivacije  ter zaznavanje kategorije 

pripovedovalca. 

g) Zmožnost zaznavanja razpoloženja, ki vlada v literarnem svetu. 

h) Zmožnost zaznavanja in razumevanja avtorja oz. avtorjevega videnja problemske 

situacije. 

i) Zmožnost preklopa iz objektivne v subjektivno miselno shemo. 

j) Zmožnost povezovanja motivov v temo. 

k) Zmožnost prepoznavanja literarne forme – pomeni prepoznavanje zakonitosti, po 

katerih so  ustvarjena literarna dela.  
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Vendar M. Kordigel Aberšek  (prav tam) dodaja še širok sklop vzgojnih ciljev, ki pripomorejo 

k najvišjemu cilju šolskega ukvarjanja z literaturo: branje kot vir ugodja, kar se dosega z 

dolgoročno motivacijo. 

M. Grosman (2007) govori o usvajanju leposlovne bralne zmožnosti, ki že dolgo ni 

namenjena kopičenju znanj o književnosti, marveč temu, da tudi tistim učencem, ki jih 

književnost ne zanima, omogoča poglobljen spoznavni razvoj, še zlasti pa prispeva k 

razvijanju njihove zmožnosti za pripovedno oblikovanje lastne izkušnje, kritično presojo 

besedil in empatično razumevanje. V prvem VIO OŠ razvijamo bralno zmožnost (znanja, 

spretnosti in veščine), ki zajema razlikovanje sprejemanja umetnostnih in neumetnostnih 

besedil, zaznavanje, razumevanje in vrednotenje književnih oseb, eidetsko predstavno 

zmožnost, zmožnost razumevanja zgodbe in prvin posameznih literarnih zvrsti in vrst ter 

zmožnost poustvarjalnega odzivanja.  

 

Učenci, ki zmorejo več, poleg običajnih učnih programov potrebujejo tudi njim prilagojen 

pouk in dejavnosti, da bi lahko razvijali svoje sposobnosti. V delu se bomo osredotočili na 

tisti del razvoja bralne zmožnosti, ki zajema razvijanje zmožnosti razumevanja, vrednotenja in 

doživljanja posameznih književnih vrst (Kordigel Aberšek, 2008), in sicer pri učencih, ki 

zmorejo več, v kar pa je močno vpeto tudi področje ustvarjalnosti. Pri tem ima pomembno 

vlogo učitelj, ki s svojim delovanjem ustvarja pogoje za razvoj ustvarjalnosti. L. S. Vigotski 

(1975, 1977) zagovarja pomoč odraslih pri otrokovem razvoju, saj odrasli otroka potiskajo 

naprej. Sledimo torej vzgoji kompetentnega bralca, takega, ki bi se znašel ob vsakem 

besedilu, ga znal doživeti in interpretirati ter bi ob tem razvijal svoje domišljijskočutno 

zaznavanje in ustvarjalnost.  

 

Če priredimo model za razvijanje kompetence učenje učenja po B. Marentič Požarnik (2006, 

31) kot model leposlovne bralne zmožnosti oz. razvijanja recepcijske zmožnosti v 1. VIO, 

dobimo naslednje potrebne pogoje: 

- razvijanje bralne zmožnosti naj bo vgrajeno v kakovosten pouk; 

- razvijanje bralne zmožnosti naj bo namerno in vodeno; 

- upoštevati je treba nekognitivne sestavine, zlati motivacijo in interes, tako pri učencih 

kot pri učiteljih; 

- učitelj naj izhaja iz  dosežene stopnje razvitosti tako znanja kot strategij in interesov 

učencev, ozira naj se na individualne razlike; 
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- učitelj naj ima v procesu razvijanja zmožnosti pri učencih  dovolj spodbude, podpore in 

strokovne pomoči; 

- upoštevati je treba vplive notranjega ocenjevanja na strategije učenja.  
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1.5 Povzetek spoznanj  

 

1. Bralno kompetenco ali zmožnost (v nadaljevanju zmožnost) v najširšem pomenu 

razumemo kot zmožnost razumevanja, uporabe in premisleka o besedilu, za to da bi 

posameznik dosegel svoje osebne in tudi družbene cilje.  

2. Razvoj bralne zmožnosti na literarnem področju, katere del je tudi recepcijska 

zmožnost, je osnovni in jedrni namen književnega pouka, ki poleg sporazumevalne 

zmožnosti razvija doživljajsko, domišljijskoustvarjalno, vrednotenjsko in intelektualno 

zmožnost učenca ter krepitev bralne samopodobe mlajšega učenca. Bralno zmožnost na 

literarnem področju v 1. VIO razvijamo z uresničevanjem vsebinskih in procesnih 

ciljev, kaže pa se v tem, kako učenec učinkovito uporablja znanje, kako spremlja  lasten 

napredek ter kako povezuje in prepleta to znanje na osnovi novih in novih bralnih 

izkušenj (znanja, spretnosti in stališča).  

3. V 1. VIO pristopamo k razvoju zmožnosti s kompetenčnim pristopom poučevanja, ki 

temelji na spreminjanju strategije učenja in poučevanja ter na povečani odgovornosti 

učitelja in učenca.  

4. Različnost učencev v razredih razredne stopnje (natančneje 1. VIO) je vedno večja, a 

vsak učenec je edinstven in kompleksen posameznik, ki ima potenciale in je 

kompetenten, da soustvarja kulturo, znanje in lastno identiteto (Batistič Zorec, 2009 po 

Dahlberg, Moss in Pence, 2000), kar zahteva prilagojene vzgojno-izobraževalne 

strategije. Pri pouku slovenščine te pogoje zagotovimo z »ustvarjalno komunikacijo z 

literarnim besedilom«, kot osnovnim pogojem vzgojno-izobraževalnih situacij pri 

pouku slovenščine – književnosti v 1. VIO, zato da bi učenca pripeljali do razumevanja, 

vrednotenja in doživljanja posameznih književnih vrst.  

5. Poseben poudarek bomo v pričujočem delu dali učencem, ki na literarnem področju 

zmorejo več, ali potencialno nadarjenim in talentiranim učencem, pri katerih ključno 

vlogo odigrata učitelj in šola, ki ustvarjata kakovosten pouk in pogoje za odkrivanje, 

negovanje talentov in nadarjenosti z ustreznim ustvarjanjem pogojev za bralne dogodke, 

kakor tudi s spodbujanjem, spremljanjem in ustrezno zahtevnostjo procesa poučevanja 

in učenja pri slovenščini – književnosti.  

6. Z razvijanjem bralne zmožnosti na literarnem področju, ki mora biti namerno, vodeno in 

sistematično, sledimo vzgoji in izobrazbi kompetentnega bralca, ki bi se znašel ob 
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vsakem besedilu, ga znal doživeti in interpretirati ter da bi ob tem razvijal svoje 

domišljijskočutno zaznavanje in ustvarjalnost. Da bi učenec, glede na svoja znanja, 

spretnosti in veščine, znal delovati v družbi 21. stoletja in temu spremenljivemu 

družbenemu kontekstu prilagajati lastne kompetence ter jih krepiti, je potrebno 

spremljati in spodbujati tudi motivacijo in interes tako pri učencu kot pri učitelju.  
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2 KNJIŽEVNI POUK V PROGRAMIH IN UČNIH NAČRTIH ZA OŠ 

 

Učni načrti za predmete obveznega šolanja in s tem za pouk slovenskega jezika ter književnosti 

so po letu 1944  doživljali številne  reforme. Te reforme so bile pogoste do leta 1958, ko je 

prišlo do uvedbe  enotne osemletne osnovne šole. Na stopnji nižje osnovne šole  so učni načrti 

doživeli  šest sprememb, ki so bile oblikovane v naglici in na osnovi dedukcije. Slovenski jezik 

je bil v predmetniku nižje osnovne šole od leta 1944 do 1958. Z letom 1958 se je spreminjanje 

učnih načrtov začelo umirjati. Pod okrilje pouka slovenskega jezika in s tem v učni načrt za ta 

predmet je do leta 1958 spadal tudi t. i. stvarni pouk, zato je bil delež  ur, namenjenih predmetu 

slovenski jezik, precej visok. Stvarni pouk ločijo od pouka slovenskega jezika leta 1959. Sredi 

sedemdesetih let se je število ur vseh temeljnih učnih predmetov zmanjšalo, najbolj število ur 

pouka slovenskega jezika, za kar je iskati razloge na več področjih (oblikovanje skupnih šolskih 

jeder, pojav obveznih dejavnosti ob pouku, povečanje števila ur vzgojnih predmetov, kriza 

vrednot, padec in vzpon socializma). Program življenja in dela šole (1984, 11), katerega del je 

bil program slovenski jezik, je določal, da je književni pouk usmerjen v zagotavljanje razvoja 

samoupravne skupnosti. Evalvacija in spremljanje učnih načrtov sta bili redki. Smernice za delo 

OŠ v Predpisih za vzgojo in izobraževanje v SR Sloveniji iz leta 1980 (razdelek C-4/11) med 

vrstami in nalogami osnovne šole med drugimi navajajo tudi: 

- Vzgoja in odnos do jezika in skrb za pravilno, bogato in urejeno sporočanje sta zato 

nalogi vseh učiteljev in drugih delavcev šole, ki hkrati z učenjem  izbranih vsebin širijo 

učenčev pojmovni svet, s tem pa tudi besedje knjižnega jezika, znanje skladnje, 

pravorečja in pravopisa. 

- Za govorno in pisno sporočanje na osnovi ustvarjalnega mišljenja in jezikovnega 

delovanja je treba dati učencem dovolj časa. 

Isti  dokument v razdelku C-4/11 opredeljuje knjižnično vzgojo v povezavi s funkcijo 

knjižničarja v osnovni šoli in pravi: /… / usposablja učence za samostojno in aktivno uporabo 

knjig /… /. 

Književni pouk v osemletni osnovni šoli, ki se je pred letom 2001 izvajala v slovenski osnovni 

šoli, je temeljil na eksplicitno določenih vsebinah, iz katerih so izhajali tudi izobraževalni cilji, 

s tem je osemletka poudarjala tradicionalni oz. transmisijski pouk. V Programu življenja in dela 

osnovne šole (1984, 5) je zaslediti naslednje zapise, ki se neposredno ali posredno nanašajo na 

pouk književnosti v osnovni šoli: 
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- učenci se usposabljajo za doživljanje, razumevanje in vrednotenje besedne umetnosti; 

- učenci ob delu z umetnostnimi besedili spoznavajo slovensko književnost, se navajajo na  

razčlenjevalne postopke in usvajajo književnoteoretske pojme; 

- učenci si oblikujejo in razvijajo potrebo po dobri knjigi in ob njej osebnostno rastejo; 

- učenci si oblikujejo moralno-etična stališča in spoštovanje do svojega naroda, do 

samoupravne socialistične skupnosti in do drugih narodov in narodnosti v SFRJ in do 

drugih narodov sveta; 

- si oblikujejo odnos do soljudi, narave in človekove ustvarjalnosti; 

- učenci si pridobijo podlago za marksistični pogled na jezik, besedno umetnost in na 

umetnosti, ki vključujejo besedo in govorno izraznost, ter na povezanost kulture z 

družbenim razvojem. 

Program življenja in dela OŠ (1984, 11) izbor predpisanih besedil pojasnjuje: »izbor besedil pa 

mora ustrezati tudi drugim vzgojnim smotrom, kot so vzgoja za vrednote in pridobitve NOB, za 

odnose med ljudmi, za varstvo človekovega okolja , za koristno izrabo prostega časa ipd., pa 

tudi za vse naloge, ki zagotavljajo razvoj samoupravne socialistične skupnosti /…/. Učitelj naj 

pri  načrtovanju branja in dela z besedili upošteva vse možnosti vzgojnega vplivanja 

posameznega besedila na učence in ustrezne vzgojne smotre operativizira.« 

Učni načrt (Program) je dokument, s katerim šolska politika opredeljuje  cilje, zgradbo, vsebino  

vzgojno-izobraževalnega procesa. Učiteljem  je vodilo pri izobraževanju učencev, hkrati pa jih 

sili k poslušnosti  šolske  politike. Prva opravljena evalvacija  Programa  življenja in dela 

osnovne šole iz leta 1990 je opozorila na prednosti in pomanjkljivosti programa. Ena ključnih 

pomanjkljivosti je bila poleg frontalne vpeljave programa pomanjkljive usposobljenosti 

učiteljev in prevelikega obsega vsebin, predvsem učno-vsebinska strategija načrtovanja 

(Ivanuš-Grmek, 1999). Omenjeni predpisi se omejujejo v večini le na jezikovni pouk in 

izkazujejo skrbi za pouk književnosti le malo pozornosti. Vsa razmišljanja o pogojih za 

kakovosten pouk književnosti so bila obstranska, brez prevladujočega  pomena. Do začetka 

devetdesetih let je pouku književnosti in vzgojno-izobraževalnemu sistemu nasploh bilo vodilo 

vprašanje ČEMU in KAJ. Boža Krakar Vogel (2000,  43)  poudarja rezultate analiz pouka 

književnosti pred letom 1990. Ti so: 

- vsebine in  cilji so prioriteta, metode so prepuščene naključnosti; 

- strokovni krogi so v večji meri razpravljali o pouku književnosti v srednjih šolah in 

veliko manj v osnovnih, še manj pa o književnosti na univerzah, kjer naj bi se z 

vsebinami srečevali bodoči učitelji. 
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Državni zbor Republike Slovenije je leta 1996 sprejel novo šolsko zakonodajo za obvezno 

šolanje otrok. Nacionalni kurikularni svet je usmerjal  kurikularno prenovo in s tem sprejel 

predmetnike za devetletno osnovno šolo. Predmetna kurikularna komisija za slovenščino je 

postavila pouk materinščine na nove temelje.  

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (1997, 30) kot temeljni dokument, na katerem je 

temeljila šolska reforma, v sklopu načel dezideologizacije šol določa: »Permanentno 

navajanje na pisno kulturo in na »delo s knjigami« je pomembno od vrtca in začetka obvezne 

šole naprej; šola tvori protiutež poenotujočim vplivom množičnega obveščanja. Prispevati 

mora k oblikovanju pojmovnega  aparata in lastnih prepričanj, ki omogočajo tako kritično 

soočanje s »popularno kulturo« kot samostojno vrednotenje tradicije.« V načelu o pluralnosti 

kultur ter vrednosti (prav tam, 20) zasledimo poudarek, da je izrednega pomena poznavanje 

in veščost v komunikaciji, zmožnost razumevanja in izražanja (v najširšem pomenu besede) v 

slovenskem jeziku in v tujih jezikih. 

 

Učni načrt za slovenščino (1998) se je korenito spremenil v primerjavi z do tedaj veljavnim  

učnim načrtom iz leta 1984. V opredelitvi je omenjena razsežnost predmeta slovenščine in 

njenega  pouka kot nekaj, kar se razteza preko samega predmeta. Kot temeljno nalogo pa učni 

načrt opredeljuje skrbno in vztrajno razvijanje učenčevega osebnega jezika v dobro uporabno 

in uzaveščeno obvladovanje materinščine same na sebi ter utrjevanje zavesti, da je slovenščina 

državni jezik. V opredelitvi razdeli pouk slovenščine na jezikovni pouk in književni pouk. Obe 

področji se uresničujeta preko štirih sporazumevalnih dejavnosti – poslušanja, branja, 

govorjenja in pisanja. Opredelitev književnega pouka pravi, da se spoznavanju umetnostnih 

besedil pridružuje poudarjeno vključevanje vseh tistih kulturnih, etičnih, duhovnih in drugih  

funkcij, ki jih besedna umetnost kot eden najuniverzalnejših civilizacijskih dosežkov premore 

in so za zgodovinsko obstajanje slovenstva še posebej pomembne. Poudarjena je kontinuiteta in 

sistematičnost ciljev skozi vso osnovno ter tudi srednje izobraževanje. 

 

V devetletni osnovni šoli književna vzgoja temelji na komunikacijskem modelu in je usmerjena 

v razvijanje otrokove sposobnosti za ustvarjalno komunikacijo s književnim besedilom 

(Kordigel, Ropič, 2005, 22). Komunikacijski pouk književnosti v nasprotju s tradicionalnim 

poukom poudarja predvsem dialoškost kot temeljno načelo »srečevanja« bralca in besedila 

(Saksida, 2001) in to načelo izhaja iz spoznanja, da je branje dialog med besedilom in bralcem 

in med bralci o besedilu. Tradicionalni pouk književnosti izvaja didaktični model interpretacije 
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književnega besedila, v katerem učitelj komunicira z besedilom, nato pa učencem razloži, kaj  

besedilo pomeni, torej učenci poslušajo učiteljevo interpretacijo besedila (Kordigel Aberšek, 

2008, 73). Tradicionalni pouk književnosti je zasnovan na podlagi literarne vede, naloga učenca 

je sprejemanje podatkov o književnosti, ki jih preko učnega načrta »narekuje« literarna veda, 

vloga učitelja pa da prenaša vednost in prilagaja znanstvene interpretacije za šolsko rabo. 

Seznam besedil v učnem načrtu je dokončen, seznami so zaprti, obsežni in ne gre samo za 

množico snovi ampak tudi množico avtorjev, ki jih učenci  kmalu pomešajo ali pozabijo. 

Množica avtorjev in del stremi k čim večji obveščenosti učencev – bralcev in kmalu pridemo 

do nekega  nonsensa, saj je mogoče narediti maturo z odliko, ne da bi za to prebral eno samo 

književno delo. Vloga učenca pri tem modelu je sprejemanje  književnosti, ki jih preko učnega 

načrta »narekuje« literarna veda in je zgolj pasiven ob učenju faktografskih podatkov ter 

memoriranju. Na drugi strani učitelj prenaša vednost in prilagaja znanstvene interpretacije za 

šolsko rabo oz. učitelj referira, kar je napisala teorija.  

Prvi razlog, da tradicionalni model pouka književnosti ni ustrezen, izhaja iz prepričanja, da 

tradicionalni pouk predpostavlja, da sta učiteljeva in učenčeva recepcija književnega besedila 

identični, kriterij uspešnosti je torej stopnja usklajenosti njunih recepcij; drugi razlog je 

nedinamična razredna interakcija, ki jo prinaša tradicionalni model, ki onemogoča 

komunikacijo v vseh fazah učnega procesa (Kordigel Aberšek, 2008, 73).  

 

Z uvedbo devetletne osnovne šole so bile v pouk slovenščine in s tem književnosti vnešene 

spremembe na osnovi književno didaktične literature, ki je kot temeljni cilj postavila razvoj  

otrokove bralne kulture in bralne zmožnosti. Učni načrt za slovenščino (1998) je postal 

samostojen dokument v programu osnovnošolskega izobraževanja, v letu 2008 je bil 

posodobljen in v letu 2011 deležen še redakcijskih popravkov, zaradi potrebe po umestitvi 

»kompetenčnega pristopa« v učne načrte. Posodobitev in redakcija sta ohranili konceptualna 

izhodišča iz učnega načrta (sprejetega 1998), torej umetnostno/neumetnostno besedilo kot 

izhodišče obravnave ter razvijanje vseh štirih sporazumevalnih dejavnosti ob izvajanju t. i. 

komunikacijskega pouka. Operativni cilji so predlagani po triletjih, kar učitelju omogoča, da 

avtonomno izbira globino in hitrost obravnave ciljev ter vsebin, njihovo zaporedje ter s tem 

metode in oblike dela glede na potrebe, zmožnosti in pričakovanja svojih učencev. Tisti deli, ki 

so v posodobljenem in redakcijsko popravljenem učnem načrtu (2008, 2011) na novo uvedeni 

oz. posodobljeni, so:  

- razporeditev operativnih ciljev po obdobjih ločeno za področji jezika in književnosti, 
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- cilji so navedeni v poglavju Operativni cilji predmeta, vse vsebine pa ločeno v 

podpoglavju Vsebine, 

- cilji in vsebine so obvezni in izbirni, 

- učne strategije so izločene in vključene v didaktična priporočila, 

- pri književnem pouku so (razen obveznih besedil) vsa književna besedila za obravnavo 

samo predlagana, 

- dodani so obvezni avtorji/besedila za prvo in drugo VIO;  

- pri jezikovnem pouku je več izbirnosti; le ta je vključena v obravnavo besedilnih vrst in 

dejavnosti za razvijanje sporazumevalne zmožnosti,  

- standardi znanj so razporejeni po VIO in tudi po razredih (od 3. razreda dalje), delijo se 

na standarde in minimalne standarde in so ločeni za jezik in književnost, 

- učni načrt vključuje didaktična priporočila za uresničevanje ciljev, vsebin in standardov 

znanj in tudi podpoglavja Preverjanje in ocenjevanje, Medpredmetne povezave, 

Informacijska tehnologija ter Individualizacija in diferenciacija pouka. 

 

Temeljni premik v učnih načrtih je prav gotovo bil t. i. procesni kompetenčni pristop. Gre za 

spremembo paradigme, in sicer se iz vsebinskega načrtovanja pride v učno-ciljno načrtovanje 

pouka. Splošni cilji21 so opredeljeni za celotno devetletno izobraževanje in ne več za posamezni 

razred. Operativni cilji sledijo načelu koncentrične nadgradnje iz razreda v razred, učitelju pa je 

prepuščena  avtonomna izbira vsebin, pri književnosti besedil, s katerimi dosegajo učenci cilje. 

V osemletni osnovni šoli so pri pouku slovenskega jezika ogrodje in temelj predstavljali 

izobraževalni cilji ali t. i. literarnovedno znanja, z uvedbo devetletke pa se usmeri v razvoj 

sporazumevalnih zmožnosti in literarno-estetske recepcije umetnostnih besedil. Preglednica 3 

prikazuje temeljne razlike v učnih načrtih slovenščine v času od osemletne OŠ do uvedbe 

devetletne OŠ in posodobitev in redakcij učnih načrtov (1984 do 2011–).   

 

 

 

 

 

                                            
21 Splošni cilji učnega načrta za slovenščino (2011) so podrobno predstavljeni v poglavju Bralna zmožnost v 

okviru pouka književnosti v 1. VIO. 
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Program življenja in dela OŠ – 

učni načrt za slovenski jezik 

(veljaven od 1984 do 2000) 

Program osnovnošolskega izobraževanja – 

učni načrt slovenščina  (veljaven 1998-

2011) 

Program osnovnošolskega izobraževanja – 

učni načrt slovenščina (posodobitev 2008 in 

redakcijski popravki 2011, veljaven 2011 - ) 

- Slovenskemu  jeziku je v 

prvih štirih razredih 

namenjenih  175 ur pouka 

letno.  

- Vsebuje 13 splošnih 

vzgojno-izobraževalnih 

smotrov  in nalog 

slovenskega jezika. 

- Smotrom in nalogam 

sledijo vsebine za vsak 

razred, v prvih treh 

razredih so vsebine 

razdeljene na branje in 

pisanje, jezikovno vzgojo, 

sporočanje, književno 

vzgojo, filmsko in 

televizijsko vzgojo.  

- Književna besedila so 

določena  v vsebinah 

književne vzgoje.  

- Vsaki vsebini so določeni 

tudi izobraževalni cilji, 

obenem pa vsebini sledijo 

še pojasnila posamezne 

vsebine.  

 

- Slovenščini je v prvem razredu 

namenjenih 210 ur pouka letno, v 

drugem in tretjem razredu  245 ur 

pouka letno, skupaj to pomeni 700 

ur pouka.  

- Opredelitev predmeta nameni 

obravnavi umetnostnih besedil v 

prvem razredu 50 odstotkov ur 

predmeta,  v drugem in tretjem 

razredu 40 odstotkov. Preostali 

delež odpade na jezikovni pouk – 

predvsem opismenjevanje.  

- Učni načrt vsebuje 7 splošnih ciljev 

za prvo triletje  (6 za drugo in 9 za 

tretje triletje).  

- Operativni cilji predmeta so 

razdeljeni na  funkcionalne in  

izobraževalne cilje v vsakem  

triletju posebej. V prvem triletju ima 

6 funkcionalnih in 3 izobraževalne 

cilje.  

- Učni načrt  predlaga umetnostna 

besedila za obravnavo v 

posameznem razredu.  

- Učni načrt vsebuje tudi 

specialnodidaktična priporočila in 

medpredmetne povezave, v katerih 

deveto priporočilo poudari  

komunikacijski pouk književnosti 

kot temelj književne vzgoje v prvem 

triletju.  

- V zadnjem poglavju  so določeni 

temeljni in minimalni standardi 

znanja za posamezno triletje, in 

sicer razdeljeni na jezik in 

književnost.  

- Število ur ostane nespremenjeno glede 

na Učni načrt za slovenščino (2002), 

prav tako didaktična priporočila 

ohranjajo  priporočilo o delitvi ur na 

književni in jezikovni pouk. 

- Učni načrt prinaša 5 splošnih ciljev za 

celotno vertikalo (splošni cilji niso več 

deljeni na triletja).  

- Operativni cilji in vsebine  se vračajo  k 

razdelitvi na dve področji ciljev in 

vsebin,  in sicer operativni cilji za 

področje jezika in književnosti.  

- Operativni cilji na obeh področjih  so  

usmerjeni v razvoj zmožnosti, zapisani 

so za celotno triletje, razen nekaterih 

izjem. 

- Učni načrt določa tudi  jezikoslovne in 

literarnovedne  izraze, ki naj jih učenec 

usvoji v posameznem razredu.  

- Učni načrt predlaga  književna besedila 

za obravnavo v posameznem  razredu, 

med katerimi lahko učitelj izbira, 

obenem pa določa  5 avtorjev 

mladinske književnosti, ki naj jih 

učenci spoznajo (kanonski avtorji).  

- Učni načrt določa standarde znanja 

(temeljno znanje posameznega VIO) in 

minimalne standarde znanja (pogoj za 

napredovanje). Le-ti so razen izjem 

določeni za triletno obdobje.  

- Didaktična priporočila  so sestavljena  

iz didaktičnih napotkov za 

uresničevanje ciljev predmeta, poglavja 

o individualizaciji in diferenciaciji, 

medpredmetnih povezav in opisa 

postopka preverjanja in ocenjevanja.   

Preglednica 3: Strukturni in vsebinski pregled učnih načrtov za slovenščino (1984, 2002, 2011) 
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I. Saksida (2001) piše, da je za komunikacijski model bistveno, da z njim bralcu omogočimo 

njegovo osebno »videnje« besedila. Učenec ob tem doživlja umetniškost književnosti, ki se 

zrcali v treh funkcijah hkrati: spoznavni (književnost preko tematik bralcu razlaga realnost in 

mu ponuja drugačna videnja znanega), etični (književnost je polje, v katerem se pojavi in 

dejanja kažejo kot pozitivna ali negativna) in estetski (književnost vzbuja občutke lepega). 

Rezultat takega pouka in branja je literarnoestetsko doživetje, ki je temeljni cilj pouka 

književnosti (prav tam). V času šolske reforme (1998) in sprejetja novih Učnih načrtov pa do 

posodobitve (2008) in redakcije učnih načrtov (2011) so se zgodile temeljne didaktično-

pedagoške spremembe književnega pouka po prenovi: 

a) Komunikacijski model pouka  

Sodobni pouk književnosti učenca afirmira kot estetski subjekt. Izhaja iz predstavnega sveta 

mladih in prvin, ki omogočajo doživetje književnosti. Besedila v učnem načrtu so samo 

predlogi. Obravnavana besedila so obravnavana poglobljeno in s posluhom na odzive, 

mnenja, interese učencev ter njihovo poustvarjalnost. Učitelj je organizator dela, opozarja na 

prezrte detajle besedila, daje kot bralec zgled učencem. 

b) Načrtovanje književnega pouka 

Premik na področju ciljev poučevanja in učenja, in sicer od literarnozgodovinskega k 

literarnoestetskemu učinku.  

c) Strategije književnega pouka 

Pouk književnosti poleg bralnih strategij predstavljanja motivov, razumevanja književnih oseb, 

zgodbe, teme in perspektive zajema tudi poznavanje kanona literarne tradicije. 

č) Ločevanje branja umetnostnih in neumetnostnih besedil 

Ločevanje branja umetnostnih in neumetnostnih besedil je bilo zasnovano na pojmovanju 

funkcionalne pismenosti, katera označuje sposobnost  razumevanja in uporabljanja tistih 

pisanih jezikovnih oblik, ki jih zahteva delovanje v družbi in/ali so pomembne za posameznika 

(Elley, 1992 v Saksida, 2007, 132) in je povezana z branjem v funkciji. Bralca za branje 

umetnostnih besedil motivira doživljanje umetniškosti besedila, bralca za branje drugih 

motivirajo bolj »življenjski«, pragmatični razlogi za branje (Saksida, 2007). Vendar pa strogo 

ločevanje med obema vrstama besedil nikakor ni zaželeno, še posebej ne v 1. VIO, kjer je cilj, 

da se učenci zavedajo razlik med obema področjema. Glavni razlog je didaktična igra, ki 

povezuje pristope začetnega opismenjevanja in književnosti (prav tam) s ključnima stičnima 

točkama – črkami in besedami.  
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d) V središču je sprejemanje književnega besedila 

Branje umetnostnega besedila ne sme biti zgolj motivacija za literarno ustvarjalnost učencev, 

ampak mora v središče pouka postaviti branje umetnostnega besedila (prav tam), poustvarjalne 

dejavnosti pa naj bodo raznolike in ne vezane zgolj na tvorbo poustvarjalnih besedil, saj s tem 

omejujemo recepcijske zmožnosti.   

e) Ustrezno razmerje med literarnojezikovnim in literarnoknjiževnim znanjem ter 

zmožnostmi 

V učnem načrtu ob prenovi (1998) se je vpeljalo razvijanje zmožnosti – pri književnosti 

predvsem recepcijske zmožnosti kot protiutež predhodnemu poudarjanju literarno-

zgodovinskega znanja ob književnih besedilih. S tem se je pojavilo tudi vprašanje razmerja med 

obsegom in globino jezikovnih in bralnih zmožnosti ter deležem jezikovnega in književnega 

znanja (Saksida, 2007, 138). Ni bilo (in ni) vprašanje ali razvoj zmožnosti ali pridobivanje 

znanja, pač pa koliko obojega, saj sprejemanje in tvorjenje umetnostnih besedil poznavanje 

jezikoslovnih in literarnovednih pojmov in poimenovanj samo podpira (Saksida, prav tam). I. 

Saksida (2007) v odgovoru tudi navaja avtorja Nodelmana, ki piše, da je: /…/ razvijanje te 

zavesti odvisno od obvladovanja poti za njen opis, zato moramo biti pripravljeni učiti učence 

izražanja, ki jim bo omogočilo izoblikovati in razviti razumevanje njihovega bralčevega 

doživetja /…/. Učni načrt (2011) s svojimi redakcijskimi popravki prinaša temeljna 

literarnovedna znanja, pojme, izraze, ki naj bi jih učenci v posameznem razredu poznali in 

uporabljali.  

f) Individualizacija in diferenciacija pri književnem pouku 

Učni načrt za slovenščino (2002) posebej ne opredeljuje individualizacije in diferenciacije pri 

pouku književnosti, vendar pa v specialnodidaktičnih priporočilih (Učni načrt za slovenščino, 

2002, 98) priporoča, da je v celotnem postopku književnega pouka potrebno spodbujati  

ustvarjalnost in upoštevati individualne razlike pri doživljanju besedila, prav tako pa že Bela 

knjiga (1996, 2011), Zakon o osnovni šoli (2006, novela 2011) in Pravilnik o diferenciaciji in 

individualizaciji v OŠ narekujejo izvajanje notranje diferenciacije in individualizacije pri pouku 

vseh predmetov, torej tudi slovenščine.  

g)Vzgojni cilji pouka književnosti 

Osnovni cilj pouka književnosti postane literarnoestetsko doživetje in hkrati rezultat branja 

literarnega besedila in pri tem ne določa nobenih ciljev, ki bi bili povezani z razvijanjem 

moralnih, etičnih, narodnih in državljanskih vrednot, kakor tudi ne motivacije za učenje pri 

drugih predmetih (Saksida, 2001, 2007).  
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h) Nepovezanost branja umetnostnih besedil z drugimi predmeti 

Branje umetnostnih besedil v šoli  praviloma ni povezano  s tematiko drugih predmetov, pač pa  

učencem ponuja  možnost za polno literarnoestetsko doživetje, se glasi priporočilo učnega 

načrta.  I. Saksida (1995/96, 38) opominja na tiste odklone pri sestavljanju predmetnega 

kurikuluma in v šolski interpretaciji leposlovja, ki se jim je treba izogibati: izbiranju 

umetnostnih besedil na podlagi tematskih sklopov iz kakega drugega predmeta, zlasti iz SND 

(danes spoznavanje okolja); opisovanju besedilne stvarnosti kot posnetka zunajliterarne 

stvarnosti (France Bevk: Peter Klepec), krčenju sporočilnosti besedila na raven ekološke 

vzgoje (Bina Štampe Žmavc: Popravljalnica igrač) in motivacijski uporabi književnosti 

(Kajetan Kovič: Zdravilo). V devetdesetih letih se je na veliko propagiral in tudi izvajal 

integrirani pouk, ki je integriral vse predmete, vsebine mešal in prepletal zaradi zunanjih 

podatkov in ne zaradi teme besedila. Veliko učiteljic je ta sistem dela še vedno ohranilo, čeprav 

so učbenike, namenjene temu  pouku  umaknili s seznama potrjenih učbenikov s strani 

Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Veliko besedil mladinske 

književnosti se še vedno uporablja za motivacijo pri drugih predmetih, za oblikovanje 

izhodiščnih problemov v neko učno snov, za  učenje objektivnih stvarnosti iz okolja. Ob tem se 

poraja vprašanje, ali novodobni učbeniki in delovni zvezki, ki jih založbe ponujajo šolam in so 

po njihovih besedah medpredmetno zasnovani, dejansko ne ustvarjalo umetne integracije na 

ravni vsebin in se pod medpredmetnostjo skriva vsebinska integracija. Učitelj mora poznati 

meje korelacije in integracije med različnimi predmeti. Nekateri avtorji zagovarjajo tezo, da 

literatura nikakor ne sme biti sredstvo za ilustracijo spoznavnih vsebin (pesem ne more biti 

motivacijsko sredstvo za  uvod v temo s področja naravoslovja, npr. pesem Ferija Lainščka z 

naslovom Križišče za motivacijo pri sklopu spoznavanja okolja na temo Promet). Iz integracije 

vsebin okolja je torej smotrno izpustiti literarno besedilo, saj le-to vrednoti svet skozi čustvena 

očala, »/…/ za književnost veljajo  drugačne zakonitosti kot za realni svet, ki nas obdaja.« 

(Kordigel,  1999, 53). »Branje književnosti ni zgolj /poud L. N./ pridobivanje informacij o 

stvarnosti,« pravi Igor Saksida (2001, 93). Meni, da mora učitelj na osnovi svojega znanja 

presoditi, s čim lahko povezujemo literaturo in s čim ne oz. kdaj je medpredmetna povezava 

upravičena in kdaj ne. Med specialnodidaktičnimi priporočili in medpredmetnimi povezavami 

(Učni načrt, 1998, 98 in Učni načrt 2011, 100) najdemo naslednje priporočilo: »Branje 

umetnostnih besedil v šoli praviloma /poud. L. N./ ni povezano s tematiko drugih predmetov, 

pač pa ponuja učencem možnost za polno literarnoestetsko doživetje.« Beseda praviloma 
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nakazuje, da vsako povezovanje besedilne in zunajliterarne stvarnosti še ni sporno, saj 

zunajliterarna stvarnost sooblikuje stvarnost umetnostnega  besedila (Saksida 1995/96, 38).  

 

2.1 Cilji sodobne književne didaktike v 1. VIO OŠ 

 

Meta Grosman z delom Bralec in književnost (1989), Boža Krakar Vogel z delom Skice za 

književni pouk (1991), Metka Kordigel (1991a) z delom Recepcija slovenske 

znanstvenofantastične literature, Igor Saksida (1994) z delom Izhodišča in modeli šolske 

interpretacije mladinske književnosti, Vida Medved Udovič (1998) z Literarna recepcija v 

osnovni šoli s posebnim poudarkom na mladinski dramatiki (1998) in nekateri drugi avtorji  

postavijo temelje nove paradigme didaktike književnosti. B. Krakar Vogel (1991, 8) piše, da je 

»razvijanje bralne sposobnosti – sposobnosti za doživljanje, razumevanje in vrednotenje 

književnih del oz. za lastno interpretacijo leposlovja in njeno izražanje; to bi lahko poimenovali 

glavni funkcionalni in, skupaj z bralno kulturo, glavni smoter pouka književnosti«. I. Saksida 

(1994, 7)  postavi obseg področja književne didaktike, in sicer kot skupek temeljnega predmeta 

(literarnega dela v razmerju do bralcev), zvrsti in obdobij, komunikacijske situacije v šolski 

interpretaciji književnih besedil v povezavi metod, smotrov, faz in vsebin ter sorodnih ved 

(literarna veda, jezikoslovje, razvojna psihologija, pedagogika …). Značilnosti sodobnega 

bralnega pouka v 1. VIO so, da je celosten, v ospredju je aktivna vloga učenca in vodi učenca k 

funkcionalni pismenosti. M. Kordigel (1994, 11) opredeli smotre22 sodobnega pouka mladinske 

književnosti kot zelo podobne smotrom na višji predmeti stopnji in v srednji šoli, vendar 

opozarja na bistvene razlike. Smotre klasične književne didaktike in hkrati didaktike mladinske 

književnosti na razredni stopnji razdeli na izobraževalne, funkcionalne in vzgojne. M. Kordigel 

Aberšek (2008) v svoji didaktiki mladinske književnosti prej omenjene smotre preimenuje v 

cilje, čeprav pojasnitev in razlaga vseh treh ostaja identična. Tako govori o treh vrstah ciljev, ki 

jih opredeljuje didaktika mladinske književnosti, kot podtip didaktike književnosti:  

 

 

                                            
22 Pojma smoter in cilj sta opredeljena kot sopomenki. V pedagoški sferi pa jima pripisujejo razliko. Ključna 

razlika je v  stopnji načrtovanja cilja. Smoter ali splošni učni cilj naj bi izražal splošne, konsezualne vrednote 

trajnejšega osebnega ali družbenega pomena v določenem družbenem  prostoru in času. 

Operativni učni cilji  so sestavni del splošnega učnega planiranja in najpomembnejši regulator pouka (Strmčnik, 

2011, 203). Tomič (2003, 158) cilje opredeli kot bolj ali manj natančne kazalnike o tem, kaj naj bi bili učenci 

sposobni narediti, kako se vesti, misliti, čutiti, potem ko so bili  izpostavljeni učenju in poučevanju.  

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Metka_Kordigel&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Igor_Saksida
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vida_Medved_Udovi%C4%8D&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/1998
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a) Izobraževalni cilj – pridobivanje književnega znanja 

M. Kordigel Aberšek (prav tam)  piše o funkciji razvijanja literarnozgodovinskih smotrov  pri 

mladinski književnosti, katerih  ključni smisel je uzaveščenje komunikacijske situacije (dialog) 

med bralcem (otrokom) in sporočevalcem (avtorjem) preko besedila. S sistematičnim in 

načrtnim  uzaveščenjem te situacije se učenci uvajajo v spoznavanje nacionalne literarne 

zgodovine in nekaterih avtorjev mladinske književnosti. Pomembno vlogo pri pridobivanju 

književnega znanja odigra učitelj s svojim poznavanjem temeljnih metod in del literarne 

zgodovine (že ob napovedi branja literarnega besedila otrokom navede ime avtorja in nato 

naslov besedila, uporablja korektno literarno-teoretično terminologijo). Pogostost pojavljanja 

posameznega avtorja pri obravnavi umetnostnih besedil v nekem starostnem obdobju vpliva na 

to, da učenci zaznavajo posebnosti, podobnosti med besedili istega avtorja ali več avtorjev. 

Učni načrt (2011) predvideva 5 t. i. kanonskih23 slovenskih avtorjev, katerih dela naj bi učenci 

spoznavali v 1. VIO. To so: Niko Grafenauer (poezija), Oton Župančič (poezija), Kajetan 

Kovič (poezija/proza), Ela Peroci (proza) in Svetlana Makarovič (proza). M. Kordigel (prav 

tam) v šolsko situacijo aplicira možnosti za razvijanje in pridobivanje književnega znanja: 

dosledno navajanje avtorja, upoštevanje zaporedja avtor – besedilo pri razgovoru z učenci, 

spodbujanje učencev z vprašanji po avtorju, povezava s knjižnico in pregled del nekega avtorja, 

razstave del izbranega avtorja, srečanja z avtorji itd. I. Saksida (1992, 30) poudari tudi 

postopnost pridobivanja literarnoteoretičnih izrazov, in sicer tako da učencem že ob 

predstavitvi avtorja in besedila, slednjega tudi literarnozvrstno definiramo (pravljica, pesem, 

igra …). Proti koncu 1. VIO učenci te izraze tudi že uporabljajo. Učni načrt za slovenščino 

(2011, 21) predpisuje seznam literarnovednih pojmov, ki naj bi jih učenci ob razvijanju 

zmožnosti doživljanja, razumevanja in vrednotenja književnih besedil poznali, razumeli in 

uporabljali. Prav tako lahko učitelj za lastno orientacijo pri načrtnem uvajanju in uporabi 

pojmov v učnem načrtu dobi smernice glede tega, kateri izrazi so tisti, ki bi jih veljalo v 

katerem razredu pridobiti24. Poznavanje, razumevanje in uporaba literarnovednega znanja je 

                                            
23 Kanonizacija je proces sprejemanja literarnega dela pri več generacijah kultiviranih bralcev (Krakar Vogel, 

2004, 17). A. M. Sobočan (2008, 99)  piše, da »/…/ brati kanon pomeni brati tista dela svetovne in/ali domače 

književnosti, ki so kanonizirana, ki so postala del literarnega panteona, ki so reprezentirana kot ''večna'' ali 

''univerzalna''/… /«, medtem ko M. Kopczyk (2008, 338) pravi, da v primeru, ko mislimo na kanon v 

tradicionalnem smislu, gre za »/ …/ zbirko skrbno izbranih besedil, ki so splošno priznana kot kakovostna in bi 

jih moral poznati vsak pripadnik neke skupnosti, hkrati pa kot del tradicije, ki se prenaša iz roda v rod in 

zavezuje vse njene člane /… /.«   
24 Literarnovedni izrazi, predvideni v posameznem razredu: 

1. razred: pesem, pravljica, naslov, pesnik/pisatelj, ilustrator, 

2. razred: kitica, igralec, oder, igra (lutkovna), 

3. razred: odlomek, pripoved, književna oseba. 
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(pred)pogoj za razvoj ustvarjalnosti in višjih ravni znanja, zato temu delu književne didaktike 

nikakor ne gre pripisovati drugotne, manjvredne vloge v merjenju učinkov pouka.  

 

b) Procesni/funkcionalni cilji – razvijanje bralne sposobnosti 

Slediti cilju razvijanja bralne sposobnosti pomeni privzgajanje sposobnosti (literarno) 

estetskega doživetja, da bi učenci razvili spretnost ustvarjalne komunikacije z literarnim 

besedilom (Kordigel, 1994). M. Kordigel (1994, 20) opozarja, da je pri sledenju 

funkcionalnemu cilju potrebno upoštevati nekaj specifičnih dejstev:  

- »Nepopolno literarnoestetsko doživetje je posledica bralčevega selektivnega obnašanja 

pri dekodiranju leposlovnega besedila, kar pomeni, da bralec vidi, zaznava le nekatere 

sestavine literarnega dela …«, ki jih nato sicer dopolni s svojimi lastnim pojmovnim 

svetom in so njegove predstave potem  kombinacija literarnega in bralčevega pomena.  

- »Otrokov izbor elementov iz literarnega besedila je pogojen s stopnjo njegovega 

osebnostnega razvoja.« 

- Do popolnega literarnega doživetja pri učencu  je možno priti preko lastnih literarnih 

izkušenj.  

Procesni/funkcionalni cilj didaktike mladinske književnosti je recepcijska zmožnost, katere 

segmente smo predstavili že v poglavju Kompetenčni pristop.  

 

c) Vzgojni cilji – razvijanje bralne kulture 

Razvijanje bralne kulture je najvišji  smoter šolskega ukvarjanja z literaturo. M. Kordigel  

(1994, 2008) opozarja, da vzgojne cilje mladinske književnosti lahko dosežemo z dolgoročno 

motivacijo za branje literature, (pri tem) pomembno vlogo odigra izbira metode, s priznavanjem 

potrebe po branju trivialne literature ter z realiziranimi cilji na ravni procesnih ciljev. M. 

Grosman (2008, 55) piše, da pozitiven odnos do književnosti in literarno bralno zmožnost lahko 

dosežemo le, če sta ta cilja za učence sprejemljiva in metode za njuno udejanjanje prepričljive, 

k čemur prispevajo učenčeva lastna pozitivna literarna doživetja, ki ponazarjajo zanimivost in 

prijetnost leposlovnega branja, ob tem pa je prepričanost učencev o smiselnosti cilja pouka še 

pomembnejša, kadar gre za usvajanje jezikovnih zmožnosti, kot je npr. bralna zmožnost za 

umetnostna besedila, ki od učencev terja precejšen vložek časa in napora. M. Grosman (prav 

tam) meni, da trajne učinke – trajno jezikovno znanje in zmožnosti lahko doseže samo 

prepričljiv pouk, to je pouk, ki učence prepriča o smiselnosti načrtovanega cilja in dejavnosti, 

ki vodijo do cilja.  
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Avtorica Metka Kordigel (1994) opozori na posebnosti razredne stopnje, ki tem ciljem sledi, 

vendar je v ospredju uravnovešenost funkcionalnega in vzgojnega cilja. V Didaktiki mladinske 

književnosti (Kordigel Aberšek, 2008) postavi tudi drugačno zaporedje ciljev: vzgojni, 

procesno/funkcionalni in izobraževalni. To seveda ne pomeni, da v 1. VIO otroke prikrajšamo 

za doseganje izobraževalnih smotrov. Dosegamo jih posredno, medtem ko ob literarnih 

besedilih učenci spoznavajo slovensko (npr. slovenske ljudske pesmi in pravljice, kanonska 

besedila slovenskih avtorjev: Svetlane Makarovič, Kajetana Koviča, Leopolda Suhodolčana, 

Toneta Pavčka idr.) in svetovno mladinsko književnost (npr. Carlo Collodi in  Ostržek, Astrid 

Lindgren in Pika nogavička, J. M. Barrie in Peter Pan idr.) ter osnovne literarnovedne pojme.   

 

I. Saksida (1995, 31) odgovori na vprašanje, kaj je predmet pouka književnosti v prvem in 

drugem VIO osnovne šole, in sicer je to mladinska književnost v vsej svoji žanrski plastnosti. 

Pred podrobnejšo razlago predmeta pouka književnosti se bomo ustavili še pri pojmu 

književnost25, ki ga Krakar Voglova (2004, 16) pojasni kot množico besedil, ki jih avtorji 

(pesniki, pisatelji, dramatiki) ustvarjajo z drugačnimi nameni, bralci pa sprejemajo na  drugačen 

način kot neumetnostna besedila, / … / literarna (umetnostna) besedila namreč posredujejo 

predvsem sporočila za bralčevo domišljijo, čustva, čute, etiko, manj pa preverljive podatke o 

resničnem svetu. Avtorica (prav tam) piše tudi o tipičnih značilnostih umetnostnih besedil in te 

so: posebna oblikovanost besedil, večpomenskost besed, besednih zvez, povedi, besedil, 

izmišljenost, neodvisnost od časa in kraja nastanka, umetniškost in nadaljuje, da navedena 

definicija literature upošteva raznovrstnost literarnih lastnosti na črti avtor-delo-bralec in tudi 

vrednostno raznolikost literature, kot jo pojmuje sodobna literarna veda. Ta raznolikost je 

pomembna tudi zaradi pedagoških učinkov, ki ima po navedbah B. Krakar Vogel (prav tam) 

tem dolgoročnejše in kompleksnejše učinke na bralca, čim večja je njena umetniška vrednost, 

zato je za razvijanje bralne sposobnosti oz. književni pouk primeren predvsem tisti del 

literature, ki je prestal proces »kanonizacije26«.  

 

Cilj pouka književnosti na vseh ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema je razviti pri učencih 

aktivno komunikacijo z literarnim besedilom. Za to komunikacijo pa mora učenec razviti oz. 

                                            
25 B. Krakar Vogel (2004 po Kos, 2001) ) navaja  sinonime za pojem književnost, ki so: besedna umetnost, 

slovstvo, leposlovje, literatura.  
26 Kanonizacija je proces sprejemanja literarnega dela pri več generacijah kultiviranih bralcev (Krakar Vogel, 

2004, 17).  
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imeti razvito določeno književno znanje in književne sposobnosti ter oblikovana stališča 

(Krakar Vogel, 2004).  

Bistvo učenja (zorni kot učenca) znotraj pouka književnosti je torej recepcija književnega 

besedila v kratkoročnem pogledu in v dolgoročnem razvoj recepcijske zmožnosti. Bistvo 

literarne didaktike (zorni kot učitelja) bi lahko definirali kot ustvarjanje pogojev za intenzivno 

in učinkovito prekrivanje bralčevega horizonta pričakovanj s pomenskim poljem besedila.  

 

2.2 Konkretizacija komunikacijskega modela v 1. VIO v učnem načrtu za slovenščino 

(2011)  

 

Da bi utemeljili komunikacijski model, bomo sledili strukturi veljavnega učnega načrta, pri 

čemer bomo preskočili splošne cilje, saj smo jih utemeljevali že v prejšnjih poglavjih.   

Operativni cilji pouka slovenščine – književnosti so v učnem načrtu (v nadaljevanju UN) za 

slovenščino 1. VIO (2011) razdeljeni na tri procesno-razvojne in vsebinske sklope, in sicer:  

1. Razvijanje recepcijske zmožnosti z branjem/poslušanjem/gledanjem uprizoritev 

umetnostnih besedil in govorjenjem/pisanjem o njih; 

- književna besedila: književne zvrsti in vrste (poezija, proza – književna oseba, 

književni prostor in čas, dogajanje in tema, avtor in pripovedovalec); 

- gledališče, radijska igra in film (gledališka, lutkovna predstava, radijska igra, risanka, 

filmska predstava).  

2. Razvijanje recepcijske zmožnosti s tvorjenjem/(po)ustvarjanjem ob umetnostnih besedilih 

(pisanje/interpretativno branje/govorjenje); 

- govorjenje/pisanje (poezija, proza, dramatika); 

- glasno interpretativno branje književnih besedil.  

3.  Govorni nastopi (v 3. razredu – predstavitev bralne izkušnje in lastnega poustvarjalnega 

besedila). 

Operativnim ciljem sledijo vsebine, ki zajemajo: 

- pridobivanje literarnovednega znanja (po razredih, UN, str. 21); 

- navedeni kanonski avtorji mladinske književnosti (Niko Grafenauer – poezija, Oton 

Župančič – poezija, Kajetan Kovič – poezija/proza, Ela Peroci – proza, Svetlana 

Makarovič – proza); 
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- predlagana književna besedila za obravnavo v prvem VIO (po razredih, UN, str. 22, 

23).  

Učni načrt za slovenščino (2011, 100) v poglavju Didaktična priporočila daje učiteljem prvega 

VIO smernice za delo na področju jezika in književnosti. Kot ključne usmeritve, ki se nanašajo 

na uresničevanje ciljev književnega pouka, izpostavljamo didaktična priporočila:  

a) Pri književnem pouku učenci razvijajo recepcijsko zmožnost z branjem ali poslušanjem 

oziroma gledanjem umetnostnih besedil in govorjenjem/pisanjem o njih.  

b) V procesu šolske interpretacije opazujejo posamezne prvine besedila in si tako 

ustvarjajo odziv na celotno besedilo. Ugotovitve primerjajo, utemeljujejo in ponazarjajo 

s sklicevanjem na besedilo. Pri tem tvorijo ustna in proti koncu vzgojno-

izobraževalnega obdobja tudi pisna besedila.  

c) Recepcijsko zmožnost razvijajo tudi s tvorjenjem/(po)ustvarjanjem ob umetnostnih 

besedilih. Ohranja se torej tako imenovani komunikacijski pouk književnosti, kar 

pomeni, da sta v središču šolskega branja leposlovja književno besedilo in učenec, 

učitelj pa pri branju spodbuja prekrivanje pomenskega polja besedila (tema in 

predstavnost besedila) in učenčevega obzorja pričakovanja, ki izvira iz njegove 

zunajliterarne in medbesedilne izkušnje (doživetje v resničnosti in ob branju 

leposlovja).  

d) Branje umetnostnih besedil v prvem VIO praviloma ni povezano s tematiko drugih 

predmetov, ampak učencem ponuja možnost za polno literarnoestetsko doživetje. 

e) Šolska interpretacija umetnostnega besedila je priporočeni model za razvijanje bralne 

zmožnosti in zajema naslednje dejavnosti:  

- uvodno motivacijo,  

- napoved besedila, umestitev in interpretativno branje,  

- premor po branju,  

- izražanje doživetij ter analizo, sintezo in vrednotenje,  

- ponovno branje in nove naloge.  

f) V prvem VIO so seveda dejavnosti sprejemanja (branje, poslušanje) pogosto nadrejene 

dejavnostim tvorjenja (govorjenje, pisanje). Med dejavnostmi sprejemanja je največ 

časa namenjenega poslušanju, saj otroci poslušajo (in gledajo) učiteljevo 

pripovedovanje in branje, radijske igre, lutkovne predstave, otroške mladinske 

predstave, otroške filme in risanke.  
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g) V samostojno branje literature vstopajo individualizirano in drseče, ko je njihova bralna 

zmožnost že avtomatizirana. Ker v UN za prvo VIO cilji, vsebina in standardi znanja 

praviloma niso opredeljeni po razredih, temveč za celotno obdobje, so načela 

individualiziranega pristopa v celoti uresničljiva.  

h) Šolsko branje/pripovedovanje književnosti se lahko povezuje s projektom družinskega 

branja, z metodo dolgega branja v šoli ter z branjem na deževen dan v tako imenovanem 

podaljšanem bivanju; uresničuje se kot prijetno doživetje in kot metoda privzgajanja 

bralnih navad. 

 

2.3 Povzetek spoznanj  

 

1. Temeljni cilj sodobnega pouka književnosti je razvoj otrokove bralne kulture in bralne 

zmožnosti in veljavni učni načrt za slovenščino (2011) predvideva, da se oba temeljna cilja 

uresničujeta preko t. i. procesnega kompetenčnega pristopa. Učitelju je prepuščena velika 

mera avtonomnosti pri izbiri ciljev, vsebin in strategij za dosego obeh ciljev, vse pa 

načrtuje, izvaja in vrednoti v skladu s potrebami, zmožnostmi in pričakovanji vseh učencev 

ter ustvarja pogoje za intenzivno in učinkovito prekrivanje bralčevega horizonta 

pričakovanj s pomenskim poljem besedila.  

2. Avtonomija in odgovornost učitelja se skozi učni načrt odražata tudi v izbiri globine in 

hitrosti doseganja ciljev, kakor tudi v dinamiki izbranih vsebin. Učno-ciljna paradigma je 

osnova za načrtovanje in izvajanje pouka slovenščine – književnosti, saj ta lahko pripelje 

do razvoja sporazumevalnih zmožnosti in literarno-estetske recepcije umetnostnih besedil. 

Temu služi komunikacijski model pouka književnosti, ki je celosten, usmerjen v učenčevo 

aktivno vlogo in vodi k razvoju učenčeve aktivne komunikacije z literarnim besedilom.  

3. V celotnem postopku književnega pouka je potrebno spodbujati ustvarjalnost in upoštevati 

individualne razlike pri doživljanju besedila, v čemer se odraža potreba po diferenciranem, 

individualiziranem in personaliziranem pouku književnosti.  

4. Razvijanje bralne kulture in bralne zmožnosti je moč dosegati s pomočjo izobraževalnih 

ciljev (poznavanje, razumevanje in uporaba literarnovednega znanja), ki so predpogoj za 

ustvarjalnost in doseganje višjih ravni znanja; potem z načrtovanjem 

procesno/funkcionalnih ciljev, ki vodijo do recepcijske zmožnosti, in nenazadnje še z 
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vzgojnimi cilji, ki sistematično in načrtno razvijajo pozitiven odnos do književnosti kot 

trajnostno in vseživljenjsko znanje  oz. odnos.  

5. Da bi znanja, spretnosti in veščine ter stališča skozi cilje in vsebine učnega načrta učitelj 

pri učencih razvijal kot trajna, je potreben prepričljiv in smiseln pouk književnosti. 

Kratkoročni cilji pouka književnosti so usmerjeni v recepcijo književnega besedila, 

dolgoročni pa v razvoj recepcijske zmožnosti.  
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3 IZHODIŠČA ZA KOMUNIKACIJSKI MODEL POUKA KNJIŽEVNOSTI  V 1. 

VIO 

 

V slovenskem šolskem prostoru se je že pred uvedbo devetletne osnovne šole uveljavil  

komunikacijski model pouka književnosti, ki se je potem samo še izpopolnjeval. Izhaja pa iz 

definicije M. Grosman (1989, 46): »Sposobnost literarno estetskega doživetja je spretnost 

ustvarjalne komunikacije z literarno umetnino.« M. Kordigel (1994) je komunikacijski model 

pouka književnosti podprla z dvema vedama – to sta estetika recepcije in veda o mladem 

bralcu.  

 

3.1 Estetika recepcije 

 

Estetika recepcije27 je literarna veda, ki je nastala iz spoznanja, da klasična literarna teorija28 o 

sami literaturi in o njenem pomenu ne pove dovolj (Kordigel, 1994, 48). Izhaja iz vzajemnega 

odnosa med besedilom in recepcijo. Analiza bralčeve literarne izkušnje mora obsegati obe 

strani relacije bralec : besedilo, kar pomeni: delovanje in recepcijo, saj gre za konkretizacijo 

pomena, ki nastane kot proces posredovanja in stapljanja vidnih polj (prav tam). H. R. Jauss (po 

Kordigel, 1997, 49) poudarja dejstvo, da je književnost proces, v katerem stoji avtor, 

individualni ustvarjalec, nasproti bralcu, ki je aktivni in istočasno kolektivni subjekt. M. 

Kordigel (prav tam) opozarja na termin vidno polje pričakovanj (izhaja iz konstanške šole 

recepcijske estetike, ki jo postavi ravno H. R. Jauss (1978)) in je povezan z bralčevimi 

izkušnjami, od katerih je odvisno njegovo sprejetje signalov za recepcijo. Teorija recepcije 

proučuje načine, s katerimi književno delo doseže učinek, s tem ko zadovolji pričakovanja 

bralca. Tako bralec postane pomemben člen, ki povezuje, dopolnjuje in naredi zaključke, piše 

nemški avtor Hans Robert Jauss (1998). Ključni poudarek njegove estetike recepcije je 

"horizont pričakovanja". Vsak bralec zazna v besedilu različne besedilne signale, zato se 

bralčev horizont pričakovanja s pomenskim poljem pokrije le do neke mere (Jauss, 1978). To 

pokrivanje vidnega polja pričakovanj s pomenskim poljem se lahko vrši na dva načina: 

                                            
27 SSKJ: recépcija  -e ž (e  ̣́ ) 2. knjiž. prevzem, sprejem: recepcija tujih pravnih norm / recepcija modernih tokov v 

umetnosti / recepcija knjige pri bralcih je bila ugodna. 
28 Klasična literarna teorija obravnava pomen besedila kot nekaj nespremenljivega, dokončnega. Po njej je 

naloga bralca, da razmišlja o avtorjevi pripovedni  težnji in skuša iz tega izluščiti pomen, ki ga je v besedilo 

vgradil avtor. Čim bližje je bralec avtorjevemu pomenu, tem boljše je bral. Klasična veda poudarja, da kot bralec 

pomen najdeš ali pa ga zgrešiš.  
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- spontano (ob uživanju zaradi izpolnjenih pričakovanj, olajšanju, ob sprejemanju odprte 

možnosti za identifikacijo in ob potrditvi (bralčevih) izkušenj); 

- refleksivno (ko je povezano z distanciranim razmišljanjem, zaznavanjem čudovitega, 

odkrivanjem pripovednega postopka) (Kordigel, 1994).  

Novo besedilo v bralcu vzbudi spomine na podrobnosti iz že poznanega horizonta pričakovanj, 

ki se nato spreminja, popravlja ali samo reproducira. M. Kordigel Aberšek (2008, 40) razlaga, 

da bralec lahko razume literarno delo samo do tiste mere, do koder je njegovo obzorje 

pričakovanj sposobno sprejeti signale oziroma podatke za recepcijo, ki jih posreduje literarna 

umetnina. Pri ukvarjanju z literarnimi besedili v 1. VIO in tudi kasneje se je potrebno ustaviti 

pri razvoju zmožnosti razumevanja literarnega besedila, kot jo poimenuje M. Kordigel Aberšek 

(2008, 39) in opomni, da je razlog za različne pomene, ki so nastali ob branju istega besedila, v 

različnih bralnih položajih, torej čas, doba, v kateri so bralci brali, kar pa je neposredno 

povezno z načinom branja, razumevanja in procesiranja literarnega besedila. Avtorica (prav 

tam po Jauss, 1978) opozarja na dve konkretizaciji estetike recepcije, in sicer: delovanje nekega 

umetniškega besedila in njegovega pomena, ki je pogojeno z besedilom, in delovanje, ki je 

pogojeno z bralcem. Pomensko polje besedila se prekrije z bralčevim vidnim poljem 

pričakovanj tem bolj, ko so prekriti elementi tega polja. Elementi vidnega polja pričakovanja 

so: vsebine, ki določajo socialno pripadnost, pripadnost sloju, karakter osebe, način 

čustvovanja, spolna pripadnost (Kordigel, 1997) in bralec na osnovi teh elementov konstituira 

pomen literarnega besedila. Pomen literarnega besedila, ki ga oblikuje bralec, je tem bližji 

avtorjevemu pomenu, čim večje je število besedilnih signalov, ki jih je pisatelj vgradil v delo in 

jih je bralec sposoben zaznati.  

M. Kordigel (1994, 1997) iz vede recepcije estetike izpelje pomen le-te za učitelja mladinske 

književnosti in tega lahko strnemo v naslednje smernice: 

- učitelja mora zanimati, kakšna je vsebina horizonta pričakovanj učencev v razredu, saj 

je pomen literarnega besedila v prvi vrsti odvisen od bralčevega (učenčevega) horizonta 

pričakovanj; 

- učitelj z zanimanjem za vsebino horizonta pričakovanj učencev lahko predvidi, kakšne 

besedilne pomene bodo sestavljali učenci v razredu oz. lahko predvidi, katere besedilne 

signale bodo učenci prezrli in s tem nevsiljivo usmeri nanje njihovo pozornost;  

- učitelj se mora zavedati, da ni idealnega pomena in da vsak učenec sestavi svoj najboljši 

možni pomen ter da učitelj ne more ustvariti pomena namesto učenca ali učenec 

namesto učenca.  
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Ključna za  razumevanje estetike recepcije, recepcijske zmožnosti in književne didaktike sta 

torej: 

- vidno polje pričakovanja, ki ga lahko definiramo kot bralčevo pomensko polje, 

- pomensko polje besedila, ki zajema vse besedilne signale, ki jih je v besedilo vključil 

avtor,  

in njuno prekrivanje. (Prav tam). 

 

3.2 Veda o mladem bralcu 

 

Druga veda, ki poleg estetike recepcije proučuje otroka v funkciji sprejemnika literarnega 

besedila, je veda o mladem bralcu ali veda o tem, kako mladinska literarna besedila 

bere/sprejema/procesira otrok (Kordigel Aberšek, 2008). Veda o mladem bralcu uči učitelja o 

tem, kako in kam usmeriti otroško pozornost. Ob recepciji mladinske književnosti nastajata dve 

vrsti besedilnih pomenov mladinskega literarnega besedila: otroška in odrasla. Značilnost prve 

je, da otroci konkretno v literarnem besedilu razumejo na ravni konkretnega, značilnost druge 

pa je vrednotenje konkretnega v mladinskem besedilu kot odsev širše generična stvarnosti (prav 

tam). Razliko med eno in drugo vrsto recepcije ustvarjajo stopnja poznavanja socialnega 

konteksta, zmožnost generalizacije in abstraktnega mišljenja pri odraslem bralcu (prav tam). I. 

Saksida (1991) poudari, da je za didaktiko mladinske književnosti ustreznejša in pravičnejša 

otrokova recepcija, ki postane cilj didaktične komunikacije, zato je temeljni pogoj za izvajanje 

ustreznega procesa dela z literarnim besedilom učiteljeva strokovna recepcija, ki jo M. Kordigel  

(1994) poimenuje hipotetična otroška recepcija mladinske literature (učitelj bere literarno 

besedilo, tako kot predvideva, da ga bo bral učenec). Pri tem opozarja (prav tam) na pomen 

opazovanja otrokove recepcije s štirih zornih kotov: 

- pedagoškega (Kaj vse bomo ob branju otroka naučili?), 

- sociološkega (predvidevamo, da je otrokov izbor literature in način, kako jo doživlja, 

produkt socialnih dejavnikov), 

- literarnoestetskega (opazujemo, kaj otrok bere),  

- psihološkega (ko opisujemo tipične recepcijske lastnosti v posameznih obdobjih 

otrokovega razvoja, ki so odvisne od njegove osebnostne zrelosti in  socialnega okolja, 

v katerem odrašča).  
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Stopnje bralnega razvoja otroka je določalo več avtorjev (Chall, 1996; Gillete, Temple, 

Crawford in Conney, 2003 po Pečjak, 2012), vendar so njihove opredelitve stopenj bralnega 

razvoja bolj intenzivno vezane na proces opismenjevanja. J. Chall (1983 po Pečjak, 2002) 

razvoj bralnih sposobnosti v obliki bralnih sposobnosti razdeli na 6 stopenj: predbralno obdobje 

(0–6/7 let), obdobje začetnega branja (6/7–7/8 let), stopnjo utrjevanja spretnosti branja (7/8 do 

8/9 let), stopnja branja za učenje (9 do 14 let), stopnja večstranskega pogleda na prebrano (14 

do 18 let)  in stopnja konstrukcije in rekonstrukcije lastnega sistema znanja (od 18 let naprej). 

Gillete, Temple, Crawford in Conney (2003 po Pečjak, 2002) postavijo stopnje razvoja bralne 

pismenosti, ki so: porajajoča se pismenost (značilno za starost 2–5/6 let), začetno branje in 

pisanje (značilno za starost 5/6–6/7 let), tekočnost branja in pisanja (značilno za starost 7–8 let), 

branje za učenje in branje za razvedrilo (značilno za starost 8–18 let), zrelo branje (pojavi se 

lahko v starosti 8–18 let). Časovni razpon posameznih stopenj v obeh modelih se prekriva, 

vendar ni povsem enak, kar kaže na to, da obstajajo pri učencih razlike v hitrosti in 

intenzivnosti doseganja posamezne stopnje, prav tako pa so se od postavitve modela (model 

Challove nastane 1983) značilnosti enako starih otrok spremenile. Da bi lažje predstavili 

otrokov recepcijski razvoj, bomo pogledali osnovne stopnje in značilnosti otrokovega 

spoznavnega, čustvenega, socialno moralnega in govornega razvoja, s katerimi je recepcijski 

razvoj tudi pogojen in povezan. Vsa področja razvoja so med seboj povezana. M. Kordigel 

Aberšek (1994, 2008) poveže Piagetovo teorijo razvoja otrokovega spoznavnega mišljenja z 

recepcijo književnega besedila upoštevaje razvojne značilnost v najširšem pogledu, saj je 

otrokov izbor elementov iz literarnega besedila pogojen z doseženo stopnjo njegovega 

osebnostnega razvoja (prav tam), kar je mogoče do neke mere predvideti. Tako nastanejo 

predstavljene stopnje bralnega razvoja oz. otrokov recepcijski razvoj v veliki meri sovpada z 

njegovim spoznavnim, emocionalnim, moralnim, socialnim in jezikovnim razvojem.  

F. E. Weinert (2001, 46) je  v sklopu opredelitve splošnih kognitivnih kompetenc29 zapisal, da 

so splošne intelektualne sposobnosti z močnimi in stabilnimi inter-individualnimi razlikami, ki 

v svojem bistvu vključujejo modele inteligentnosti, informacijske procesne modele in Piagetov 

model kognitivnega razvoja, saj gre za zaporedje razvojnih faz, ki vodijo k prožnemu in 

abstraktnemu znanju in kompetencam, ki so prilagodljive na konkretne razmere v okolju. 

Vzporedno s Piagetevimi stopnjami spoznavnega razvoja bomo navajali tudi njegove kritike. 

                                            
29 F. E. Weinert (2001) različne pristope k opredelitvi pojma  kompetenc opiše kot: splošne kognitivne 

kompetence (kompetenco razumemo kot kognitivne sposobnosti in veščine), posebne kognitivne kompetence 

(kompetence so grozdi kognitivnih predispozicij, ki jih lahko definiramo široko ali ozko), model kompetentnega 

delovanja, modifikacije modela kompetentnega delovanja, kognitivne kompetence in tendence motivacijskega 

delovanja, objektivne in subjektivne kompetence, akcijske kompetence, metakompetence.  
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3.2.1 Razvoj otrokovega mišljenja, spoznavni kognitivni razvoj 

 

Spoznavni razvoj vsebuje vse spremembe v intelektualnih (višjih mentalnih) procesih: razvoj 

spomina, sklepanja, reševanja problemov, govora, učenja, presojanja (Zupančič, 2004). Kot 

izhodišče bomo izbrali ugotovitve Jeana Piageta, ki so močno prevladovale do 80-ih let 20. 

stoletja in poudarjajo, da otrok oblikuje svoja spoznanja o svetu preko dejavnega delovanja nanj 

(Marjanovič Umek, Zupančič, 2004). Vendar omejitev zgolj na ugotovitve Piageta ne bo 

dovolj, saj novejše razlage (prav tam po Baillargeon, 1999; Case, 1985) spoznavnega razvoja 

govorijo o tem, da so otroci v posameznih obdobjih veliko bolj spoznavno kompetentni in da se 

nekatere njihove spoznavne sposobnosti razvijejo veliko prej, kot je to opredelil Piaget. 

Marjanovič Umek in Zupančič (prav tam) poudarita, da je skupno vsem raziskovalcem 

spoznavnega razvoja to, da spoznavne zmožnosti za svoje aktiviranje potrebujejo ustrezne 

dražljaje. Vse vidike razvoja otroka delimo na faze, tako tudi bralni razvoj. Kordigel (1999, 34) 

opredeli vsebino pojma faza bralnega razvoja, in sicer piše, da gre za tipičen način otrokovega 

zaznavanja besedilnih signalov, tipičen način sestavljanja teh signalov v besedilni pomen in 

tipičen način vrednotenja le-tega. Iz razvojne psihologije Jeana Piageta, ki torej postavi tezo, da 

vsi otroci  prehajajo skozi vse faze v enakem zaporedju, s tem da trajanje posameznih faz  pri 

vseh posameznikih ni enako, izhajajo štiri stopnje/ravni razvoja otrokovega mišljenja 

(Labinowitz, 2010). 

 

1 Senzomotorična stopnja:  predjezikovno obdobje ali  doba praktične inteligence  

Ta stopnja traja od  rojstva do konca drugega leta starosti, otrok spoznava okolico predvsem na 

osnovi  usklajevanja fizičnih dejavnosti. Pomembne aktivnosti za to stopnjo so aktivnosti, 

povezane z refleksi, preproste navade, igra kot posnemanje, pa tudi začetek lastnih in novih 

oblik iger. Glavni napredek v kognitivnem smislu je povezan z razumevanjem stalnosti 

predmeta, kar pomeni, da je otrok sposoben  predvidevati predmete, tudi kadar niso v njegovem 

vidnem polju. V zadnjem delu te stopnje  se že kaže neka oblika logike v akcijah.  

 

Značilnosti senzomotorične stopnje v spoznavnem razvoju se kažejo tudi v bralnem razvoju oz. 

v razvoju zaznavanja besedilnih signalov v literarnem besedilu. M. Kordigel (1994, 2008) 

poudarja, da je kljub otrokovemu nepoznavanju sistema jezikovnih znakov že v predjezikovni 

fazi ključnega pomena za nadaljnjo otrokovo literarnoestetsko dojemljivost doživljanje 

kombinacije fizičnega, psihičnega in estetskega ugodja. M. Kordigel (1994, 2008) v povezavi s 
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Piagetovo teorijo spoznavnega razvoja opredeli ključne elemente tega obdobja v razvoju 

recepcijske zmožnosti: 

- Otrok doživlja le formo, vsebina mu je nedostopna in zato tudi nepomembna.  

- Ob večkratnem sočasnem ponavljanju otrok vidni in zvočni dražljaj poveže in tako 

dojame simbolno funkcijo besede.  

- V tej fazi poteka dialog med knjigo, otrokom in starši (učenje recepcijske vloge, tipična 

barva glasu). 

- Otrok v zgodbi opazi le tiste elemente, ki trenutno ustrezajo njegovemu predstavnemu 

svetu. Slikanica opravlja funkcijo simbolične igre, saj otrok samovoljno, po svojih 

potrebah, izbere natančno tiste elemente, ki opisujejo zanj problematično situacijo.  

- Večina konfliktov, o katerih pišejo slikanice, se vrti okrog prevzemanja osnovnih 

vzorcev vedenja, ki se jih mora otrok v času, ko postaja družbeno bitje, naučiti.  

Novejša pojmovanja zgodnejšega spoznavnega razvoja (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004) so 

v nasprotju s prej opisano Piagetovo teorijo in opozarjajo na to, da se otrokovo spoznanje o 

temeljnih zakonitostih predmetnega sveta razvije, še preden ga je ta sposoben izraziti v svojih  

gibalnih dejanjih. Omenjeni avtorici navajata ugotovitve avtorjev, ki so zanikali tudi nekatera 

druga spoznanja Piageta – npr. egocentičnost (prav tam po Ebeling in Gelman, 1994; Massey in 

Gellman, 1988; Subbotsky, 1994) in razlagata še nekatera neskladja s Piagetovo teorijo, npr: 

- otroci verjamejo v magično moč vil, čarovnic in bitij iz pravljic in filmov, redko pa tako 

moč pripisujejo  ljudem in stvarem, s katerimi so v vsakodnevnih stikih; 

- magično in animistično sklepanje se pri malčkih pojavi le v primerih, ki niso v skladu z 

otrokovimi pričakovanji in si jih ne zna drugače razložiti; 

- otroci ločijo med realnostjo in videzom, če jim situacijo predstavimo v njim znanih 

okoliščinah in na poenostavljen način.  

 

2 Predoperacionalna (reprezentacijska) stopnja: obdobje predstavnega in 

predlogičnega mišljenja (Labinowitcz, 2010, 79) 

Ta stopnja otrokovega razvoja se pričenja z vstopom otroka v tretje leto življenja in traja do 

sedmega leta starosti. Začetek te stopnje je povezan s številnimi spremembami v otrokovem 

delovanju/mišljenju. Ključne spremembe v otrokovem razvoju se nanašajo na usvajanje hoje, 

obvladovanje govora, verbalizacijo lastnih misli in aktivnosti ter rabo jezika. Osnovna 

značilnost tega obdobja je egocentrično mišljenje, ki pomeni, da otrok gleda na svet izključno s 

svoje perspektive (Oakley, 2004). Zupančič (2004, 291) opozori, da egocentrizem v zgodnjem 
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otroštvu pomeni, da otrok ni zmožen razlikovati svoje perspektive od perspektiv drugih, npr. 

otrok misli, da vsi zaznavajo, mislijo in čutijo tako kot on. Egocentrizem v otrokovem mišljenju 

se kaže preko animizma (pripisovanje živega neživemu, npr. ponoči nas Mesec spremlja na 

sprehodu in se z nami tudi vrača), artificializma (naravni pojavi so po otrokovem mišljenju 

rezultat človekove dejavnosti, npr. veter piha zato, da plapolajo zastave) in finalizma 

(naravnim pojavom pripisuje določen namen, ne razume, da se nekatere stvari zgodijo 

popolnoma naključno, npr. Pohorje je nad Mariborom zato, da lahko ljudje ob nedeljah hodijo 

na izlete).   

Poleg egocentričnosti je značilnost otrokovega mišljenja v tej razvojni fazi centracija 

(nezmožnost, da bi v zavesti sočasno obdržal spremembe dveh dimenzij, npr. razvrsti predmete 

po enem vidiku) in to, da je mišljenje konkretno (usmerjenost na predmete, ki se nahajajo v 

bližini in so povezani s trenutno situacijo). Pomembna značilnost mišljenja na tej stopnji je tudi 

ireverzibilnost (nezmožnost miselnega obrata akcije, npr. lahko pove, da ima brata, ne more pa 

dojeti, da ima tudi njegov brat brata). Oblike posnemanja, ki se pojavljajo na začetku te stopnje, 

so posnemanje, simbolna igra (sposobnost rabe slik, besed, gibov kot simbolov za označevanje 

nečesa drugega), domišljija, govor.  

Kordigel (1994, 1999, 2008) vse te značilnosti poveže z recepcijsko zmožnostjo otrok v tem 

obdobju, ki jo razdeli na dve fazi: 

a) obdobje egocentrične recepcije  

Otrok posebej močno doživlja literarna besedila, v katerih srečuje in prepoznava samega sebe, 

ki mu ponujajo posebno široka vrata za identifikacijo, ki nadomeščajo simbolično igro v njeni 

funkciji, ki jih lahko uporablja v procesu prilagajanja sveta lastnim potrebam in tista, ki 

ponujajo možnost posrednega razmišljanja o svetu in njegovih pravilih. Osrednja značilnost je 

egocentričnost izbora pri zaznavanju besedilnih signalov. Proces prepoznavanja in predelovanja 

problemskih situacij iz realnega življenja ob literarnem besedilu pogojujeta dva procesa: proces 

identifikacije in proces projekcije, s katerima na instinktivni  ravni otrok ponotranji sistem 

vrednot, stališč in vedenjske vzorce odraslih ter se distancira od svojih želja, potreb in 

občutkov, ki jih okolica ne odobrava (Kordigel, 1999, 41).   

b) naivno pravljično obdobje 

V tem obdobju lahko recepcijsko zmožnost opisujemo kot strukturno zmožnost (Kordigel, 

2008), in sicer se kaže v miselnih premikih v: 

- zmožnosti zaznavanja in razumevanja književne osebe (otrok zaznava književne osebe, 

ki so otroci tako kot on, razume tudi književne osebe – živali, predmete, ki se jim  
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dogajajo stvari, kot se dogajajo osebam v resničnem svetu, ima težave z razumevanjem 

karakterjev književne osebe, v pomoč mu je polarizacija karakterjev),  

- zmožnosti odkrivanja vrat za identifikacijo (otrok je za vrata za identifikacijo zmožen 

uporabiti  podobnosti med seboj in književno osebo),  

- zmožnosti ustvarjanja domišljijskočutnih podob književne osebe (otrok mora iz 

konteksta ali socialne vloge ugotoviti, kakšna je književna oseba),  

- zmožnosti opažanja perspektiv književnih oseb v književnem besedilu (v tem obdobju 

otrok perspektivo književnih oseb še vedno določa pod vplivom egocentrizma, 

besedilno stvarnost opisuje s svojega zornega kota),  

- zmožnosti zaznavanja motivov za ravnanje književnih oseb (otroci so zmožni zaznati 

motive za ravnanje književnih oseb zgolj s položaja, v katerem pridejo čustva do izraza, 

in ne iz opisa),  

- zmožnosti zaznavanja in razumevanja dogajalnega prostora (pojem dogajalni prostor 

pomeni opis socialnega prostora, dogajalni čas, prostor v ožjem pomenu besede ter opis 

razmer, v katerih delujejo književne osebe, v sestavi slike socialnega okolja so 

odločilnega pomena podrobnosti),  

- zmožnosti zaznavanja in razumevanja književnega dogajanja (otrok je zmožen slediti le  

kronološkemu toku dogodkov, pomembno je njegovo razumevanje pomena nekoč in 

danes, prvo pomeni predstavo, kjer ni meje med domišljijo in realnostjo, danes pa potek 

v realnem življenju).  

 

Največ kritikov Piageta (Zupančič, 2004) se od njega razlikuje v pojmovanju razvoja govora in  

egocentizma (tega presežejo tudi otroci v predšolskem obdobju), animizma in artificializma, v 

kolikor otrokom postavljamo ustrezna vprašanja in naloge in je le-to povezano z otrokovo 

informiranostjo in interesom. Borke (1971 po prav tam) posebej razišče egocentrizem v tem 

obdobju in v nasprotju s Piagetom ugotovi, da štiriletnik lahko prevzame perspektivo nekoga 

drugega in se zaveda čustev drugih. Torej novejša spoznanja, ki kritizirajo Piagetove ugotovitve 

(Hoffman, 2000, 60–70), kažejo, da je Piaget podcenjeval sposobnosti mišljenja otrok, Batistič 

Zorec (2000) ugotavlja, da otrok ni več možno umestiti v en model. Piaget ni posvečal posebne 

pozornosti simbolni igri, zato pa je L. S. Vigotski prepoznal otroško igro kot pomemben 

socialni kontekst za otrokov razvoj in učenje. Simbolno igro je opredelil kot priložnost za 

otroke, da razvijejo domišljijo, socialne in sporazumevalne spretnosti, samoregulacijo, učno 

motivacijo in abstraktno mišljenje (Marjanovič Umek po Vigotski, 2010, 391). Poleg tega igra 
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omogoča razvoj mišljenja v območju bližnjega razvoja ali kot pravi Vigotski (Marjanovič 

Umek, 2010): »V igri je otrok vselej nad svojo starostjo, nad svojimi dnevnimi dejavnostmi; v 

igri je za glavo višji od samega sebe.« 

 

3 Stopnja konkretnih operacij: obdobje konkretno-logičnega mišljenja (7–11 let) 

Že ime te stopnje kaže na sposobnost otroka, da logično razmišlja v odnosu do konkretnih 

predmetov. Pridobljena zmožnost reverzibilnosti otroku omogoča, da v mislih obrne neko  

dejavnost, ki jo je prej izvedel. Prav tako je otrok zmožen v mislih zadržati dve ali več 

spremenljivk hkrati. Te nove  miselne zmožnosti se kažejo v povečanju zmožnosti konzervacije 

nekaterih značilnosti predmetov (število, količina). Prav tako je za to stopnjo značilna zmožnost 

razvrščanja. Osnovne miselne naloge, ki jih je spremljal Piaget, so torej bile: konzervacija 

(ohranjanje količine), klasifikacija (razvrščanje po več kriterijih hkrati), seriacija (sposobnost, 

da predmete uredi po vrstnem redu), prostorsko mišljenje (orientacija), računske operacije 

(štetje in reševanje problemov) in verjetnost.  

 

Literarni interesi otroka so povezani z novim, razburljivim. Pojavi se zmožnost zaznavanja in 

razumevanja meje med resničnostjo in domišljijo. Čas, ko je otrok zmožen ločevati med 

resničnostjo in domišljijo, je znak, da je prešel iz naivno pravljičnega obdobja v obdobje 

konkretno logičnih operacij in ta zmožnost je zelo povezana s socialnim razvojem otroka. 

Recepcijska zmožnost v obdobju konkretno-logičnih operacij, ki se je strukturirano 

izoblikovala v prejšnjem obdobju, ima še druge značilnosti (Kordigel Aberšek, 2008): 

- zmožnosti zaznavanja in razumevanja književne osebe (otrok oblikuje 

domišljijskočutno predstavo na osnovi opisa in lastne izkušnje, postane dojemljiv za 

besedilne signale, opise, avtorjeve besede o čutenju, videzu in govoru književnih oseb; 

sposoben je zaznati posredne besedilne signale in več značajskih lastnosti književne 

osebe),  

- zmožnosti odkrivanja vrat za identifikacijo (identifikacijo sproži že ena podobnost med 

bralcem in književno osebo, vedno bolj prihajajo v ospredje  želje in problemi književne 

osebe ter njena čustva),  

- zmožnosti opažanja perspektiv književnih oseb v književnem besedilu (v tem obdobju 

razmišljanje o perspektivi književnih oseb sprva poteka na  ravnini književne osebe, kar 

je otrok na stopnji konkretno logičnih operacij zmožen, kasneje, proti koncu obdobja 
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razmišlja tudi o avtorjevi ravnini in ves čas na ravnini bralčevega horizonta pričakovanj, 

ki je predpogoj za prejšnji dve ravnini),  

- zmožnosti zaznavanja motivov za ravnanje književnih oseb (otrok oblikuje dve skupini 

motivov: dobre in slabe, pri čemer so zmožni razumeti motive, ki niso v skladu z 

njihovim ravnanjem v določeni situaciji; bralcu postajajo pomembne tudi psihološke  

značilnosti književne osebe),  

- zmožnosti zaznavanja in razumevanja dogajalnega prostora (temeljni postopek za 

ustvarjanje domišljijskočutne predstave dogajalnega prostora sta oris in opis, ki pa sta 

otrokom odveč, zato avtor le te opise in orise dogajalnega prostora niza mimogrede, 

otrok je v tem obdobju sposoben slediti dogajanju na več dogajalnih prostorih hkrati),  

- zmožnosti zaznavanja in razumevanja dogajalnega časa (otrok dogajalni čas zaznava iz 

besedilnih signalov, kot so imena književnih oseb, predmeti, okoliščine, dogajanje, 

poimenovanje predmetov, pripovedni slog in način govora oseb), 

- zmožnosti zaznavanja in razumevanja književnega dogajanja (otrok je sposoben slediti 

tudi nekronološkemu zaporedju dogajanja, saj si zmore v »prazno« dogajanje zamisliti 

hipotetično literarno dogajanje). 

 

4 Stopnja formalnih operacij: obdobje logičnega mišljenja brez omejitev (11–15 let) 

Za to stopnjo je značilno, da je otrok zmožen  razmišljati zunaj konkretne situacije in tako 

reševati tudi hipotetične probleme. Tako je glavni dosežek te stopnje deduktivno zaključevanje 

in abstraktno mišljenje. Otrok se začne zavedati svojega lastnega mišljenja in je zato zmožen 

razmišljati o svojem lastnem mišljenju. Otrok nabira vedno več socialnih izkušenj.  

 

Razvoj po fazah ne poteka sunkovito in stopničasto, ampak postopno, tako da v novi stopnji 

ostaja še precej ostankov stare, stopnje se prekrivajo, med posamezniki so v tempu razvoja 

velike razlike v tem, kdaj vstopijo v določeno novo fazo in kdaj dosežejo zrelost (tudi odrasli se 

pogosto vračajo na stopnjo konkretnega ali celo predoperativnega mišljenja, mnogi pa stopnje 

formalnologičnega mišljenja sploh ne dosežejo) (Milekšič, 2009).  

 

Aplikacija Piagetove teorije spoznavnega razvoja na vzgojno-izobraževalni proces se kaže v 

tem, da je poučevanje postalo usmerjeno na učenca, pri čemer se je vloga učenca in učitelja 

občutno spremenila. Učitelj je iz vloge prenašalca znanja postal moderator in ustvarjalec 

pogojev za pridobivanje znanja, a vloga učenca se je spremenila iz vloge pasivnega 



 

77 

 

sprejemnika znanja v vlogo aktivnega soustvarjalca lastnih znanj in sposobnosti. Načelo 

pripravljenosti, ki prihaja iz Piagetove ideje o asimilaciji, pomeni, da se izkušnje otroku ne 

morejo prenesti, ampak se morajo  asimilirati v njegove že obstoječe pojmovne mape, saj 

poučevanje, ki je daleč od otrokovih predstavnosti in pojmovnih map, ne prinese učinka. 

Načelo motiviranosti za miselno aktivnost se po J. Piagetu nanaša na dejstvo, da učna situacija, 

ki je prezahtevna ali preenostavna za otroka, zanj ne bo zanimiva, potrebno je, da je naloga 

rahlo nad otrokovimi trenutnimi zmožnostmi. Glede na Piagetove težnje je jasno, da je dajal 

prednost aktivnim metodam dela, v katerih imajo učenci priložnost delovati tako, da  

izgrajujejo svoje znanje. V sodobnem pouku se od učencev pričakuje aktivno sodelovanje v 

procesu učenja, pri čemer je njegova uspešnost odvisna od metakognitivnih in motivacijskih 

dejavnikov, ki jih pridobiva s socializacijo. J. Piaget je pojmoval otrokove interakcije z vrstniki 

kot enega od izvorov spoznavnega razvoja, kar poudari pomen skupinskega in sodelovalnega  

učenja, ki daje učencem  možnost, da spoznavajo tudi  perspektive drugih. Novejša spoznanja, 

ki kritizirajo Piagetove ugotovitve (Hoffman, 2000, 60–70), kažejo, da je J. Piaget podcenjeval 

sposobnosti mišljenja otrok (predvsem predšolskih). Batistič Zorec (2009, 39) opozarja, da je 

bila težnja znanosti oz. večine »velikih« teorij«, da opišejo in razložijo otrokov razvoj z 

iskanjem univerzalnih in od kulture neodvisnih zakonitosti normalnega razvoja ter da / … / je 

povprečen otrok abstraktna norma, ki slabo opisuje posameznega otroka. Avtorica (prav tam po 

Burman, 1994) navaja, da normalizacija razvoja hkrati omogoča, da psihologija razlike med 

otroki razlaga kot pomanjkljivosti, s čimer patologizira posameznike in skupine, ki odstopajo 

od idealiziranih modelov. M. Batistič Zorec (2009 po Lubeck, 1996) povzema ugotovitev, da je 

kategorizacija otrok, ki jo proizvaja psihologija, povzročila, da tudi edukacijski diskurz postaja 

vse bolj diskurz primanjkljajev. Kritiki J. Piagetu očitajo predvsem nereprezentativnost vzorca, 

na katerem je delal zaključke. F. Strmčnik (2001) povzema raziskave (po Tigs in Adams, 

1989), ki kažejo, da so lahko razlike med učenci, ki so relativno enako razviti in enake starosti, 

v sposobnosti pomnjenja, v časovni in prostorski predstavljivosti okoli 5 let, v matematičnem in 

logičnem sklepanju do 3 leta, v razvitosti besednega zaklada in verbalnih sposobnosti do 4 leta.  

Kritiko J. Piageta predstavljajo tudi najnovejša dognanja nevroznanosti, ki sodobni šoli 

narekujejo, da pred otroka postavi posebne vrste stimulacij skozi igro, tradicijo in kulturo že od 

zgodnjega otroštva (Rajović, 2010). Po ugotovitvah avtorja (prav tam) z igro spodbudimo  

mentalne stimulacije, ki skozi igro otroku omogočijo, da doseže tudi faze abstraktnega 

mišljenja. R. Rajović (prav tam) opozarja, da se sposobnosti otrok nikoli ne sme podcenjevati, 

še posebej ne v obdobju, ko se mišljenje najintenzivneje razvija (od tretjega do petega leta), kar 
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je obenem tudi kritika Piagetove teorije faz spoznavnega razvoja in potrditev ugotovitev 

Vigotskega ter učenja v območju bližnjega razvoja. Področje bližnjega razvoja pokrije dve 

ravni funkcioniranja otroka: raven, na kateri otrok samostojno rešuje naloge, in raven, na kateri 

otrok ne more samostojno rešiti naloge, ampak jo lahko reši s pomočjo odraslega, zato je učenje 

najučinkovitejše takrat, kadar se otrok uči in poučuje v področju bližnjega razvoja (Vigotski, 

1977). M. Batistič Zorec (2009 po Woodhead, 1999) opozarja, da je Piagetova teorija lahko 

(napačno) uporabljena za to, da se izognemo posredovanju za otroke pomembnih, a »pretežkih« 

tem, ker so otroci premajhni, da bi jih razumeli oz. da ima pretirano upoštevanje otrokove 

»zrelosti« za posledico izločevanje kurikularnih vsebin, ki jih otrok domnevno še ne razume 

(prav tam po Short, 1999).  

 

3.2.2 Čustveni razvoj otroka do poznega otroštva30 

 

Čustveni razvoj predstavlja spremembe v doživljanju, izražanju, uravnavanju čustev, enkratnih 

načinov, po katerih se posameznik odziva na okolje (temperament, osebnostne značilnosti) 

(Zupančič, 2004). M. Zupančič (prav tam) poudari nove razlage razvoja čustev kot t. i. 

funkcionalistični teoretski pristop, v katerem so čustva osrednji prilagoditveni mehanizem 

razvoja vseh vidikov človekove dejavnosti: spoznavnih procesov, temperamenta, socialnega 

vedenja in telesnega delovanja. Temeljna čustva31, ki jih izražajo dojenčki in malčki, so 

neposreden izraz njihovega čustvenega stanja, saj je njihova sposobnost inhibicije čustvenega 

izražanja še v drugem letu starosti zelo šibka, medtem ko se sposobnost zakrivanja čustvenih 

stanj pojavi šele v zgodnjem otroštvu (prav tam, 233). V zgodnjem otroštvu se nadaljuje razvoj 

prepoznavanja in razumevanja tako temeljnih kot tudi sestavljenih čustev32 in otroci vedno bolj 

razumejo, da lahko posameznik doživlja več različnih čustev hkrati. Glavni razvojni napredek v 

tem obdobju se kaže na področju nadzora nad čustvenim doživljanjem in izražanjem, ki postaja 

vse bolj uravnoteženo in socialno sprejemljivo (Kavčič, Fekonja, 2004). Značilnosti čustvenega 

izražanja v obdobju otroštva so: intenzivnost, pogostost, prehodnost, individualnost, 

                                            
30 M. Zupančič (2004, 10) predstavi razdelitev razvojnih obdobij na podlagi skupnih značilnosti posameznikov, 

ki pripadajo določenim starostnim skupinam (delitev je približna in ne strogo  omejena s starostjo). Razvojna 

obdobja so: prenatalno (od spočetja do rojstva), obdobje dojenčka in malčka (od rojstva do treh let), zgodnje 

otroštvo (od treh do šestih let), srednje in pozno otroštvo (od šestega leta do začetka pubertete), mladostništvo 

(med začetkom pubertete in 22. do 24. letom), zgodnja odraslost (med 24. in 45. letom), srednja odraslost (med 

45. do 60. letom) in pozna odraslost (od 65. leta do smrti).  
31 M. Zupančič (v Marjanovič Umek, Zupančič, 2004, 233) opredeli temeljna čustva kot tista, ki jih lahko 

prepoznamo neposredno na podlagi izrazov na obrazu: veselje, zanimanje, presenečenje, strah, jeza, žalost in 

gnus.  
32 Med sestavljena čustva sodijo jeza, strah, zaskrbljenost, ljubosumnost  … 
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spremenljivost moči in prepoznavnost preko vedenjskih znakov (Hurlock, 1974 v prav tam). V 

obdobju srednjega in poznega otroštva otroci doživljajo in izražajo vsa čustva kot v predhodnih 

razvojnih obdobjih, otroci v srednjem otroštvu začenjajo razumeti, da lahko posamezniki tudi 

sami nadzirajo doživljanje svojih čustev, vendar ne popolnoma, saj nanje ne vplivajo zavestno 

(Fekonja, Kavčič, 2004 po Smrtnik Vitulič, 2003). Čustveni razvoj otroka med 6. in 11. letom 

torej zaznamujejo boljše zavedanje, razumevanje in razlaganje lastnih čustev in čustev drugih 

ter zavedanje nadziranja svojih čustev. Pomembno vlogo v tem obdobju odigrajo obrambni 

mehanizmi33 kot procesi, s katerimi zaradi anksioznosti nezavedno popačimo resničnost 

(Fekonja, Kavčič, 2004, 430).  

 

3.2.3 Socialni razvoj do poznega otroštva 

 

Socialni razvoj se nanaša na razvoj komunikacije, medosebnih odnosov, socialnih spretnosti, 

socialnega razumevanja, moralnih vidikov vedenja (Zupančič, 2004). Socialni razvoj je 

povezan z interakcijami34, ki jih ima otrok z vrstniki, in hkrati s spreminjanjem kakovosti teh 

odnosov. V zgodnjem otroštvu se razvijejo nove oblike socialnih interakcij in socialnih 

kompetentnosti, in sicer: komuniciranje, recipročnost, empatija, skupno reševanje problemov 

(Marjanovič Umek, Zupančič, 2004, 363). Deklice se v zgodnjem otroštvu pogosteje igrajo v 

manjših socialnih skupinah, socialne skupine dečkov so praviloma večje in tudi prevladujoče 

dejavnosti v igri so drugačne (prav tam). Avtorici (prav tam) posebno mesto v tem obdobju 

namenjata prijateljstvu (t. j. dalj časa trajajoč odnos med najmanj dvema osebama, za katerega 

so značilni pristnost, vzajemna privlačnost, recipročnost, zaupanje), pri čemer otroci do tretjega 

leta starosti to pogosto vidijo kot nekaj trenutnega, kar je povezano s trenutnimi dejavnostmi, 

starejši predšolski otroci in otroci v srednjem otroštvu pa razumejo prijateljstvo kot dalj časa 

trajajoč odnos, ki vzdrži tudi občasne spore. V poznem otroštvu otroci socialne skupine začnejo 

oblikovati bolj načrtno in  na osnovi razvojno bolj celovitih kriterijev (Corsaro, 1985 v prav 

tam). Spremeni se velikost socialne vrstniške skupine – saj  je le-ta večja kot v predšolskem 

obdobju, otroci vse bolj realno ocenjujejo svoj položaj in popularnost v skupini, začnejo se 

primerjati drug z drugim (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004). Teorijo psihosocialnega razvoja 

                                            
33 M. Zupančič (1990 v  Kavčič, Fekonja, 2004) predstavi seznam nekaterih obrambnih  mehanizmov, ki so: 

zanikanje, projekcija, identifikacija, premeščanje, potlačitev ali represija, regres, sublimacija, kompenzacija, 

odlog, racionalizacija, intelektualizacija, reakcijska formacija.  
34 L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2004) opredelita socialno interakcijo kot preplet vedenja med dvema 

posameznikoma v socialni izmenjavi in z določenim trajanjem.  
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osebnosti in njegovih osem stopenj je raziskal in definiral E. Erikson35 (1963, 1971) in posebej 

izpostavil posamezne potrebe, ki se v posamezni stopnji kažejo, npr. v času od 4. do 6. leta 

potreba po lastni aktivnosti, samoiniciativnosti in med 6. in 11. letom  potreba po delavnosti 

(Shema 3).  

 

 

Shema 3: Stopnje psihosocialnega razvoja osebnosti po Eriksonu (1963)  

 

Na področju čustvenega in socialnega razvoja je vpliv knjige prepoznaven predvsem pri 

razvoju in razširitvi domišljije, razvoju empatije, predstavitvi perspektiv drugih, refleksiji o 

družbenih dogajanjih, percepciji in razumevanju različnih kulturnih tradicij in vrednot 

(Marjanovič Umek idr., 2002). Po teoriji Vigotskega (1977, 2010) je človek socialno bitje od 

rojstva naprej, njegovo mišljenje pa je rezultat te socialne funkcije in njegovega dela oz. 

dejavnosti. Po mnenju Vigotskega (Marjanovič Umek, 2010) otrokova kronološka starost  ne 

ustreza kot verodostojno oziroma zanesljivo merilo za ugotavljanje stopnje v razvoju.  

 

 

 

                                            
35 Erik Erikson (1971) je  raziskoval vpliv socialnih dejavnikov na razvoj. Osem definiranih stopenj razvoja nima 

ostrih ločnic med posameznimi stopnjami. Pogoj za prehod na naslednjo stopnjo je po E. Eriksonu razrešitev 

psihosocialne krize, ki v primeru neuspešne rešitve pripelje do razvojnih zastojev, upočasnitve ali celo 

nazadovanja oz. posledice teh nerazrešitev so vidne v kasnejših stopnjah. V svoji teoriji je poudaril pomembnost 

oblikovanja identitete in aktivno vlogo osebe v tem procesu, kljub temu je treba poudariti, da je temeljna kritika 

Eriksonove teorije očitek, da razvoj ni univerzalna kategorija, ampak je treba upoštevati posameznikovo znanje, 

izkušnje …  
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3.2.4 Moralni razvoj do poznega otroštva  

 

Moralni razvoj se opredeljuje kot proces, v katerem posameznik postopno usvaja ali ponotranja 

družbeno sprejete standarde pravilnega vedenja, v skladu z njimi ocenjuje pravilnost in 

nepravilnost ravnanja ljudi v socialnih situacijah in skuša skladno s temi ocenami uravnavati 

svoje vedenje (prav tam, 369). L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2004) poudarita, da se 

otrok moralnih pravil uči tako, da v socialnem okolju pridobiva konkretne izkušnje o tem, kaj je 

prav (dobro) in kaj napačno (slabo) ter da na prehodu iz zgodnjega v srednje otroštvo otroci 

postopno spoznavajo, da moralna dejanja lahko gledamo z različnih zornih kotov ter da so 

namere za dejanja pri presojanju moralnega dejanja pomembnejše kot objektivne posledice 

dejanj samih. J. Piaget (1965 v prav tam) je moralni razvoj razlagal kot razvoj moralnega 

presojanja v smeri absolutne k relativni moralni perspektivi in se je zato usmeril predvsem na 

razvojne spremembe med tema dvema vidikoma moralnosti. L. Marjanovič Umek in M. 

Zupančič (2004, 370) povzameta stopnje moralnega razvoja po Piagetu, in sicer je prva stopnja  

t. i. heteronomna moralnost, na kateri otroci pravila razumejo kot stalna, nespremenljiva, dana 

od zunaj, njihovo kršenje pa je absolutno napačno. Druga je avtonomna moralnost, na kateri 

otroci pravila pojmujejo kot spremenljiva, kot dogovore, ki temeljijo na dvo- ali  večstranskem 

soglasju in jih lahko ljudje poljubno spreminjajo. Ameriški psiholog L. Kohlberg (1974) 

postavi šest stopenj moralnega razvoja, ki imajo osnovno izhodišče v sociomoralni perspektivi 

oz. stališču posameznika, na osnovi katerega oseba izbira moralno dejanje.   

Moralni razvoj pri L. Kolbergu (prav tam) tako zajema: 

1. Prekonvencionalno stopnjo od 4. do 10. leta: otrok na tej stopnji ravna v skladu s 

kulturnimi normami in svoja dejanja orientira v smeri fizičnih posledic, ki jih bo 

imelo dejanje (nagrada ali kazen, moč osebe, ki postavlja pravila). Ta stopnja ima 

dve podstopnji: usmerjenost v poslušnost zaradi kazni ali orientacija h kazni ali 

brezkompromisno uboganje višje sile, pomeni nagnjenost k poslušnosti in 

recipročna usmerjenost (odnosi z drugimi  temeljijo na načelu recipročnosti – prav 

je tisto, kar je sredstvo za zadovoljevanje lastnih potreb). 

2. Konvencionalna (konformistična) stopnja: (šolski otrok) temelji na pravilih okolice, 

katerim se otrok ne zoperstavi, ampak jih vzdržuje in opravičuje. Dve podstopnji te 

stopnje sta: avtonomna moralnost, katere osrednja težnja je biti dober deček oz. 

dobra deklica (otroci se vedejo v skladu s pričakovanji okolja) in stopnja zakona in 

reda, ko se ustrezno obnašanje zrcali v izpolnjevanju dolžnosti in s perspektive 
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»sem član družbe«. Osebni interesi se upoštevajo samo, če so družbeno 

sprejemljivi.   

3. Postkonvencionalna faza, za katero je značilno, da sodbe temeljijo na splošnejših 

načelih. Podstopnji sta: stopnja socialnega dogovora (osebni interesi se ne 

uveljavljajo, temveč so bolj pomembna družbena pravila, vedno bolj prihajajo v 

ospredje pravice in dolžnosti, ki veljajo za vsa živa bitja, kot npr. strpnost, 

spoštovanje do drugih) in stopnja univerzalnih etičnih principov, ko ni več pravil, 

dolžnosti, ampak gre za za odločanje po svoji vesti in po samostojno izbranih 

etičnih principih.  

Postavlja se vprašanje, ali je z literaturo mogoče vzgajati in vplivati na moralni razvoj otroka. 

Mlad bralec se ob spodbujanju  recepcijske sposobnosti razvija. Gre za faze moralnega 

razvoja. Literatura otroku pomaga, da prestopi meje realnosti in svet vidi z različnih zornih 

kotov. Literatura mu omogoči, da podoživi veselje, žalost, strah, bolezen, smrt, prijateljstvo 

… ter da se z vsemi temi čustvovanji identificira ali se do njih distancira. To zmore bralec na 

najnižji stopnji bralnega razvoja. Na prej postavljeno vprašanje lahko torej odgovorimo, da  

ob branju res  ni mogoče zaobiti etične funkcije, vendar  je to dopustno le v primeru, če se ta 

proces odvija spontano (Kordigel, 1997, 20). G. Rodari (1996, 129) predstavi sodoben model 

moralne vzgoje, tudi s pomočjo književnosti. Poudari, da v šoli, kjer je učitelj animator in ne 

le podajalec znanja in kjer učitelj razvija ustvarjalne sposobnosti učencev v različnih 

dejavnostih, otroci niso porabniki kulture in moralnih vrednot, ampak njihovi ustvarjalci in 

proizvajalci. Kurikularizacija vzgojnih vprašanj je ena najšibkejših točk naše šolske prenove 

(prav tam, 101). I. Saksida (1992, 39) piše, da etično/moralni problemi, ki jih pred mladega 

bralca postavlja književnost, in njihovo prikazovanje razmeroma zgodaj postanejo predmet 

dialoga, saj so povezani s socializacijo. Teorije govorijo o stopnjah otrokovega  moralnega 

razvoja in kažejo na to, da otrok s sedmimi leti postane socialno bitje, saj  je sedaj sposoben 

živeti v družbi z drugimi, komunicirati in si oblikovati vzorce in modele za življenje. Otrok 

po sedmem letu kazen in prekršek, krivca in žrtev, dobro in slabo utemeljuje drugače. Ozira 

se na namen in vzrok le-tega in npr. kazen hitro omili ali se mu ne zdi potrebna. Zato  bo 

vsakršno nasilno moraliziranje oz. črno-belo prikazovanje naletelo na  negativen odziv 

učencev /…/ (Kroflič,  2003, 39). Pa vendar besedila izpostavljajo določene etične teme in 

takrat mora učitelj to izrabiti  kot temo za pogovor. Po pregledu učnih načrtov za 1. VIO 

ugotovimo, da se teme niso veliko spremenile, saj besedila govorijo o poetizirani naravi, o 

povezanosti človeka z naravo, o otroštvu, umetniški ustvarjalnosti, o družini in skupnosti, 



 

83 

 

izrazitih čustvih in konfliktih. Teme ostajajo, a pomemben je cilj književnosti, ki razen naloge 

po bralčevem avtonomnem doživljanju umetniškosti s seboj ne nosi nobenega dodatnega cilja. 

»Književnost ne sme biti zgolj sredstvo za moralno ali državljansko vzgojo …« (Saksida, 

2007, 92). 

 

3.2.5 Govorni in jezikovni razvoj otroka do poznega otroštva 

 

L. S. Vigotski (1977, 77) je menil, da govor in drugi kulturni sistemi znakov pripomorejo k 

razvoju mišljenja, ugotovil je tudi, da se pomeni besed razvijajo v otroštvu. Po Vigotskem 

(prav tam, 384) ima razvoj govora pri otroku 4 stopnje: primitivni govor, socialni govor, 

egocentrični govor, notranji govor.  

L. Marjanovič Umek in U. Fekonja (2004, 215) razdelita govorni razvoj otroka v več faz. 

a) Prva je predjezikovna faza govornega razvoja, ki poleg zgodnjega zaznavanja in 

razumevanja govora vključuje jok, vokalizacijo, bebljanje in slučajna posnemanja 

glasov brez razumevanja njihovega pomena, otrok se izraža  z glasovi, ki niso besede. 

Avtorici (prav tam)  izpostavita še nekatere značilnosti otrokovega govora v tem 

obdobju. Večina otrok izgovori prvo besedo v starosti med dvanajstim in dvajsetim 

mesecem; otrok, star približno 18 mesecev, uporablja od 25 do 50 besed. Prve 

izgovorjene besede so si ne glede na kulturo in jezik podobne in označujejo predvsem  

družinske člane, predmete, živali, hrano, delovanje telesa, socialno rutino, ukaze (prav 

tam po Karmiloff in Karmiloff-Smith, 2001). Avtorici navajata rezultate raziskave 

(prav tam po Nelson, 1973), ki je pokazala, da v predjezikovnem obdobju med otroki 

obstajajo razlike v besednjaku, in sicer referenčnem ali socialno ekspresivnem stilu 

govora. Prvi stil je značilen za otroke, ki jih v zgodnjem obdobju zanimajo predmeti v 

njihovem okolju in so posledično v njihovem besedišču prisotni številni samostalniki, 

drugi stil je prisoten pri otrocih, ki so bolj senzibilni za socialnočustvene odnose in so 

v njihovem besedišču prisotne besede, ki označujejo prav te odnose. Omenjena 

raziskava kaže, da so dve leti stari otroci, za katere je značilen referenčni stil govora, 

imeli obsežnejše besedišče kot otroci z ekspresivnim stilom. Raba prvih besed in s tem 

besednih vrst poteka po določenih razvojnih stopnjah (Marjanovič Umek in Fekonja, 

2004, 220 po Barrettt, 1983): najprej so določene besede spremljevalci konkretne 

dejavnosti ali omejenega števila podobnih dejavnost, nato pride do delne 

generalizacije, ko otrok uporablja posamezne besede, vezane na konkretno dejavnost v 
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novih kontekstih, sledi dekontekstualizacija, ki otroku omogoča, da loči  predmete od 

dejavnosti. Zatem otrok vse pogosteje kombinira dve besedi in tvori enostavne stavke.  

b) Govor v zgodnjem otroštvu (v obdobju od treh do šestih let) se razvija hitro, v 

medsebojni povezavi slovnične in sporazumevalne funkcije ter v kontekstu drugih 

psihičnih funkcij (razvoj čustev, socialnih interakcij, socialne kognicije, mišljenje in 

metakognicije). Ljubica Marjanovič Umek in Urška Fekonja (2004, 315) kot prvo 

značilnost tega obdobja omenita t. i. telegrafski govor kot zgodnje oblike otrokovega 

govornega sporočanja, praviloma gre za dvobesedne stavke, značilno za to obliko 

govora pa je tudi to, da ne vključuje nepolnopomenskih glagolskih oblik (pomožnih 

glagolov, predlogov, veznikov …). Otroci, stari okrog dve leti, začno povezovati 

besede v stavke in pri tem se pojavi eno od prvih pravil, ki ga otrok  uporabi, in sicer 

gradnja stavka okoli posameznih besed, t. i. pivot ali ključne besede, ki se pojavljajo 

na istih mestih v stavkih in jim otrok doda serijo drugih besed, t. i. odprte besede. 

Druga značilnost so stavki, poimenovani fraze ali besedne zveze, saj otroci za 

izražanje pomenskega odnosa uporabljajo določeno zaporedje  besed odvisno od 

funkcije (prav tam, 317). Sledi napredek v skladenjskem razvoju, saj otrok pogosto 

dodaja pridevniške besede, ki opisujejo lastnosti predmetov in mesto nahajanja 

predmetov, med drugim in četrtim letom začnejo oblikovati celovite stavke, 

kombinirajo besede in izpolnjujejo slovnične oblike. V obdobju med petim in sedmim 

letom se pojavi tudi napredek na področju metalingvističnega zavedanja, gre torej za 

sposobnost otroka, da reflektira jezik kot komunikacijsko sredstvo in sebe kot 

uporabnika jezika (Marjanovič Umek, Fekonja, 2004), kar pomeni, da se otrok začenja 

zavedati razlike med  besedo kot jezikovno enoto (zlog, fonem, beseda)  in pomenom 

besede. Navedeni avtorici to povežeta s teorijo Vigotskega, ki je posebej poudaril, da 

je ta faza nujno potrebna, da bi otrok v celoti ubesedil in posredoval svoje misli 

drugim ter v celoti razumel misli sogovorcev. L. S. Vigotski (1977) opredeli pojem 

kot miselni akt in poudari, da o nastanku pojmov pri otroku lahko govorimo šele po 

12. letu, torej v času pubertete, v predhodnih obdobjih razvoja govori o sinkretih in 

kompleksih. Po mnenju Vigotskega (Žist idr., 2004, 197) otrok pojma ne more 

uporabljati, dokler njegov psihični razvoj ne doseže potrebnega nivoja – zavestne 

pozornosti, logičnega pomnjenja, sposobnosti abstrahiranja, primerjanja in 

razlikovanja. Govori o t. i. spontanih (do tretjega leta starosti) in znanstvenih pojmih, 

prve otroci usvojijo z osebnimi izkušnjami, druge pa otrok običajno usvaja s šolskim 
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učenjem, s sistematičnim pristopom in z učiteljem in njihov razvoj poteka drugače kot 

razvoj spontanih pojmov oz. zrelost razvoja spontanih pojmov je  predpogoj za razvoj 

znanstvenih pojmov. L. S.Vigotski (1977) poudari, da je posebej pomembno učenje 

pojmov, ki se razlikujejo od tistih, ki jih otrok  pridobi na podlagi izkušenj (to so 

matematični, naravoslovni, družbeni, /…/, znanstveni pojmi). L. S. Vigotski je na 

osnovi eksperimentalnega dela s šolskimi otroki ugotovil, da se pojmi pri otroku ne 

oblikujejo na vsaki razvojni stopnji na novo, temveč pride v procesu učenja otroka do 

nove strukture posplošitve, ki mu omogoči prehod na višjo raven, stari pojmi pa se v 

te operacije vključujejo in pri tem spreminjajo svojo strukturo (Marjanovič Umek, 

2010, 389).  

 

V otrokovem pripovedovanju se kaže njegov govorni, miselni in socialni razvoj (Marjanovič 

Umek idr., 2002). Otrokovo pripovedovanje v zgodnjem otroštvu je vezano na ustrezno 

število stavkov, ki jih mora otrok organizirati in povezati v zaporedje tako, da ustvari 

jezikovno celoto za poslušalca (Marjanovič Umek, Fekonja, 2004, 323). Otroci v tem obdobju 

pripovedujejo koherentna oz. logična zgrajena besedila, kakor tudi kohezivna in povezana 

besedila, kar se kaže v tem, da uporabljajo različna slovnična sredstva, npr. časovne in 

vzročne veznike (in, potem, ko …). Po četrtem letu je v otrokovi zgodbi opredeljen problem, 

pogosto so vključene čustvene teme, med katerimi je veliko takih z negativnimi čustvi, 

pomembne so misli in čustva junakov in pojavi se strukturna celovitost zgodbe (prav tam po 

Fain, 1995 idr.). L. Marjanovič Umek idr. (2002 po Botvin in Sutton-Smith, 1977 in Fein, 

1995) predstavijo večstopenjsko lestvico, ki opredeljuje strukturo celovitosti zgodbe: 

- stopnja 0: naštevanje (junakov, značilnosti); 

- stopnja 1: arbitrirano zaporedje dogodkov (zgodba je sestavljena iz več zaporednih 

dogodkov, ki med seboj niso vzročno povezani); 

- stopnja 2: tematsko zaporedje dogodkov (zgodbo sestavlja niz dogodkov, ki jih 

povezuje skupna tema);  

- stopnja 3: problemskost zgodbe, vendar problem ni rešen (v zgodbi je problem 

opredeljen, vendar ga pripovedovalec zgodbe ne razreši, kar pomeni, da ne pride do 

rešitve); 

- stopnja 4: strukturni okvir zgodbe (v zgodbi je prisotna rešitev problema); 

- stopnja 5: veriga (v zgodbi se pojavljajo enote, kjer otrok opredeljen problem reducira 

in ga nato predstavi v nekoliko drugačni obliki); 
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- stopnja 6: vmesne sekundarne prvine (v zgodbi se npr. junak spopade s problemom, k 

rešitvi pa prispeva še en ali več dogodkov); 

- stopnja 7: krožna raven (zgodbe z vmesnimi sekundarnimi prvinami so v krožnem 

odnosu).  

Avtorji (prav tam) poudarjajo, da strukturna raven  pripovedovane zgodbe ni nekaj stalnega, 

ni zgolj v povezavi z otrokovo starostjo, temveč je proces, ki ga je mogoče spodbujati z 

različnimi podporami otrokovemu mišljenju in pripovedovanju.  

c) Govorni razvoj v srednjem in poznem otroštvu (med šestim in enajstim letom), ki 

sovpada s stopnjo konkretno logičnih operacij po J. Piagetu, gre v smeri širitve 

besedišča, saj otroci uporabljajo besede za opisovanje čustev, miselnih procesov in 

tudi besed, ki jih srečujejo v pisanih besedilih (Marjanovič Umek in Svetina, 2004, 

417). Avtorici opozarjata na kakovostne spremembe v otrokovem besednjaku, ki se 

kažejo v  razumevanju otroka, da ima beseda lahko več pomenov, v razumevanju in 

pogostejši rabi metafor in prispodob, stavki so bolj eleborirani, večji je delež 

sestavljenih povedi. V tem razvojnem obdobju je intenzivna govorna izmenjava z 

vrstniki, v ospredje stopi sposobnost pripovedovanja (prav tam).  

Otrokovo pripovedovanje med sedmim in enajstim letom  je celovito, vanj pogosto 

vpletajo osebne izkušnje, opisujejo osebe in njihov značaj, mišljenje in čustvovanje, 

smiselno povezovanje motivov, vzroke in posledice, spreminjajo kraj in čas dogajanja 

ter opisujejo manj podrobnosti kot mlajši otroci (prav tam po Fein, 1995 idr).  

 

V otrokovem govornem in spoznavnem razvoju ima branje otroške literature vpliv na 

konkretizacijo in razlago abstraktnih idej, večjo občutljivost za moralne dileme, oblikovanje 

in modificiranje stališč in vrednot, seznanjanje z različnimi jezikovnimi stili, spoprijemanje z 

besednjakom, dialogi, slovnico (Marjanovič Umek idr. 2002, 53). Z vidika govornega razvoja 

je zelo pomemben kontinuum, ki se začne z zgodnjo komunikacijo otrok-odrasla oseba (prav 

tam). Avtorji (prav tam) povzemajo ugotovitve raziskav (Papalia, Wendoks Olds, Dustin 

Feldman, 2001) o pozitivnem vplivu pogostosti in načina branja staršev in vzgojiteljev v 

zgodnjem otroštvu na otrokovo govorno kompetentnost in branje, na pojav zmožnosti 

samostojnega branja, na možnosti za vzpostavljanje socialnih interakcij, čustvenih intimnosti 

in rabo govora v različnih funkcijah.  
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D. Žist in I. Oblak (2004, 210) pišeta o nasprotjih med Piagetovo teorijo in teorijo Vigotskega 

na področju razvoja otroka. Na področju spoznavnega razvoja je Vigotski v nasprotju s 

Piagetom poudarjal, da otrokove miselne sposobnosti niso toliko odvisne od prirojenih 

dejavnikov, ampak so predvsem produkt posameznikove aktivnosti v socialnih institucijah 

kulture, v kateri odrašča. Socialni razvoj po J. Piagetu temelji na dejstvu, da se otrok iz 

družabnega bitja razvija v družbeno bitje, L. S. Vigotski pa dokazuje, da je otrok socialno bitje 

od rojstva dalje. Ključna razlika v teorijah je tudi na področju govornega razvoja, saj Piaget 

postavi, da egocentričen govor otroka nima komunikacijske funkcije, medtem ko L. S. Vigotski 

eksperimentalno dokazuje, da egocentrični govor lahko postane tudi sredstvo mišljenja, saj 

prehaja v notranji govor, ki preide v miselno aktivnost. L. S. Vigotski (Marentič Požarnik, 

2000, 29) je trdil, da na otrokov razvoj lahko vplivamo s smotrno organizacijo otrokovih 

aktivnosti, kar poimenuje sistem etapnega oblikovanja miselnih operacij in obsega naslednje 

operacije: 

- pridobitev osnovne orientacije, 

- izvršitev dejavnosti (zunanje, na materialni osnovi), 

- izvršitev z glasnim govorom, 

- izvršitev s tihim govorom,  

- prenos na plan notranjega govora – nastanek mentalne operacije.  

Po Vigotskem (prav tam) je učenje najuspešnejše, če poteka v področju bližnjega razvoja, ki je 

opredeljeno kot razvojna stopnja mišljenja in spretnosti, ki so malo nad tem, kar je otrok že 

dosegel, sam pa brez pomoči odraslega in vodenega dialoga ne bi mogel doseči. Pri tem 

odigrajo ključno vlogo otrokovo predznanje in stopnje razvitosti njegovih spoznavnih struktur. 

Poučevanje je smiselno le, če je pred razvojem in tako spodbuja razvoj psihičnih funkcij, ki se 

šele razvijajo in so v območju bližnjega razvoja (Marjanovič Umek po Vigotski, 2010, 389), 

torej je poučevanje in učenje najbolj uspešno v t. i. občutljivem obdobju ontogenskega razvoja, 

ko je otrok najbolj dojemljiv za zunanje vplive. V sodobnem času se spreminja pogled na 

razvoj otroka in s tem tudi na učenje. M. Batistič Zorec (2009, 41) piše, da izstopa pogled, po 

katerem so otroci dejavni akterji svojega razvoja, in povzema kritično mnenje avtorice Singer 

(1996), da se je treba z otroki ukvarjati na poseben način, ločen od dela in življenja odraslih, saj 

so otroci izjemno zainteresirani za življenje in delo odraslih in se želijo vanj tudi vključevati. 

M. Batistič Zorec (2009 po Malaguzzi, 1993) povzema, da bi se morali namesto šibkosti in 

meja pri otrocih zlasti zavedati njihove presenetljive in neverjetne moči ter njihovih 

sposobnosti, ki so povezane z veliko potrebo po tem, da se izražajo in so dejavni /…/ ter da 
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tisto, kar se otroci naučijo, ni avtomatična posledica poučevanja, ampak je v veliki meri 

posledica otrokove lastne aktivnosti in spodbud, ki jih nudi okolje, saj aktivno sodelujejo v 

pridobivanju in konstrukciji učenja in razumevanja. 

 

3.2.6 Literarni razvoj otroka do poznega otroštva 

 

Charlote Bühler in Susanne Engelmann (po Kordigel 1991) sta razdelili literarni razvoj otroka v 

3 oz. 4 faze, ki jih prikazujemo v spodnji preglednici:  

Doba Značilnost:  

Stuwelpetrova doba 

 (od 2. do 4. leta) 

- otrok v knjigi prepoznava tipične predmete 

in situacije iz okolja, v katerem živi; 

- slikanica (sprva 

leporelo), 

- pesmi (izštevanke). 

 

Pravljična doba  

(od 4. do 7. leta) 

- otrok verjame v pravljice, saj ne pozna meje 

med resničnim in neresničnim, 

- otrok utrjuje svoje predstavne zmožnosti, saj 

mora iz predstav in izkušenj v domišljiji 

zgraditi novo celoto, ki je v realnosti ni; 

- pravljice, 

- Grimmove pravljice. 

Robinzonska doba 

(med 9. in 11./12. 

letom) 

- otrok se začne zanimati za knjige, ki 

pripovedujejo o resničnih dogodkih; 

 

- potopisi, 

- zgodbe o odkritjih, 

raziskovanjih, 

- ljudska pravljica, 

- pustolovske zgodbe, 

- Andersenove pravljice. 

Junaška doba (med 

12. in 15. letom) 

- v ospredju je idealen junak, ki je plemenit, 

moralen, neustrašen, se z njim identificira,  

- v literaturi otrok išče samega sebe, si ustvarja 

podobo, razrešuje konflikte; 

 

Doba lirike in romana 

(po 15. letu) 

- razmišlja o notranjem svetu, o lastnih čustvih, 

razmišlja o svetu, smislu življenja; 

- lirika, 

- roman. 

Preglednica 4: Razvoj bralnih interesov pri otroku po Charlote Bühler in Susanne Engelmann (Kordigel, 1991) 
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Bralni razvoj torej povezujemo z različnimi vidiki otrokovega razvoja. S. Pečjak (2010, 16) 

piše, da če želimo razvoj pismenosti v najširšem smislu podrobneje spoznati, moramo poznati 

jezikovne, kognitivne, sociokulturne, razvojne in izobraževalne vidike tega pojava in če 

upoštevamo, da je pomemben vidik /…/ razvoja pismenosti glede na starost, spol, izobrazbo in 

druge dejavnike /…/, potem lahko to definicijo povežemo s stopnjami bralnega razvoja 

recepcije literarnega besedila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shema 4: Vidiki pismenosti (Pečjak, 2010 po Kucera, 

Silva, Delgado-Larocco, 1995) 

Shema 5: Vidiki recepcije literarnega besedila v 

nekem razvojnem obdobju  (priredila L. Novak po 

Pečjak, 2010 po Kucera, Silva, Delgado-Larocco, 

1995) 

 

Če priredimo interpretacijo sheme (Shema 4) Pečjakove (2010, 18) za potrebe recepcije 

literarnega besedila (Shema 5), potem zgornji shematski prikaz v sredi prikazuje kognitivni 

vidik pismenosti (recepcije – sprejemanja literarnega besedila), ki odloča o tem, kako bo 

posameznik raziskal, odkril in konstruiral pomen iz besedila. Takoj za kognitivnim vidikom 

pismenosti (recepcije) se nahaja jezikovni vidik, torej jezik kot sredstvo, s pomočjo katerega 

pomen izrazimo, in vsebuje različne sisteme. Bralec oz. pisec morata koordinirati in prehajati  

skozi te sisteme, če želita oblikovati pomen. Pomen in jezik, ki ga posameznik tvori in 

uporablja, določajo različne socialne značilnosti, uporabljene v socialnem kontekstu – 

sociokulturni vidik. Temu vidiku sledi še razvojni vidik, saj vsako dejanje pismenosti 

(recepcije) odraža to, kar posameznik zmore oz. česar ne zmore v določenem razvojnem 

obdobju in se nikoli ne konča, posameznik lahko razvija določene dimenzije na vedno nove 

načine.  

 

 

pismenost 

razvojni 

sociokulturni 

jezikovni 

kognitivni 
Recepcija literarnega 

besedila  

razvojni 

sociokulturni 

jezikovni 

kognitivni 
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3.3  Proces opismenjevanja v 1. VIO 

 

Učni načrt za slovenščino (2011) določa, da učenci v samostojno branje literature vstopajo 

individualizirano in drseče, ko je njihova bralna zmožnost že avtomatizirana. To načelo oz. 

zahteva močno vpliva na organizacijo književnega pouka, na sporazumevalne dejavnosti, ki jih 

v posameznem razredu različno intenzivno vključujemo (v prvem razredu sprejemamo literarna 

besedila v večji meri s poslušanjem kot v tretjem razredu, ko je branje že avtomatizirano). S 

posodobitvijo učnega načrta za slovenščino v letu 2011 se je uveljavila sprememba ustaljenega 

triletnega modela opismenjevanja, ki se je izvajal od začetka uvedbe devetletne osnovne šole do 

vključno šolskega leta 2010/2011. Do tega mejnika je bila dinamika opismenjevanja usmerjena 

v triletno doseganje ciljev in standardov, kar je pomenilo, da je bil prvi razred namenjen 

razvoju predopismenjevalnih zmožnosti36, v drugem razredu se je uvedlo sistematično 

opismenjevanje (v večini primerov pisanje in branje velikih in malih tiskanih črk) in v tretjem 

razredu še branje in pisanje pisanih črk ter utrjevanje branja z razumevanjem. Po mnenju 

Pečjakove (2009) je bil ob uvedbi devetletke učni načrt opismenjevanja "dobro postavljen", saj 

so rezultati mednarodne raziskave bralne pismenosti PIRLS 2006, 2011 v katero so bili 

vključeni slovenski učenci tretjega razreda osemletne in četrtega razreda devetletne osnovne 

šole, pokazali, da so bili učenci devetletke v bralni pismenosti nekoliko boljši od učencev 

osemletke. Na osnovi Evalvacijske študije predmetnikov OŠ37 (Valenčič Zuljan, Marjanovič 

Umek, Vogrinc, Kalin, Gaber, Medveš, Krek, 2011), rezultatov raziskave PIRLS38 in raziskave 

TIMSS so bile s šolskim letom 2011/2012 uvedene spremembe v procesu opismenjevanja, ki 

sicer ostaja triletno, a nižje so postavljeni standardi za usvojitev tehnike branja. Omenjena 

evalvacijska študija, na katero se sklicuje tudi Bela knjiga (2011), je narekovala spremembe na 

področju začetnega opismenjevanja v maternem jeziku. Primerjava takrat obstoječega procesa 

opismenjevanja na ravni standarda v slovenski šoli s tujimi modeli (Anglije, Avstrije, Italije, 

Norveške) je bila osnova za predlog, da učenci začetno branje in pisanje obvladujejo do 

zaključka drugega razreda osnovne šole, v tretjem razredu pa predvsem utrjujejo branje 

                                            
36 S. Pečjak in N. Potočnik (2011) predopismenjevalne zmožnosti razdelita  na 5 področij:  1- poznavanje 

koncepta knjige in branja, orientacija, 2 - sposobnosti fonološkega zavedanja, 3 - poznavanje črk – 

poimenovanje, prepoznavanje, pisanje (priklic), 4 - interes za branje, 5 - grafomotorika.  
37 M. Valenčič Zuljan idr. (2011). Dostopno na: 
http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/zalozba/Evalvacijske/Predmetnik_osnovne_sole.pdf 
38 M. Doupona Horvat (2011, 146 po Campbell idr.) opredeli pismenost, kot jo meri raziskava PIRLS: »/…/v 

okviru mednarodne raziskave bralne pismenosti PIRLS  je bralna pismenost sposobnost bralk in bralcev, da 

razumejo, kar samostojno preberejo, /…/ je sposobnost razumeti in uporabljati tiste jezikovne oblike, ki jih  od 

posameznika zahteva družba in/ali on sam.« 

http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/zalozba/Evalvacijske/Predmetnik_osnovne_sole.pdf
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zahtevnejših besedil z razumevanjem in samostojno pišejo daljša raznovrstna besedila (prav 

tam). Evalvacijska študija (2011) je torej postavila, da so cilji prvega razreda postavljeni 

prenizko, kar potrjujejo tudi drugi avtorji, npr. Saksida (2010) ugotavlja, da ima v prvem 

razredu 95 % otrok delno ali v celoti razvito tehniko branja, s tem ko je učni načrt naravnan le 

na predopismenjevalne zmožnosti.  

 

Ob uvajanju devetletke so ključni avtorji, sodelujoči pri kurikularni spremembi (Saksida, 

Kordigel, 2005, 11), zagovarjali in utemeljevali triletno opismenjevanje. Njihovi argumenti so 

bili: vsakemu otroku pomagati doseči prag zrelosti za opismenjevanje pred sistematičnim 

usvajanjem črk; vsakemu otroku in z njim učitelju za opismenjevanje toliko časa, kot ga 

potrebuje; dovolj časa za razvijanje vseh štirih sporazumevalnih dejavnosti tako v povezavi z 

umetnostnimi ali neumetnostnimi besedili. Potem je desetletna praksa pokazala, da pred učence 

lahko postavimo višje zahteve. Razloge lahko iščemo v povečanem deležu otrok, ki so 

vključeni v predšolsko vzgojo (po podatkih Eurostata39 je bilo v Evropi v letu 2014 že 93 % 

otrok vključenih v vrtce), vplivi digitalizacije so postali močnejši, družinska pismenost pušča 

več sledi kot v preteklosti. Namerno in zavestno ustavljanje učencev v razvoju zmožnosti prav 

zaradi določil učnega načrta bi bilo nedopustno, zato je bila sprememba nujno potrebna.  

 

Drugo izhodišče za spremembo je bila tudi raziskava PIRLS40, ki je pokazala prenizka 

pričakovanja učiteljev oz. prenizke zahteve do učencev (Plevnik, 2011), saj je v raziskavi 

bralne težave imelo 25 % slovenskih učencev, kar je 9 % več, kot je bila ocena njihovih 

učiteljev (16 %). Publikacija Poučevanje branja v Evropi (Eurydice, 2011, 13) postavlja 

kurikulum za povečanje bralne pismenosti v evropskem merilu in poudari, da morajo biti 

temelji za učenje branja trdno postavljeni v zgodnji otrokovi starosti (vse države že v 

predšolskem kurikulu vsebujejo napotke za razvijanje bralne pismenosti) ter da je razvijanje 

zgodnjih bralnih spretnosti v predšolskem obdobju ključno za doseganje učenčevih bralnih 

dosežkov (Norveška z letom 2008 daje več poudarka branju in spoznavanju črk v 1. razredu, 

podobne reforme uvedejo še Anglija, Avstrija, Francija). Omenjena publikacija kot razsežnosti 

temeljnega bralnega pouka vidi fonološko in fonemsko zavedanje, vzpostavljanje glas – črka in 

tekoče branje.  

                                            
39 European Commission/EACEA/Eurydice/Eurostat (2014). Pomembni podatki o vzgoji in varstvu predšolskih 

otrok v Evropi – 2014.  
40 V raziskavah PIRLS je Slovenija sodelovala 2001, 2006, 2011.  
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Posodobljen učni načrt za slovenščino (2011, 75) tako določa minimalni standard znanja za 

konec 2. razreda: »Učenec ima skladno s cilji učnega načrta razvito zmožnost branja in pisanja 

neumetnostnih besedil, kar pomeni, da usvoji tehniko branja s tiskanimi črkami in tekoče bere 

svoji starosti, spoznavni, sporazumevalni in recepcijski zmožnosti ustrezna besedila /…/. V 

ciljih, standardih in v didaktičnih priporočilih učnega načrta je natančno določeno, da se 

sistematično opismenjevanje zaključi z 2. razredom, 3. razred pa je namenjen utrjevanju branja 

in pisanja, kar prikazuje preglednica 5.  

 

 1. razred 2. razred 3. razred 

branje - preverjanje glasovnega 

zavedanja je izhodišče, 

- individualni načrt, 

- začetek sistematičnega 

opismenjevanja – 

velike (male) tiskane 

črke, 

- usvojena tehnika branja s 

tiskanimi in pisanimi 

črkami do konca 2. razreda, 

- tekoče branje s tiskanimi in 

pisanimi črkami na koncu 3. 

razreda, razumevanje 

prebranega (v UN določeni 

načini), 

pisanje - pisanje kratkih preprostih 

besedil s tiskanimi in 

pisanimi črkami ob koncu 

2. razreda, 

- ob koncu 3. razreda pisanje 

daljših besedil s pisanimi 

črkami (besedila predpisana 

z UN). 

Preglednica 5: Mejniki v procesu triletnega opismenjevanja (L. Novak na osnovi učnega načrta za potrebe 

usposabljanja učiteljev,  junij 2011) 

 

Sprememba ustaljenega modela opismenjevanja se kaže v individualiziranem opismenjevanju, 

ki za izhodišče vzame učenčevo predznanje oz. stopnjo opismenjenosti ob vstopu v šolo. Cilj 

individualiziranega opismenjevanja je napredovanje tistih, ki dosegajo temeljno raven, in tistih, 

ki imajo težave oz. še nimajo razvitih predopismenjevalnih spretnosti. Individualizirano 

opismenjevanje se je izkazalo kot nuja, saj so razlike med učenci ob vstopu v šolo velike in 

frontalno sistematično delo ne daje rezultatov. Ob tem je bilo treba učitelje opozoriti tudi na 

nevarnosti prehitrega prehoda na sistematično opismenjevanje, v kolikor učenec nima 

usvojenega glasovnega zavedanja (pojavljajo se ocene, da v tem primeru lahko učenec tudi do 

tri razvojna leta zaostaja za vrstniki). Govorimo torej o tem, da imamo vpeljan 

komunikacijskega model opismenjevanja, ki ima tri temeljne značilnosti, ki ga ločijo od ostalih 

modelov, npr. tradicionalnega: 

- je celosten – pomeni, da pri aktivnostih opismenjevanja izhaja iz vsakodnevnega življenja 

otroka, iz njegove obstoječe kognitivne sheme, izkušenj in predznanja in jih upošteva pri 

pouku; med seboj uravnoteženo povezuje vse štiri sporazumevalne dejavnosti: poslušanje, 
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branje, govorjenje in pisanje v enoten jezikovni sistem; v celoto povezuje umetnostna in 

neumetnostna besedila, pri čemer poteka proces opismenjevanja v ožjem pomenu besede 

(t. j. učenje tehnike branja in pisanja) na neumetnostnih besedilih (Pečjak, 1999, 79);  

- vodi k funkcionalni pismenosti  – že prej opredeljena kot sposobnost razumevanja in 

uporabe tistih pisnih jezikovnih oblik, ki jih zahteva delovanje v družbi in/ali so pomembne 

za posameznika (Elley, Gradišar, Lapjne, 1995); 

- poudarja aktivno vlogo učenca v procesu opismenjevanja (Pečjak , 1999, 79), saj si učenec 

postavlja specifične cilje, uporablja različne strategije – bralne, pisne, poslušalske in 

govorne, spremlja napredek v učnem procesu in se prilagaja 

bralnim/pisnim/poslušalskim/govornim nalogam. 

 

Usvajanje bralne sposobnosti je mogoče samo na temelju lastnega branja, ki se postopno 

stopnjuje po zahtevnosti in dopolnjuje z nalogami, ki so sistematično usmerjene k razvijanju in 

dograjevanju bralne sposobnosti (Grosman, 1997), zato ne moremo mimo značilnosti procesa 

opismenjevanja tudi pri pouku književnosti.  

 

3.4  Dejavniki in udeleženci pouka književnosti 

 

Književni pouk poteka po komunikacijskem modelu recepcije mladinske književnosti, kjer je 

temeljno načelo dialoškost, ker gre za »komunikacijo med govorečim odraslim in prejemnikom 

otrokom« (Kordigel Aberšek, 2008, 72). Dialoškost se kaže v ustvarjalnem dialogu (Saksida, 

2001) med bralcem in besedilom, bralcem in drugim bralcem (vrstnikom) in bralcem in 

odraslim (učiteljem, starši). Če se ustavimo pri ključni besedi – komunikacija41, lahko že iz 

najsplošnejših, starejših in novejših razlag tega pojma ugotavljamo, da gre za »občevanje med 

ljudmi in izmenjavanje sporočil« (Vreg, 1990), »vzajemno izmenjavo pomenov med ljudmi – 

poteka pretežno prek jezika, možna pa je le v tolikšni meri, v kolikšni jo določajo skupna 

spoznanja, skupne potrebe in stališča« (Kretch idr. 1972), »najmanjši socialni sistem s 

časovno, stvarno in socialno refleksivnostjo, ki z interakcijo komunikantov omogoča 

obravnavanje dejanj in izdiferencira socialne strukture« (Merten, 1977), »izmenjavo idej in 

izkustev med posamezniki« (McDavid in Harrari, 1968, 158), »sistemski proces, v katerem 

                                            
41 Latinski izvor besede je »communicare«, ki pomeni sodelovati, deliti, posvetovati se, razpravljati, vprašati za 

nasvet. 
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ljudje reagirajo drug na drugega s pomočjo simbolov ter s tem interpretirajo simbole in 

ustvarjajo nove pomen« (Wood po Ule, 2005, 14).  

Kadar govorimo o komunikaciji ob književnem besedilu, postanejo ključni elementi: avtor, 

mladinsko literarno delo, bralec – učitelj, učitelj in bralec – otrok s svojo recepcijo, zato lahko 

iz zgoraj navedenih najsplošnejših definicij komunikacije ohranimo ključne poudarke, ki so 

vzajemnost, izmenjevanje, interpretacija in ustvarjanje. Ob postavitvi komunikacije v šolsko 

situacijo pri književni didaktiki je potrebno ločevanje dveh tirov komunikacije, ki potekata v 

procesu šolskega ukvarjanja z umetnostnim besedilom: 

- literarnoestetska komunikacija, ki poteka v šolski situaciji, branje literarnega besedila 

dvakrat, in sicer prvič med besedilom in učiteljem ter drugič med besedilom in 

učencem, 

- didaktična komunikacija, ki se v učnem procesu prav tako pojavi v več fazah (Kordigel 

Aberšek, 2008, 75).  

Literarnoestetska komunikacija poteka, ko učitelj bere besedilo (pred vstopom v razred, pred 

stikom z učenci). Obenem učitelj zaradi poznavanja okoliščin in izhodišč književne didaktike 

pri mlajših učencih (predstavljeni v poglavju Izhodišča za komunikacijski model pouka 

književnosti  v 1. VIO) ne more in ne sme v razred s svojo »odraslo« percepcijo. M. Kordigel 

Aberšek (prav tam) piše, da učitelj besedilo opazuje skozi optiko svojega znanja o otroški 

recepciji in rezultat tega drugega branja je hipotetična otroška recepcija oz. učiteljeva strokovna 

recepcija mladinske literature.  

M. Kordigel Aberšek (2008) začetek didaktične komunikacije v razredu postavi v trenutek, ko 

učitelj začne svoje pedagoško delovanje, in sicer najprej s ciljem senzibilizacije za recepcijo 

književnosti. Avtorica nadaljuje, da didaktična komunikacija nikakor ne sme biti 

poenostavljena na relacijo učitelj–učenec, učenec–učitelj, ampak mora biti večsmerna (poleg 

prej omenjenih relacij še učenec–učenec in ker je učencev v razredu veliko, je možnosti za te 

relacije precej).  

Drugič poteka literarnoestetska komunikacija, ko motivirani učenci sprejemajo (berejo, 

poslušajo) literarno besedilo – to je učenčeva recepcija. Učitelj je pri tem le kanal, posrednik 

besedila, učenčev prvi stik z besedilom  mora biti neposreden in individualen (prav tam), da 

lahko vsak učenec sestavi lastno konkretizacijo besedilnega pomena. Takoj zatem nastopi 

naslednji korak didaktične komunikacije, kjer ima učitelj cilj, da usmeri otroško pozornost na 

tiste besedilne signale, ki so bili pri učenčevi literarnoestetski komunikaciji z besedilom prezrti, 
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spregledani, in s tem ustvari pogoje za to, da učenec aktualizira svoj besedilni pomen 

(predstave o času, kraju in dogajanju) (Kordigel Aberšek, 2008, 76).  

M. Kordigel Aberšek (prav tam) v pojasnitvi literarnoestetske in didaktične komunikacije ob 

literarnem besedilu zaključuje z zadnjo fazo, v kateri je učenec sam s svojim domišljijskim 

svetom (učitelj njegovo kreativnost le spodbudi).  

Cilj izvajanja komunikacijskega modela književne vzgoje je tudi ohranjanje učenčevih 

interesov za branje in poslušanje/branje umetnostnih besedil ter razvijanje zmožnosti 

ustvarjalnega dialoga z umetnostnim besedilom. V središču šolskega branja umetnostnega 

besedila sta učenec in besedilo, učitelj pa skrbi za prekrivanje pomenskega polja besedila in 

učenčevega obzorja pričakovanja, ki izvira iz njegove zunajliterarne in medbesedilne izkušnje 

(Učni načrt za slovenščino, 2011, 100).  

 

3.4.1 Literarno besedilo 

 

Književnost je pojem za množico besedil, ki jih avtorji (pesniki, pisatelji, dramatiki) ustvarijo z 

drugačnimi nameni, bralci pa sprejemajo na drugačen način kot neumetnostna besedila (Krakar 

Vogel, 2004, 16). Literarna (umetnostna besedila) namreč posredujejo predvsem sporočilo za 

bralčevo domišljijo, čustva, čute, etiko, manj pa preverljive podatke o resničnem svetu (prav 

tam). B. Krakar Vogel (2004) opredeli temeljne značilnosti umetnostnega besedila, ki so:  

- posebna oblikovanost (estetskost) – umetnostno besedilo je pogosto videti ali slišati 

drugače od »vsakdanjega«;  

- večpomenskost besed, besednih zvez, povedi in besedil – isto jezikovno znamenje si 

različni bralci lahko različno predstavljajo, saj pogosto na izviren način zajema več 

stvari, pojavov ali pojmov; 

- izmišljenost (fiktivnost) – umetnostna besedila so plod avtorjeve ustvarjalne domišljije, 

saj ubesedujejo bolj ali manj izmišljene oz. neresnične dogodke, osebe, kraje, čase, 

razpoloženja in povezave med njimi;  

- neodvisnost od časa ali kraja nastanka – umetnostna besedila lahko zaradi vsega 

naštetega vzbujajo zanimanje še dolgo po svojem nastanku in najdejo bralce na različnih 

koncih sveta;  

- umetniškost – naštete značilnosti se v literarnih besedilih prepletajo v novo celoto 

vsekakor drugače, izvirno; ko taka celota v bralcih vzbuja  ugodje in vznemirjenje ter 

jim posreduje pomembna, prepričljiva sporočila, velja za umetniško vredno.  
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Avtorica (prav tam) piše, da navedena definicija književnosti upošteva raznovrstnost literarnih 

besedil na črti avtor-delo-bralec in tudi vrednostno raznolikost literature, ki jo upoštevamo tudi 

zaradi pedagoških  učinkov – strokovnjaki namreč ugotavljajo, da literatura z večjo umetniško 

vrednostjo učinkuje na bralca dolgoročneje in bolj kompleksno. Zato je za šolanje bralne 

sposobnosti oz. za književni pouk primeren predvsem tisti njen del, ki je prestal preizkus 

kanonizacije (sp. op. 19). Kordigel (2008, 86) piše o razlikovanju literarnega kanona na treh 

ravneh:  

- kanon na ravni civilizacijskega kroga, v našem primeru gre za evropski kulturni okvir, 

ki temelji na grško-rimski in krščanski kulturi in kjer velja, da otroci vsake generacije 

morajo slišati/prebrati Trnuljčico, Sneguljčico, Rdečo kapico, Piko Nogavičko ipd.; 

- kanon na nacionalni ravni zajema temeljne avtorske in ljudske stvaritve, ki so in bodo 

del otroštva večine Slovencev (Muca Copatarica, Kralj Matjaž in Alenčica, v sodobnem 

času lahko  dodamo še Pedenjpeda, Jurija Murija, Mačka Murija); 

- v kanon na družinski ravni pa avtorica (prav tam) združi tiste pravljice, pripovedi, 

pesmi, ki imajo prav posebno mesto v vsaki družini, seveda kadar govorimo o družini, 

ki vzpostavi literarnoestetsko spodbudno okolje.  

Pri izbiri literarnega besedila za šolsko branje je ključen odgovor na vprašanje, kako določeno 

literarno delo na določeni razvojni stopnji učencev ali pri učencih določenih programov, z 

določenimi interesi in socialnimi izkušnjami prispeva k primernemu stiku z literaturo (Krakar 

Vogel, 2004, 61). Avtorica (prav tam) priporoča sledenje načelom pri izbiri literarnih del za 

šolsko branje: recepcijsko načelo, literarnozgodovinsko načelo, literarnoteoretično načelo,  

merilo razvrstitve po nacionalni in mednarodni pomembnosti in merilo izbiranja literarnih del 

glede na okoliščine kurikuluma.  

 

Recepcijsko načelo upošteva razvojno stopnjo učencev oz. stopnjo bralnega razvoja, kognitivne 

in čustveno-motivacijske dejavnike na tej stopnji (predznanje, sposobnosti in interese), bralno 

sposobnost znotraj posamezne stopnje (globina prodora v besedilo, poznavanje interpretativnih 

konvencij, zmožnost vrednotenja, jezikovne zmožnosti, socialne okoliščine). Za izbiranje 

literature po tem načelu je značilno, da je zabrisano ločevanje med visoko (kanonizirano) in 

množično (trivialno) literaturo, v obravnavi so besedila, ki dovolj motivirajo bralca, zato 

avtorica (Krakar Vogel, 2004) priporoča izbiro besedil po tem načelu na začetnih stopnjah 

književnega pouka.  
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Literarnozgodovinsko načelo je razvrščanje književnih besedil po obdobjih, smereh, avtorjih v 

okviru literarnozgodovinskega razvoja, pri čemer na to razvrščanje odločilno vpliva tudi 

vrednostno merilo – najpogosteje kanonizirana literarna dela (Krakar Vogel, 2004, 62). 

Avtorica (prav tam) opozarja na previdnost pri razvrščanju literarnih del po tem načelu, saj  se 

lahko mladi tako prezgodaj srečujejo z doživljajsko in tematsko oddaljeno literaturo. 

Komunikacijski model poučevanja književnosti  preprečuje ločevanje vsebine zaradi moralnih, 

etičnih in drugih ciljev od obzorja pričakovanj mladega bralca. D. Rosandić (1993, 33) piše, da 

je treba v učne načrte vključiti tista starejša literarna dela, ki imajo »univerzalno vrednost«, to 

pomeni, da se pojavljajo kot skupna univerzalna duhovna dobrina, ki prerašča nacionalne, 

prostorske in časovne meje. Vpogled v učni načrt za slovenščino (2011, 22) tako tudi v 1. VIO 

v branje predlaga besedila starejših literarnih del, ki imajo t. i. »univerzalno vrednost«: Muca 

Copatarica (Ela Peroci), Sneguljčica in druga dela J. in W. Grimma, Šivilja in škarjice 

(Dragutin Kette), Ostržek (Carlo Collodi), Pekarna Mišmaš (Svetlana Makarovič) in mnogi 

drugi.  

 

Literarnoteoretično načelo razvršča literarna dela po tematiki, motiviki, zvrstno-vrstni ali 

žanrski pripadnosti in namen tega razvrščanja je, da učencu v določeni starosti ponudimo 

dovolj zanimivih tem in zvrsti, ki vodijo k bolj poglobljenemu razumevanju literarnosti in 

vrednotenju (prav tam).  

Poleg omenjenih načel avtorica B. Krakar Vogel (prav tam) predlaga še dve načeli izbiranja in 

razvrščanja literarnih del. Najprej je merilo razvrstitve po nacionalni in mednarodni 

pomembnosti, ki je v različnih državah različno realizirano. V slovenski kurikulum so 

umeščena tako slovenska kot svetovna literarna dela. Tako lahko že v učnem načrtu za 

slovenščino 1. VIO najdemo v branje predlaganih besedilih  poleg slovenskih tudi tuja (npr. 

Leaf, M. – Bikec Ferdinand, Baum, F. L. – Čarovnik iz Oza, Barrie J. M. – Peter Pan v 

Kensingtonskem parku, Milne, A. A. –  Medved Pu in drugi). Sledi še merilo izbiranja 

literarnih del glede na okoliščine kurikuluma, kamor sodijo tako imenovana kurikularna 

vprašanja  o obsegu oz. količini literarnih del, ki naj jih učenci preberejo, ter o tem, kako 

natančno naj bodo predpisana v učnem načrtu. Avtorica (prav tam) piše, da sta ti vprašanji 

premalo raziskani v šolskih sistemih, vendar večina avtorjev učnih načrtov prepušča odločitve 

avtonomni izbiri učitelja. Učni načrt za slovenščino iz leta 1998 je predlagal širok nabor 

avtorjev in besedil, pri čemer je bila izbira prepuščena učitelju in učencem ali /…/ poleg 
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priporočenih besedil s seznama Predlagana umetnostna besedila se v šolski interpretaciji 

pojavljajo tudi druga besedila po izbiri učencev ali učitelja.  

Vsako besedilo ima tri funkcije: spoznavno, etično in estetsko (Kordigel, 1994). S prvo 

funkcijo nam besedilo s specifičnim načinom predstavlja realnost, z etično vrednosti, pojave in 

ponuja bralcu priložnost etičnega opredeljevanja, a z estetsko funkcijo vzbuja v bralcu občutek 

lepega (prav tam). Hkratno izpostavljanje vseh treh funkcij je edina prava pot k doseganju 

literarnoestetskega doživetja pri učencih. V kolikor izpostavimo eno izmed  funkcij, smo 

literaturo »zlorabili«.  

Besedila izbirajo učitelji in učenci. Po Eurydice (2011, 65) devet evropskih kurikulov (na 

Danskem, v Estoniji, Franciji, Latviji, Litvi, na Malti, Poljskem, Portugalskem in v Angliji) 

ponuja seznam knjig ali avtorjev, ki bi jih lahko učenci prebirali. Seznam je namenjen 

primarni42 in nižji sekundarni ravni, razen v Litvi in v Angliji, kjer je namenjen le nižji 

sekundarni ravni. Šolsko ministrstvo v Franciji za učence 3., 4. in 5. razredov primarnih šol 

objavi 350 naslovov mladinske književnosti. Na Danskem in Portugalskem so predlagane 

knjige razporejene v različne skupine (knjige za branje s starši, knjige za branje z učitelji, 

knjige za učence, ki ne berejo redno, knjige za učence, ki berejo samostojno, knjige za 

razvijanje bralnih spretnosti). Danski kurikulum (prav tam) našteva, kaj bi učenci lahko brali, 

poleg tega pa navaja književni kanon, sestavljen iz 15 avtorjev, pri čemer je kot cilj navedeno, 

da mora imeti vsak otrok pred koncem obveznega izobraževanja priložnost spoznati pisatelje, 

ki so za dansko kulturo pomembni. Na Irskem kurikulum ne navaja seznama, daje pa veliko 

napotkov o tem, kaj učenci lahko berejo, kakšne vrste knjig naj bodo v šolskih knjižnicah. V 

državah, kjer kurikulumi predlagajo sezname avtorjev in naslovov knjig za branje, le ti niso 

zaprti in se zdijo dovolj široki, da učiteljem omogočajo izbiro glede na interese in zmožnosti 

otrok (prav tam).  

B. Krakar Vogel (2004, 68) povzame, da naj bodo literarna besedila v določenem razvojnem 

obdobju izbrana in razvrščena po recepcijskem, literarnozgodovinskem in literarnoteoretičnem  

načelu, po nacionalni ali mednarodni pomembnosti in z drugih literarnih vidikov in da se ta 

načela v šolski praksi na različne načine povezujejo.  

 

                                            
42 Eurydice (2011)  klasificira 7 ravni izobraževanja: predšolska ali  predprimarna vzgoja (od tretjega leta 

naprej), primarno izobraževanje (od petega do sedmega leta, ponavadi v vseh državah traja od štiri do šest let), 

nižje sekundarno izobraževanje (značilen predmetni pouk, konec te ravni se navadno ujema s koncem obveznega 

izobraževanja), višje sekundarno izobraževanje (vstopna starost med 15 in 16 let, trajanje od  dve do pet let), 

posekundarno predtercialno izobraževanje, tercialno izobraževanje – 1. obdobje, terciarno izobraževanje – 2. 

obdobje.  
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3.4.2 Učenec 

 

A. Tomič (1997, 34) opredeli učenca kot aktiven subjekt učnega procesa, in sicer v razmerju do 

učne snovi in v razmerju do učitelja. Temeljne teorije učenja so aktivnost učenca različno 

opredelile.   

V zgodnjih letih 20. stoletja se je pojavilo behavioristično razumevanje učenja, pri katerem 

učenje sestoji iz spremembe v vedenju, ki se zgodi zaradi usvajanja, krepitve in uporabljanja 

asociacij med dražljaji iz okolja in opaznimi odzivi posameznika (de Corte, 2013, 38). 

Behaviorizem43 temelji na opazljivih spremembah v obnašanju in je usmerjen v vzorec novega 

obnašanja učenca, ki naj se ponavlja, dokler ne postane avtomatično. Učenec potrebuje 

spodbujanje, da ohranja zanimanje, saj spodbude nadzorujejo obnašanje. 

 

Geštalt psihologija izhaja iz predpostavke, da človek pri zaznavanju teži k ustvarjanju smiselnih 

vzorcev in celot, kar se dogaja tudi pri učenju, ko problemsko situacijo učenec preoblikuje tako, 

da postane podobna temu, kar že ve in da za njega dobi logično obliko (Marentič Požarnik, 

2000, 15). Geštalt psihologija je k razumevanju učenja in mišljenja prispevala predvsem s 

študijami vpogleda, ki trdijo, da se učenec uči s pridobivanjem vpogleda, z odkrivanjem 

strukture in s posledičnim razumevanjem (de Corte, 2013, 40).  

 

Kognitivna psihologija v ospredje postavlja organiziranost znanja – temeljna značilnost 

kognicije, učenje pa je razumljeno kot usvajanje znanja: učenec je predelovalec informacij, ki 

te informacije absorbira, nato na njih izvaja kognitivne operacije in jih končno shrani v spomin 

(prav tam).  

Veliko učenja vključuje tvorbo asociacij z obstoječimi kognitivnimi strukturami. Učenec novo 

znanje primerja z obstoječimi strukturami, ki se lahko razširijo, spremenijo ali kombinirajo in 

tako prilagajajo novim informacijam.  

 

                                            
43 Najpomembnejša behaviorista na področju izobraževanja sta bila Thorndike in Skinner (de Corte, 2013). 

Različica Thorndika (imenovana connectionism) temelji na hipotezi, da povezave med dražljaji in odzivi 

nadzorujejo različni zakoni učenja, med katerimi je najpomembnejši »zakon učinka«, pri čemer se odziv na 

dražljaj okrepi, če mu sledi pozitiven učinek nagrajevanja. Različica Skinnerja (imenovana operativno 

pogojevanje) razlikuje med vedenjem, ki ga povzročajo zunanji dražljaji, in operativnim vedenjem, ki ga 

povzroča posameznik, kar je po pojmovanju Skinnerja mogoče neposredno prenesti v učilnice (prav tam).  
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Konstruktivizem44 opredeli vlogo učenca kot aktivno, saj učenec  gradi svoje znanje in veščine 

skozi interakcije z okoljem in reorganiziranjem lastnih mentalnih struktur (de Corte, 2013, 41). 

Konstruktivizem učenca razume kot človeka, ki ustvarja pomene oz. konstruira znanje (prav 

tam). Konstruktivizem gleda na učenje kot proces, pri katerem učenec gradi svoje znanje na 

svojih preteklih izkušnjah. Učitelj deluje le kot koordinator, moderator  učencev, ki raziskujejo 

v danem okolju. Učenci lahko sodelujejo, urejajo svoje zamisli, se učijo drug od drugega in 

tako tvorijo svoje znanje 

 

Sociokonstruktivizem ali socialni konstruktivizem je prispeval spoznanje, da učenje ni  le 

individualen proces, ampak je za učenje bistvenega pomena dialog, možnost spraševanja, 

sprotnega preverjanja smisla, lastnih domnev v skupini (Marentič Požarnik, 2000, 18).  

 

Vse štiri teorije učenja, ki so se razvile v 20. stoletju, so koncept učenja spreminjale in učenca 

postavljale v nove dimenzije: od procesa krepitve procesov z nagradami v behaviorizmu, preko 

usvajanja znanja na precej pasiven način v kognitivni psihologiji, do aktivne vloge učencev kot 

ustvarjalcev pomenov v konstruktivizmu in kot učenje kot participacija oz. družbeno pogajanje 

v sociokonstruktivizmu (de Corte, 2013, 42).  

 

V prvem poglavju smo opredelili t. i. prilagodljivo kompetenco, ki zajema pripravljenost in 

sposobnost spreminjanja jedrnih kompetenc in stalno povečevanje širine in globine lastnega 

strokovnega znanja (De Corte, 2013 po Bransford idr., 2006). Tradicionalna oblika šolskega 

učenja je usmerjena samo k učitelju, ki je odločal o ciljih, strategijah, načinu merjenja 

rezultatov in hkrati dajal povratne informacije, presojal in nagrajeval, govorimo o t. i. vodenem 

učenju. Z vidika prilagodljive kompetence govorimo o dveh možnih oblikah učenja po 

Simmonsu (po De Corte, 2013): izkustveno in dejavno učenje. Tisto, česar se učenec nauči, 

določajo kontekst, njegova motivacija, preostali ljudje, s katerimi je v stiku, odkritja, do katerih 

je prišel. Učenčeva vloga je bolj aktivna. Da bi v razredih ustvarili premik od vodenega k 

dejavnemu učenju, predlagajo Simons idr. (po De Corte, 2013) naslednji premik: učenje mora 

biti dovolj ambiciozno naravnano, biti mora konstruktivno, aktivno, kumulativno, 

samoregulativno, k ciljem usmerjeno, umeščeno, sodelovalno in mora učencem dovoljevati 

                                            
44 E. De Corte (2013) opozarja na dve vrsti konstruktivizma, in sicer: radikalni in zmerni konstruktivizem. 

Radikalni konstruktivisti trdijo, da je vse znanje samo idiosinkratična kognitivna konstrukcija in nikakor ne  

odsev realnosti, zmerni  konstruktivisti pa trdijo, da učenec pride do kognitivnih struktur, ki sčasoma sovpadajo 

z zunanjimi realnostmi v poučevanju – na ta proces lahko vplivamo s poučevanjem.  
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različne procese ustvarjanja pomenov in gradnje znanja. Visniadouva (2001 po De Corte, 2013) 

je predstavila povzetke empiričnih raziskav, ki kažejo dvanajst temeljnih principov učenja in 

dokazujejo visoko pomembnost za pedagoško prakso:  

1) aktivna vpletenost učenca, 2) družbena participacija, 3) za učence smiselne aktivnosti, 4) 

povezovanje novih informacij s predhodnim znanjem, 5) strateško pristopanje, 6) 

samoregulativnost in refleksivnost, 7) prestrukturiranje predznanja, 8) razumevanje, ne le 

pomnenje, 9) pomoč učencem pri transferju, 10) dovolj časa za vajo, 11) razvojne razlike in 

razlike med posamezniki in 12) vzgajanje motiviranih učencev.  

Učenec, ki je učinkovit pri pouku književnosti, ob branju sodeluje v dveh procesih: 

- dejavno pridobivanje primernega obsega informacij o književnosti, za katere je 

motiviran, ker ve, da mu bodo koristile pri razumevanju literature, zato si jih bo tudi 

lažje zapomnil in vgradil v svoj dolgoročni spomin; 

- zavestno uporabljanje pridobljenih informacij (Krakar Vogel, 2004, 21).  

Dejavno pridobivanje informacij ob branju B.Vogel Krakar (prav tam) povezuje z izkušenjskim 

učenjem po Kolbu, kar prikazuje shema 6: 

 

 

 

Shema 6: Kolbovi krogi izkustvenega učenja za področje branja (priredila L. Novak po Krakar Vogel) 

 

Učenec kot aktiven v procesu branja književnega besedila pridobiva spoznanja, izkušnje, 

stališča, poglabljajo se njegova čustva, razvija domišljijo ter preoblikuje svoje predznanje. Med 

aktivno 
preizkušanje

razmišljujoče 
opazovanje

abstraktna 
konceptualizacija

vnovično 
preizkušanje

= razčlenjevanje ob 
uporabi znanja, 
pridobivanje novih 
informacij 

= branje 

= posploševanje 
spoznanj, 
vrednotenje 

= novo branje z 
zavestno uporabo 
pridobljenih 
informacij 
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učenci so velike razlike, ki morajo v procesu biti upoštevane pri književnem pouku, o čemer 

bomo govorili v naslednjih poglavjih.  

 

3.4.3 Učitelj in njegova priprava na izvajanje komunikacijskega modela recepcije 

književnega besedila pri pouku 

 

Estetika recepcije, ki je osnova komunikacijskemu modelu poučevanja literature, je precej 

zapleten proces, ki ga je treba usvojiti in se ga dobro zavedati. Pojavljajo se  dvomi v to, ali so 

vsi učitelji to sposobni izvajati v praksi, ali imajo dovolj  didaktično-teoretskega znanja, 

predanosti teoriji mladinske književnosti in poznajo priporočila, da bodo to znali vkomponirati 

v 50 oz. 60 odstotkov ur, ki so namenjene poučevanju književnosti in ne bodo nasedli 

primerom moraliziranja, gnoseologizma, esteticizma, ki jih literatura ponuja sama od sebe. Da 

proces šolskega ukvarjanja z literaturo ni enostaven in da cilji niso z lahkoto uresničljivi, 

nazorno naslika tudi avtor Manguel (Nežmah, 2012) v intervjuju, s tem ko pravi:  

» /… / vsaka pismena kultura mora začeti s tem, da bo prebivalstvo naučila brati. Državljani 

morajo imeti dostop do splošnega koda, da bodo lahko sledili napisom, kot so »Prepoved 

vstopa« in »Tu je meja«. Prva funkcija izobraževanja je seveda učenje slovnice in tvorjenja 

stavkov, ki ustvari bralca, sposobnega branja do neke ravni. Da se bo lahko odločal, ali bo 

sledil reklami ali političnemu sloganu. Bralca, ki zna odkriti, da je literarni tekst ubesedil 

nekaj, kar je tudi njegova lastna izkušnja, je zelo težko ustvariti. Ustvari ga lahko samo stalna 

praksa prebiranja.« 

 

Snovalci učnih načrtov ob prenovah (1998, 2011) opozarjajo na vlogo učitelja pri pouku 

književnosti. Le-ta naj bi otroka pri branju spodbujal, da prekrije pomensko polje besedila in 

otrokove predstave, ki izvirajo iz otrokovih izkušenj. V teoriji to razlaga teorija estetike 

recepcije, ki raziskuje dialog med  bralcem in literarnim delom. H. R. Jauss (1978) ugotavlja, 

da pomen ni enota, ki bi bila skrita v besedilu, pomen ni konstanten. Klasična veda je 

predvidevala nalogo bralca kot razmišljanje o avtorjevi pripovedni intenci. Od tod je v zavest 

učiteljev prišlo, da je njihova vloga  prezentirati učencem generalni pomen. Jauss piše, da 

idealnega pomena ni, ampak nastaja v zgodovinski spremenljivosti  njegovih konkretizacij, ki 

pomenijo prekrivanje pomenskega polja literarnega besedila in bralčevega horizonta 

pričakovanj. Elementi vidnega polja pričakovanj so: vsebine, ki določajo socialno pripadnost, 

pripadnost sloju, karakter osebe, način čustvovanja, spolna pripadnost. To je Jauss pojasnil z 
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dejstvom, da v različnih obdobjih nastajajo ob branju istih del različni pomeni. Pomen 

literarnega besedila je tem bližji avtorjevemu intencionalnemu pomenu, čim večje je število 

besedilnih signalov, ki jih je pisatelj vgradil v delo in ki jih je bralec sposoben zaznati (Krebelj, 

1997 po Jauss, 1978). 

Učitelj mora biti usposobljen na: 

- literarno-strokovnem področju (ali z drugimi besedami, biti mora kvalificiran bralec); 

- splošno-pedagoškem področju, saj on usmerja pedagoško komunikacijo v skladu z 

zakonitostmi spoznavnega razvoja pri otroku in s cilji; 

- književno-didaktičnem področju (poznati mora faze poučevanja književnosti, tipe učnih 

ur). 

Za učitelja je torej pri pouku književnosti najpomembnejše, da je pomen literarnega besedila v 

prvi vrsti odvisen od tega, kakšna je vsebina otrokovega horizonta pričakovanj. Samo na ta 

način lahko kot učitelji predvidevamo, kakšne pomene bodo sestavljali otroci. Če upoštevamo 

teorijo estetike recepcije, potem je najboljši možni pomen za vsakega posameznika njegov 

pomen in v razredu dobimo toliko pomenov, kot je učencev. Kljub temu, da so horizonti 

bralčevih pričakovanj različni, pa določene skupine bralcev reagirajo podobno. Odrasli bralci 

povezujejo sporočilo s širšo generično stvarnostjo, posplošujejo. Otroci pa premalo poznajo 

širšo generično stvarnost, nimajo sposobnosti generalizacije in zato dojemajo konkretno v 

zgodbici. Vsekakor je pravi pomen v mladinski literaturi otroški pomen, saj je književnost 

namenjena njim (prav tam).  

Učitelj kot kvalificiran bralec mora poleg lastnega literarnoestetskega komuniciranja z 

besedilom izvesti še strokovno branje otroškega/mladinskega književnega besedila. Saksida 

(2001, 2008a) postavi pet korakov strokovnega učiteljevega branja. 

1 - Branje odraslega in lastno razumevanje izbranega besedila, ki je nevezano na 

učenčevo razumevanje besedila, a je izhodišče interpretacije ter pogoj za to, da učitelj 

ne bo delal po šabloni, površinsko in nedoživeto. 

2 - Predvidevanje hipotetične otroške oz. najstniške recepcije, pri čemer naj se izogiba 

naslednjim predpostavkam: 

- izbrano besedilo je pretežko oz. prelahko; 

- izbrano besedilo je tematsko neprimerno, saj prikazuje nasilje oz. 

prepovedane teme, 
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- bralcu so bližja sodobna kot klasična besedila, saj so slednja zaradi 

svoje snovi oz. predstavljenega sveta preveč oddaljena od pričakovanj 

in izkušenj mladih.  

3 - Strokovna priprava z razčlembo besedila, ki poteka po naslednjem postopku: 

- določitev teme besedila (izkušnje kažejo, da je to najtežji del za 

učitelja);  

- iskanje osrednje besede, besedne zveze ali pripovedi – le-ta je bistvena 

za razumevanje teme in povzema vsebino izbranega dela; 

- določitev bistvenih prvin za razvijanje bralnih zmožnosti (besedilnih 

slik, književne osebe, prostora, časa, poteka dogajanja); 

- predvidevanje možnosti za aktualizacijo besedila – kako besedilo 

povezati z otrokovim predstavnim svetom in se navezuje na razvijanje 

poustvarjalnih odzivov. 

4 - Postavitev cilja je faza, v kateri se učitelj odloči, katere cilje iz učnega načrta bo 

realiziral in s katerimi dejavnostmi. Usposabljanja učiteljev, ki jih je ob uvajanju 

posodobljenih učnih načrtov leta 2011 izvajal Zavod RS za šolstvo (v nadaljevanju 

ZRSŠ) so učiteljem predlagala, da učni načrt berejo oz. uporabljajo tako, da najprej 

pogledajo standarde znanja, poiščejo operativne cilje, ki standardu sledijo v 

posameznem razredu, cilje operativizirajo (konkretizirajo) in nato le-tem priredijo 

primerne vsebine, ki bodo sredstvo za doseganje ciljev. Cilji morajo biti postavljeni 

dovolj visoko, kar učitelj določi s taksonomskimi stopnjami.  

5 - Izbira metod spoznavanja in poučevanja, pri čemer je ključni dejavnik pri 

učiteljevem odločanju predznanje učencev, interesi in motivacija učencev ter značilnosti 

komunikacijskega modela, ki učenca postavljajo v aktivno vlogo. Za uspešno 

motiviranje mora učitelj poznati psihološko naravo motivacije v procesu učenja, poznati 

in upoštevati razlike med učenci, poznati  motivacijsko usmerjenost učencev, njihove 

atribucije za uspehe ali neuspehe ter strukturo motivacijskih vzorcev pri učencih 

(Razdevšek Pučko, 2013).  
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Preglednica 6: Primer petih korakov učiteljevega strokovnega branja mladinskega literarnega dela na besedilu 

Borisa A. Novaka – Ljubezenska za dečke / Ljubezenska za deklice  

Branje odraslega – učitelja 

1. Predvidevanje 

hipotetične otroške 

predstave 

V eno deklico, fanta se je zaljubilo  10 fantov/deklic. Fant in deklica 

sta hotela eden drugega.  

2. Strokovna priprava  Tema pesemskega besedila:  

- tema: ljubezen, 

- tema: prijateljstvo (osebna skrivnost). 

Iskanje osrednje besede:   

Ljubezen, »on je bil le v eno, ona je bila le v enega«. 

Opazovanje prvin za  razvijanje bralne sposobnosti:  

likovna pesem, naštevanje. 

Predvidevanje možnosti za aktualizacijo besedila:  

Premagovanje stiske ob srečanju  s sošolcem/sošolko v katerega/-o  sii 

zaljubljen. 

3. Postavitev ciljev45 Učenci: 

- pripravijo svoj horizont pričakovanja – svoje doživetje ljubezni in ga 

prekrijejo s pomenskim poljem besedila,  

- podoživijo razpoloženje tesnobe ob ljubezenski izpovedi, 

razpoloženje, analogno tistemu v besedilu, 

- se identificirajo z lirskim subjektom, 

- usvojijo pesniško formo naštevanka, kar pokažejo tako, da (po 

vzorcu) ustvarijo svojo naštevanko, 

- opazujejo in zaznajo likovno oblikovanost pesmi. 

4. Izbira metod - Dialog med skupino deklic in dečkov, 

- metode za zaznavanje razpoloženja,  

- posnemanje pesniške forme. 

 

Številni avtorji opozarjajo, da je mesto nadarjenih učencev v vzgojno-izobraževalnem procesu 

odvisno od teorij, zapisanega in predpisanega kurikuluma oz. zunanjih načrtovalcev, predvsem 

pa od izvajalcev – učiteljev, ki bodo ali pa tudi ne zagotovili resnične možnosti za razvoj 

učenčevih potencialov (Kastelic Hočevar,  2003; Breceljnik, 2003;  Kočar, 2003; Mijanović, 

2003; Kalin, 2003). I. Ferbežer (2009a) opredeli tiste strokovne kompetence učiteljev, ki so 

                                            
45 M. Kordigel Aberšek (2008, 98) priporoča, da se pri oblikovanju sprotnih ciljev didaktične komunikacije 

učitelj usmeri k posameznim učnim korakom: kaj hočemo z motivacijo, kaj hočemo npr. z vizualizacijo, zakaj 

pridobivamo pojem … 
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potrebne za učinkovito vzgojo in izobraževanje nadarjenih učencev in te so: poznavanje in 

razumevanje posebnih potreb nadarjenih učencev, vodenje do samousmerjevalnega učenja, 

usmerjenost pouka  od poučevanja k učenju, spoznavno izzivanje učencev. Pri tem avtor (prav 

tam) omenja, da je učitelj ves čas v vlogi sodobnega Sokrata in ni nikoli zadovoljen s samo 

enim vprašanjem, ampak neprestano postavlja vprašanja višjih zahtevnostnih ravni. Učiteljeve 

poučevalne kompetence se kažejo v zagotavljanju pogojev za napredovanje vseh učencev, med 

katerimi so v vsakem razredu precejšnje razlike. Te razlike bi učitelj moral upoštevati.  

 

3.5 Razlike med učenci 

 

Na več mestih v tem delu smo poudarili, kako pomembno je tudi pri pouku književnosti 

upoštevati individualne značilnosti učencev, saj naj bi učenci izražali lastno mnenje, osebno 

doživljanje in subjektivne odzive ob recepciji književnega besedila. Enak pristop k različnim 

učencem nekatere učence privilegira, nekatere pa diskriminira (Milekšič, 2008), zato mora 

učitelj najprej poznati razlike med učenci, da jih lahko zazna in upošteva v načrtovanju, 

izvajanju in evalviranju  pedagoškega procesa. 

 

Bela knjiga (2011, 109), Milekšič idr. (2008) opozarjajo, da 50 let enotne osnovne šole v 

slovenskem sistemu ni vplivalo na zmanjševanje razlik, nasprotno – socialne in druge razlike 

med učenci so se še povečale; sistemske spremembe (integracija otrok s posebnimi potrebami, 

izbirnost ...) so prav tako prispevale svoj delež k razlikam in še globalizacija s prostim 

pretokom  ljudi prav tako povečuje razlike.  

V zgodnjem obdobju šolanja so vidne številne individualne razlike med posamezniki, na katere 

opozarja tudi razvojna psihologija. Razlike med učenci je možno oz. moramo opazovati in 

upoštevati z več zornih kotov.  Najsplošnejša delitev razlik med učenci je delitev glede na: 

- psihološke značilnosti (sposobnosti, interesi, motivacija, stili učenja in 

spoznavanja, osebnostne lastnosti kot npr. samozavest itn.),  

- socialne značilnosti (izvirajo predvsem iz družinskega ter družbenega okolja),  

- fiziološke značilnosti (zdravstveno stanje, stanje čutil, živčevja, 

senzomotorična koordinacija itn.) in tudi 

- fizikalne značilnosti (fizično okolje, v katerem učenec živi). (Milekšič, 2008). 
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D. Papalia (2004) opredeli: spoznavne razlike med učenci (konkretno-logični nivo mišljenja, 

hkrati razmišlja in upošteva več vidikov istega problema, vendar si mora pri mišljenju pomagati 

s konkretnimi situacijami); govorne razlike (pojmi), čustvene razlike (prosocialno vedenje) in 

socialne razlike (vrstniške skupine). F. Strmčnik (1987, 49) piše o sedmih vrstah učnih razlik 

med učenci, in sicer: medspolne učne razlike, starostne učne razlike, telesno-zdravstvene učne 

razlike, duševne učne razlike, informativne in formativne učne razlike, razlike v učnem tempu, 

emocionalno motivacijske učne razlike; posebej pa opiše še razlikovanje učno zmožnejših in 

učno šibkejših učencev.  

 

3.5.1 Razlike med učenci glede na spol 

 

Kot je razlike med dečki in deklicami opisoval že F. Strmčnik (prav tam), se tudi sodobniki 

veliko ukvarjajo z razlikami med spoloma. Ameriški raziskovalec M. Gurian (2011) z 

empiričnimi raziskavami potrjuje razliko med spoloma pri učenju. Njegove ugotovitve 

temeljijo tudi na raziskavah struktur v možganih, čustvenih procesov, načinov sklepanja, 

socialnih odnosov, področja učenja, govora in jezika.  Ugotavlja, da dečki potrebujejo več časa, 

da se naučijo brati, da deklice prej usvojijo kompleksne verbalne sposobnosti, pri govoru 

uporabljajo več besed kot dečki, ampak dečki uporabljajo zahtevnejše besedišče, bolj kodirano 

in zanimivo. Avtor pravi, da so deklice v povprečju 1,5 leta pred dečki v razvoju branja in 

pisanja in to na vseh stopnjah šolanja. Ugotovitve M. Guriana potrdijo starejše raziskave, ki jih 

navaja F. Strmčnik (1987 po Hofstatter, 1977 in po Šimleša, 1959), da deklice sklepajo po 

induktivni poti na osnovi konkretnih primerov, dečki po deduktivni poti in so uspešnejši pri 

testih odprtega tipa, deklice pa pri nalogah, ki zahtevajo ubeseditev, pisanje in ponazoritve s 

primeri. Deklice so boljše poslušalke in zaznajo v poslušanem več detajlov kot dečki, a dečki so 

do slišanega bolj kritični in imajo običajno več vprašanj po poslušanju. Sodelovalno delo je za 

deklice lažje usvojljiva oblika dela kot za dečke, saj deklice lažje sprejmejo pravila skupinske 

dinamike, vendar pa se dečki lažje osredotočijo na svojo nalogo v skupini in se ne ozirajo toliko 

na ostale člane. Dečki imajo raje simbolna besedila, diagrame in grafe, deklice pa pisana 

besedila. V raziskavah PISA in PIRLS 2009 je razlika med spoloma posebej opazna med 

učenci z nizkimi bralnimi dosežki, tudi raziskava PIRLS 2006 je v večini držav pokazala večjo 

verjetnost, da bodo fantje med najslabšimi bralci (Eurydice, 2011, 26). Pečjak idr. (2006) 

pišejo, da spol v veliki meri vpliva tudi na izbiro bralnega gradiva.  
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Študija Eurydice 2010 (Plevnik, 2011) o razlikah med spoloma je ugotavljala zvezo med 

spolom  in učno uspešnostjo in potrdila, da so fantje na splošno bralno šibkejši od deklet; učni 

uspeh slovenskih učencev je, zaradi bralne šibkosti, v pomembno večjem deležu ogrožen kot 

učni uspeh učenk. Tako velike razlike med spoloma so le še v treh evropskih državah. Tudi v 

raziskavi PIRLS 2011 (Doupona Horvat idr., 2011) so deklice v bralnem dosežku presegle 

dečke v skoraj vseh državah, trend v tej raziskavi od 2001–2006–2011 vedno kaže podobno 

razliko. Največjo razliko v bralnih dosežkih deklic in dečkov v Evropi imajo v Angliji, Rusiji in 

na Finskem, kjer so dosežki obojih zelo visoki. Raziskava PRILS meri bralne dosežke otrok 

preko literarnih in neumetnostnih besedil in razlika med spoloma pri literarnih besedilih je v 

Sloveniji bolj v prid deklicam, pri neumetnostnih (informativnih) besedilih pa je razlika manjša 

(prav tam).  

F. Strmčnik (1987, 51) piše, da se vedno pojavlja vprašanje, od kod te razlike med spoloma 

izvirajo, za kar v vseh teh letih še ni dokončnih odgovorov. Za učitelja je pomembno, da razlike 

pozna in zazna in da jih upošteva pri sprejemanju didaktičnih odločitev. Prej naveden avtor M. 

Gurian (2012) opozarja, da je za uravnavanje razlik med spoloma treba vzpostaviti drugačno 

učno okolje, ki bo omogočalo več spodbud za govorjenje (predvsem dečkov), več pozornosti 

učnim stilom dečkov, ustrezno vzpostavitev avtoritete brez ustrahovanja, a z visokimi 

pričakovanji do obeh spolov, dajanje prednosti izkušenjskemu učenju, več časa za  postavljanje 

vprašanj učencev in sklepanje. Avtor (prav tam) dodaja, da je potrebno posebno pozornost 

nameniti skupinskemu delu, ki mora spodbujati vse člane skupine k sodelovanju in govorjenju, 

ter posebej pomembno mesto nameniti povratnim informacijam.   

 

3.5.2 Razlike med učenci glede na stil spoznavanja, zaznavni stil in glede na učni stil 

 

Učenje je za vsakega posameznika drugačno, kar pomeni, da so procesi in rezultati učenja zelo 

odvisni od več pomembnih spremenljivk: predznanja, zmožnosti, učenčevih teorij učenja, 

učnega stila in strategije (Dumont in Istance, 2013, 53). Marentič Požarnikova (2000, 152) 

pojasni razliko med stili spoznavanja46, zaznavnimi stili in učnimi stili. Avtorja Hawk F. in 

Shah, J. A. (2007) sta proučila šest glavnih modelov stilov učenja (»learning style models«), in 

sicer model učnih stilov po Dunn Dunn (prav tam po Dunn Dunn, 1975), model učnih stilov po 

                                            
46Stili so izraz širših razsežnosti osebnostnega funkcioniranja, saj sodelujejo tudi čustveno-motivacijske plati 

osebnosti in se razlikujejo od sposobnosti, saj se lahko  pri slednjih  takoj vrednostno opredelimo v smislu, da je 

»več tudi bolje«; stili pa so običajno  izraženi kot pari nasprotij, npr: konvergentnost : divergentnost (Marentič 

Požarnik, 2000).  
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Gregorc (Hawk, Shah, 2007 po Gregorc, 1977), Kolbov izkustveni model učenja (Hawk, Shah, 

2007 po Kolb, 1984), model učnih/poučevalnih stilov po Felder in Silverman (Hawk, Shah, 

2007 po Felder, 1988), RASI model (The Revised Approaches to Studyng Inventory,  Hawk, 

Shah, 2007 po Entwistle idr., 1979) in VARK model (Hawk, Shah, 2007 po Fleming, 2001).  

 

B. Marentič Požarnik (2000, 152) piše, da gre pri zaznavnem stilu za zaznavni kanal – čutilo, ki 

mu posameznik daje prednost pri sprejemanju in notranji predstavitvi čutnih vtisov iz okolja 

(prav tam). D. Heacox (2009) zaznavni stil opredeli kot učenčevo individualno nagnjenost k 

določenim načinom učenja, ki kaže, čemu daje učenec prednost, kje, kdaj in kako najbolje 

pridobiva in predeluje informacije ali enostavno povedano, gre za razlike v tem, kako se 

posameznik uči. Prvič se pojavi govor o prilagajanju pouka razlikam v zaznavnih stilih učencev 

v 70-ih letih prejšnjega stoletja, in sicer naj bi jih prvi omenil psiholog Jung (Pashler, H. idr., 

2008, 107). T. Ažman (2008) piše, da se učenci  razlikujejo po tem, katerim čutnim kanalom 

dajejo prednost pri zaznavanju, predstavljanju, pomnjenju in sporočanju informacij. Zaznavne 

stile različne teorije delijo glede na različne kriterije47 (Heacox, 2009).  

 

Učni stil je po mnenju B. Marentič Požarnik (2000) soroden pojem spoznavnemu stilu, le da je 

nekoliko širši in zajema tipične strategije učenja pa tudi cilje in pojmovanja učenja. 

Zagovorniki upoštevanja razlik v zaznavnih stilih pri učencih v izobraževanju priporočajo, da 

učitelji spremljajo zaznavne stile svojih učencev in le-tem prilagodijo svoje metode. H. Pashler 

in dr. (2008) opozarjajo, da čeprav obstajajo številni dokazi, da posamezniki izražajo mnenje o 

tem, da se na neki način lažje učijo, še vedno primanjkuje raziskav, ki bi potrdile vpliv 

zaznavnega stila na uspešnost učenja. Kritiki upoštevanja  zaznavnih stilov v šoli (Massa in 

Mayer, 2006 po Pashler,  2008) opozarjajo, da ni dokazov, da bi identifikacija zaznavnega stila 

učenca dejansko pokazala boljše učne rezultate.  

  

                                            
47 D. Heacox (2009) proučuje nekatere teorije učenja in ugotavlja, da nekatere usmerjajo pozornost na naslednje 

elemente: okolje (temperatura, svetloba, zvok), socialna organiziranost (samostojno delo, delo v dvojicah ali 

skupini), fizične okoliščine (stopnja gibljivosti, čas dneva), čustveno razpoloženje (motiviranost, počutje), 

psihološki dejavniki (ali je učenec nagnjen k premišljevanju, naglim odzivom  ali razčlenjevanju). Druge teorije 

učenja (prav tam) proučujejo čutne zaznave in glede na to izhodišče učenec  informacije iz okolja sprejema s 

petimi čuti: vid, sluh, vonj, okus in tip. B. Marentič Požarnik (2000) opozori, da sta čutili vonja in okusa v 

učenje manj vključeni.  
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Najpogosteje se uporablja kategorizacija zaznavnih stilov po J. Eicherju (Eicher idr., 1996), in 

sicer model VAK48 oz. kasneje VARK, saj se je na osnovi nevrolingvističnega programiranja 

(Fleming, 2001) nadgradil. Tako deli učence na tiste, ki imajo prevladujoči: vidni, slušni ali 

kinestetični stil zaznavanja. T. Ažman (2008) vizualni (vidni) stil zaznavanja opisuje kot: 

učenec je organiziran, sistematičen, premišljen, ki raje bere kot posluša, si zapomni predvsem 

slikovno gradivo in si pri tem pomaga s »prevajanjem« besed v skice, slike, miselne vzorce. 

Učitelju informacija o tem, da ima učenec prevladujoči vizualni zaznavni stil, pomeni, da bo pri 

pouku temu učencu oz. skupini učencev pouk prilagodil tako, da bo uporabljal poleg besed tudi 

slike, omogočal tudi branje navodil in miselnih shem. Pomembna je tudi organizacija pouka, ki 

jo učitelj načrtuje, saj učenci z vizualnim zaznavnim stilom potrebujejo stik s telesno govorico 

učitelja, njegovo sliko obraza, raje sedijo v sprednjem delu učilnice. Posebej pozoren mora biti 

učitelj pri razrednih pogovorih, razpravah, okroglih mizah, saj učenci z vizualnim zaznavnim 

stilom običajno želijo tudi podrobna (zaželeno pisna) navodila za delo oz. iztočnice za 

razpravo. Za pouk književnosti je treba vedeti, da vizualni stil učenca pomeni, da bodo učencu 

ilustracije pomemben vir v sprejemanju besedila, da tak učenec raje bere sam, kot da posluša. 

Izpostaviti velja predvsem potrebo učenca po lastni slikanici, saj s tem zadovolji željo po 

slikovni podpori, lastnem branju in hkrati ima boljši pregled nad celoto.  

 

Druga skupina so učenci, ki imajo prevladujoči slušni zaznavni stil, kar pomeni, da sprejemajo 

vtise/informacije iz okolja intenzivneje preko sluha. V učnem okolju to pomeni, da bodo ti 

učenci več pridobili preko verbalnih predavanj, diskusij. Zanje so pisne informacije manj 

pomembne, dokler jih ne slišijo. Za učenca s prevladujočim slušnim zaznavnim stilom je pri 

ukvarjanju s književnostjo in za polno doživetje literarnega besedila ključna učiteljeva 

interpretacija besedila, saj bo učenec iz tona, barve in melodije razbral tako posredne kot 

neposredne besedilne signale. Pri individualnem branju premika ustnice, kar je odraz njegove 

potrebe po glasnem branju in njegovega notranjega govora (govora samim s seboj). Poslušano 

besedilo, zgodbo si zapomni  po vrstnem redu dogajanja, tudi poustvarja raje v govorni obliki 

kot pisni.  

 

Tretja skupina učencev je skupina, ki ima prevladujoči kanal za sprejemanje informacij iz 

okolja tip oz. gib, govorimo o kinestetičnem zaznavnem stilu. Učenci s tem zaznavnim stilom 

                                            
48 Kratica VAK izhaja iz začetnic imen zaznavnih kanalov: visual (vidni), aural (slušni), kinesthetic 

(tipni/gibalni). VARK vsebuje še črko R, ki pomeni read/write (bralno-pisni kanal).  
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potrebujejo aktivno, raziskovalno delo in učenje, ključno spoznanje je to, da so težko dalj časa 

pri miru in težje vzdržijo pri eni aktivnosti. Pri ukvarjanju s književnim besedilom želijo učenci 

s kinestetičnim zaznavnim stilom biti blizu osebe, ki bere (učitelja, sošolca), saj se ga pogosto 

ob doživljanju besedila tudi dotikajo. Med poslušanjem se znajo tudi premikati, gestikulirati, 

saj zaznajo več besedilnih signalov, če so v gibanju. Pri individualnem, tudi glasnem branju  

pogosto in dolgo uporabljajo kazanje s prstom. Kadar obnavljajo književno besedilo (ustno ali 

pisno), se pokaže, da so zaznali celoto, manj pa podrobnosti, govorijo počasi. Posebej 

navdušeni so nad književnimi osebami, ki so »junaki« in so ves čas v »akciji«.  

Obstaja več kategorizacij lastnosti učencev s posameznim zaznavnim stilom, ki naj služijo le 

kot kontrolni seznam in ne kot nekaj dokončnega (Marentič Požarnik, 2000, Ažman, 2008), saj 

se ti stili med seboj mešajo in se pri redkokaterem učencu pojavijo v »čisti« obliki oz. se skozi 

leta celo modificirajo, prav tako pa je pomembna tudi kombinacija učenčevega zaznavnega stila 

z učiteljevim. B. Marentič Požarnik (2000) ugotavlja, da so najboljši rezultati takrat, kadar se 

učenčev in učiteljev zaznavni stil ujemata, vendar pa je najpomembnejše, da  je učitelj dovolj 

prožen in prilagodljiv, da svoj način dela prilagaja vsem stilom.  

Kadar govorimo o stilih učenja, najpogosteje omenjamo avtorja Kolba, ki je svoj model učnih 

stilov oblikoval na izkustvenem učenju. Gre za to, da razlike v učnih stilih med učenci temeljijo 

na enem od štirih polov (Hawk, Shah, 2008). B. Marentič Požarnik (2000, 158) razlaga, da 

nekaterim že po naravi bolj leži učenje iz konkretne izkušnje, drugim pa na osnovi abstraktnih 

spoznanj in zato učenci sčasoma razvijejo značilne poudarke na enem od navedenih polov in 

navado, da se pri spoznavanju opirajo predvsem nanje – gre za modalitete učenja in 

kombinacija dveh močnih modalitet opredeli stil učenja49, ki je lahko akomodativen, 

asimilativen, divergenten in konvergenten.  

 

3.5.3 Razlike med učenci glede na učni tempo 

 

Tempo učnega reagiranja, dojemanja, dela, napredovanja ni zgolj kognitivnega izvora, čeprav 

potrjujejo raziskave sorazmerno visoko soodvisnost med tempom učenja in nadarjenostjo 

                                            
49 Akomodativni stil (dejavnež) je usmerjen v akcijo, se prilagaja okoliščinam, zanemarja teorije, zmožen je 

tvegati, praviloma je nepotrpežljiv, probleme rešuje intuitivno. 

Konvergentni tip (preizkuševalec) želi gotovost, deduktivno razmišlja, rešuje probleme z enim (najboljšim) 

odgovorom, označuje ga togost, ima ozke interese in praviloma ne upošteva ljudi. 

Divergentni stil (sanjač) ustvarja nove ideje, je miselno prožen, stvari presoja z različnih vidikov, upošteva 

čustva, fantazije, vrednote, kaže interes za ljudi, je pa neuspešen v konkretni situaciji, ker je preveč v oblakih. 

Asimilativen tip (mislec) kaže interes za teorijo in gradi teoretične modele, povezuje ideje ob induktivnem 

sklepanju, je pa brez interesa za ljudi in aplikacijo idej. (Marentič Požarnik, 2000 po Kolbu, 1984). 
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učenca, vendar vplivajo nanj še drugi iracionalni dejavniki, kot so motiviranost, zanimanja, 

moralni odnos do dela, odgovornost, razvitost učnih spretnosti, temperament ipd., ter še zlasti 

kakovost pouka (Strmčnik, 1987, 59). B. Marentič Požarnik (2000) opredeli kognitivni tempo, 

ki pomeni nagnenje k impulzivnemu oz. refleksivnemu odzivanju v problemskih situacijah. 

Učenci, za katere je značilen impulzivni stil, običajno v razgovorih prvi povedo odgovor in to 

posledično pripelje tudi do precej napak; refleksivni stil pa je značilen za učence, ki se za 

odgovarjanje odločajo počasneje, premišljeno in zato  z manj napakami. Avtorica (prav tam) 

omenja raziskave na mlajših šolarjih in starejših predšolskih otrocih, ki so pokazale, da gre za 

razmeroma stalno lastnost, ki ni povezana s sposobnostmi, ampak bolj s samoregulacijskim 

učenjem. Impulzivni otroci so v nižjih razredih osnovne šole manj uspešni pri pisanju, 

računanju, branju in risanju, a kot močna področja se kažejo dramsko področje, humor, ples.  

»Učitelj se mora zavedati, da je za nekatere odgovore potrebna tudi tišina in dovolj 

časa za premislek. Dobro je, da uvede pozivanje k odgovoru, in sicer takrat, ko vsi 

učenci vedo, da se tako razvija komunikacija med vsemi, ne le med najuspešnejšimi oz. 

najhitrejšimi učenci. Cashin (1995) navaja pomembnost spodbujanja postavljanja 

vprašanj pri učencih in krepitev zavedanja pri učiteljih, da postavljeno vprašanje 

učenca usmerja v raziskovalno učenje. A. Tomič (2002) poudarja razumljivost tega, da 

učitelj enakomerno razporedi vprašanja med vse učence in upošteva naslednje 

zaporedje: vprašanje, premor, poziv učenca, premor, odgovor učenca, povratna 

informacija. E. Labinowicz (1980) priporoča, da naj učitelj, potem ko je postavil 

vprašanje, malo počaka, preden pokliče učenca, da mu odgovori. N. Jaušovec (1987) 

piše tudi o tem, da se s podaljšanjem čakalnega časa na odgovor pojavijo pozitivne 

spremembe tudi pri učitelju. Njegova vprašanja so namreč bolj pestra in njegov odnos 

do počasnejših otrok je strpnejši, ker spozna njihove zmožnosti. Velika ovira pri 

aktiviranju miselne aktivnosti otrok je pomanjkanje odmorov za razmišljanje. Mira 

Cencič (1990, 90) navaja, da je to verjetno posledica učiteljeve bojazni, da bo v razredu 

po nepotrebnem zapravljal čas, in predsodka, da je treba pri pouku nenehno govoriti. 

Učenec lahko daje hiter odgovor le na vprašanja, pri katerih premislek ni potreben. Na 

zahtevnejša vprašanja je mogoče odgovoriti le po opravljenih določenih miselnih 

operacijah. Učitelj mora ločiti različne vrste molka. To je odvisno od tega, v kateri fazi 

učne ure oz. pri katerem tipu učne ure se molk pojavi. Razlikovati je potrebno, na 

primer, med molkom po zahtevnejših vprašanjih pri obravnavi nove učne snovi in med 

molkom pri ponavljanju. Zahteva učitelja po hitrem odgovoru prinaša še eno past, in 
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sicer ko učitelj k odgovoru pozove tistega učenca, ki je prvi dvignil roko, s tem pa 

prekine miselni tok vseh ostalih, še razmišljujočih učencev. M. Cencič (1990) pravi, da 

počasnejši učenci v takem primeru sploh ne začnejo razmišljati, ker spoznajo, da je 

nesmiselno in neučinkovito, saj njihovi fleksibilnejši, hitrejši in impulzivnejši vrstniki 

odgovarjajo in mislijo namesto njih. Seveda pa se pojavi vprašanje, ali to ne zavira 

miselnega toka hitrejših, nadarjenih otrok v razredu. Temu problemu se lahko učitelj 

izogne tako, da od teh učencev zahteva pisno odgovarjanje, delo v parih, razgovor v 

manjši skupini.« (prim. L. Novak, 2009). 

 

Pri pouku književnosti se metoda razgovora pogosto uporablja v fazi motivacije za branje 

besedila, predvsem pa v fazi interpretacije besedila. Učitelj naj bi že med pripravo na 

interepretacijo besedila predvidel organizacijo razgovora in morebiti pripravil za različno hitre 

učence drugačne oblike dela ali pa drugačna vprašanja, ki bodo učence ustrezno miselno 

zaposlila.  

 

F. Strmčnik (1987, 59) poudarja, da je variabilnost razlik v tempu zlasti odvisna od zahtevnosti 

učnih ciljev, vsebin in od zanimanja učencev in to ilustrira s starejšim primerom (prav tam po 

Eyferth, 1974), kjer je individualni sistem pouka dokazal, da so se bistri učenci hitreje učili le 

pri težji snovi. Zelo aktualno je lahko tudi po več kot 20 letih svarilo F. Strmčnika (1987, 60), 

da šola časovnim razlikam ne posveča skoraj nikakršne pozornosti, saj jih pretežno frontalni 

pouk prikriva oz. učenci smejo končati delo prej, kot je predvideno, ne smejo pa zamujati in 

zavirati učnega tempa. 79. člen Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63/13 z dne 26. 7. 

2013) določa tudi možnost hitrejšega napredovanja za učence, ki dosegajo nadpovprečne 

rezultate v učenju.  Govorimo o t. i. akceleraciji kot hitrejšem napredovanju učencev, ki ni 

vezano na zaporedno prehajanje učencev iz razreda v razred, ker zaradi svoje nadarjenosti v 

krajšem času dosegajo cilje, predvidene za posamezni razred (Terminološki slovarček, 2009), 

in je lahko razredna ali predmetna (Bela knjiga, 2013, 340) v obliki preskoka razreda, 

zgoščevanja kurikula itd. Zakon o osnovni šoli (79. člen) predvideva, da o hitrejšem 

napredovanju učenca odloča učiteljski zbor v soglasju s starši. Empirične ugotovitve (Bezić, 

Deutsch idr., 2011) kažejo na zelo redke primere razredne in predmetne akceleracije, saj 

približno 13 % šol tako v prvem, drugem ali tretjem razredu ponudi možnost hitrejšega 

napredovanja.  
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3.5.4 Razlike med učenci glede na kognitivne strukture oz. predznanje 

 

Z vidika kognitivistov50 je za uporabnost znanja in za nadaljnje učenje pomembna zlasti 

strukturiranost znanja; kakšni odnosi obstajajo med usvojenimi podatki, pojmi, značilnostmi, 

kakšna je obstoječa kognitivna struktura (Marentič Požarnik, 2000, 162). Govorimo o razlikah 

med učenci glede na predznanje. F. Strmčnik (1987, 57) poudari, da je predznanje izredno 

pomemben pobudnik, ne le učne individualizacije in diferenciacije, marveč tudi učnega 

osamosvajanja učenca in navajanja na permanentno samoizobraževanje in da mora šola zato te 

razlike med učenci čimprej in čimbolje spoznati, da bi jih mogla upoštevati pri vsakodnevnem  

neposredno in posredno videnem učnem delu, spodbujati mora učence za samoizobraževanje, 

jih metodično usposabljati, predznanje pa enakovredno vključevati v sistem šolskega 

izobraževanja. Pomembnost povezovanja neformalnega in formalnega učenja potrdi tudi E. De 

Corte (2013, 52). Komljanc (po Black, 2008) pravi, da je zato, ker učenci v šolo prihajajo z 

različnim predznanjem in interesi, vsako poučevanje brez poprejšnjega preverjanja znanja in 

razumevanja lahko manj učinkovito. J. Hattie (2009, 202) opozarja na precejšen vpliv 

preznanja na nadaljnje uspehe učenca in poudari, da je pouk tem uspešnejši, čim bolj izhaja iz 

predznanja. Zato je potrebno diagnostično preverjanje in spremljanje v vseh fazah poučevanja 

zaradi načrtovanja in spremljanja napredka, saj z načrtnim poučevanjem in spremljanjem učitelj 

ne le opredeli učne motnje in šibkosti, ampak odkrije možnosti za učenje. Pomembna naloga 

učitelja je, da pred branjem novega besedila aktivira predznanje/izkušnje učencev oz. pomaga 

učencem pri organizaciji tistega, kar oni že vedo o določeni temi oz. pri aktivaciji izkušenj ter 

jim zagotovi ustrezno predznanje in skuša povezati staro znanje z novim. P. R. Pintrich (2005) 

opozarja, da je treba pri odkrivanju predznanja iskati tako vsebinsko znanje (informacije, 

podatke, dejstva, pojme, sheme), proceduralno znanje ter pogojno znanje ali znanje o 

okoliščinah (kamor spada tudi metakognitivno znanje). B. Marentič Požarnik (2000, 161) 

navaja raziskave, ki potrjujejo pomen prejšnjega znanja za uspeh v nadaljnjem učenju, saj z 

razlikami v specifičnem ali splošnem predznanju pojasnijo več razlik v poznejšem znanju kot 

sami rezultati na testih sposobnosti (korelacija predznanje cca = 0,70, sposobnosti pa 0,50). E. 

                                            
50 Sodobnika M. Schneider in E. Stern (2013) kognitivni pogled na učenje strneta v deset temeljnih ugotovitev, 

in sicer učenje: 1 – izvaja predvsem učenec; 2 – mora upoštevati učenčevo predznanje; 3 – terja povezovanje 

struktur znanja; 4 – skrbi za ravnovesje med usvajanjem konceptov, veščin in metakognitivnih kompetenc, 5 – s 

hierarhičnim organiziranjem temeljnih koščkov znanja gradi kompleksne strukture znanja; 6 – lahko s pridom 

uporablja strukture zunanjega sveta pri organiziranju struktur znanja v umu; 7 – je omejeno z zmožnostjo ljudi za 

procesiranje informacij; 8 – je učinek dinamičnega prepletanja čustev, motivacije in kognitivnih procesov; 9 – 

gradi prenosljive strukture znanja; 10 – terja napor in čas.  
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De Corte (2013 po Dochy, 1996) potrjuje omenjeno korelacijo s študijami, ki kažejo, da 

predznanje razlaga od 30 % do 60 % variance pri rezultatih učenja. M. Schneider in E. Stern 

(2013 po Stern, 2001) povzemata raziskave, ki kažejo, da lahko na osnovi predznanja bolje 

napovemo prihodnje kompetence ljudi kot s pomočjo testov inteligentnosti. R. E. Mayer (2013 

po Kalyuga, 2005) opozarja, da so lahko učinkovite metode poučevanja za slabše učence pri 

boljših neučinkovite ali celo škodljive. I. Ferbežer (2006 po Ericsson in Charness, 1994; 

Schneider, 1993)  piše o dokazih, ki kažejo, da so odlični dosežki učencev v glavnem zasnovani 

na obsežnem področju specifičnega znanja in na kognitivnih spretnostih, ki so pridobljene kot 

rezultat intenzivnega  in dolgo časa trajajočega treninga ter prakse. Učencu pa ni dovolj samo 

pridobivanje določenih pojmov in spretnosti, temveč mora pridobiti tudi občutek za situacije z 

nalogami, v katerih je pomembno in koristno te spretnosti uporabiti,  ter to, da učenec postane 

naklonjen temu ravnanju in to v zelo različnih okoliščinah (Ferbežer, 2006 po Perkins, Jay in 

Tishman, 1993).  

 

M. Juriševič (2012 po Robinson in Clinkenbeard, 2008) piše, da se nadarjeni otroci na 

kognitivnem področju od svojih vrstnikov razlikujejo prevsem v stopnji in ne v vrsti 

kognitivnih procesov, kar pomeni, da hitreje sprejemajo in procesirajo informacije; prej, hitreje 

in bolje rešujejo probleme; imajo obsežnejši spomin in bolj učinkovito pomnjenje, uporabljajo 

več  miselnih stretegij, ki jih uporabljajo tudi pogosteje, uporabljajo več vidno prostorskih 

predstav in so bolj selektivni pri procesiranju informacij, hitreje usvojijo abstraktno raven 

mišljenja, bolj učinkovito povezujejo znanje z več področij ter imajo prefinjen smisel za humor.  

 

Ko govorimo o predznanju, sta za razvoj bralne kompetence izrednega pomena razvoj in širina 

besedišča, s katerim otrok vstopa v šolo. Od učencev s širokim besednim zakladom lahko 

pričakujemo napredek tudi pri branju in razumevanju, tisti, ki določenih besed ne uporabljajo 

pri govorjenju, pa jih tudi v pisnem besedilu ne morejo razumeti. To Eurydice (2011, 35) 

podpre z ugotovitvami raziskav, ki kažejo, da je obseg besedišča, ki ga otroci pridobijo v vrtcu, 

pomemben napovednik za bralno razumevanje sredi osnovnošolskega izobraževanja (Eurydice, 

2011 po Scarborough, 1998), kakor je tudi govorno besedišče ob koncu 1. razreda pomemben 

napovednik bralnega razumevanja za 10 let vnaprej (Eurydice, 2011 po Cunningham in 

Stanovich, 1997). Začetne razlike pri besednem zakladu se zelo hitro povečujejo (učenci, ki 

vstopajo v šolo z omejenim besednim zakladom, se čedalje bolj ločujejo od svojih vrstnikov, ki 

so šolanje začeli z bogatim besediščem) (Eurydice, 2011 po Biemiller in Slonim, 2001). 
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Hattijeve metaanalize (2009, 131) kažejo, da ima otrokovo besedišče visok vpliv na njegove 

dosežke, zato priporoča načrtno, sistematično skrb za širjenje besednega zaklada, kar lahko 

povežemo tudi z mnenjem Scotta (2005, 200), ki kot predpogoj za to, da učenec postane 

uspešen bralec, postavi dobro obvladovanje oz. pravilnost spoznavanja in identificiranja 

pomena 95 % besedišča. M. Vidmar in P. Tymms (2009, 7) pišeta, da ob vstopu v šolo 56 % 

otrok pravilno napiše svoje ime, 31 % otrok pravilno napiše ime in priimek, 22 % otrok 

pravilno poimenuje vse črke abecede (4 % pa nobene črke), 75 % otrok ne doseže točk pri 

nalogi branja, 10 % otrok bere, kar kaže na to, da so razlike med otroki v razvoju bralne 

zmožnosti že v izhodišču zelo velike, predvsem pa avtorja poročila opozarjata, da so v 

temeljnih kompetentnostih51 otrok že ob vstopu v šolo velike razlike. Pri pouku književnosti je 

predznanje povezano z literarnoestetskimi izkušnjami, ki jih ima otrok s srečanj z literarnimi 

besedili, največkrat iz svojega družinskega okolja.  

3.5.5 Razlike med učenci glede na inteligentnost po Gardnerju 

 

Teorija o mnogoterih inteligencah po Gardnerju (1995) je nastala na osnovi raziskav različnih 

kultur  in predpostavlja, da je človek skozi svoj razvoj razvil več inteligenc. H. Gardner (1983) 

je inteligentnost opredelil kot hipotetični konstrukt, ki se uporablja za opis širokega vedenja 

(kognitivne funkcije, povezane s pozornostjo, vztrajnostjo, socialno odgovornostjo, zaznavno-

motorično koordinacijo), opisanega kot inteligentnost. Inteligentnost, ki jo je H. Gardner 

vključil v svoj model, je morala ustrezati več kriterijem, in sicer: mogoče jo je umestiti v 

možganskem centru; obstajajo posamezniki z izrazito neenakomernim profilom  inteligenc; ima 

prepoznaven razvoj od začetka do visoke stopnje mojstrstva; v različnih kulturah obstajajo 

izjemni posamezniki z izrazito razvito določeno sposobnostjo (Marentič Požarnik, 2000, 146). 

Na osnovi tega je Gardnerju uspelo identificirati devet inteligentnosti, ki jo je opredelil kot 

zmožnost reševanja problemov ali ustvarjanja izdelkov, ki so cenjeni v enem ali več kulturnih 

okoljih. To so:  

- Jezikovna inteligentnost – zajema razumevanje in uporabo jezika. T. Armstrong 

(2000, 25) opiše otroke z razvito jezikovno inteligenco kot tiste, ki radi berejo, 

                                            
51 Slovenska različica preizkusa meri jezikovne (t. i. zgodnjo pismenost) in  matematične (računski pojmi in  

spretnosti) kompetentnosti ter obsega štiri sklope: besedni zaklad, zavedanje fonetičnih pravil (ponavljanje in  

rimanje), zgodnje branje ter zgodnja matematika. Zgodnje branje obsega naslednje naloge: pisanje, bralni 

»pojmi« (npr. pokaži črko, besedo, začetek stavka ipd.), poznavanje črk, prepoznavanje besed ter branje. 

(Vidmar, Tymms, 2009, 7). 
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pišejo, govorijo in se igrajo z besedami, radi imajo veliko zvokov, knjige, 

križanke, radio, poslušajo zgodbe, imajo dober spomin za imena, datume, zgodbe.  

- Glasbena inteligentnost obsega področje ritma in melodije in je nekoliko povezana 

s prostorsko in z logično, ne pa tudi z jezikovno inteligenco (Marentič Požarnik, 

2000, 147). Otroci s to inteligenco (glasbeno bistri) imajo zmožnost zapomnjenja 

melodije, smisla za ritem in preprosto uživanje ob glasbi (Armstrong, 2000, 19).  

- Logično matematična inteligentnost obsega ravnanje s številskimi in drugimi 

abstraktnimi simboli (Marentič Požarnik, 2000). Otroci z razvito to inteligenco 

(številčno bistri) opazijo vzorce in povezave, dobro sklepajo in predvidevajo.  

- Prostorska inteligentnost zajema znajdenje v prostoru oz. zmožnost vizualizacije 

slik, predstavno bistri učenci imajo radi sestavljanke, labirinte, oblikujejo, 

sestavljajo, sanjarijo in se pretvarjajo ter tako izražajo svoja čustva (tudi skozi 

umetnost) (Armstrong, 2000, 18).  

- Telesno gibalna inteligentnost obsega občutek za lastno telo in njegovo spretno 

uporabo (Marentič Požarnik, 2000, 147). Telesno oz. gibalno bistri otroci radi 

plezajo, tečejo, se premikajo, igrajo igro vlog itd.  

- Medosebna (interpersonalna) inteligentnost pomeni zmožnost opazovanja in 

razlikovanja čustev, namer, značajev drugih ljudi in omogoča vživljanje in 

sodelovanje (prav tam). Osebno bistri otroci se učijo iz napak, dobro postavijo 

cilje, ki jih želijo doseči, pišejo dnevnike, se ukvarjajo s posebnimi konjički, radi 

se samostojno igrajo itd. (Armstrong, 2000, 31).  

Prvotno Gardnerjevo delo (1995) vsebuje le šest naštetih inteligenc, kasneje je dodal še tri 

(najprej znotrajosebno in kasneje še naravoslovno (leta 1999)  in duhovno (v letu 2008).  

- Znotrajosebna (intrapersonalna) inteligentnost omogoča dostop do lastnega 

notranjega miselnega in čustvenega sveta (Marentič Požarnik, 2000, 147). Intra-

osebna inteligenca je sposobnost, da učenec razume svoje misli in čustva, uporabi 

to vedenje pri načrtovanju in usmerjanju svojih ciljev. 

- Naravoslovna inteligentnost je zmožnost posameznika, da prepoznava in razlikuje 

živalski in rastlinski svet ter druge naravne oblike.  

- Duhovna inteligentnost – gre za zmožnost zaznati in reševati vprašanja o 

človeškem obstoju, kot je smisel življenja, zakaj umremo, kako smo prišli na svet 

itd. 
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H. Gardner (1995) opredeli, da ima vsak človek vseh devet inteligenc, ki jih v različnih 

kombinacijah uporablja v življenju. Iz raziskav, študij primera je razvidno, da je nemogoče in 

tudi praktično neizvedljivo, da učitelj v vsako svojo učno uro/enoto vključi vse prepoznane in 

zaznane inteligentnosti pri učencih (Heming, 2008 po Fogarty, 2005). T. Armstong (2000) 

predstavi primer, kako lahko razvijamo več inteligenc hkrati, npr. če učenec bere, se zdi, da je 

le besedno bister, vendar branje spodbudi tudi predstavno bistrost (vizualizacija teksta in 

ustvarjanje podob iz vsebine), je tudi telesno bister, če bere naglas, in pa osebno bister, ko 

povezuje prebrano z lastno zunajbesedilno izkušnjo. H. Gardner (2006) poudari, da je v vsakem 

posamezniku vseh devet inteligenc neenakomerno porazdeljenih, sčasoma se spreminjajo, vsak 

učenec pa ima drugačno sestavo teh inteligenc (primerja jih z originalnostjo prstnega odtisa). A. 

L. Heming (2008, 10) poudarja, da osnovno razumevanje vseh vrst inteligentnosti opredeljuje, 

da vse lahko delujejo in se razvijajo skupaj, lahko pa tudi ločeno. Prvotno H. Gardner ni 

načrtoval aplikacije terorije mogoterih inteligenc v šolski prostor, ker se ni ujemala s programi 

usposabljanja za učitelje, ampak s časom so učitelji sami začeli raziskovati in iskati pojasnila za 

dramatične razlike, ki so jih zaznali pri učencih in v njihovem načinu učenja (Heming, 2008 po 

Viadero, 2003). Učitelji so iskali tudi odgovore na vprašanja učiteljev glede učencev, ki so 

sposobnejši, ampak na testiranjih neuspešni (Heming, 2008 po Guignon, 2004). H. Gardner 

(2006, 84) piše, da njegova teorija lahko okrepi idejo, da imajo posamezniki veliko talentov, ki 

se lahko uporabijo za razvoj različnih področij v družbi, in da se posamezniki lahko učijo na 

različne načine.  

 

3.5.6 Razlike med učenci glede na družbenoekonomske in družinske dejavnike v 

okolju 

 

Dejavniki iz družinskega okolja, ki vplivajo na otrokovo uspešnost/neuspešnost v šoli, so poleg 

socialno-ekonomskega statusa duševno zdravje staršev, starševsko vključevanje in podpora ter 

stresni dogodki v družini (White, 1982; Sameroff idr., 1993; DuBois idr., 1994). Na proces 

učenja in s tem na razlike med učenci imajo učinke tudi t. i. statusne spremenljivke, kakršni sta 

družbenoekonomsko poreklo in struktura družine, pri čemer družbenoekonomski položaj (SES) 

obsega človeške, finančne in družbene vire v družini (Schneider, Keesler in Morlock, 2013, 

231) in le nekateri od njih so: izobrazba staršev, pričakovanja staršev, struktura družine, 

zaposlitvene izkušnje staršev, stopnja odzivnosti in občutljivosti skrbnikov, slog starševstva, 

stališča staršev, vključenost staršev v šolsko delo …  
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Številne raziskave so pokazale povezavo SES in dosežkov učencev, pri čemer je med 

sestavinami SES najmočnejši dejavnik izobrazba staršev (prav tam po Boyle idr., 2007). Kažejo 

se tudi povezave med dosežki otrok in pričakovanji staršev, saj so v družinah z več 

ekonomskimi in družbenimi viri ta pričakovanja višja (Schneider idr., 2013 po Sewell in 

Hauser, 1972, 1980). Struktura družine ima določeno vlogo v otrokovem učenju in otroci iz 

enostarševskih družin bolj verjetno doživijo negativne razvojne izide (Schneider idr., 2013 po 

Park, 2007, Pong idr., 2003). Velikost družine in odgovornost staršev sta dejavnika, ki z veliko 

verjetnostjo vplivata na učenje otrok in socialne veščine, saj sta povezana s količino časa, ki ga 

starši posvetijo interakcijam s svojimi otroki (Schneider idr., 2013). Značilnosti dela staršev in 

odnos staršev do njihovega dela lahko pri odraščajočih otrocih oblikujejo vrednote o delu, 

posebej če gre za zaposlitve, ki jih mladi vidijo kot sprejemljive izbire za njih same (Schneider, 

2013 po Jodl idr., 2001; Kracke, 2002; Rathunde idr., 2000). Študije kažejo na povezavo med 

značilnostmi poklica staršev in izraženimi željami najstnikov, da bi, ko bodo odrasli, našli 

podobno delo, kot ga opravljajo starši, kar še posebej velja za očete (Schneider idr., 2013 po 

Kalil idr., 2005 in Weinshenker, 2005). Čeprav je SES eden od najpomembnejših dejavnikov v 

učenju otrok, lahko dejanja staršev – ne glede na ekonomske in socialne omejitve, s katerimi se 

soočajo – povzročijo spremembe v kognitivnem in socialnem razvoju njihovih otrok, saj 

stopnja odzivnosti in občutljivosti skrbnika za otrokove potrebe že od zgodnjega otroštva vpliva 

na to, da otrok razvije varen vzorec pripadnosti, to je trajno povezanost z drugim človeškim 

bitjem (Schneider idr., 2013 po Belsky in Fearon, 2002 in Kivijarvi idr., 2001). Tudi slog 

starševstva določa razlike med učenci, in sicer če govorimo o treh slogih starševstva: 

avtoritarnim, permisivnim in avtoritativnim, potem lahko navedemo rezultate po M. Schneider 

idr. (2013, 235), ki piše, da je avtoritativno starševstvo povezano z mnogimi pozitivnimi 

rezultati pri adolescentih, vključno s kognitivnimi in socialnimi veščinami ter čustveno 

blaginjo.  

 

Majhni otroci bodo v družinah, ki imajo na razpolago bogate vire, bolj verjetno imeli večji 

besedni zaklad kot otroci v družinah z manj viri, pri čemer se te razlike rade sčasoma povečajo; 

otroci v prikrajšanih družinah do starosti treh let razvijajo besedišče, ki obsega komaj polovico 

besedišča tistih, katerih družine so v prednosti (Schneider idr., 2013 po Biemiller, 2006 in 

Brooks-Gunn in Markman, 2005). Študija transkripcije posnetkov interakcije med starši in 

otroki (starih od enega do treh let) je pokazala, da so se otroci, rojeni v domovih z manj 
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ekonomskimi viri, naučili manj besed, imeli manj pogoste izkušnje z uporabo besed v 

interakciji z drugimi in so počasneje pridobili besedišče (Schneider idr., 2013 po Hart in Risley, 

1995). Stališča staršev do branja pomembno vplivajo na poglede otrok na branje in na njihovo 

zavzetost v procesu opismenjevanja (Schneider, 2013; Baker, Scher in Mackler, 1997 in 

Hewwison in Tizard, 2007). Longitudinalne študije potrjujejo močno povezavo med 

vsakdanjim sodelovanjem staršev pri domačih učnih aktivnostih ter otrokovim intelektualnim in 

socialnim razvojem (Eurydice, 2011 po Harris in Goodall, 2007), kakor tudi povezavo med 

sodelovanjem staršev in bralnim razvojem otroka (Eurydice, 2011 po Brooks idr., 2008). 

Določene dejavnosti, ki jih starši izvajajo skupaj s svojimi otroki in so povezane s pismenostjo, 

so lahko učinkovitejše od drugih, saj Eurydice (2011, 114) omenja metaraziskavo Senechala iz 

leta 2006, v kateri so primerjali tri tipe delovanja staršev: starši otroke učijo posebnih bralnih 

spretnosti, starši poslušajo, ko otroci berejo, in starši berejo svojim otrokom in ugotovili, da vsi 

trije tipi dejavnosti pozitivno vplivajo na  bralne dosežke otrok, vendar pa so bili starši, ki so 

svoje otroke učili bralnih spretnosti, dvakrat učinkovitejši kot starši, ki so svoje otroke  

poslušali brati in šestkrat učinkovitejši od staršev, ki so svojim otrokom brali. Pri tej raziskavi 

je zanimivo to, da socialnoekonomski položaj družin ni imel vpliva na učinkovitost pomoči 

staršev in rezultati so veljali tako za otroke z večjim tveganjem za bralne težave kot tiste brez 

tega tveganja (prav tam).  

Kulturno posredovane norme in vedenja imajo lahko globoke in dolgotrajne učinke in do 

prenosov nekaterih od teh pride pri pouku med učitelji in učenci (Schneider idr., 2013, 232). V 

večini držav, vključenih v raziskavo PIRLS (2006), ima lahko priseljenski položaj pomembne, 

škodljive učinke na bralne dosežke, posebno pri učencih, ki doma govorijo drug jezik, kot je 

učni jezik v šoli, vendar se vpliv domačega in družinskega okolja po državah razlikuje, kar 

nakazuje, da znajo v nekaterih izobraževalnih sistemih močno povezavo med okolji in dosežki 

zmanjšati (Eurydice, 2011 po OECD, 2010).  

 

T. Plevnik (2011) povzema raziskavo PIRLS 2006, ki kaže, da so otroci iz družin z nizkim 

socialnoekonomskim statusom, ki so brali že pred šolo, napredovali veliko slabše kot njihovi 

socialnoekonomsko močnejši vrstniki. V raziskavi PISA (2011) je bilo ugotovljeno, da domače 

in družinsko okolje močno vplivata na učenčeve bralne dosežke (Eurydice, 2011 po OECD, 

2004 in 2010). Tudi mednarodna raziskava PIRLS opozarja na vpliv socialno-ekonomskega 

izvora učencev in kaže, da na učenčeve bralne dosežke zelo vplivata izobrazbena in poklicna 

raven staršev (Mullis idr., 2007). Večina šibkih bralcev ima manj izobražene starše, prihajajo iz 
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socialno in ekonomsko prikrajšanih družin, kjer primanjkuje  izobraževalnih virov, tudi knjig 

(Eurydice, 2011, 26). Raziskava PIRLS 2006 (Eurydice, 2011, 117),  ki poroča, da ima 

precejšen  učinek  na otrokove dosežke pri branju tudi bralno okolje, ki so ga izmerili s 

številom knjig in številom otroških knjig doma, pri čemer je število otroških knjig 

pomembnejše od števila drugih knjig, in sicer gre za značilno pomemben vpliv v vseh 

evropskih državah. Bralni dosežki otrok po raziskavi PIRLS 2006 (Horvat Doupona, 2009) so 

pokazali, da so boljši bralci otroci bolj izobraženih staršev, otroci, kjer doma govorijo 

slovensko, otroci, ki izven šole berejo za zabavo, otroci, katerih starši več berejo, otroci, ki 

obiskujejo glasbeno šolo, deklice in otroci, ki obiskujejo šolo, ki izkazuje visoka pričakovanja 

do vseh otrok. Enak trend se pokaže tudi v raziskavi PIRLS 2011.  

 

3.5.7 Razlike med učenci glede na motivacijo52 

 

Motivacija in čustva so pomembni dejavniki mišljenja in učenja. Motiviranost za šolsko učenje 

je kompleksen pedagoškopsihološki fenomen, ki se na teoretski ravni sooča z mnogimi 

parcialnimi konceptualnimi in metodološkimi rešitvami in je ključni dejavnik dinamike učnega 

procesa: motivirani učenci z učenjem pričnejo, se učijo /…/ in pri učenju vztrajajo, vse dokler 

ne zaključijo s svojimi nalogami, poiščejo rešitev ali ne dosežejo zastavljenih učnih ciljev 

(Juriševič, 2006, 7). Termanova študija talentov (prav tam po Gagne in StPere, 2002) je 

pokazala, da motivacija ni povezana z znanjem  le v najožjem smislu, temveč so vztrajnost, 

oblikovani cilji, samozaupanje in neodvisnost od občutkov manjvrednosti kot motivacijske 

sestavine pomembni indikatorji življenjske uspešnosti. Tudi F. Strmčnik (1987, 60) opozarja, 

da je ugodno ali neugodno učno počutje bistven pogoj za uspešnost učnih pogojev in to toliko 

bolj kolikor bolj povprečne so učne sposobnosti učencev, vendar pa so tudi pri učencih z 

                                            
52 Od 60-ih let prejšnjega stoletja se je razvilo več teoretskih pogledov na motivacijo (po Marentič Požarnik, 

2000). Behavioristična teorija (Skinner in Thorndike)  podkrepitve gradi na tem, da so za izvajanje in 

ponavljanje nekega ravnanja pomembne predvsem njegove posledice – podkrepitve, ki so bodisi pozitivne ali 

negativne. Psihoanalitično pojmovanje (Freud) opozarja na to, da izvira motivacija v veliki meri tudi iz naših 

nezavednih potreb in nagonskih silnic. Kognitivistični pogled na motivacijo  v ospredje  postavi posameznikove 

cilje, pričakovanja, razlage in predvidevanja, konstruktivistični pogled  pa še posebej poudari, da je vsak človek 

motiviran nekoliko drugače, saj si vsak različno razlaga vplive (Marentič Požarnik, 2000). Humanistično 

usmerjeni psihologi (prav tam po Fromm, Maslow in Rogers)  menijo, da človekovo dejavnost sprožajo in 

uravnavajo notranje, njemu lastne silnice, pomembna je zlasti  težnja po razvoju lastnih zmožnosti po 

samouresničevanju, tako Maslow razlikuje več potreb: fiziološke potrebe, potrebe po varnosti, zaščiti, potrebe po 

pripadnosti in ljubezni, potreba po spoštovanju, potreba po spoznavanju, estetske potrebe, potreba po 

samospoštovanju. Marentič Požarnik (2000) omenja še sodobnejše pojmovanje in pogled na motivacijo, to je 

kontrolna teorija ali teorija izbire (po Glasserju), ki poudarja, da se moramo naučiti prevzeti kontrolo nad svojim 

življenjem in to naučiti tudi učence, saj s tem rešimo problem zunanje prisile k učenju in učence naučimo 

zadovoljevati osnovne potrebe: potreba po preživetju, pripadnosti, moči in vplivu, svobodi in zabavi.  
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razvitimi učnimi sposobnostmi njihova učna vztrajnost, intenzivnost, prizadevnost in 

natančnost močno odvisni od motivacije in interesov53.  Kadar govorimo o motivaciji, je treba 

ločiti motivacijo v najširšem smislu, učno motivacijo in za naše področje tudi bralno 

motivacijo, o uvodni motivaciji kot didaktičnem koraku pri pouku književnosti bomo govorili v 

naslednjih poglavjih.  

Sodobne teorije o motivaciji (Schneider in Stern, 2013, 76) opozarjajo, da na motivacijo ne 

moremo gledati kot na nekaj, kar je vključeno ali izključeno, ampak kot na večplasten 

dinamičen proces, kjer posamezne plasti krepijo oz. slabijo druge. Avtorja (prav tam) tako 

opredelita tri ključne značilnosti: motivacija se spreminja postopoma in dinamično; motivacija 

pospešuje učne procese, vendar je tudi učinek procesov, kakršna sta razmišljanje o lastnih 

kompetencah in njihovo spoznanje; h kompleksnosti motivacije in spoznavanja prispevajo 

učenčevi cilji, to, kar misli o lastnih kompetencah, njegovo razmišljanje o lastnih uspehih in 

neuspehih ter interesi. Več raziskav je potrdilo, da tisti učenci, ki verjamejo, da so kos 

določenim izzivom na nekem področju, izbirajo zahtevnejše probleme, vlagajo več truda, 

vztrajajo dalj časa in vpisujejo predmete, ki niso obvezni (Boekaerts, 2013, 88). F. Strmčnik 

(1987, 60) govori o različnih motivih, po katerih se tudi učenci razlikujejo: primarni motivi so 

bolj notranji, stvarno prilagojeni (npr. doživljenje uspeha, zanimanje, vedoželjnost) in 

sekundarni, ki prihajajo od zunaj (npr. pohvala, ocena). Govorimo o t. i. notranji in zunanji 

motivaciji. M. Juriševič (2006, 66) piše o novem pojavu na področju razlik med spoloma v 

raziskovanju motivacije, in sicer raziskave govorijo o učno bolj nemotiviranih deklicah54 in o 

bolj učno pasivnih dečkih. Avtorica (prav tam) prav tako predlaga nadaljnje raziskovanje 

predpostavke, da se mlajše učenke, ki imajo oblikovan motivacijski vzorec učno aktivnih ali 

učno pasivnih, z učnim razvojem oziroma na osnovi sicer pozitivnih izkušenj, a bodisi zaradi 

vpetosti v učni kontekst ali nezanimivost šolskega dela,  razvrstijo v druge skupine, še posebej 

v skupino učno nemotiviranih, medtem ko se dečki, v začetnem obdobju šolanja  učno 

tekmovalni ali učno nesamozavestni, zaradi učnega neuspeha razvrstijo v skupino učno 

pasivnih učencev.  

                                            
53 F. Strmčnik podkrepi pomembnost elementa motivacije v učnem procesu  s starejšimi raziskavami Blooma 

(1973) in Atkinskona (1974), ki so pokazale, da  naj bi bilo 25 do 50 % učnega uspeha odvisnega prav od 

motivacije. Medtem pa novejše raziskave kažejo, da motivacija ni tako pomembna???' v zvezi z učnimi dosežki 

in/ali učno uspešnostjo kot s samim učenjem oziroma kognitivnimi in metakognitivnimi procesi, ki v njem 

sodelujejo (Juriševič, 2012 po Pintrich in Schunk, 2002).  
54 Motivacijski vzorci učencev 4. razredov, ki so obravnavani v raziskavi (Juriševič, 2006, 58), so bili oblikovani 

z metodo hierarhičnega razvrščanja in so: učno aktivni učenci (najštevilčnejša skupina, ki je visoko  notranje 

usmerjena v učenje), učno tekmovalni učenci  (so visoko učno tekmovalni in nadpovprečno usmerjeni  k 

uspehom in dosežkom), učno nesamozavestni učenci (imajo visoko izraženo zunanje mesto kontrole) in učno 

pasivni učenci  (najšibkejše zastopana skupina z izrazito podpovprečno notranjo in zunanjo učno usmerjenostjo).  
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M. Juriševič (2006, 2012 po Gottfriedovi 1990, 1996) navaja ugotovitve longitudinalne 

raziskave pri mlajših učencih, ki kaže nizko, a statistično pomembno linearno povezavo med 

notranjo motivacijo in intelektualnimi sposobnostmi; sposobnosti sedemletnih in nato 

osemletnih učencev so bile tudi pozitivno povezane z notranjo motivacijo teh učencev, ko so 

bili stari devet let, pa tudi kasneje. S tem avtorica (prav tam) potrjuje tudi druge raziskovalne 

ugotovitve, ki kažejo, da so nadarjeni učenci bolj notranje motivirani za šolsko delo  od svojih 

nenadarjenih sošolcev, k čemur pa je treba dodati, da vsi nadarjeni učenci niso enako motivirani 

za šolsko delo. Juriševič (2006, 67) je le pri mlajših nadpovprečno sposobnih učencih 

(četrtošolcih) potrdila homogen motivacijski vzorec, v katerem prevladuje notranja 

motivacijska usmerjenost. M. Juriševič (2012 po Robinson in Clinkenbeard, 2008) navaja 

novejše študije, ki kažejo, da so nadarjeni otroci  v povprečju dobro socialno prilagojeni, imajo 

dobro samopodobo, še posebej na učnem področju, ter lahko razvijejo visoko notranjo 

motiviranost za določeno vsebino oziroma področje udejstvovanja.  

B. Marentič Požarnik (2000, 194) poimenuje še storilnostno motivacijo, ki je pričakovanje, da 

bomo našli zadovoljstvo v obvladovanju zahtevnih dejavnosti, pri katerih  se učinek meri in 

uspeh ni vnaprej zagotovljen in ki vsebuje tudi element tveganja. Pomembno je tudi to, da je pri 

storilnostni motivaciji motiv obvladovanja kompetence nekje med notranjo in zunanjo 

motivacijo (prav tam). B. Marentič Požarnik (2000, 1995) navaja raziskave, ki so pokazale, da 

se začne otrok zavedati posebnosti storilnostne situacije šele med tretjim in četrtim letom (poda 

primer igre Človek ne jezi se). Avtorica (prav tam) povzema psihologa Heckhausna in njegove 

raziskave, ki kažejo, da je obdobje od 3. do 8. leta pomembno za razvoj storilnostne motivacije: 

otroci z visoko storilnostno motivacijo so deležni vzgoje, ki jim že zgodaj postavlja visoka 

merila kvalitete (cilje) ter jih tudi spodbuja, da jih dosežejo ter tako poudarjajo otrokovo 

samostojnost, lastno odgovornost pri opravljanju nalog, dopuščajo tveganje, dajejo otroku 

toliko svobode in samostojnosti pri raziskovanju okolice, kolikor je je zmožen glede na 

razvojno stopnjo.  

Učitelj naj bi znal presoditi, kakšne so individualne razlike med učenci glede stopnje in vrste 

motiviranosti: 

- nemotivirane (pasivne) učence; 

- zunanje motivirane učence, ki jih motivira predvsem strah pred kaznijo ali neuspehom; 

- učence s “ponotranjeno” motivacijo, le-ti vestno opravljajo naložene naloge, so pa 

močno odvisni od  zunanjih pobud in priznanj;  

- učence z “mešano” motivacijo – včasih notranjo, včasih zunanjo; 
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- notranje motivirane učence, ki jih problem in  aktivnosti zanimajo sami po sebi, ne 

pričakujejo zunanjih nagrad, spodbudi jih odkrivanje rešitev in osebna pomembnost 

naučenega (Marentič Požarnik, 2000, 201).  

Dokazano je, da so otroci, ki berejo več, tudi boljši bralci in da se z več branja izboljšajo tudi 

bralne zmožnosti (Eurydice, 2011 po Cunningham in Stanovich, 1998), kar K. Stanovich 

(1986) pomenuje »Matejev učinek« in izhaja iz tega, da učno uspešnejši učenci postajajo vse 

bolj uspešni in manj uspešni učenci sčasoma postajajo vse manj uspešni oz. boljše branje 

prispeva k večji motivaciji. Pri tem je treba dodati, da je v zgodnjih letih šolanja tako gledanje 

razvojno pogojeno in odvisno predvsem od povratnih informacij iz okolja (Wigfiels, 2004, 

299). Za vzdrževanje tega, da otrok bere vedno več, je ključnega pomena motivacija za branje 

ali bralna motivacija, saj tudi otrok z visokimi kognitivnimi predispozicijami ne bo bral, če za 

branje ni motiviran (prav tam). Gre za to, da so učenci različno motivirani, in sicer na različne 

načine in za različne vsebine. 

Opredelimo lahko tudi razlike med učenci glede bralne motivacije, ki jo S. Pečjak in A. 

Gradišar (2002, 2009) pojmujeta kot nadpomenko za različne 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. Prvine bralne motivacije se delijo v tri 

širše skupine, ki imajo skupaj enajst prvin: 1 – prepričanja o sposobnostih in učinkovitosti  

branja (lastna učinkovitost/kompetentnost, izziv, izogibanje dejavnosti); 2 – cilji in razlogi za 

branje (notranja motivacija: radovednost, zatopljenost, pomembnost, zunanja motivacija: 

priznanje, branje za ocene, tekmovalnost); 3 – socialni vidik branja (socialnost, ustrežljivost) 

(Pečjak idr., 2006  po Wigfield in Guthrie, 1997). 

S. Pečjak idr. (2006 po Metsala, Sweet, Guthrie, 1996)  poročajo o izsledkih raziskave razlogov 

in ciljev za branje  pri učencih 3. in 5. razreda, v kateri so učenci navajali 8 dimenzij: 

- ker so knjige zabavne in ker  se radi “izgubijo” v knjigi (zatopljenost); 

- ker jih zanima neka tema in želijo o tem prebrati več zanimivega (radovednost); 

- ker jih zapletena in zahtevna zgodba ali zanimiva tema pripravi do tega, da jo želijo 

natančneje proučiti (izziv);  

- ker se o knjigi pogovarjajo s prijatelji, sošolci in/ali obiskujejo bralni klub, kjer si 

izmenjujejo bralne izkušnje (socialna interakcija);  

- ker je knjigo svetovala učiteljica in ji želijo ustreči, ali pa se na ta način prilagodijo 

večini v razredu (ustrežljivost); 

- ker želijo dobiti priznanje ali pohvalo (priznanje); 
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- ker želijo doseči najboljši bralni rezultat v razredu (tekmovalnost); 

- ker nekateri navajajo, da berejo, ker se s tem izognejo neki drugi nalogi (izogibanje 

dejavnosti).  

Raziskava Bralna motivacija kot dejavnik učinkovitega učenja in izobraževanja (Pečjak idr. 

2006, 12) je glede dejavnikov motivacije pri slovenskih tretješolcih pokazala, da med spoloma 

v kompetentnosti ni razlik, čeprav so fantje nekoliko manj prepričani o svojih bralnih 

zmožnostih kot dekleta, pri dekletih je kompetentnost za branje do sedmega razreda stabilna, 

pri fantih upade, kar avtorji raziskave razlagajo s tem, da dekleta z leti več berejo in s tem bolj 

urijo svoje bralne zmožnosti in strategije, prav tako pa dekleta pogosteje berejo besedila, ki jih 

je določil učitelj in so zato pogosteje nagrajena za prebrano. Omenjena raziskava tudi ugotavlja, 

da je kompetentnost za branje povezana z bralno uspešnostjo v tretjem in sedmem razredu, da 

se slabi bralci počutijo manj kompetentne, dobri pa bolj, kar kaže na to, da učenci že zgodaj 

realno presojajo oz. vrednotijo svoje bralne zmožnosti ne glede na spol.  

S. Pečjak in A. Gradišar (2002, 2009) ugotavljata, da so otroci ob vstopu v šolo večinoma 

motivirani tako za branje kot za učenje in se želijo čim prej naučiti samostojno brati, a na 

prehodu z nižje na višjo stopnjo se ta motivacija znatno zmanjša, kar raziskovalci pripisujejo 

intenzivnejšemu preverjanju znanja in tekmovalnosti. S. Pečjak idr. (2006, 24) pripisuje razloge 

za zmanjšanje bralne motivacije z leti šolanja temu, da se z leti v šoli vedno manj bere, da se 

poučevanju branja z leti posveča vedno manj časa, da učitelji predmetne stopnje niso dovolj 

uposobljeni za poučevanje branja, da šole namenjajo premalo denarja, da bi omogočile večji 

izbor gradiva za branje, da so razredi večji, da je večji poudarek na disciplini, da je manj stikov 

med učenci in učitelji, da je manj možnosti za izbiro in odločanje pri branju, da je poudarek na 

zunanji motivaciji in ocenah in da je preveč frontalnega pouka. Raziskave proučevanja bralne 

motivacije pri šestletnih otrocih kažejo opazno razliko v profilu motivacije in že na samem 

začetku poti samostojnega branja so opazne razlike med otroki ne glede na to, kaj jih h knjigam 

bolj pritegne (Pečjak idr., 2006 po Baker in Scher, 2002).  

 

3.5.8 Razlike med učenci glede na (književni) interes 

 

F. Strmčnik (1987, 60) piše, da za najpristnejša in najučinkovitejša motivacijska sredstva 

štejemo zanimanja, ki sodijo med najpomembnejše individualne lastnosti osebnosti. Interesi 

učencev, ki so spolno, osebnostno, socialno, situacijsko in razvojno pogojeni, so raznovrstni, 

bolj ali manj izraženi, a tudi različne vrednosti (prav tam). V. Pečjak idr. (2006 po Hidi, 2000) 
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opredeli interes kot psihološko stanje, ki vključuje usmerjeno pozornost, povečano miselno 

delovanje, vztrajanje ter čustveno vključenost, in opozori na dve vrsti interesa: situacijskega in 

osebnega. Prvega povzročijo določeni pogoji in/ali predmeti v okolju, ki usmerjajo pozornost 

posameznika, drugi, osebni interes pa je opredeljen kot značilnost posameznika, ki se razvije po 

določenem času, je stabilna, dolgotrajna nagnjenost, navadno povezana s povečanim znanjem, 

pozitivnimi vrednotami in čustvi do nekega področja (prav tam).  

 

Interes za branje z leti bolj upada pri dečkih kot pri deklicah (Pečjak idr. 2006). N. Bucik 

(2005) proučuje interes za branje pri petletnikih in šestletnikih in ugotovi, da že pri tej starosti 

obstajajo pomembne razlike za branje glede na spol otroka, in sicer v prid deklic, pri čemer je 

enako v primeru, ko je interes ocenila mama ali oče. Tudi prej navedena raziskava o bralni 

motivaciji (Pečjak idr. 2006) je pokazala, da bralno manj uspešni učenci (tako tretješolci kot 

sedmošolci) kažejo manjši interes za branje in pojmujejo branje kot manj pomembno v 

primerjavi s povprečno uspešnimi bralci, ki pa kažejo manjši interes in pojmujejo branje kot 

manj pomembno kot  najbolj uspešni učenci. Raziskava (prav tam) kaže enak trend pri dečkih 

in pri deklicah.  

 

Do sedaj smo opisovali nekaj razlik v interesu kot elementu bralne motivacije. Govorimo pa 

tudi o literarnih interesih otrok55 in tudi v teh interesih se učenci razlikujejo. Književna 

didaktika literarni interes opredeljuje kot trajno usmerjenje pozornosti, občutkov in aktivnosti 

do književnoumetnostnega dela ali še natančneje do posamezne vrste književno umetniških 

besedil, posameznih avtorjev, do posameznih aspektov umetnostnega besedila (temi, čustvenim 

elementom, zgodbi, ideji, jeziku …)  in zaradi tega je v posamezni razvojni stopnji pomembno 

prepoznavanje in spremljanje književnih interesov (Šabić, 1996, 471). G. A. Šabič (1983) 

definira tematske interese (najprepoznavnejši tako pri mlajših bralcih kot pri zrelih bralcih in 

najpogosteje odločajo o izboru, sprejmanju ali odbijanju literarnega besedila), interes za 

posamezne literarne vrste (v veliki večini bralcev vseh starostnih skupin prevladuje interes za 

prozna besedila, manj za poezijo), interese za čustvene elemente (za otroke predšolske dobe in 

za učence v nižjih razredih so ti interesi neredko odločilni) in interese za poetskost (npr. interes 

za ritem, pesniški jezik). Na osnovi te razdelitve je I. Saksida (1994, 45) objavil razširjeno 

klasifikacijo literarnih interesov, h katerim dodajamo primere literarnih besedil, predlaganih v 

učnem načrtu za slovenščino v 1. VIO in nekatere druge. To so:  

                                            
55 V poglavju o spoznavnem razvoju otroka smo že nekoliko pisali tudi o literarnih interesih otrok.  
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a) tematski interes 

- igra/ustvarjalnost, literarna ustvarjalnost (npr. France Forstnerič: Hitra pesem, 

Denis Poniž: Najlepša beseda), 

- poetizirana narava (npr. Anica Černej: Bele snežinke), 

- družina, prijateljstvo (npr. Tone Pavček: Mama je ena sama),  

- nenavadni/narobe svet (npr. Tatjana Pregl: Mama v vrtcu, Dane Zajc: Leteča 

hišica), 

- izrazito čustvo, tematika nasilja/vojne in zavračanja nasilja (npr. Barbara 

Gregorič: Strelovod za jezo);  

b) interes za pesemsko sliko (se povezuje zlasti s tematskim interesom poetizirane narave, 

npr. Neža Maurer: Tri luže, Miroslav Košuta: Morda tudi žabice in Španska vas, Srečko 

Kosovel: Burja); 

c) interes za ritem (ritem, vezan na gib, zvok, na vizualne elemente, npr. Jože Snoj: 

Veronika gre na ples, Oton Župančič: Rac rac racman, kam racaš?); 

d) interes za vezani in svobodni verz  (pesmi v vezanem in svobodnem verzu, npr. 

svobodni verz v pesmi Srečka Kosovela: Kje? ali Ferija Lainščka: Pesem križišče in 

tradicionalna verzna oblika v Kosovelovi pesmi Burja); 

e) interes za dogodkovnost (fabulativnost) – besedila, v katerih je v jedro vključen zanimiv 

dogodek (npr. Dragutin Kette: Šivilja in škarjice, Svetlana Makarovič: Pekarna Mišmaš 

ali v pesmi Srečka Kosovela: Sultanček na vlaku); 

f) interes za ekspresivnost pesniške besede in za pesniško igro, kjer gre za besedila, v 

katerih je značilna besedna inovativnost, preseganje ustaljenih jezikovnih vzorcev in 

predstavna izraznost (npr. Niko Grafenauer: Kokosenzacija, Svetlana Makarovič: 

Kosovirja na leteči žlici, Srečko Kosovel: Škrat Dobrošin). 

G. A. Šabič (1996, 476) je raziskovala literarne interese otrok na razredni stopnji in ugotovila, 

da če govorimo o literarnem interesu za posamezne literarne vrste, potem učenci od 1. do 3. 

razreda najpogosteje berejo pravljice, pesmi, kratke igre in basni. V sklopu tematskih interesov 

mlajši učenci posegajo po temah otroštva, družine, igre, živali, narave, sanj, lepote. V sklopu 

interesov za čustvene elemente so interesi v tej dobi zelo močni, saj otroke izrazito privlačijo 

prozna in pesemska besedila, ki prinašajo vedrino, nežnost, radost in smeh, čudenje, ljubezen, 

dobroto, lepoto, sočutje in skrivnostnost. V zadnji skupini interesov – interesi za poetskost pa 

so najbolj brana besedila, v katerih so poudarjeni dialogi in dinamičnost, v pesemskih besedilih 
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pa ritem, ponavljanja, besedne igre. I. Saksida (1994, 47) opozori, da namen poznavanja 

bralnih/literarnih interesov ni le zadovoljevanje le-teh, ampak zlasti razvijanje interesov.  

 

D. Rosandić (1993) je preko raziskovanja stališč učiteljev prišel do ugotovitev o tem, v katerem 

razredu se bolj intenzivno kažejo t. i. interesi za posamezno vrsto lirske pesmi. Po njegovih 

raziskavah je pri učencih razredne stopnje največ zanimanja za pesmi z motivi iz živalskega 

sveta in za motive iz sveta otrok. Dokazuje tudi, da teme iz predmetnega sveta otrok ne 

zanimajo, ljubezenska in domovinska poezija pa prihajata v literarne interese otrok komaj v 

tretjem  oziroma četrtem razredu56. V. Grahovac in D. Mesič (2009, 122) raziščeta literarne 

interese mlajših šolskih otrok v mestu Gospić na Hrvaškem in ugotavljata, da so to motivi iz 

živalskega sveta, otroštva, a manj domovinska in ljubezenska tematika. S tem potrdita starejše 

raziskave (prav tam po Tenšek, 1983) z eno razliko, ki se kaže v tem, da se je pred desetletji 

izkazovalo več interesa domovinski tematiki, ki jo lahko zasledimo tudi pri prej omenjeni 

avtorici, Šabičevi, in njenem komunikacijsko utemeljenem prikazu šolske interepetacije 

besedila.  

 

3.5.9 Razlike med učenci glede na literarnoestetsko stimulativno oz. nestimulativno 

okolje  

 

Dejavnosti s knjigami in skupno branje staršev in otrok so pomembni dejavniki družinske 

pismenosti, ki imajo pozitiven učinek na govor otrok ter njihovo zgodnjo in poznejšo 

pismenost (Marjanovič Umek, 2011 po Vander Woude in Barton, 2003). Ena od razlik med 

učenci, na katero naletimo že ob vstopu otrok v šolo in na katero opozarjata M. Ropič in M. 

Kordigel (2005, 22), je literarnoestetsko stimulativno oz. nestimulativno domače okolje, iz 

katerega prihaja otrok. Avtorici opisujeta zunanje znake prepoznavnosti tipičnega otroka, ki 

prihaja iz literarnoestetsko spodbudnega okolja, saj učitelj takoj opazi, da ta otrok pozna 

veliko primerov kanonskih slikanic, realističnih in fantastičnih pripovedi, ima izkušnje z 

obiskom lutkovnega gledališča, knjižnice. Avtorici (prav tam) podrobno razlagata pet vrst 

razlik med učenci: 

a) Razlike v sposobnosti spoznavanja recepcijskega položaja branja, poslušanja, 

gledanja literature  

                                            
56 Glede na organizacijo hrvaškega šolskega sistema je starost otrok tretjega in četrtega razreda primerljiva s 

starostjo otrok slovenskega četrtega in petega razreda. 
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Otroci iz literarnoestetsko stimulativnega okolja kot rezultat vseh spodbud ločijo dve vrsti 

komunikacijskih situacij: uporaba jezika v njegovi vplivanjski in predstavitveni vlogi, ko 

otrok spontano pridobiva elementarna literarnoestetska znanja (pravljica in njene značilnosti) 

in uporaba jezika za lepoto in užitek ob branju. 

b) Razlike v sposobnosti zaznavanja, razumevanja in vrednotenja zvena in pomena 

besede 

Otroci iz literarnoestetsko spodbudnega okolja, v katerem odrasli pojejo in recitirajo, še 

preden so otroci sposobni razumeti pomen, razvijejo čut za zvočno plat jezika.  

c) Razlike v razgibani  domišljijski sposobnosti  

Domišljija je tisti element, ki se ne pojavi sama od sebe, ampak se razvija s sistematično rabo. 

Ker je domišljija potrebna, da bralec sestavi besedilni pomen in razvije domišljijskočutno 

predstavo o književnih osebah, prostorih iz lastnih preteklih bralnih izkušenj in 

zunajbesedilne stvarnosti, nastanejo velike razlike med učenci iz literarnoestetsko 

spodbudnega in nespodbudnega okolja v šoli, saj nekateri učenci  tega zaradi pomanjkanja 

spodbud v preteklosti ne zmorejo.  

d) Razlike v zalogi domišljijskočutnih predstav 

Otrok iz spodbudnega okolja se že zelo zgodaj v institucionalnem varstvu in v domačem 

okolju sreča z vrsto književnih oseb, ki postanejo  del njegovih miselnih shem. Tako se širi 

njegov nabor predstav in podob, ki jih lahko v novih situacijah, ob novem branju in 

poslušanju uporabi in zato je njegovo ustvarjanje bogatejše, polnejše. 

e) Razlike v  poznavanju kanonskih besedil  

Kadar otrok v predšolskem obdobju dobi dovolj literarnoestetskih izkušenj ob kanonskih 

besedilih, je to lahko močan izvir multikulturnosti in interkulturacije in posledično 

»poznavanje kanonskih besedil je pomemben del otrokovega predšolskega horizonta 

pričakovanj.« (Kordigel, Ropič, 2005, 24). Te izkušnje omogočajo otroku povezovanje, 

sklepanje in sestavljanje novih besedilnih pomenov.  

 

M. Kordigel in M. Ropič (2005) ob utemeljevanju teh razlik podajata odgovor na vprašanji, 

zakaj tako velik del populacije učencev, ko zapustijo šolo, ne bere več in zakaj klasična 

književna vzgoja ni uspešna. Pravita, da je izhodiščni problem že sam začetek – otrokom 

enostavno primanjkuje predznanja oz. literarnoestetskih izkušenj. L. Marjanovič Umek (2011 
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po Mol in Bus, 2011) v metaanalizi57 o vlogi izpostavljenosti literaturi od obdobja dojenčka 

do zgodnje odraslosti povzema ugotovitve raziskovalk, ki ugotavljata, da je pri predšolskih 

otrocih  mogoče z izpostavljenostjo literaturi pojasniti 12 % variance v njihovi govorni 

kompetentnosti, pri osnovnošolskih 13 %, pri mladostnikih na srednješolski ravni 19 %, pri  

mlajših odraslih na visokošolski stopnji 30 %, na univerzitetni stopnji pa 34 % variance v 

govorni kompetentnosti. Prav tako omenjena študija pokaže, da je povezanost med 

izpostavljenostjo literaturi in bralnimi tehnikami ter splošno inteligentnostjo večja v obdobju 

srednjega kot zgodnjega otroštva, kar kaže na recipročni proces, saj zgodnja izpostavljenost 

literature spodbuja govor otrok in bralni razvoj, ki potem obratno spodbujata pogostost in 

količino izpostavljenosti literaturi – tako je mogoče zaslediti relativno velike individualne 

razlike, ki so z leti vse večje (prav tam). Omenjena raziskava potrjuje, da ima izpostavljenost 

otroški literaturi pomemben učinek na govor otrok in njihovo poznejše branje in te ugotovitve 

so v skladu s koncepti o začetku razvoja branja pred formalnim poučevanjem branja, pri 

čemer ima pomembno vlogo izpostavljenost knjigam kot eden od elementov spodbudnega 

družinskega okolja za razvoj pismenosti (prav tam). Avtorici tudi posebej izpostavljata, da ne 

gre za neposredni učinek izpostavljenosti otroški literaturi na bralno uspešnost, temveč za 

vzajemni odnos, pri čemer izpostavljenost literaturi postane z leti učinkovitejša za bralno 

kompetentnejše otroke, tako na področju govora kot branja. Ti otroci radi in pogosto berejo, 

zato razvijajo bralno rutino, pri tem pa iz knjig spoznavajo še več besed, ki jim omogočajo 

nadaljnji razvoj branja in večje uživanje pri njem. L. Marjanovič Umek idr. (2002) poudarjajo 

pomen branja otroške literature v predšolskem obdobju, in sicer kot način spodbujanja 

govornega razvoja otroka, kar pa mora biti namensko in redno branje literature, saj le tako 

prispeva k njihovi večji kompetentnosti pripovedovanja zgodb. A. G. Bus idr. (1995) pišejo, 

da imajo bralne dejavnosti v predšolskem obdobju vpliv na jezikovni razvoj ter uspehe pri 

branju in pisanju, kar potrdita tudi B. Wade in M. Moore (2000), ki trdita, da imajo ti otroci 

tudi prednost pred vrstniki v šoli.  

Tako bi moral pouk izhajati iz otrokovih močnih in šibkih področij in že v osnovi šibkosti 

upoštevati, postopno in sistematično načrtovati cilje in dejavnosti za njihovo odpravo. Enako 

velja tudi za skupino otrok, pri katerih lahko vse te zgoraj opisane razlike opažamo v pozitivni 

konotaciji – torej tiste otroke, ki prihajajo iz literarnoestetsko spodbudnega okolja, z veliko 

literarnih  izkušenj in je književno področje njihovo močno področje. Tudi tukaj velja 

                                            
57 Branje je v omenjeni raziskavi opredeljeno kot spoznavni proces razumevanja zapisanega govora (predvsem v 

zgodnjih  razvojnih obdobjih branje ne temelji na bralnih sposobnostih, temveč tudi na govorjenem jeziku, zlasti 

na razvoju besednjaka). 
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sistematično načrtovati cilje in dejavnosti, ki bodo te izkušnje izkoriščale, krepile in 

nadgradile in ne smemo prepuščati razvoja naključju, obenem pa upoštevati trende, ki kažejo, 

»da se bodo razlike v prihodnosti še povečevale in bo upoštevanje (individualizacija in 

diferenciacija) teh razlik največji izziv za šole in pedagoške delavce« (Milekšič, 2007).  

 

3.5.10 Razlike med učenci glede na posebne potrebe  

 

B. Marentič Požarnik (2000, 248) meni, da bi lahko o vsakem učencu rekli, da je učenec s 

posebnimi potrebami, saj je edinstvena osebnost s kombinacijo zanj značilnih spoznavnih, 

čustvenih in motivacijskih značilnosti. Kljub možnemu takemu gledanju Zakon o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami (dalje Zakon UOPP) (2. člen UL, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011) 

opredeli otroke s posebnimi potrebami v več skupin, in sicer:  

- otroci z motnjami v duševnem razvoju,  

- slepi in slabovidni otroci,  

- gluhi in naglušni otroci,  

- otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,  

- gibalno ovirani otroci,  

- dolgotrajno bolni otroci,  

- otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,  

- otroci z avtističnimi motnjami ter  

- otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje 

programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene 

programe vzgoje in izobraževanja, vzgojne programe oziroma posebne programe 

vzgoje in izobraževanja. 

Za vse kategorije posebnih potreb Zakon UOPP (prav tam) določa, da se glede na vrsto 

posebnih potreb lahko prilagodi organizacija in način izvajanja programa, in sicer v obliki 

materialnih pogojev, fizične pomoči, pravice do tolmača, kar se natančno opredeli v 

individualiziranem programu izobraževanja. Poleg učencev, opredeljenih kot učenci s 

posebnimi potrebami, pa imamo tudi učence s specifičnimi učnimi težavami na posameznih 

področjih učenja (branje, pisanje, računanje itd.).  
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3.5.11 Razlike med učenci glede na nadarjenost 

 

Vse prej navedene razlike imajo lahko svoje specifične razlike tudi v tem, ko govorimo o učno 

zmožnejših učencih (tako jih poimenuje že Stmčnik, 1987, 61). Zakon o osnovni šoli (UL 63, 

2013, 11. člen) nam narekuje upoštevanje potreb nadarjenih otrok, ki jih Zakon o osnovni šoli 

opredeli kot učence58, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne 

dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu, šola pa tem učencem zagotavlja 

ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike 

dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči 

ter druge oblike dela. Bela knjiga (2011, 17) med splošne cilje vzgoje in izobraževanja uvršča 

tudi zagotavljanje pogojev in doseganje odličnosti pri posameznikih, ki so nadarjeni na 

različnih področjih: splošno intelektualnem, ustvarjalnem, učnem (jezikovnem, matematičnem, 

družboslovnem, naravoslovnem, tehniškem), umetniškem (glasbenem, likovnem, dramskem, 

literarnem), telesno gibalnem področju. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo 

in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči 

vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela. 

V našem šolskem sistemu od leta 1999 velja Koncept odkrivanja59 in dela z nadarjenimi učenci 

v devetletni OŠ (v nadaljevanju Koncept), v katerem je izpostavljeno, da imajo nadarjeni 

učenci osebnostne lastnosti, ki jih ne najdemo  pri drugih učencih, ali pa so pri nadarjenih bolj 

izrazite, so pa razlike tudi znotraj skupine nadarjenih otrok. Te osebnostne lastnosti se po 

Konceptu nanašajo na štiri področja:  

- miselno-spoznavno (razvito divergentno mišljenje, razvito logično mišljenje, nenavadna 

domišljija, natančnost opazovanja, dober spomin, smisel za humor),  

- učno-storilnostno (široka razgledanost, visoka učna uspešnost, bogato besedišče, hitro 

branje, spretnost v eni od umetniških dejavnosti, motorična spretnost in vzdržljivost),  

                                            
58 T. Bezič (2012, 14) opozori, da enotno sprejete mednarodne opredelitve pojma nadarjenosti ni in je verjetno še 

ni za pričakovati kmalu in da zato sodobni koncepti kot svoje izhodišče jemljejo opredelitve nadarjenosti pri 

najbolj uveljavljenih znanstvenikih in strokovnjakih tega področja (Gagne, Renzulli, Sternberg, Gardner …). V 

svetu prevladujejo večdimenzionalni modeli nadarjenosti, ki so zamenjali starejše enodimenzionalne (Žagar, 

2006). G. A. Davis in S. Rimm (1998, 17) navedeta štiri razloge, zakaj je opredeljevanje nadarjenih in 

talentiranih učencev tako težavno in hkrati pomembno: prvič zaradi odločitev, kdo bo vodil postopek 

identifikacije in tako ugotovil, kdo je izbran za posebne storitve in programe; drugič, ker obstaja nevarnost, da 

bodo posameznikova opredelitev in posledično metode identifikacije diskriminirale ranljive skupine, kot so 

revni, manjšine, invalidi ali celo dekleta; tretjič, ker je lahko opredelitev nadarjenosti in talentov vezana samo na 

neke programe, ne pokrije pa možnosti različnim nadarjenostim in talentom in četrtič, ker ima lahko označevanje 

učencev za nadarjene pozitivne in negativne učinke, na primer dvig samozavesti in samopričakovanja na eni 

strani in  odtujevanja vrstnikov na drugi strani.  
59 Termin »odkrivanje« označuje celoten proces, ki vključuje evidentiranje, identificiranje ter seznanitev in 

pridobitev mnenj staršev (Koncept).  
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- motivacija (visoke aspiracije in potreba po  doseganju odličnosti, radovednost, raznoliki 

in močno izraženi interesi, vztrajnost pri reševanju nalog, visoka storilnostna motivacija, 

uživanje v dosežkih),  

- socialno-čustveno področje (nekonformizem, močno razvit občutek za pravičnost, 

neodvisnost in samostojnost, sposobnost vodenja in vplivanja na druge, izrazit smisel za 

organizacijo in empatičnost).  

Koncept piše, da čim bolj dosledno se kažejo posamezne lastnosti pri učencu, tem bolj verjetno 

je, da je nadarjen. M. Juriševič (2012 po Neihart in Betts, 1988) piše o šestih temeljnih profilih 

nadarjenih učencev, ki se med seboj razlikujejo  po vrsti  osebnostnih lastnosti, in sicer v profil 

»uspešnih nadarjenih« avtorja uvrstita 90 % vseh nadarjenih učencev, 10 % nadarjenih pa sta 

po njihovih prevladujočih značilnostih uvrstila v ostalih pet profilov: »ustvarjalni«, »podtalni«, 

»rizični«, »dvojno izjemni« in »samostojni učenci«. Zaradi usmeritve celotnega dela v 

populacijo potencialno nadarjenih otrok oz. otrok v 1. VIO, ki na literarnem področju zmorejo 

več, bomo naslednje poglavje namenili prav otrokom, ki zmorejo več.  

 

3.6 Povzetek spoznanj  

 

1. Izhodišče za načrtovanje in izvajanje komunikacijskega modela pouka slovenščine – 

književnosti je estetika recepcije, ki opredeljuje odnos med besedilom in recepcijo bralca. 

Teorija recepcije proučuje načine, s katerimi književno delo doseže učinek, da zadovolji 

horizont pričakovanj pri bralcu, kar je povezano z njegovimi bralnimi in drugimi 

izkušnjami.  

2. Komunikacijski model pouka književnosti in s tem recepcija bralca – učenca je povezana 

s stopnjami in značilnostmi spoznavnega, čustvenega, socialno moralnega in govornega 

razvoja, s katerimi je recepcijski razvoj tudi pogojen in povezan. Metode, oblike in 

strategije dela pri pouku se temu razvoju prilagajajo in sledijo načelu učenja v območju 

bližnjega razvoja – razvojna stopnja mišljenja in spretnosti, ki so malo nad tem, kar je 

otrok že dosegel.  

3. Bralna zmožnost se lahko razvije izključno na osnovi lastnega branja učenca, zato 

samostojno učenčevo branje literature nastopi ob avtomatizirani bralni zmožnosti, ki pri 

učencih nastopi v različnem tempu in intenzivnosti. Komunikacijski model 
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opismenjevanja poteka vzporedno ob razvoju recepcijske zmožnosti in je celosten, vodi k 

funkcionalni pismenosti in poudarja aktivno vlogo učenca v opismenjevanju.  

4. Ključni dejavniki in akterji šolskega ukvarjanja z umetnostnim besedilom so učenec s 

svojimi razvojnimi značilnostmi, besedilo, ki je izbrano in razvrščeno po recepcijskem, 

literarnozgodovinskem in literarnoteoretičnem načelu, ter učitelj s svojo strokovno 

pripravo na branje v razredu.  

5. Spodbujanje talentiranosti in nadarjenosti na literarnem področju zahteva strokovne 

kompetence učitelja, ki so poznavanje in razumevanje posebnih potreb nadarjenih 

učencev, vodenje do samousmerjevalnega učenja, usmerjenost pouka od poučevanja k 

učenju, spoznavno izzivanje učencev.  

6. Razlike med učenci so glede na literarnoestetsko stimulativno oz. nestimulativno okolje 

in pomanjkanje predznanja oz. literarnoestetskih izkušenj. Potrebno je evidentiranje in 

spremljanje otrok, ki prihajajo iz literarnoestetsko spodbudnega okolja, z veliko literarnih 

izkušenj, za njih se zahteva sistematično načrtovanje ciljev in dejavnosti, ki bodo te 

izkušnje izkoriščale, krepile in nadgradile in ne moremo prepuščati razvoja naključju. Pri 

učencih, ki izkazujejo večje predznanje oz. več literarnih izkušenj, je potrebno 

prepoznavati njihove bralne/literarne interese, jih zadovoljevati, predvsem pa jih razvijati. 
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4 NADARJENI UČENCI ALI UČENCI, KI ZMOREJO VEČ, V 1. VIO   

 

Učenje za participacijo v družbi 21. stoletja zahteva, da vsak posameznik izgrajuje svoje znanje 

in pomen in ker se učimo z izgrajevanjem novega razumevanja odnosov in pojavov v svetu 

okoli nas s pomočjo individualne interpretacije (Clark, 1997), je naloga šole podpreti in 

omogočiti pri učencih razvijanje kompetenc, ki bodo v podporo takega učenja. I. Ferbežer 

(2006, 83) opozarja, da je v preteklosti pri raziskovanju nadarjenosti bil precej prezrt proces 

učenja, ki je konstruktiven, kumulativen, samousmerjajoč, k cilju usmerjen, naložen, sodelujoč 

in individualno raznolik proces izgradnje znanja ter konstrukcije pomena. M. Juriševič (2012, 9 

po npr. Armstrong, 2010; Kerr, 2009; Smith, 2006; Subotnik, Olszewski-Kubilius in Worrell, 

2011) opozori, da pri šolskem delu z nadarjenimi ne gre samo za spoštovanje pravice 

nadarjenih do njim prilagojenega poučevanja v smislu inkluzivnega pedagoškega pristopa in 

spodbujanja celostnega razvoja, temveč tudi za skrb, da nadarjeni sprejmejo odgovornost do 

lastnega učenja in znanja za osebno, predvsem pa tudi širšo družbeno korist. Že omenjeni 

Koncept60 odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni OŠ temelji na eni najpogosteje 

uporabljenih definicij nadarjenosti v svetu, ki je zapisana tudi v ameriškem Zakonu o 

izobraževanju nadarjenih. Leta 1978 je bila potrjena v ameriškem kongresu in se glasi: 

»Nadarjeni in talentirani so tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji bodisi 

v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem področju, na 

področju ustvarjalnosti, na akademskem področju, voditeljskem področju ali na umetniškem 

področju in ki potrebujejo poleg rednega šolskega programa tudi posebej prilagojene 

programe aktivnosti61 (Davis in Rimm, 1989, 18; Koncept, 1999; Bezič, 2012, 15). Omrežje 

Eurydice62 je v letu 2006 poročalo, da Češka, Estonija, Grčija, Španija, Francija, Irska, 

Portugalska, Slovaška, Slovenija in Velika Britanija nadarjene in talentirane umeščajo med 

učence s posebnimi potrebami, v letu 2009 so le še v petih državah uvrščali nadarjene in 

talentirane v skupino učencev s posebnimi potrebami (Slovenija, Estonija, Francija, Grčija in 

delno Irska) (Juriševič, 2012). Leta 2011 je bila v Sloveniji z zakonom (Zakon o osnovni šoli, 

                                            
60 Poglavja v Konceptu Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni OŠ so: 1 – Opredelitev 

nadarjenosti, 2 – Značilnosti nadarjenih učencev, 3 – Izhodišča za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci, 4 –

Odkrivanje nadarjenih, 5 – Delo z nadarjenimi učenci.  
61 D. Žagar (2006, 12) pojasni, da navedena definicija navaja tri značilnosti nadarjenosti: nadarjenost je lahko 

splošna ali specifična; nadarjenost je lahko dejanska ali potencialna; nadarjeni učenci potrebujejo poleg rednega 

učnega programa tudi posebej prilagojene programe in aktivnosti.  
62 Eurydice je evropsko informacijsko omrežje za izmenjavo podatkov o izobraževanju. Mreža je zgrajena iz 40 

nacionalnih enot v 36 državah in centralne enote v Bruslju, ki od leta 2008 deluje v okviru Izvršne agencije za 

izobraževanje, avdiovizualne vsebine in kulturo (vir: http://www.eurydice.si/index.php/kaj-je-eurydice).  

http://www.eurydice.si/index.php/kaj-je-eurydice
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Uradni list RS, št. 63/13 z dne 26. 7. 2013, 11. člen) sprejeta odločitev, da so nadarjeni učenci 

samostojna skupina učencev in niso več uvrščeni v skupino učencev s posebnimi potrebami. 

Sprememba se je zgodila na osnovi mednarodnih trendov dela z nadarjenimi učenci. Omeniti 

velja še razlike v pojmovanju nadarjenosti med zahodno in vzhodno kulturo, saj zahodna 

kultura daje prednost biološki zasnovanosti, vzhodna pa poudarja rezultate okoljskih vplivov in 

posameznikove delavnosti in pridnosti v življenju (Juriševič, 2012, 16). Prav tam (po Neihart in 

Tan, 2009) opozarjajo, da zaradi drugačnega gledišča na dejavnike nadarjenosti prihaja v 

vzhodnih državah63 do poznejšega prepoznavanja nadarjenosti, saj je uveljavljena miselnost, da 

je z delom mogoče doseči izjeme dosežke, vendar pa je v zadnjem času mogoče zaslediti trend 

širjenja kriterijev nadarjenosti tudi v Aziji. Avstralci sledijo zahodnim usmeritvam in za 

identifikacijo uporabljajo različne instrumente ter na splošno spodbujajo celostni pristop k 

obravnavi nadarjenih predvsem v šoli (Juriševič, 2012).  

M. Juriševič (2012; Bela knjiga, 2011) povzema sodobne trende na področju izobraževanja 

nadarjenih učencev, ki so: 

- premik opredeljevanja nadarjenih od strogih psihometričnih definicij, poudarjanja 

potencialov in merjenja izključno s testi intelektualnih sposobnosti do razvojnih paradigem, 

ki definicijo nadarjenosti razširjajo s socialnim prostorom in poleg intelektualnih 

sposobnosti izpostavlja učenčeve dosežke;  

- oblikovanje nacionalnih strategij in vzgojno-izobraževalnih politik za delo z nadarjenimi; 

- skrb za celostni razvoj nadarjenega učenca in skrb za izobraževanje učiteljev za delo z 

nadarjenimi učenci.  

Ne moremo mimo Budimpeške deklaracije (2011), ki na področju raznolikosti opredeljevanja 

nadarjenosti sprejme širše soglasje in postavi, da je vsakdo lahko nadarjen na nekem področju 

oz. nadarjen je nekdo, ki ima dan izjemen talent v kombinaciji z izrednimi splošnimi 

sposobnostmi, visoko raven strokovnega znanja, ustvarjalnosti in motivacije na določenem 

področju. Nadarjeni ljudje so sposobni delovati na visoki ravni na katerem koli področju 

delovanja. Deklaracija tudi opozori, da je pojem nadarjenosti treba razumeti v širšem smislu, 

saj vključuje vse vrste talentov. Talent je posebna vrsta naravnega vira,  ki je na voljo v vseh 

državah, ima realno vrednost, ki jo je treba odkriti, raziskati in uporabiti v korist nadarjenih 

posameznikov in celotne družbe, /… / podpora talentom pa je skupni interes, skupna naloga in 

odgovornost vlad, lokalnih skupnosti, podjetij in nevladnih organizacij (prav tam). Iz doslej 

                                            
63 Obstajajo  velike razlike med  izobraževalnimi sistemi v razvitih  deželah Azije in deželah v razvoju 

(Juriševič, 2012 po Neihart in Tan, 2009).  
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navedenih definicij nadarjenih lahko vidimo, da ni jasno definirana razlika med učencem, ki je 

talentiran, in učencem, ki je nadarjen. Budimpeška deklaracija (prav tam) celo opredeli, da je 

»nadarjen nekdo, ki ima dan izjemen talent …« Koncept (1999) opredeli nadarjenost kot 

splošno ali specifično. Splošna nadarjenost je visoka sposobnost, ki omogoča doseganje 

izjemnih rezultatov na več področjih. Visoke specifične sposobnosti, ki vodijo do uspeha, pa 

pomenijo talentiranost. V komparativni kvalitativni analizi zakonodajnih in programskih 

dokumentov je M. Kukanja Gabrijelčič (2013) ugotovila, da se pojma nadarjenost in 

talentiranost uporabljata zelo različno, in sicer občasno kot sinonima, drugje pa kot različna 

pojma, ki označujeta dve različni populaciji. Avtorica (prav tam) povzema številne avtorje (npr. 

Bates, Munday, 2005; Bezič idr., 1999; Gagne, 1985; 1991; 2003; 2005), da se v izobraževalnih 

programih najpogosteje nadarjene označuje kot tiste, ki dosegajo visoke dosežke na številnih 

(splošnih) akademskih področjih, kot talentirane pa tiste, ki imajo razvite specifične lastnosti in 

izstopajo na določenem, specifičnem področju. Eurydice (2006, 8) poroča o množici 

poimenovanj nadarjenih učencev v državah Evropske unije. Navajamo nekaj primerov: Finska 

se izogiba uporabi pojma nadarjenost, saj ne želijo učencev ločevati po sposobnostih, pač pa 

spodbujati enakost; v Belgiji nadarjene otroke poimenujejo kot mlade osebe z velikimi 

potencialnimi sposobnostmi; Madžarska uporablja izraz otroci z izjemnimi sposobnostmi; v 

Estoniji govorijo o otrocih z nenavadnim talentom in sposobnostmi; Švedska, Norveška pa 

posebnega poimenovanja za skupino nadarjenih otrok nimata. Prav zaradi terminološke 

neenotnosti in konceptualizacije nadarjenosti nekateri avtorji opozarjajo, da bi bilo potrebno 

definicijo nadarjenosti, ki izhaja iz omenjenega ameriškega zakona, posodobiti (npr. Ferberžer, 

2001, 2002; Kukanja Gabrijelčič, 2013).  

Teoretični okvir Koncepta upošteva Renzullijev trikrožni model nadarjenosti, ker le-ta ustreza 

temeljnim zahtevam dobrega modela, kot so konsistentnost, logičnost, enostavnost in izčrpnost 

(Žagar, 2006, 10). Renzulli nadarjenost pojmuje kot ugoden splet nadpovprečnih sposobnosti, 

kreativnosti in nekaterih osebnostnih lastnosti (zlasti zavzetosti za reševanje nalog, pogojene s 

specifično motivacijo) (prav tam). 
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Shema 7: Renzullijev trikrožni model nadarjenosti (po Davis, Rimm, 1997, 19) 

 

D. Žagar (prav tam) pojasni vedenjske kazalnike nadpovprečnih sposobnosti, ki so splošne 

sposobnosti, ki jih navadno merijo testi inteligentnosti in pridejo do izraza v šoli, ter specifične 

sposobnosti (npr. na področju matematike, kemije, kiparstva …), ki jih večinoma ne moremo 

meriti s testi, temveč jih presojamo s pomočjo opazovalnih tehnik, s katerimi ocenjujemo samo 

dejavnost ali produkte. Vedenjski kazalniki nadpovprečne kreativnosti so: fluentnost, 

fleksibilnost in izvirnost mišljenja, odprtost za izkušnje in vse, kar je novo in drugačno, 

radovednost ipd. in te sposobnosti in osebnostne lastnosti ugotavljamo s testi kreativnosti in 

opazovalnimi tehnikami (prav tam). Renzullijev model določa dve vrsti nadarjenosti: 

akademsko oz. učno-lekcijsko in kreativno-produktivno, prvo je lažje identificirati s 

standardiziranimi testi inteligentnosti ali drugimi testi kognitivnih sposobnosti (Žagar, 2006, 

77), druga nadarjenost pa se kaže v uporabi informacij in miselnih procesov na integriran in 

izviren način. D. Žagar (prav tam) se dotakne tudi vprašanja o številu oz. deležu nadarjenih v 

šolski populaciji in se sklicuje na Renzullija, ki zavrača trditve, da je nadarjenih učencev 3–5 

%, pač pa trdi, da je nadarjenih 15 do 20 %, kar utemeljuje s tremi argumenti:  

a) v tej skupini je mogoče pričakovati posameznike z visoko stopnjo ustvarjalne 

produktivnosti;  

b) večina aktivnosti, ki so namenjene zgornjim 3 do 5 % učencev, je primernih in jih 

zmore tudi večja skupina učencev;  

c) učenci nad 80. centilom so sposobni visoke učne aktivnosti v rednih učnih programih, 

zato so prvi kandidati za zahtevnejše programe.  

M. Juriševič (2012, 10) izraža pomisleke glede te opredelitve in se sklicuje na izsledke študije 

Eurydice (2006), ki kaže, da je v evropskih državah v povprečju prepoznanih 3 do 10 % 

nadarjenih učencev, v Združenih državah Amerike pa med 2 in 15 % nadarjenih učencev, kar 

primerja z izsledki analize Zavoda RS za šolstvo iz leta 2011, ki kažejo, da je pri nas 25 % 

identificiranih nadarjenih učencev. Koncept torej sledi Renzullijevemu mnenju, saj želi 

nadpovprečne 
sposobnosti 

zavzetost za 
reševanje 

kreativnost 
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upoštevati, da so nadarjeni učenci lahko nadarjeni oz. talentirani na različnih področjih in da 

verjetno vseh področij, ki zahtevajo posebne talente, niti ne poznamo (prav tam), zato je 

pričakovani odstotek nadarjenih učencev višji od tradicionalnih 3–5 % (Juriševič, 2012 po 

Horovitz in O'Brien, 1985).  

 

V svetu ni enotne metodologije za odkrivanje nadarjenih. M. Juriševič (2012, 9) opozori na 

pomen razumevanja izobraževanja nadarjenih učencev v osnovnem in srednjem šolstvu ter 

nacionalni interes in na to, da je od opredelitve pojma nadarjenosti odvisna metodologija 

prepoznavanja nadarjenih učencev v šoli ter strategija dela z njimi. Eurydice (2006, 11) poroča, 

da države EU za odkrivanje uporabljajo ali  teste sposobnosti (npr. Avstrija, Velika Britanija, 

Nemčija, Češka …) ali  učni uspeh in druge dosežke (Nizozemska, Irska, Poljska, Latvija), a v  

skorajda vseh državah ta kriterij dopolnjujejo s preizkusi sposobnosti učenca. V Sloveniji 

uporabljamo tristopenjski model: evidentiranje, identifikacija (ugotavljanje vrste in stopnje 

nadarjenosti), seznanitev in pridobitev mnenja staršev. D. Žagar in T. Bezić (2005) pišeta, da je 

postopek prepoznavanja nadarjenih učencev stopenjski in poteka v treh fazah, ki si sledijo ena 

za drugo. Po Konceptu je prvo VIO namenjeno evidentiranju, spremljanju in spodbujanju 

učencev, poteka brez testov in ocenjevalnih lestvic. D. Žagar (2006) postopek evidentiranja 

opiše kot nekakšno presejanje širše skupine učencev, ki jih nato na drugi stopnji – pri 

identifikaciji – poglobljeno spoznavamo z veljavnimi psihološkimi preizkusi in na temelju 

ocenjevalnih lestvic. Kriteriji evidentiranja pa so: 

- učni uspeh (v primeru opisnih ocen upoštevamo dosežene standarde znanja, ki jih 

učenec dosega oz. presega);  

- dosežki (upošteva se dosledno izkazovanje izjemnih dosežkov na specifičnih področjih, 

kot so: likovno, glasbeno, tehnično … in na temelju tega kriterija evidentiramo tudi 

talentirane učence);  

- učiteljevo mnenje (učitelj naj posebno pozornost namenja učencem, ki ne izkazujejo 

visokega učnega uspeha, a kažejo znake nadarjenosti, še posebej pa pri tistih, ki izhajajo 

iz socialno depriviligiranega okolja, drugačnega kulturnega okolja ali imajo specifične 

učne in vedenjske težave);  

- tekmovanja (upošteva se udeležba in dobri rezultati na regijskih in državnih 

tekmovanjih, nižjih ravni tekmovanj se ne upošteva);  

- hobiji (pri tem so mišljene prostovoljne aktivnosti, za katere imajo učenci močan interes 

in v katerih dosegajo izjemne rezultate);  
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- mnenje šolske svetovalne službe.  

Koncept določa, da so v skupino evidentiranih izbrani učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od 

navedenih kriterijev, to je širša skupina učencev, ki bi lahko bili nadarjeni, zato učencev v 1. 

VIO ne poimenujemo nadarjeni, pač pa »potencialno nadarjeni« ali »učenci, ki bi lahko bili 

nadarjeni« ali »učenci, ki zmorejo več«. Torej v 1. VIO ne govorimo o nadarjenosti kot o 

produktu v obliki nadpovprečnega dosežka, pač pa o potencialih otroka, ki omogočajo, da se 

njegove sposobnosti še razvijejo. Dokument Operacionalizacija Koncepta (2009) vpeljuje izraz 

učenci, ki bi lahko bili nadarjeni, za učence, ki jih opazujemo v 1. VIO in so v fazi 

evidentiranja. Kljub temu velja stališče, ki ga zagovarjata J. Cvetković-Lay in A. Sekulić 

Majurec (1998),  da je v zgodnjem obdobju šolanja bolje učenca razglasiti za nenadarjenega 

učenca kot nadarjenega, kot pa nadarjenega za nenadarjenega in mu ne zagotoviti spodbud za 

razvoj njegove nadarjenosti.  

Poročilo o raziskavi Analiza uresničevanja Koncepta – Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci 

v devetletni osnovni šoli ob koncu šolskega leta 2009/2010 (Bezić, Deutsch, 2011, 63) analizira 

težave, ki jih imajo šole pri evidentiranju nadarjenih učencev (večina to opravi v četrtem 

razredu), pri čemer se na osnovi ankete med strokovnimi delavci pokaže, da imajo šole 

pretežno manjše težave (približno 64 % šol). Te se kažejo kot preveliko število evidentiranih 

učencev zaradi nerazlikovanja med pridnostjo in nadarjenostjo, premalo znanj učiteljev o 

nadarjenosti, premalo povezanosti med učitelji po vertikali ter problemi v razredih z nizkim 

številom otrok. I. Koren (1989) opozarja na pomen daljšega časovnega obdobja, v katerem 

poteka prepoznavanje nadarjenih otrok, kar poimenuje procesna identifikacija nadarjenih oz. 

procesna diagnostika nadarjenih učencev. To kaže na dejstvo, da identifikacija nadarjenih 

učencev ne more in ne sme biti enkraten in statičen dogodek, pač pa je pomembno 

zagotavljanje spremljanja odkritih potencialov učenca.  

 

Delo z nadarjenimi učenci izhaja iz temeljnih načel: širitev in poglabljanje temeljnega znanja, 

hitrejše napredovanje v procesu učenja, razvijanje ustvarjalnosti, uporaba višjih oblik učenja, 

uporaba sodelovalnih oblik učenja, upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov, 

upoštevanje individualnosti, spodbujanje samostojnosti in odgovornosti, skrb za celostni 

osebnostni razvoj, uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji oziroma drugimi 

izvajalci programa, skrb za to, da so nadarjeni učenci v svojem razrednem in šolskem okolju 

ustrezno sprejeti, ustvarjanje možnosti za občasno druženje glede na njihove posebne potrebe in 

interese (Koncept). Izhodišča za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v Konceptu, ki se 
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nanašajo na delo v 1. VIO, navajajo, da v prvem VIO delo z nadarjenimi učenci praviloma 

poteka v oblikah notranje diferenciacije pouka (individualne zadolžitve učencev, 

individualiziran pouk, kooperativno učenje in druge oblike skupinskega dela, posebne domače 

zadolžitve), dni dejavnosti, interesnih dejavnostih, hitrejšega napredovanja, dodatnega pouka. 

Poleg pravočasnega odkrivanja nadarjenih učencev in organiziranja različnih diferenciranih 

oblik dela z njimi je potrebno tudi njihovo kontinuirano spremljanje. V prvem VIO se 

praviloma izvaja delo z nadarjenimi učenci v okviru matičnega razreda, priporočljivo je le 

občasno krajše ločevanje nadarjenih učencev iz razreda (Koncept). Analiza uresničevanja 

Koncepta – Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli ob koncu 

šolskega leta 2009/2010 (Bezić, Deutsch, 2011, 70) pokaže, da so izmed v Konceptu 

predlaganih oblik, dejavnosti in didaktičnih prilagoditev za spodbujanje nadarjenosti v 1. VIO 

najpogosteje izvedene: notranja diferenciacija – individualne zadolžitve učencev (97 %), 

interesne dejavnosti (94 %), dodatni pouk (88 %), notranja diferenciacija v obliki posebnih 

domačih zadolžitev (78 %), notranja diferenciacija v obliki kooperativnega učenja in drugih 

oblik skupinskega dela (71 %), pojavijo pa se še individualiziran pouk, prilagoditve v okviru 

dni dejavnosti in hitrejše napredovanje (13 %).  

 

D. Žagar (2006, 14) piše, da je namen evidentiranja predvsem racionalizacija postopka 

odkrivanja nadarjenih učencev, saj se izognemo dragemu in zamudnemu testiranju vseh 

učencev na šoli. Evidentiran učenec se vključi v proces identifikacije64, ki se opravi na osnovi 

ocene učitelja in dveh metodoloških inštrumentov – test sposobnosti (WISC – Wechsler 

Intelligence Scale for Children ali RPM – Ravenove progresivne matrice) in test ustvarjalnosti 

(TTCT – Torrance Tests of Creative thinking) (Juriševič, 2012, 21). Učenca, ki je vsaj v enem 

od teh meril dosegel zahtevani nadpovprečni rezultat, se označi kot nadarjenega65.  Sledi 

seznanitev in mnenje staršev k identifikaciji, ki je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih. Šola za 

identificirane učence pripravi t. i. individualiziran program (INDEP).  

 

Poročilo o raziskavi Analiza uresničevanja Koncepta – Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci 

v devetletni osnovni šoli ob koncu šolskega leta 2009/2010 (Bezić, Deutsch, 2011, 10) kaže, da 

je bilo v 4. razredu identificiranih kot nadarjenih učencev 85 % tistih, ki so bili prej 

                                            
64 Proces identifikacije se praviloma izvede v drugem VIO (4. razred). V prvem VIO se izvede evidentiranje in 

seznanitev ter mnenje staršev, razen v primerih, ko je učence evidentiran v višjih razredih.  
65 M. Juriševič (2012, 21) opozori, da se Koncept konceptualno razlikuje od Renzullijevega trikrožnega modela, 

po katerem so kot nadarjeni prepoznani le tisti učenci, ki hkrati zadostijo vsem trem postavljenim kriterijem – 

nadpovprečno visoko sposobni, ustvarjalni in predani oziroma motivirani.  
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evidentirani. To je kar  20,3 % celotne populacije vpisanih učencev v 4. razred  (vsaj z enim 

testom ali vsaj z eno ocenjevalno lestvico). Analiza pokaže, da se delež identificiranih po spolu 

statistično pomembno ne razlikuje, čeprav je med evidentiranimi nekoliko več deklic kot 

dečkov (vpisanih je več dečkov) (prav tam). Zanimivo v analizi je to, da je večina učencev bila 

evidentirana v tretjem razredu66 (75,9 %), vsi so bili evidentirani na predlog šole in razen 

sedmih otrok jih je 99,2 % dobilo soglasje staršev k identifikaciji. Ekspertna skupina za delo z 

nadarjenimi v osnovni in srednji šoli je v letu 2008 opredelila, da so nadarjeni ali talentirani 

tisti otroci in mladostniki, ki so pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, 

ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem, umetniškem in psihomotoričnem področju. 

Psihomotorično področje je razdeljeno na telesno-gibalno in tehnično, umetniško pa vsebuje 

glasbeno, likovno, literarno (književno) in dramsko področje. Tako izpopolnjen ocenjevalni 

instrumentarij iz leta 2007 vsebuje enajst ocenjevalnih lestvic za merjenje 11 področij učenčeve 

nadarjenosti: splošno intelektualno (SPI)67, učno (UČ), ustvarjalno (UST), voditeljsko (VOD), 

literarno (LIT), glasbeno (GLAS), dramsko (DRA), telesno-gibalno (TGIB), tehniško (TEH), 

likovno (LIK), filmsko (FIL), slednja dodana spomladi 2008. Prej omenjena analiza (Bezič, 

Deutsch, 2011) pri pregledu identifikacije z ocenjevalnimi lestvicami (pogoj za identifikacijo s 

pomočjo lestvice sta najmanj dva ocenjevalca) pokaže, da z njimi odkrijemo le okoli 10 % 

nadarjenih. Prav tako ugotavljajo, da so pri identifikaciji z ocenjevalnimi lestvicami razlike po 

spolu statistično pomembne na večini lestvic – voditeljsko, literarno, glasbeno, dramsko in 

likovno področje, in sicer v prid deklic, na lestvicah splošno intelektualno, telesno-gibalno, 

tehniško pa v prid dečkov, a na učnem in ustvarjalnem področju ni razlik (prav tam). 

Raziskovalci (Bezić, Deutsch, 2011, 18) menijo, da je razlog za te razlike po spolu lahko tudi 

to, da so ocenjevalci v večini učiteljice, ki so bolj pozorne na znake nadarjenosti na področjih, s 

katerimi se tudi same ukvarjajo, a to razlago prepuščajo nadaljnjim raziskavam. Obenem pa 

rezultati analize po mnenju avtorjev potrjujejo prednosti multidimenzionalnega pristopa, ki 

zmanjšuje statistično pomembne razlike med spoloma in prispeva k pravičnosti identifikacije 

(prav tam).  

 

                                            
66 Citirana analiza pokaže, da je le 64,3 % šol izpeljalo evidentiranje v tretjem razredu, ostale šole pa kasneje 

(Bezič, Deutsch, 2011, 63).  
67 Na osnovi Analize uresničevanja Koncepta – Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli 

ob koncu  šolskega leta 2009/2010 (Bezić, Deutsch, 2011, 86) je ekspertna skupina v letu 2011 uvedla 

spremembe in dopolnitve v procesu identifikacije nadarjenih, in sicer opustitev lestvice za splošno intelektualno 

področje in za področje ustvarjalnosti, saj se kognitivno področje in področje ustvarjalnosti merita s testi; 

lestvica za učno področje pa je bila revidirana, da zajame vse relevantne elemente za ocenjevanje akademske in 

učne nadarjenosti.  
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Koncept torej določa, da naj se delo z nadarjenimi učenci začne čim bolj zgodaj, a praksa in 

raziskave kažejo, da se proces evidentiranja in identifikacije pogosto začne pozno (Bezič in 

Deutsch, 2011; Juriševič, 2012). M. Juriševič (2012, 108) opozarja, da je le polovica učencev 

identificiranih v drugem VIO, druga polovica šele ob koncu osnovne šole in postavlja 

vprašanje, zakaj se Koncept še vedno ne izvaja tako, kot je zamišljen – torej z zgodnjo 

identifikacijo zaradi čimprejšnjega prilagojenega vzgojno-izobraževalnega dela z 

identificiranimi nadarjenimi učenci. Menimo, da bi že v postopku evidentiranja (praviloma v 1. 

VIO) bilo potrebno sistematično spodbujanje zaznanih nadarjenosti  in s tem razvoj že v 1. VIO 

znotraj rednega pouka in ostalih dejavnosti, saj zgolj evidentiranje ob koncu tretjega razreda kot 

tehnično izpolnjevanje 'ček' list ali na koncu ocenjevalne lestvice ne more zadostovati. 

Navezujoč se na Budimpeško deklaracijo (2011) bi morali že zelo zgodaj v procesu otrokovega 

izobraževanja izhajati iz tega, da je vsak otrok lahko nadarjen ali talentiran na nekem področju. 

Formativno spremljanje otroka, diferencirano delo, individualiziran pristop v aktivnih oblikah 

in strategijah dela bi tako omogočili, da otrok v prvih treh letih že pridobiva in razvija svoja 

močna področja (ob krepitvi šibkih) in ne le stagnira ter čaka na »odkritje« njegove 

nadarjenosti in talenta, ki se bo zgodilo ob začetku 4. razreda. Prvo VIO bi moralo oz. mora 

pred vse učence postaviti dovolj visoke zahteve oz. izzive, da se imajo otroci možnost razvijati  

glede na predznanje in vse prej omenjene razlike. Avtorji starejših raziskav (Ferbežar, 2012 po 

Fox, 1971; Isaac, 1963, Whitmore, 1979) so ugotovili, da ima učna neuspešnost nadarjenih 

adolescentov svoje korenine v pomanjkljivi pedagoški podpori talentom v predšolskem 

obdobju. Večina šolskih sistemov se zaveda pomena dela z nadarjenimi zaradi razvoja in zato 

se ukvarjajo s položajem nadarjenih in talentiranih učencev, kar seveda zajema tako proces 

odkrivanja kot dela z njimi. Na področju odkrivanja nadarjenih in talentiranih otrok oz. dela z 

mlajšimi učenci lahko po pregledu posameznih izobraževalnih sistemov in njihove urejenosti 

na področju nadarjenosti ugotovimo, da imajo v evropskih državah posebno definicijo 

nadarjenih učencev v zakonodaji opredeljeno Češka, Francija, Grčija, Litva, Slovenija, Španija 

in Wales kot del Velike Britanije. Vse omenjene države imajo v zakonodajnih dokumentih 

opredeljene tudi potrebe teh otrok (Juriševič, 2012 po European Agency for Development in 

Special Needs Education, 2009). Primerjava postopka identifikacije učencev in odkrivanja 

nadarjenih in talentiranih v evropskih državah pokaže, da imajo države različne kombinacije 

virov informacij o učencu, ki pripeljejo do končne odločitve, npr: v Belgiji, na Češkem, na 

Irskem in Nizozemskem so ti viri: učitelji, starši, učenčevi dosežki, testi intelektualnih 

sposobnosti, intervju z učencem, diagnostični ocenjevalni postopki, testi potencialnih 
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sposobnosti, testi zmožnosti in učenčev portfolio; vse zgoraj navedene vire razen učenčevega 

portfolia upoštevajo tudi v Avstriji, Estoniji, Nemčiji, Španiji in v Švici; Slovenija prav tako 

vključuje vse zgoraj navedene vire razen testa zmožnosti; Finska vključuje učitelja, starše in 

intervju z učencem; Madžarska pa učitelja, učenčeve dosežke in diagnostične ocenjevalne 

postopke (prav tam).  

 

Avstrijska zakonodaja68 opredeljuje, da je treba poskrbeti za vse talente, zmožnosti in interese, 

jih prepoznati in odgovorno spodbujati, šola pa naj ne išče napak in pomanjkljivosti, pač pa naj 

razvija raznolike učne programe. Posebej opozarja na neupravičeno prezgodnjo selekcijo med 

učenci, ki se ji je treba izogibati. Iz poročila 4. srečanja držav regionale in Poljske »Gifts and 

Talents in Europe« (Bezić, 2008) je razvidno tudi delovanje nekaterih drugih držav: npr. 

Madžarske, v kateri je največja posebnost v t. i. TALENT točkah, ki jih civilna združenja 

ustanavljajo po točno določenih kriterijih; Poljske, ki ima t. i. »mrežo razvitih šol« in v 

nekaterih predelih (Šlezija) dobro razvite pripomočke za  zbiranje podatkov s strani učiteljev. 

Finska sistem odkrivanja in dela z nadarjenimi razvija šele od leta 2009, in sicer v treh stopnjah 

– identifikacija s strani učiteljev, diagnoza s strani specialistov in priprava podpornega 

programa za razvoj posameznega otroka (Bezič, 2008; Juriševič, 2012). T. Bezić (2008) poroča 

tudi o sistemu dela z nadarjenimi na Češkem, kjer je definicija nadarjenih podobna slovenski 

definiciji, a učitelji sodelujejo le v postopkih, izvedenih pred identifikacijo, saj identifikacijo 

izvajajo svetovalni centri. Prav tako je v omenjenem poročilu (prav tam) predstavljena slovaška 

možnost ustanavljanja zasebnih šol za nadarjene otroke, kamor jih sprejmejo na osnovi testov 

intelektualnih sposobnosti. Predstavljena je bila le Bratislavska zasebna šola, ki vključuje 

otroke od 6 do 19 let, ki jih sprejmejo na osnovi testov splošnih intelektualnih sposobnosti. Na 

Hrvaškem se že na predšolski stopnji izvaja identifikacija nadarjenih. Hrvaška ima za vse 

otroke, ki niso vključeni v vrtec, obvezen 250-urni program priprave na šolo, imajo pa tudi 

vrtce s programi za  identificirane nadarjene (če vrtec program ima, potem država temu nameni 

120 EUR letno za identificiranega nadarjenega otroka) (Bezić, 2010).  

Ob usmeritvi pozornosti v različne postopke evidentiranja nadarjenih otrok v nekaterih 

evropskih državah in ob osredotočenosti na prvo VIO bi lahko nakazali nekaj možnih rešitev za 

izboljšanje stanja v Sloveniji: 

                                            
68 Spletni vir http://www.european-agency.org/agency-projects/Teacher-Education-for-Inclusion/country-

info/austria/wider-policy-framework-supporting-teacher-education-for-inclusion 

 

http://www.european-agency.org/agency-projects/Teacher-Education-for-Inclusion/country-info/austria/wider-policy-framework-supporting-teacher-education-for-inclusion
http://www.european-agency.org/agency-projects/Teacher-Education-for-Inclusion/country-info/austria/wider-policy-framework-supporting-teacher-education-for-inclusion
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- Sistemska ureditev prenosa informacij o otroku in njegovih zmožnostih, dosežkih iz 

predšolskega obdobja v osnovno šolo, kar bi glede na večinsko vključenost otrok v 

vrtce69 (po podatkih Statističnega urada RS, oktobra 2010 vključenih 92 % populacije 

petletnikov; po podatkih Eurydice in Eurostata 2014 je v EU vključenih v povprečju 93 

% otrok od 4. leta starosti) bilo možno pri večini otrok in bi bilo izvedljivo z uvedbo 

otrokove osebne mape ali portfolia, ki bi bil prenosljiv po celotni vertikali otrokovega 

izobraževanja. 

- V Konceptu in v inštitucijah, ki izobražujejo učitelje, bi bilo treba natančno pojasniti, 

zakaj je potrebno ukvarjanje z učenci, ki zmorejo več, saj se pogosto pojavlja vprašanje, 

zakaj delati še dodatno z načeloma uspešnimi učenci (na drugi strani se veliko več v 

šolskem prostoru ukvarjamo z učenci, ki imajo učne in druge težave). Razlogi za 

potrebno dodatno ukvarjanje z učenci, ki zmorejo več, so v drugačnih potrebah 

nadarjenih otrok, potrebah družbe po talentiranih in nadarjenih učencih/osebah in ne 

nazadnje tudi v zahtevah Evropske unije.  

- V procesu evidentiranja in identificiranja bi morali učitelju oz. šoli dopustiti 

fleksibilnost v postopku in času prehajanja med posameznimi fazami postopka 

odkrivanja, saj lahko triletno čakanje na identifikacijo negativno vpliva na otroka in 

njegove zmožnosti. Torej bi bilo smiselno uvesti osnovno opazovanje in spremljanje in 

s tem širši izbor učencev, ki kažejo znake nadarjenosti in talentiranosti, kasneje, ko bi 

učenci izpolnili določene kriterije, pa bi jih umestili v skupino nadarjenih učencev. S 

tem bi tudi globlje pojasnili, zakaj je bolje uporabljati izraz učenci, ki zmorejo več, kot 

pa učencu prezgodaj nadeti oznako”nadarjen učenec”.  

- Sistematično in poglobljeno usposabljanje učiteljev za odkrivanje in zaznavanje znakov 

talentiranosti in nadarjenosti pri mlajših učencih in predvsem poglobljeno izobraževanje 

za metode in strategije dela, ocenjevanje, spremljanje mlajših potencialno nadarjenih 

otrok v okviru pouka in s tem osmišljanje notranje diferenciacije, kakor tudi spremljanje 

učinkovitosti metod in strategij dela z učencem. To izobraževanje bi moralo postati del 

sistemskega izobraževanja učiteljev s poudarkom na pridobivanju znanj in veščin za 

zgodnje odkrivanje, spremljanje in spodbujanje nadarjenosti otroka.  

                                            
69 Evropska komisija je prepoznala, da je zgodnje vključevanje v izobraževalni sistem pomembno, zato je leta 

2011 pripravila cilje o vključevanju v predšolsko vzgojo in varstvo. S temi cilji je določila, da mora biti do leta 

2020 v predšolsko vzgojo vključenih 95 % otrok od 4. leta do starosti, ko vstopijo v obvezno izobraževanje. Ta 

odstotek za EU je v letu 2014 že 93% (European Commission/EACEA/Eurydice/Eurostat, 2014, 65).  
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- Določitev takih standardov znanj, ki bi bili učitelju jasni pokazatelj, da učenec presega 

povprečna pričakovanja, saj opisna ocena v prvih dveh razredih ne pokaže, kje učenec 

presega določene cilje in standarde znanja (kljub temu, da Bela knjiga (2011) jasno 

določi, da se v opisni oceni opredeli, kako učenec napreduje in kje presega standard 

znanja, učitelji tega ne sporočajo staršem in otroku). S tem namenom bi bilo potrebno 

tudi posodobiti lestvice za odkrivanje nadarjenih. Predlog o posodobitvi lestvic se 

navezuje predvsem na literarno področje, ki bi ga bilo potrebno razširiti, in sicer v 

smislu jezikovno-recepcijskega področja, saj obstoječa lestvica ne zajame elementov 

nadpovprečnih recepcijskih zmožnostih (o njih govorimo v nadaljevanju), pač pa se 

nanaša na motivacijske elemente in poustvarjalne aktivnosti.   

- Uvedba t. i. modelnih šol oz. pedagoških vadnic za učitelje, kjer bi se učitelji skupaj z 

učenci usposabljali za diferencirano delo in dobro poučevalno prakso z nadarjenimi 

učenci v nižjih razredih.  

- Sistemsko uvesti pouku podporni program za tiste otroke, ki že zgodaj kažejo znake 

nadarjenosti in talentiranosti, ta program pa bi moral vključevati sistematično in 

nenehno podporo učitelju in otroku ter staršem.  

- S pravilniki in posledično s šolsko prakso dati veliko težo spremljanju individualnega 

napredka učenca, kar bi pomenilo spremljanje razvoja otroka skozi celotno vertikalo 

izobraževanja s partnerskim odnosom. S tem bi tudi vloga učenca postala drugačna – 

več aktivnosti, več motivacije za delo, več odgovornosti, več sodelovanja v kreiranju 

lastne učne poti.  

 

4.1 Učenci, ki na literarnem področju zmorejo več  

 

Kot smo že navedli, Koncept določa sedem (enajst) področij nadarjenosti: splošno-

intelektualno, učno, ustvarjalno, voditeljsko, telesno-gibalno, tehnično in umetniško (glasbeno, 

likovno, literarno, dramsko, filmsko). Umetniško področje zajema tudi t. i. literarno področje, 

ki se po Konceptu zrcali v učenčevih literarnih izdelkih (proza, poezija, literarne igre ipd.), ki 

jih z veseljem ustvarja. To zvrst zelo ceni, uživa tudi v besednih in literarnih igrah, veliko bere. 

Ima občutek za pomene besed, ritem in harmonijo besed (prav tam). Tako opredelitev 

nadarjenosti na literarnem področju smo izpeljali iz navedenih trditev v ocenjevalni lestvici, s 

katero šole izvajajo identifikacijo nadarjenih.  
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Kljub temu, da učitelj v 1. VIO učenca ne ocenjuje z lestvicami, pa so opisi v lestvici neke vrste 

opomnik ali opisniki, ki jih učitelj uporablja pri opazovanju učencev, spremljanju napredka in 

pri načrtovanju, izvajanju in evalviranju VI procesa pri pouku jezika. Pri opredelitvi 

nadarjenega oz. natančneje talentiranega otroka na literarnem področju, je treba najprej 

opredeliti samo literarno področje z vidika nadarjenosti. Pri tem izhajamo iz prej omenjenega 

trikrožnega modela nadarjenosti po J. S. Renzulliju (Davis, Rimm, 1997), ki nadarjenost 

opredeli kot presek nadpovprečnih sposobnosti, motivacije in ustvarjalnosti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shema 8: Renzullijev trikrožni model nadarjenosti, prirejen za literarno področje (po Davis, Rimm, 1997, 19) 

 

Shema 8 kaže Renzullijev trikrožni model s transferjem na literarno področje in tako lahko 

opredelimo, da gre pri nadarjenosti oz. talentiranosti na literarnem področju za presek 

nadpovprečnih bralnih zmožnosti (razumevanje, recepcija, uporaba, vrednotenje in premislek o 

besedilu, povezava in prepletanje znanja ob kompleksnih bralnih izkušnjah ter spremljanje 

lastnega napredka), motivacije in kreativnosti. Učenčeva znanja, spretnosti in stališča na 

literarnem področju se torej kažejo na: kognitivnem, motivacijskem in ustvarjalnem nivoju. Vsi 

trije nivoji so močno povezani. Nadpovprečne recepcijske zmožnosti70 se kažejo v:  

- nadpovprečnem, neobičajnem in drugačnem zaznavanju, oblikovanju in izkazovanju 

domišljijskočutne predstave dogajalnega prostora, literarnih oseb, literarnega dogajanja, 

pripovedne strukture; 

                                            
70 Recepcijska zmožnost je podrobno opisana v poglavju Kompetenčni pristop, in sicer po avtorici Kordigel 

Aberšek (2008).  

Nadpovprečne 

bralne zmožnosti (del bralne 
zmožnosti je tudi recepcijska 

zmožnost)  

Zavzetost, motivacija v 
dejavnostih,  povezanih  s 

književnimi besedili  

Kreativnost – besedna, jezikovna  
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- intenzivnem, drugačnem odkrivanju »vrat za identifikacijo«;  

- zaznavanju in razumevanju, vrednotenju perspektiv, avtorjevega videnja in besedilne 

stvarnosti;  

- intenzivnosti zaznavanja razpoloženja; 

- spretnostih, ki jih izkazuje ob preklopu iz objektivne v subjektivno miselno shemo, 

povezovanju motivov in prepoznavanju literarne forme.  

Učitelji ob koncu tretjega razreda oz. v začetku četrtega razreda izpolnjujejo lestvice za 

identificiranje nadarjenosti in vsaka lestvica vsebuje osem opisov. Lestvica za identifikacijo 

nadarjenih na literarnem področju z ocenjevalnimi lestvicami za učitelje (OLNADLIT) vsebuje 

naslednje trditve, ki izhajajo iz štirih najbolj tipičnih področij:  

1. Učenec ceni prozo, poezijo, dramatiko, knjige nasploh. 

2. Učenec dobro pripoveduje. 

3. Piše pesmi in/ali prozne sestavke. 

4. Učenec rad bere. 

5. Občutljiv je za pomene besed, ritem in harmonijo besed. 

6. Rad ima besedne in literarne igre. 

7. Učenec vztraja v literarni dejavnosti. 

8. Izstopa v pisanju domišljijskih spisov. 

 

Če Renzullijev model primerjamo z lestvico za literarno področje (OLNADLIT), lahko 

ugotavljamo, da s trditvami, ki so v njej zajete, zelo intenzivno 'pokrijemo' motivacijo (1., 4., 

6., 7.)  in ustvarjalnost – poustvarjalne dejavnosti (2., 3., 8.) in z eno trditvijo recepcijsko 

zmožnost učenca (5.).  

Poročilo o raziskavi Analiza uresničevanja Koncepta – Odkrivanje in delo z nadarjenimi 

učenci v devetletni osnovni šoli (Bezić, Deutsch, 2011) je pokazalo, da je bilo na literarnem 

področju evidentiranih 808 učencev, na testiranjih z ocenjevalno lestvico OLNADLIT v 4. 

razredu pa se pokaže, da je 143 učencev (ali 17,7 % evidentiranih) identificiranih v območju 

90 do 94 percentila in 181 otrok v območju 95–100 percentila. Od tega je bilo v tej najvišji 

stopnji 46 dečkov in 135 deklic.  

 

Značilnosti mlajših nadarjenih otrok je ugotavljal tudi K. M. Guilbault (2012) in le-te so 

vključevale: uporabo naprednega besedišča, zgodnje branje (usvojeno brez »drila«), želja po 

znanju, spretnosti opazovanja, nenasitna radovednost, neverjeten spomin, sposobnost, da se 
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osredotoči na naloge za dalj časa v primerjavi z vrstniki in edinstvena sposobnost 

prepoznavanja vzorcev in odnosov ter abstraktno mišljenje. Te značilnosti in vedenja so 

razvidna in prepoznana že v predšolskem obdobju s strani staršev in skrbnikov (prav tam). 

 

Nekateri avtorji (npr. Maleševič, 2012) pišejo tudi o kognitivnih značilnostih t. i. nadarjenega 

bralca, ki so: bogatejše besedišče v primerjavi z vrstniki, stavčna struktura je v primerjavi z 

vrstniki bolj zapletena, govorno in pisno se izražajo zelo natančno in lahkotno, zgodnje 

(spontano) branje, potrebujejo manj oz. nič urjenja branja, nadpovprečen IQ, izredno dobro 

pomnjenje prebranega besedila, kompleksno in hitro dojemanje prebranega besedila, dobro 

opazovanje, hitro zaznavanje odnosov, hitro reševanje problemov, dobre predstave in bogata  

domišljija ter iskanje abstraktnih idej ter povezovanje s koncepti. Avtorica (prav tam) opredeli 

tudi motivacijske značilnosti nadarjenega bralca, ki so zatopljenost v branje – zaradi globoke 

koncentracije težko odvrnejo pozornost od knjig, branje za užitek, velika želja po znanju iz 

prebranega in izbira zahtevnih besedil. Značilnosti nadarjenih bralcev na ustvarjalnem področju 

pa so: pritegne jih reševanje neraziskanih problemov, iščejo nenavadne rešitve problemov 

književnih oseb, imajo bujno domišljijo in izrazit smisel za humor (prav tam). Jezikovno 

ustvarjalnost je posebej raziskoval R. Carter (2004, 14), ki je izhodiščno postavil, da jezikovna 

ustvarjalnost ni lastnost izjemnih ljudi, ampak izjemna lastnost vseh ljudi  / …  /, ki se različno 

kaže pri ljudeh, vrednotimo pa jo lahko z vidika splošnega jezika, ki je bogat z domiselno 

uporabo metafor, prispodob, pretiravanj, ironije, soglasij in rim in drugih elementov, kar potrdi 

tudi D. Attridge (2004), ki to gledanje prenese na področje pisanja, in definira, da je prav vsaka 

oblika pisanja lahko inventivna, vsaka sprememba v umetniškem ustvarjanju, branje vsakega 

besedila. Koncept (1999 po Torrance, 1962) se sklicuje na ugotovitve raziskav, ki kažejo, da 

obstaja med inteligentnostjo in ustvarjalnostjo sicer pozitivna, a nizka povezanost. Navedeni 

avtor, Torrance, dokazuje, da bi lahko izločili 75 % otrok, ki dosegajo visoke rezultate na testih 

ustvarjalnosti, če bi kot nadarjene identificirali le tiste, katerih dosežki na testih inteligentnosti 

sodijo v zgornjih 20 % rezultatov. T. Bezić (2012 po Jensen, 2009) piše, da se stopnja 

inteligentnosti, ki je potrebna za vrhunske ustvarjalne dosežke, razlikuje glede na različna 

področja ustvarjalnosti. Bezić (2012, 83) pojasnjuje t. i. Towersovo »korelacijo ukrivljene 

hruške«, ki kaže, da rast inteligentnosti nekaj časa spremlja rast ustvarjalnosti, potem pa se 

funkciji razdvojita. Bezić (2012 po Gladwel, 2009) opozarja, da so od določene meje 

intelektualnih sposobnosti pomembnejši dejavniki, povezani z osebnostnimi značilnostmi, 

značilnostmi okolja in tudi drugimi dejavniki (zdravje, slučaj, spol). I. Saksida (2014 po 
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Juriševič, 2012) za opredelitev nadarjenosti pri pouku slovenščine (pouk književnosti) sprejme 

definicijo, da so nadpovprečno razvite zmožnosti na katerem koli predmetnem področju in to, 

da je nadarjenost kompleksen, razvojno dinamičen in kontekstno pogojen fenomen, ki je 

rezultat interaktivnega delovanja bioloških, psiholoških, pedagoških in psiho-socialnih 

dejavnikov ter v najširšem pomenu predstavlja izjemne človeške potenciale oziroma dosežke. 

Avtor (prav tam) doda, da se nadarjenost pri slovenščini (pouku književnosti) – torej višje od 

povprečja razvita sporazumevalna oz. bralna zmožnost – izraža v dosežkih. Nadaljuje (prav 

tam), da je višje razvite zmožnosti, povezane s poukom slovenščine, mogoče opazovati na 

ravni: 

- števila besed, 

- kompleksnosti povedi (učenčevih govornih ali pisnih sprotnih odzivov na raznovrstna 

besedila), 

- (samostojnega) razumevanja in vrednotenja kompleksnih branih/poslušanih besedil ter  

- govorjenja in pisanja kompleksnih povzemalnih oz. razlagalnih ter poustvarjalnih in 

razpravljalnih besedil. 

 

V povezavi z literarnim področjem tudi Wood (2008) opredeli nadarjenega bralca kot: 

»Nadarjeni bralci berejo lahkotno in „požrešno“, z navdušujočo hitrostjo in neverjetnim 

dojemanjem prebranega. So strastni bralci, saj za njih branje ni pretvorba simbolov v pomen, 

ampak močna želja, da raziskujejo, fantazirajo ter povezujejo koncepte in ideje.«  J. Van 

Tassel-Baska (1994) piše, da so nadarjeni bralci, brez izjeme, verbalno močni in lahkotno 

uporabljajo zahteven jezik in besednjak. Uspešni so v kreativnem in kritičnem branju, 

kreativnem pisanju, literarni analizi in v govorni komunikaciji, hitro napredujejo v lingvistiki in 

besedišču ter se hitro učijo tujih jezikov. L. Porter (1999 po C. Gur, 2011) trdi, da jezikovne 

zmožnosti izhajajo iz visokih kognitivnih sposobnosti. Nadarjeni z visokimi jezikovnimi 

zmožnostmi imajo bogato besedišče, visoke zmožnosti verbalnega sklepanja, pravilno slovnico 

in hitro dojemanje. Imajo sposobnost uporabe metafor in analogij. Nekateri izmed njih, ampak 

ne vsi nadarjeni predšolski otroci, berejo že v tej, predšolski dobi.  
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4.2 Ustvarjalnost učencev v obdobju konkretno logičnih operacij 

 

Dejavnosti pri pouku književnosti naj razvijajo sporazumevalno, bralno zmožnost ob 

literarnoestetskem doživetju in zato velja opozoriti na poustvarjalne dejavnosti, ki se pogosto 

izvajajo, kot da so same sebi namen ali kot piše I. Saksida (2008) gre za ustvarjalnost zaradi 

ustvarjalnosti. Kljub temu, da nadarjenosti ali talentiranosti na literarnem področju ne moremo 

skrčiti le na ustvarjalno področje, pa velja ustvarjalnost v obdobju konkretno logičnih operacij 

pogledati podrobneje, saj lahko poznavanje tega področja učitelju zelo pomaga pri odkrivanju 

in spodbujanju otrokovega potenciala. T. Bregant (2013, 56) opozori, da kreativnost ne pomeni 

nujno inteligence in nadarjenosti, se pa pojma ne izključujeta, pač pa povezujeta. Ustvarjalnost 

otrokovega mišljenja se ne kaže izključno v pisnih poustvarjalnih izdelkih, ampak je potrebno 

ustvarjalni dosežek otrok spremljati širše (preko vseh kanalov in v vseh fazah njegovega 

ukvarjanja z besedilom). Opredelitve ustvarjalnosti71 so zelo raznolike, predvsem zaradi 

kompleksnosti pojava. V antiki za ustvarjalnost niso imeli posebnega izraza, razen za poezijo, 

saj so pesnike označevali kot ljudi, ki ustvarjajo nekaj novega, novi svet, medtem ko so drugi 

umetniki le posnemali resnični svet (Tatarkiewicz, 1980). Vendar pa to »antično« gledanje na 

ustvarjalnost pesnikov ni bilo daleč od sodobnejših definicij, kar lahko npr. zasledimo pri F. 

Barronu (1969), ki vidi ustvarjalnost v človekovi zmožnosti, da prikliče nekaj novega, česar 

prej še ni bilo in to enači z izvirnostjo, k čemur so kasneje avtorji dodajali še druge kriterije: 

novost, koristnost oz. vrednost, namen, trajnost, uporabnost (Whiting, Amabile idr., Woodman 

idr. po Trstenjak, 1981). D. Žagar (1992) je kritičen do teh kriterijev, najprej do kriterija 

koristnosti/vrednosti, in sicer v primerih, ko postavimo ustvarjalnost v otroško polje (otroci 

običajno niso zmožni narediti nečesa, kar bi imelo širšo uporabno vrednost), prav tako pa je 

kriterij vrednosti ustvarjalnega dosežka časovno determiniran. Kriterij novosti je prav tako po 

mnenju Žagarja (prav tam) sporen, saj lahko na novost pogledamo s psihološkega vidika 

(primerjanje otrokovih izdelkov glede na napredek) ali s sociološkega vidika (primerjanje 

otrokovih izdelkov z izdelki drugih otrok). B. Jurman (2004) loči vertikalno ustvarjalnost, ki 

pomeni ustvarjanje nečesa neobstoječega, in horizontalno ustvarjalnost, ki jo človek izraža pri 

vsakem delu, če so za to prilagojeni pogoji, v kateri se aktivnost izvaja. V dokumentih OECD 

(Lucas idr., 2013) in v vseh slovenskih učnih načrtih zasledimo cilje, ki narekujejo sistematičen 

                                            
71 F. Barron (1969) ustvarjalnost označi kot nekaj, kar prinese novost in jo pojmuje enako kot izvirnost. A. 

Trstenjak (1981) poudari, da ustvarjalnost vsebuje tiste mentalne procese, v katerih je preteklo izkustvo 

kombinirano navadno z nekaterimi spremembami, tako da vzniknejo novi vzorci, novi načrti, nove ureditve, ki 

bolje zadostijo nekaterim potrebam človeštva.  
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razvoj ustvarjalnosti, a je pouk še vse premalo usmerjen v razvoj le-te (Marentič Požarnik, 

2003, 90). M. Blažić (2000, 69) predlaga pojmovanje ustvarjalnosti kot miselnega procesa 

ustvarjanja novih idej in poustvarjanje celote iz že obstoječih idej. Kreativnost72 kot enega od 

ciljev izobraževanja opredeli kot razvijanje kreativnega mišljenja in domišljije ter reševanja 

problemov (prav tam). A. Woolfolk (2002) opredeli ustvarjalnost kot domiselno, originalno 

mišljenje ali reševanje in odpiranje problemov ter preoblikovanje informacij (pri tem govori o 

procesu, za katerega je značilna spontanost). V. Pečjak (1987, 2006) izdela pregledno analizo 

definicij ustvarjalnosti in njihovih značilnosti, pri kateri se pokaže, da je v večini definicij in 

besedil o ustvarjalnosti izpostavljena izvirnost. T. Bezić (2012, 82) opozori, da je treba na 

ustvarjalnost pogledati z več vidikov, in sicer ustvarjalnost kot potencial osebnosti, kot 

ustvarjalni proces in kot ustvarjalni produkt.  

 

D. Žagar (1992, 39) definira ustvarjalnost kot splošno človekovo lastnost, ki je med ljudmi 

normalno porazdeljena, kar pomeni, da je največ ljudi povprečno ustvarjalnih, malo je takih, ki 

so zelo ustvarjalni ali pa to sploh niso. Po ugotovitvah V. Pečjaka (2011, 24) na razvoj 

ustvarjalnosti odločilno vpliva (zgodnje) okolje, zlasti družina73 in šola z zgledi, s prispodobami 

in z ustvarjalnimi nalogami, prav tako pa v svojem delu Psihologija staranja (2009) piše o 

novejših študijah, ki so dokazale, da so osebe, ki so bile v otroštvu ustvarjalne, ohranile 

ustvarjalnost do kasnih dni življenja. D. Žagar (1992) opredeli za ustvarjalne dosežke potrebne 

sposobnosti in lastnosti74, ki so: inteligentnost75, divergentno mišljenje, radovednost76 in 

nekonformizem77. Zakaj je skrb za ustvarjalnost v prvem VIO tako pomembna, prav tako 

dokazuje ameriški psiholog E. P. Torrance (1962), ki je empirično proučeval razvoj sposobnosti 

divergentnega mišljenja, katerega najpomembnejše sposobnosti so: fluentnost, fleksibilnost, 

                                            
72 Besedi kreativnost in ustvarjalnost sta sinonima (latinski izvor besede creo, kar pomeni ustvarjam). Po  

definiciji Copenhagen Institute for Future Studies (CIF – vir: http://www.cifs.dk/scripts/artikel.asp?id=912&lng=2, 

pridobljeno 12. 2. 2014) pa ustvarjalnost in inovativnost nista sinonima, saj ustvarjalnost pomeni miselno 

odmikanje od poznanih in pričakovanih rešitev k neznanim in manj pričakovanim (torej pridobivanje), 

inovativnost pa je spreminjanje novih idej v resničnost. Omenjena družba celo trdi, da je ustvarjalnost za razvoj 

družbe pomembnejša od kompetenc, ki so odraz trenutnega znanja (prav tam).  
73 V. Pečjak (2011 po Amabili, 1998) opisuje ugotovitve raziskave odnosa med strukturo družine in 

ustvarjalnostjo, ki je pokazala, da najbolj ustvarjalni otroci izhajajo iz demokratičnih družin, najmanj ustvarjalni 

pa iz avtokratskih družin.  
74 Sodobni avtorji (npr. Rupnik Vec) poleg omenjenih sposobnosti divergentnega mišljenja omenjajo še: 

originalnost, občutljivost za probleme, redefinicije problemov, prodor, analizo in sintezo, asociacije, 

prepoznavanje podobnosti, oblikovanje metafor, preoblikovanje, selektivno pozornost in uvid v abstraktne vidike 

konkretnega.  
75 Opredeljena in opisana v prejšnjih poglavjih.  
76 D. Žagar (1992) piše, da je radovednost osnovni motiv ustvarjalnosti in za podkrepitev tega navaja ugotovitve 

psihologov, ki dokazujejo, da med radovednostjo in ustvarjalnostjo obstaja korelacija, in sicer se s povečanjem 

radovednosti linearno povečuje ustvarjalnost.  
77 Nekonformizem pomeni odstopanje od ustaljenih navad, stereotipov in šablon v mišljenju (Žagar, 1992).  

http://www.cifs.dk/scripts/artikel.asp?id=912&lng=2
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originalnost in elaboracija. V longitudinalni raziskavi oziroma študiji, ki proučuje razvoj 

divergentnega mišljenja78 otrok v daljšem obdobju, je prišel do spoznanj, da se razvoj 

divergentnih sposobnosti – fluentnosti idej, fleksibilnosti in originalnosti – začne med tretjim in 

četrtim letom otrokove starosti, v petem letu pa pride do padca teh sposobnosti (prvo kritično 

obdobje v razvoju ustvarjalnosti).  Po prvem padcu ali prvi krizi ustvarjalnih sposobnosti pride 

do ponovnega razvoja ustvarjalnih sposobnosti, ki traja do tretjega razreda (ameriške) osnovne 

šole. V četrtem razredu se ponovno pojavi kriza (drugo kritično obdobje v razvoju 

ustvarjalnosti), tokrat v bolj izraziti obliki, saj pride do padca vseh ustvarjalnih sposobnosti. 

Fluentnost idej in fleksibilnost začneta čez čas, nekje v petem razredu, spet naraščati, 

originalnost pa v šestem razredu. Tretje kritično obdobje v razvoju ustvarjalnosti se pojavi 

okrog 13. leta. Teorijo kritičnega obdobja so kasnejše psihološke raziskave (Pečjak 2011 po 

Siegler, 2006) delno tudi ovrgle  na primerih »divjih otrok«, zagotovo pa avtorji potrdijo 

dejstvo, da so prva leta (do 7. oz. 9. leta) najprimernejša za učenje ustvarjalnega vedenja, 

kasneje primernost upade, a ne povsem (Pečjak, 2011). T. Bregant (2013 po Smith in Carlsson, 

1983) opozarja, da se prav kreativnost, ustvarjalnost lahko opisuje šele pri 10–11-letnikih, prej 

je pojav kreativnosti po njenem mnenju naključen. E. P. Torrance (1967) posebej opredeli t. i. 

»fourth grade slump« ali upad kreativnosti in radovednosti v četrtem razredu (obdobje v 

starosti med 8 in 9 let), kar potrjujejo številne raziskave, ki kažejo tudi povezavo med upadom 

kreativnosti in radovednosti ter socializacijo in konformizmom (Bregant, 2013 po Axtell, 1966; 

Kang, 1989; Marcon, 1995). D. Žagar (1992) navaja ugotovitve psihologov, ki trdijo, da razvoj 

ustvarjalnih sposobnosti poteka drugače kot razvoj ostalih osebnostnih lastnosti, saj 

ustvarjalnost pogosto raste v obratnem sorazmerju s starostjo (še posebej izrazito v likovnem, 

simboličnem in glasbenem izražanju). E. P. Torrance (1962, 1970) in V. Pečjak (2011) vidita 

glavni vzrok v upadanju ustvarjalnih sposobnosti v negativnem vplivu socializacije, T. 

Bregant79 (2013 po Smith in Carlsson, 1985) upad kreativnosti pri 12–13-letnikih povezuje s 

kompulzivnimi strategijami in vedenjem, pri 16-letnikih pa je spet porast zaradi boljšega 

nadzora nad anksioznostjo in miselnimi sposobnostmi. D. Žagar (1992) in M. Nagy (2006) 

delno krivdo za upad pripisujeta tudi šolskemu načinu dela (nesistematična skrb za razvoj 

divergentnega mišljenja, neživljenjskost šole, neustrezno razvijanje spoznavne strukture 

                                            
78 J. P. Guliford (1967, 1977) mišljenje razdeli na divergentno in konvergentno. Konvergentno mišljenje  

omogoča, da probleme rešujemo na en sam način, ki ga naloga/problem določa. Z uporabo divergentnega 

mišljenja je za reševanje problema/naloge potrebno uporabiti več možnih rešitev (večsmerno mišljenje).  
79 Avtorica T. Bregant (2013) navaja rezultate raziskav, ki upada  kreativnosti v obdobju  okrog devetega leta ne 

opažajo (Bregant, 2013 po Sak in Maker, 2006) ali pa celo opisujejo porast sposobnosti divergentnega mišljenja 

(Bregant, 2013 po Claxton, Pannel in Rhoads, 2005; Charlees in Runco, 2001).  
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učencev). M. Nagy (2006, 120) opisuje raziskavo in rezultate testa kreativnosti, ki ga je 

uporabljala NASA za izbor inovativnih inženirjev in znanstvenikov, v kateri so enak test izvedli 

s petletniki, nato z istimi otroki v starosti 10 let in nato še pri starosti 15 let ter ugotovili, da je 

med petletniki uspešno test rešilo 98 % otrok, med desetletniki 30 % otrok in med 

petnajstletniki 12 %. Avtor (prav tam) zaključuje, da je neustvarjalno obnašanje naučeno.  

Originalnost se kaže v drugačnosti, pogosto tudi duhovitosti, elaboracija je sposobnost natančne 

izdelave ideje, ki se kaže v številu elementov, s katerimi oseba izrazi svojo idejo (npr. kako 

natančno ilustrira dogajanje v besedilu). Fluentnost je opredeljena kot sposobnost odkrivanja 

velikega števila idej – količina idej, fleksibilnost pa se kaže v odkrivanju različnih idej – 

kakovost idej (Žagar, 1992). 

 

Avtor (prav tam) navaja primer naloge, ki ponazori razliko med eno in drugo sposobnostjo: 

Navodilo učencu: »Najdi čim več možnih besed, ki se začnejo s črko k.« 

Odgovor učenca: korenje, koruza, kopriva, konj, krt. 

Vrednotenje: 5 točk za fluentnost, ker je navedel pet odgovorov; 2 točki za fleksibilnost, ker je navedel samo dve 

kategoriji odgovorov (rastline, živali). 

 

E. P. Torrance (1965, 61) opredeli t. i. ustvarjalnost v branju oz. branje, ki je ustvarjalno. Pri 

tem poudari, da je učenec, ki bere kreativno, občutljiv za probleme in možnosti, zaveda se 

nerešenih problemov, manjkajočih elementov v dogajanju. Učenec, ki bere kreativno, zna rešiti 

to napetost v ustvarjalnem procesu mišljenja, saj ustvarjalen bralec vidi nove odnose, ustvarja 

nove kombinacije, sintetizira relativno nepovezane elemente v koherentno celoto, na novo 

kreira ali  spreminja nekatere dele besedilnih signalov, da odkrije nove načine uporabe. V tem 

iskanju rešitev ustvarja veliko število možnosti, uporablja veliko različnih strategij in pristopov, 

gleda na razpoložljive informacije z različnih zornih kotov. Prav tako v iskanju rešitev odstopa 

od samoumevne rešitve in razvija svojo idejo z veliko podrobnosti, ki delajo to idejo zanimivo 

in privlačno za druge. M. Blažić (1996) govori o besedno ustvarjalnih učencih in njihove 

lastnosti opiše kot: besedna igrivost, bogata domišljija, veselje do branja (zlasti leposlovja in 

poljudnoznanstvenih knjig), nenavadno besedišče, nenavadne ideje, smisel za humor, spomin 

za zgodbe oz. različna besedila, uporaba nenavadnih besed in besednih zvez, ustvarjalne igre 

(Blažić, 1996). V. Pečjak (2011, 26) opredeli glavne značilnosti ustvarjalnega mišljenja otrok: 

izvirne in prožne rešitve, prisotnost transformacij, bogata domišljija, spontanost in radovednost.  
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Raziskava Evropske komisije z naslovom Creativity in Schools in Europe (2009) je pokazala, 

da večina evropskih učiteljev, vključenih v raziskavo, meni, da se ustvarjalnost lahko veže na 

različna področja življenja in da je lahko ustvarjalen vsak, vsi se strinjajo tudi s pomembnostjo 

razvijanja ustvarjalnosti v šoli, a redki znajo navesti strategije za razvoj ustvarjalnosti. 

 

4.3 Prepoznavanje znakov nadarjenosti pri učencih 

 

Da bi bila diagnostika kvalitativna in ne kvantitativna, kompleksna in ne parcialna, konkretna 

in ne abstraktno verbalna, konstruktivna in ne uničujoča, mora učitelj kombinirati različne 

metode prepoznavanja individualnosti učencev (Strmčnik, 1987, 44). Na prvo mesto moramo 

postaviti učiteljevo neposredno usmerjeno opazovanje učencev v njihovih naravnih okoliščinah 

v šoli in zunaj nje (prav tam). F. Strmčnik (1987, 45) predlaga načela za kvalitetno neposredno 

opazovanje učencev: 

- zavedanje celovitosti učenčeve osebnosti (dojeti mora povezave med učenčevimi 

dosežki in njegovimi temeljnimi sposobnostmi, stališči, interesi, potrebami, značajskimi 

lastnostmi itd.); 

- objektivnost kot lastnost opazovalca;  

- pestrost opazovanja in spoznavanja – učitelj se mora zavedati, da je med učno 

storilnostjo in osebnostnim razvojem učenca tesna povezava in s poznavanjem 

osebnostnih lastnosti lahko predvidi posebne in nadpovprečne sposobnosti;  

- opazovanje mora biti individualno in vrednotenje opažanj individualizirano – učitelj naj 

upošteva različnost znanj, spretnosti in stališč ter tega, da so zaradi enakih sposobnosti  

možni različni dosežki in obratno. 

Ta načela neposrednega opazovanja učenca peljejo k spoznanju, da je potrebno načrtno, 

sistematično in trajno opazovanje učencev (Strmčnik, 1987, 47). European Agency for 

Development in Special Needs Education80 poroča, da izmed 22 držav81, ki so poročale o 

posebnih postopkih odkrivanja nadarjenih učencev, jih večina vključuje priporočila učiteljev 

(19 držav), kar dokazuje, da mora učitelj imeti osrednjo vlogo pri razvoju načina dela z 

nadarjenimi učenci.   

                                            
80 Spletni vir: European Agency for Development in Special Needs Education. Dostopno na: https://www.pef.uni-

lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/branje/Gifted_Learners_A_Survey_of_Educational_Policy_and_Provision__2009_.pdf  
81 V poročilu so na drugem mestu po pogostosti  vključevanja v proces identifikacije mnenja staršev (18 držav) 

in nato v 15 državah intervju z učencem kot vir informacij o učencu.  

 

https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/branje/Gifted_Learners_A_Survey_of_Educational_Policy_and_Provision__2009_.pdf
https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/branje/Gifted_Learners_A_Survey_of_Educational_Policy_and_Provision__2009_.pdf
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Pri pouku književnosti učitelj učenca opazuje in organizira dejavnosti, ki omogočajo njegov 

napredek na področju bralne kompetence in zmožnosti recepcije književnih besedil. Učenec 

književnost ceni, uživa tudi v besednih in besedilnih igrah, veliko bere. Ima občutek za pomene 

besed, ritem in harmonijo besed.  Bralne zmožnosti  na literarnem področju se ne smejo omejiti 

samo na učenčeve poustvarjalne izdelke (proza, poezija, jezikovne igre …), ampak je treba 

opazovati in spremljati učenca v vseh fazah obravnave literarnega besedila, kakor tudi v 

dejavnostih razširjenega programa. Tudi B. Marentič - Požarnik (2003) ugotavlja, da je 

razvijanje učenčeve ustvarjalnosti v splošnih ciljih šolanja in ciljih posameznih učnih 

predmetov pogosto omenjeno, a kljub temu žal še vedno premalo upoštevano oz. realizirano. 

 

4.4 Povzetek spoznanj  

 

1. Poimenovanja in opredelitve nadarjenih učencev so v različnih državah in šolskih 

sistemih različne. Kjub temu pa večina držav kot nadarjene in talentirane vidi tiste 

otroke, ki so bodisi na predšolski stopnji bodisi v osnovni ali srednji šoli pokazali 

visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem področju, na področju ustvarjalnosti, na 

akademskem področju, voditeljskem področju ali na umetniškem področju in ki 

potrebujejo poleg rednega šolskega programa tudi posebej prilagojene programe 

dejavnosti. Dosežki učenca so odvisni od kombinacije interakcije visokih sposobnosti, 

osebnostnih lastnosti, znanja, interesov in aktivnosti na področju, ki posameznika 

zanima, pri čemer ključno vlogo odigra tudi okolje – starši in učitelji, kakor tudi družba, 

ki ustvarja pogoje za delo posameznika in skupine.  

2. Razumevanje izobraževanja nadarjenih učencev je povezano z metodologijo 

prepoznavanja nadarjenih učencev. V Sloveniji uporabljamo tristopenjski model: 

evidentiranje, identifikacija (ugotavljanje vrste in stopnje nadarjenosti), seznanitev in 

pridobitev mnenja staršev.  

3. V 1. VIO  poteka evidentiranje učencev, pri čemer učitelj preko notranje diferenciacije 

in kombinacije različnih metod prepoznavanja individualnosti učencev skrbi za razvoj 

otrokovih potencialov ter za ustrezno visoke zahteve do učencev. Ključnega pomena je 

zgodnje prepoznavanje nadarjenih otrok, zato da bi se zagotovil diferenciran program, 

spodbudila motivacija in omogočile dopolnilne dejavnosti.  
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4. Nadarjenost pri pouku slovenščine je kompleksna, razvojno dinamična in kontekstno 

višje od povprečja razvita sporazumevalna oz. bralna zmožnost. Konkretnejša 

opredelitev nadarjenosti na literarnem področju oz. učencev, ki zmorejo več na 

literarnem področju,    se kaže na kognitivnem, motivacijskem in ustvarjalnem nivoju in 

je presek nadpovprečnih recepcijskih sposobnosti in znanja, motivacije za branje 

literarnih besedil ter ustvarjalnosti.  

5. Ustvarjalnost kot element nadarjenosti na literarnem področju in kot del bralne 

zmožnosti niso samo poustvarjalne dejavnosti pač pa predvsem ustvarjalnosti v branju 

oz. branje, ki je ustvarjalno in zahteva celosten pedagoški pristop ter sistematične 

strategije za razvoj ustvarjalnosti in formativno spremljanje učenca na tem področju. 
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5 DELO Z UČENCI, KI NA LITERANEM PODROČJU ZMOREJO VEČ  

 

I. Ferbežer (2006) povzema avtorje (npr. Ackerman, Sternberg in Glaser, 1993), ki definirajo 

učenje kot individualno pogojeno. Procesi in rezultati učenja variirajo med učenci na račun 

individualnih razlik v možnostih in zmožnostih, ki vplivajo na učenje (potenciali, predhodno 

znanje, pristopi, pojmovanja učenja, interesi, samoučinkovitost, samovrednotenje, občutek 

lastne rednosti itd.) (prav tam). Upoštevanje individualnih potreb v 1. VIO je vezano tudi na 

upoštevanje potreb tistih učencev, ki zmorejo več in jim še ne moremo reči nadarjeni učenci, 

saj v tem obdobju še niso identificirani za nadarjene. Književni pouk, katerega osnova v prvem 

VIO je komunikacijski pouk (Saksida, 2005), v nasprotju s tradicionalnim poukom poudarja 

predvsem dialoškost kot temeljno načelo srečevanja bralca in besedila in ga razvijamo s 

primernim tipom motivacije, poglabljamo z interpretacijo in odzive načrtno poustvarjamo. Prav 

znotraj komunikacijskega modela se kaže potreba po prilagajanju dejavnosti posameznikom, 

predznanju in interesom vseh skupin učencev, tudi nadarjenim. T. Armstrong (1991) ugotavlja, 

da je nadarjenost temeljna pravica vsakega otroka in šola mora prepoznavati in razvijati talente 

ter sposobnosti vseh otrok. Sardoč in drugi (2009) objavljajo rezultate mednarodne raziskave 

poučevanja in učenja Talis, ki je pokazala, da imajo učitelji v državah, zajetih v raziskavo, 

največje potrebe po dodatnem usposabljanju na področju poučevanja učencev s posebnimi 

potrebami (kar tretjina slovenskih učiteljev to potrebo izkazuje bolj od povprečja zajetih 

učiteljev v raziskavo).  

 

5.1 Individualizacija, diferenciacija in  personalizacija v 1. VIO 

 

Bela knjiga (2011, 114) določa načela in cilje nadaljnjega razvoja osnovne šole in med načeli 

so navedena: načelo zagotavljanja splošne izobrazbe, kakovostnega in trajnega znanja, načelo 

spodbujanja otrokovega razvoja, načelo enakih možnosti in optimalnega razvoja 

posameznika, načelo nudenja takojšnje pomoči učencem, ko imajo težave, načelo sodelovanja 

strokovnih delavcev šole s starši, načelo razvijanja komunikacijskih sposobnosti učencev, 

načelo sodelovanja z okoljem, načelo razvijanja odgovornega odnosa do ljudi in okolja, 

načelo oblikovanja in širjenja nacionalne kulture in spodbujanja medkulturnosti in načelo 

oblikovanja zavesti lastne identitete in aktivno vključevanje v oblikovanje dediščinskih 

skupnosti. Posebej načelo enakih možnosti in optimalnega razvoja opozori na upoštevanje 
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individualnih razlik med učenci, ki jim je treba zagotoviti ustrezen vzgojno-izobraževalni 

proces. Za zagotavljanje ustreznega procesa individualnim potrebam učencev oz. skupinam 

učencev se izvaja individualiziran, diferenciran ali personaliziran učni proces. Obstoječi učni 

načrti za obvezne in izbirne predmete v osnovni šoli imajo v poglavju Individualizacija in 

diferenciacija zapisano, da učencem glede na zmožnosti in druge posebnosti diferenciramo 

pouk v fazi načrtovanja, izvajanja, preverjanja in ocenjevanja, da smo pri tem še posebej 

pozorni na specifične skupine in posameznike ter da vzgojno-izovraževalno delo temelji na  

konceptih, smernicah in navodilih, sprejetih na Strokovnem svetu RS za splošno 

izobraževanje, ki so: Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci82, Učne težave v 

osnovni šoli – koncept dela83, Otroci s primankljaji na posameznih področjih učenja84 ter 

Smernice za izobraževanje tujcev v vrtcih in šolah85.  

Pojavlja se vprašanje, v kolikšni meri je učitelj zmožen zadostiti vsem smernicam in konceptom 

ob udejanjanju vseh didaktičnih priporočil posameznega predmeta, predvsem razredni učitelj je 

pred težko nalogo, saj operira s šestimi oz. sedmimi učnimi načrti. Zato je potrebno iskati 

skupne, presečiščne točke vseh omenjenih dokumentov in didaktik posameznega predmeta, ki 

jih lahko najdemo v načelih individualizacije, diferenciacije in perosnalizacije, saj vsi 

dokumenti bolj ali manj eksplicitno omenjajo prav te.  

 

Individualizacija86 je opredeljena (Strmčnik, 1987, 2001) »kot didaktično načelo, ki zahteva od 

šole in učitelja, da odkrivata, spoštujeta in  razvijata utemeljene individualne  razlike med 

učenci, da skušata sicer skupno poučevanje in učenje čimbolj individualizirati in 

personificirati, se pravi prilagoditi individualnim vzgojnim in  učnim posebnostim, potrebam, 

željam in nagnjenjem  posameznega učenca ter mu omogočiti kar se da samostojno delo«. Pri 

individualizaciji gre za psihološko subjektivno naravnanost na posameznika, torej seže do 

vsakega posameznika posebej, medtem ko gre pri diferenciaciji za delitev večje skupine 

učencev na manjše po določenih kriterijih oz. razlikah, ki se pojavljajo med učenci, pri 

                                            
82 Sprejeto na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje 11. februarja 1999. 
83 Sprejeto na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje 11. oktobra 2007. 
84 Sprejeto na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje 17. aprila 2003. 
85 Sprejeto na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje 18. junija 2009. 
86 Strmčnik (1987, 13) razloži, da se individualizacija v vzgojno-izobraževalnem procesu kaže v večjem 

upoštevanju osebnih reakcij posameznika na učno-vzgojne situacije, naloge in druge pojave, v spodbujanju 

njegovih lastnih misli, tudi če niso usklajene s pričakovanji, v pravici do osebno občutenega učenja, v strpnem 

reagiranju na učenčeve povratne informacije, v toleriranju posameznikovih ravnanj kot specifičnih izrazov 

splošnosti, v možnostih, da se med alternativnimi in raznovrstnimi variantami svobodno izbira, v priznavanju 

učenčeve relativne odgovornosti, samovodenja, samokontrole, v upoštevanju želja in potreb, tudi če nimajo širše 

vrednosti itd.  
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individualizaciji se spustimo do vsakega učenca, gre torej za zadovoljevanje individualnih 

učnih in drugih razlik učenca in ne skupine. Ker je upoštevanje vseh razlik nemogoče, uvedemo 

diferenciacijo, pri kateri gre za prilagajanje pouka specifičnostim učne situacije (Strmčnik, 

2001). Temeljni namen individualizacije je povečanje uspešnosti (zmanjševanje neuspešnosti) 

pri vseh učencih. Ker je popolna individualizacija skorajda nemogoča, govorimo o didaktičnem 

načelu, ki ga skušamo udejanjati v čim višji meri, dejansko pa si pomagamo z različnimi 

vrstami diferenciacije.  

 

Bela knjiga (2011, 145) in posledično Zakon o osnovni šoli (2013) določata, da učitelj od 1. do 

9. razreda pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela diferencira delo z učenci glede na 

njihove zmožnosti. Pri tem ne smemo pozabiti, da je diferenciacija upravičena, če zagotavlja 

možnost vsem učencem za njihov optimalni razvoj (Milekšič, 2007). F. Strmčnik (1987, 12) 

opredeli diferenciacijo87 kot pretežno organizacijski ukrep, s katerim demokratično usmerjamo 

učence po njihovih določenih razlikah v občasne ali stalne homogene in heterogene skupine, da 

bi tako šola z bolj prilagojenimi učnimi cilji, vsebinami in didaktično-metodičnim stilom dela 

bolje uresničevala socialne in individualne vzgojno-izobraževalne namene. Avtorji Bele knjige 

(110, 109) razlagajo, da je s sistemsko-razvojnega vidika bistveno, da so bili z Zakonom o 

osnovni šoli 1996 preseženi tradicionalni tabuji glede enotne šole, in sicer z rešitvami, ki so 

notranja diferenciacija88, obvezni izbirni premeti v OŠ in učni načrti s cilji in standardi na več 

ravneh zahtevnosti. Notranja diferenciacija po socialni pripadnosti učencev in njihovih učnih 

sposobnostih ohranja mešane, naravne heterogene učne skupine, individualne zmožnosti, želje 

in potrebe pa skuša upoštevati v okviru frontalnega, skupinskega in individualnega dela s 

pomočjo bolj individualizirane učne pomoči in drugih specialnih korektivnih in 

kompenzatoričnih učnih ukrepov.  

                                            
87 F. Strmčnik (1993, 2000) govori o treh diferenciacijskih  modelih, s katerimi upoštevamo potrebe učenca in ti 

so: 1 – preferenčni model: upošteva primerne metodične postopke in zagotavlja potrebni učni čas; 2 – 

kompenzatorni model: učni deficiti se blažijo z razvijanjem drugih obetavnejših sposobnosti; 3 – remedialni 

model: odstranjuje učne deficite in oblikuje spodbudno učno okolje doma in v šoli. 
88 Poleg notranje diferenciacije poznamo še druge vrste, ki pa se ne pojavljajo v 1. VIO. To so: 1 – Fleksibilna 

učna diferenciacija – obsega vse diferenciacijske in individualizacijske modele, ki obstajajo med zunanjo 

storilnostno in notranjo didaktično diferenciacijo. Zanje je značilno prepletanje heterogenih in homogenih, večjih 

in manjših učnih skupin, temeljnega (jedrnega) in nivojskega pouka. Največkrat gre za to, da večji del pouka 

poteka v heterogenih učnih skupinah, kjer so vsi učenci določenega razreda deležni temeljnega znanja, drugi del 

pouka pa poteka v bolj homogenih, težavnostno različno zahtevnih skupinah. 2 –  Zunanja diferenciacija, ki jo  

označujemo kot učno organizacijo, pri kateri so učenci, običajno po sposobnostih, tempu napredovanja in 

zanimanjih, bolj ali manj administrativno razdeljeni v bolj homogene, prostorsko ločene, trajnejše storilnostno 

profilirane učne skupine, z neenotnimi vzgojno-izobraževalnimi cilji, vsebinami in nadaljnjimi izobraževalnimi 

možnostmi. 3 – Izbirna učna diferenciacija – za katero je značilno, da je učencem poleg obveznih učnih 

predmetov na voljo v obsegu od 2 do 8 ur na teden več obvezno izbirnih  novih ali poglobitvenih vsebinskih 

učnih možnosti, med katerimi lahko izbirajo, a se za eno morajo odločiti (Strmčnik, 2001). 
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C. A. Tomilson (2004) opredeli, da diferenciramo, zato da ustvarjamo učenje dostopno, 

ustvarjamo motivacijo za učenje in izboljšujemo učinkovitost učenja. F. Strmčnik (1987) 

notranjo diferenciacijo vidi tudi kot didaktično diferenciacijo. F. Nolimal (2012, 99 po 

Pedagoška enciklopedija, 1989, 128; Strmčnik, 1993, 8; Strmčnik, 2001, 377) primerja več 

opredelitev in piše, da je diferenciacija postala vse bolj organizacijska 'mera'/ukrep, ki 

demokratično, humano usmerja učence glede njihovih specifičnih, učnih in drugih razlik v 

občasne ali stalne, homogene ali heterogene učne skupine z namenom, da bi jim čim bolje 

prilagodili pouk. Novejše opredelitve diferenciacije kot izhodišče prav tako postavijo 

spreminjanje in prilagajanje elementov poučevanja. D. Heacox (2002, 5) poudari, da 

diferenciacija pouka pomeni spreminjanje učnega tempa, ravni zahtevnosti in načina 

poučevanja, tako da jih prilagajamo individualnim potrebam učencev, njihovim učnim slogom 

in interesom.Vendar ista avtorica (prav tam) dodaja še formativni vidik diferenciacije, s tem ko 

poudari, da se diferencirano poučevanje nepretrgoma osredinja na napredek učenca – na tisto, 

kar že zna, in tisto, kar se še mora naučiti, obenem pa upošteva najučinkovitejše načine učenja, 

ki omogočajo, da učenec pridobljeno znanje prikaže tako, da so poudarjena njegova močna 

področja in interesi. D. Heacox (2002, 6) piše, da diferenciran pouk pomeni prilagoditev glede 

na:  

- težavnost – ko učitelj ugotovi razlike med učenci, mora zastaviti individualne cilje 

učenca, saj zahteve do učencev nikakor ne smejo biti previsoke ali prenizke, učencu 

morajo biti v izziv, kar je poudarjal že Vigotski, ko govori o območju bližnjega 

razvoja;  

- smiselnost – pozornost pri učenju naj bo usmerjena na učenje o bistvenih in smiselnih 

vsebinah, saj diferenciranje nikakor ne pomeni več učenja o istih stvareh, pač pa 

učenje na zanimivejših primerih, kakor tudi ne pomeni le zabavnih dejavnosti brez 

učenja o pomembnih stvareh;  

- prilagodljivost in raznovrstnost – za učenje naj imajo učenci na voljo tudi izbiro tega, 

kako se bodo učili in kako bodo naučeno predstavili, izbirajo lahko npr. temo, ki jo 

bodo raziskovali, obliko dela … 

- poglobljenost – pri učenju in poučevanju ne “drsimo” samo po površju konceptov, 

ampak segamo v globino ter s tem učence spodbujamo k razmišljanju in jih 

zaposlujemo z dejavnostmi, ki vodijo h globljemu dojemanju večplastnih vsebin.  

Posebej pomembno je vprašanje, kaj diferenciramo, pri čemer F. Strmčnik (1987, 12) posebej 

izpostavi »/…/ da učnih ciljev, vsebin, metod ipd. ne diferenciramo, jih ne ločujemo, marveč 
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prej selektivno modificiramo in prilagajamo določenim učnim skupinam in posameznikom«. 

Gre za kratkotrajno in demokratično ločevanje učencev z različnimi zmožnostmi, zanimanji in 

potrebami zato, da bi skupaj z individualizacijo lažje spodbudili optimalni razvoj vsakega 

posameznika, torej za ukrep, mimo katerega ne more nobena zares napredna in učinkovita šola 

(Strmčnik, 1987, 12). F. Strmčnik (1993) piše, da če grupiramo učence npr. po sposobnostih, 

motivaciji in stopnji samostojnosti, potem bodo prilagoditve obsegale stopnjo učne pomoči 

oziroma vodenja, motiviranja in metode in oblike dela; če pa grupiramo učence glede na razlike 

v interesih, predznanju, sposobnostih in pripravljenosti na sodelovalno učenje, potem lahko 

diferenciacijski ukrepi obsegajo učne cilje, domače naloge ter sredstva učenja in poučevanja. 

Prej omenjena avtorica D. Heacox (2012, 9) natančno definira, da je diferenciacija pouka 

prilagajanje poučevanja na ravni vsebine, procesa in izdelka, kar bomo natančneje razdelali v 

naslednjih poglavjih.  

Bela knjiga (2011, 141) utemeljuje, da je na nižji stopnji osnovne šole uveljavljeno zlasti 

razvrščanje učencev znotraj heterogenih razredov, kar je najpogostejša vrsta diferenciacije tudi 

v zahodnoevropskih državah (razen v Veliki Britaniji, kjer že na nižji stopnji razvrščajo učence 

v posebne razrede po sposobnostih). Bela knjiga (prav tam) opisuje tuje prakse, ki skupine 

znotraj razreda običajno oblikujejo pri pouku materinščine, včasih pri matematiki in redko pri 

naravoslovnih in družboslovnih predmetih. Za uspešno diferenciacijo je nujno ustvarjanje 

mnogovrstnih poti poučevanja z namenom, da učencem z različnimi zmožnostmi, interesi in 

potrebami omogočamo enakovredno prilagojene načine pridobivanja, uporabe, razvijanja in 

predstavitve znanja, ki so del učnega procesa (Tomlinson, 2004).  

Namen diferenciacije je tudi pospešiti/povečati uspeh učencev pri učenju. Delati s 

posameznim učencem toda ne zgolj z administrativnim individualiziranim programom, ki bi 

bil izven konteksta. Gre za zahteven proces, ki v praksi ni zaživel v zadovoljivi meri. W. 

Klafki (1996, 182) pravi, da je zahtevnost notranje individualizacije in diferenciacije verjetno 

kar »glavni razlog«, da je doslej postulat notranje diferenciacije tako pogosto zastopan, v 

resničnosti pouka pa opaženi tako skromni začetki. Ob teh delitvah in grupiranju učencev je 

potrebno nenehno imeti pred očmi, da je diferenciacija upravičena, če: 

- preprečuje ali vsaj blaži socialno pogojene učne razlike med učenci,  

- nudi vsem učencem enakopravne učne možnosti za njihov optimalni razvoj na vseh 

področjih,  

- življenje in delo učencev organizira tako, da se čim bolj zdravo osebnostno in socialno 

razvijajo (Strmčnik 1993, 49; 2001, 378).  
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V času, ko poudarjamo pomen posameznega učenca v procesu učenja in poučevanja, se 

pojavlja personalizacija, ki se udejanja, če je učenec aktiven pri odkrivanju, pridobivanju in 

evalviranju lastnega znanja in če se izobraževalni sistem prilagaja učencu in ne on sistemu. 

Personalizacija poučevanja in učenja se nanaša na vsako prizadevanje s strani šole, da 

prilagodi svoj program in učni proces zmožnostim učenca (Keefe, 2007). Personalizacija89 je 

eden tistih pojmov, ki prevzemajo veliko pomenov, odvisno od izkušenj in zornega kota 

tistega, ki jo opisuje. Personalizacija je prilagajanje učenja in poučevanja na temelju 

primerjanja aktualnega znanja z želenim (Komljanc, 2009). Glavna razlika med 

personalizacijo in individualizacijo je v vplivu – v kolikšni meri učenec regulira svoje učenje. 

To je sistematična skrb s strani šole oz. učitelja, da individualne značilnosti učencev povezuje 

z učinkovitim poučevanjem in ustreznim učnim okoljem (Keefe, 2007). Pri personalizaciji gre 

za učni proces, v katerem šola učencu pomaga ugotoviti in aktivirati predznanje (presoditi 

talente in pričakovanja), načrtovati strategije učenja za dosego osebnih ciljev, dosegati cilje v 

sodelovanju z drugimi učenci, voditi evidenco o učenju in  dokazih učenja, ki pokrijejo jasno 

določene cilje in standarde. Ves proces je tesno povezan s podporo učitelja učencu v tem 

procesu (prav tam).  F. Nolimal (2012) ocenjuje, da šole in učitelji matematike, slovenščine in 

tujega jezika v splošnem niso uspeli na izvedbeni ravni narediti tistega, kar je namen sleherne 

oblike diferenciacije, tj. individualizacija in personalizacija vzgojno-izobraževalnega dela. 

Avtorica (prav tam) odgovarja, da je glavni problem to, da sta individualizacija in 

personalizacija dela pogojeni s številnimi, subjektivnimi (velike razlike v učnih skupinah, 

prepočasen odziv učiteljev na potrebe učencev …) in objektivnimi dejavniki (prevelike učne 

skupine, premalo časa za pripravo na izvajanje novih oblik, pomanjkanje izkušenj in 

materialov …).  

Neke vrste razliko med individualizacijo, diferenciacijo ter personalizacijo ponazarja National 

Educational Technology (ZDA) (Hooper, Rieber 1995), ki opredeli prilagajanje hitrosti 

poučevanja (individualizacija), prilagajanje pristopa poučevanja (diferenciacija) in 

povezovanje poučevanja z interesi in izkušnjami učenca (personalizacija). Personalizacija je 

širši pojem kot individualizacija in diferenciacija, saj daje učencu možnost izbire90 glede tega, 

                                            
89 J. W. Keefe (2007) piše, da personalizacija ni povsem nov pojem, zametki personalizacije so vidni v oblikah 

izobraževanja brez ocen, v individualiziranem pouku, v individualno vodenem pouku, prilagojenem učenju, 

usmerjenem pouku.  

 
90 M. Licando (2015 po Brown idr. 1993) predlaga sedem tipov izbir, ki jih je mogoče vključiti v vzgojno- 

izobraževalni proces: izbiranje znotraj ene aktivnosti, izbiranje med dvema ali več aktivnostmi, izbiranje časa 
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kaj se bo učil, kdaj se bo učil in kako se bo učil, kar pa ne pomeni neomejene in absolutne 

izbire, saj so cilji vnaprej določeni in z učenci dogovorjeni, torej gre za zagotavljanje 

priložnosti učencem, da se učijo na načine, ki ustrezajo njihovim zmožnostim, predznanju, 

učnim stilom. Ker je pogosto omenjena karakteristika personalizacije učenja "kadarkoli, 

kjerkoli ali kakorkoli", jo avtorji največkrat povezujejo z učenjem s tehnologijo (Hooper, 

Rieber 1995, Hargraves in Shirley, 2009, Fullan, 2009). Razlike v pojmovanju 

personalizacije, diferenciacije in individualizacije sta opredelili B. Bray in K. McClaskey 

(2012), ki vidita ključno razliko v tem, da je personalizacija usmerjena v učenca, 

diferenciacija in individualizacija pa sta usmerjeni v učitelja (Shema 9). F. Nolimal (2012, 99 

po Hopkins, 2007) objavi definicijo personaliziranega učenja, ki ni individualno učenje, kjer 

vsak učenec sedi sam, ne pomeni niti tega, da so otroci prepuščeni sami sebi – kar pogosto 

pričakovanja dodatno znižuje, gre za razvoj poučevanja glede na različne tipe učencev; gre za 

skrbno negovanje edinstvenih talentov vsakega učenca. 

 

Shema 9: Prikaz ključnih razlik v razumevanju personalizacije, diferenciacije in  individualizacije (prirejeno po 

B. Bray in K. McClaskey, 2012) 
 Personalizacija Diferenciacija Individualizacija 

Učenec … Učitelj … Učitelj … 

Kako se usmerja 

poučevanje in učenje?  

Učenec usmerja lastno učenje. Učitelj usmerja učenje z 

zagotavljanjem  navodil za  

skupine učencev.  

Učitelj usmerja učenje z 

zagotavljanjem navodil za 

posameznega učenca.  

Čemu prilagajamo 

pristope učenja in 

poučevanja?  

Povezava učenja z interesi, željami, 

potrebami, talenti in interesi učencev. 

Prilagajanje pristopov učenja 

skupini učencev. 

Prilagajanje učenja prepoznanim 

učnim potrebam posameznega 

učenca.  

Navodila  Učenec aktivno sodeluje pri 

načrtovanju svojega učenja. Učenec 

ima možnost  izbirati, kaj in kako se 

bo učil.  

Oblikovanje navodil, ki 

temeljijo na učnih potrebah 

skupin učencev.  

Prilagajanje navodila za učenje 

potrebam posameznega učenca.   

Načrtovanje ciljev  Učenec načrtuje cilje in kriterije, 

naredi načrt učenja. Učitelj le usmerja.  

Učitelj opredeli cilje za 

posamezne skupine učencev – 

enaki cilji za učence ene 

skupine. 

Učitelj opredeli enake cilje za 

učence, za posamezne učence, ki  

prejemajo individualno pomoč, pa 

načrtuje specifične cilje.  

Strategije učenje Učenec izbere strategije (vire, poti, 

osebe),  ki podpirajo njegovo učenje.  

Strategije so izbrane za podporo 

potreb različnih skupin učencev. 

Strategije odbere učitelj za podporo 

potreb posameznega učenca.  

Podpora pri učenju Učenec gradi lastno mrežo vrstnikov, 

učiteljev, ki podpirajo in vodijo 

učenčevo učenje.   

Učitelj podpira vrstniško učenje 

učencev znotraj skupine. 

Od razumevanja otrokovih 

individualnih potreb je odvisna 

podpora učencu.  

                                                                                                                                        
aktivnosti, izbiranje osebe, s katero učenec želi sodelovati v aktivnosti, izbiranje kraja izvajanja aktivnosti, 

izbiranje časa prekinitve aktivnosti, možnost zavrniti sodelovanje v načrtovani aktivnosti, prekiniti aktivnost.  
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Spremljanje, 

preverjanje 

Preverjanje KOT in ZA učenje temelji 

na samoocenjevanju, učenec spremlja 

uresničevanje ciljev in kriterijev, 

lasten napredek. 

Preverjanje KOT in ZA učenje, 

kjer učitelj uporabi informacije 

iz preverjanja za izboljšanje 

navodil učencem in zagotavlja 

povratne informacije za 

izboljšanje nadaljnjega učenja 

posameznih učencev.  

Ocenjevanje učenja, kjer učitelj 

informacije iz preverjanja uporabi za 

merjenje napredka.  

 

 

 

Nikakor ne moremo mimo opredelitve t. i. naravne diferenciacije, katere značilnosti  avtorji 

(Sherer, Kraauthausen, 2007, 2012) opredelijo kot:  

- vsi učenci dobijo enako nalogo, problem, zato ni potrebe po pripravi dodatnih materialov; 

- cilj dane naloge, problema mora biti celosten (nanašati se mora na vsebino in ne sme biti 

prekompleksen); 

- učenci se odločajo o tem, na kakšen način bodo nalogo rešili, kakšno obliko zapisa bodo 

izbrali, predvidijo tudi težave, ki bi jih lahko pri tem imeli; 

- v ospredje je postavljeno socialno vrstniško učenje, ki je najbolj naravna pot učenja, kar 

omogoča, da učenci izmenjujejo pristope, rešitev, mnenja, ideje. 

Prav tako ne moremo mimo dejstva, da morajo učenci s svojimi razlikami odločilno vplivati 

na celoten učni proces in da ni mogoče več vztrajati pri zmoti, da se morajo le učenci 

prilagajati pouku (Strmčnik, 2000). Razlike med učenci upoštevamo tako, da z vključevanjem 

socialnih oblik pouka učence grupiramo znotraj heterogenih oddelkov v manjše skupine po 

določenih (ne zmeraj enakih) kriterijih in glede na te kriterije prilagajamo cilje, vsebine, 

metode in oblike dela v vseh fazah pouka. F. Nolimal (2010 po Coweley, 2003) povzema več 

načinov diferenciranja učencev: s »setting« modelom (učence razporedimo v homogene 

skupine, v katerih večina učencev dela na isti ali podobni ravni), z aktivnostjo (vrsta 

aktivnosti na različnih nivojih), s predstavitvijo (tudi istih dejavnosti), s količino končanega 

(različne zahtevnosti v enakem času) in z rezultati (količina in zahtevnost). Vprašanje, kaj 

individualiziramo in diferenciramo (cilji, vsebine, metode, oblike itn.) v posameznih fazah 

pouka (motivacija, ugotavljanje predznanja, usvajanje novih znanj, spretnosti in veščin, 

ponavljanje in utrjevanje, preverjanje in ocenjevanje, domače naloge itn.), je neposredno 

povezano s kriteriji, ki smo jih uporabili pri grupiranju učencev. U. Podobnik (2008, 80) 

kritično pogleda na raziskave (prav tam po Pellegrino, 1991, Sohn, Doane, Garrison, 2006) na 

področju individualizacije in diferenciacije, ki so pogosto usmerjene v ugotavljanje različnih 

sposobnosti učencev oziroma na pridobivanje in transformiranje strateških veščin in na vrste 

različnih strategij – torej v učinke izobraževanja in ne upoštevajo individualnih razlik v 
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sposobnostih učenja, uporabe in modificiranja spretnosti. M. Juriševič (2012 po Freeman, 

Raffan, Warwick, 2010) povzema rezultate mednarodne študije, ki kaže, da se v različnih 

državah po svetu najpogosteje izvaja šolanje nadarjenih otrok znotraj rednih oddelkov 

osnovne šole, pri čemer so najpogostejše metode dela z nadarjenimi učenci obogatitveni 

programi in različne oblike diferenciacije.  

 

Diferenciacija in individualizacija temeljita na predpostavki, da se učenci toliko kot glede 

vsebinske učne zahtevnosti razlikujejo tudi glede didaktično metodične dojemljivosti 

(Strmčnik, 1996, 2001). Torej je pri delu z različnimi učenci potrebno udejanjati didaktično 

načelo diferenciacije, ki spodbuja upoštevanje individualnih razlik in je ustvarjanje 

mnogovrstnih poti poučevanja z namenom, da učencem z različnimi zmožnostmi, interesi in 

potrebami omogočamo enakovredno prilagojene načine pridobivanja, uporabe, razvijanja in 

predstavitve znanja, ki so del učnega procesa (Tomlinson, 2000) oz. je to,  kako učitelj variira 

vsebino, dejavnosti, metode in vire, ko vzame v obzir/upošteva vrsto učenčevih zmožnosti, 

interesov, potreb in izkušenj (NCCA, 2002). Lahko bi govorili o diferenciranem poučevanju. 

B. Marentič Požarnik (2000) identificira dva različna pristopa k učenju. Prvi je globinski 

pristop, ki se kaže pri učencih, kateri poskušajo razumeti namen učnega gradiva in iščejo 

smiselne relacije znotraj njega. Drugi je površinski pristop, pri katerem so učenci usmerjeni v 

mehanično pomnjenje informacij. I. Ferbežar (2006, 85) tako potrdi splošno uveljavljeno 

tezo, da individualne razlike med učenci zahtevajo diferenciran pouk, ki pa je izrednega 

pomena tudi za nadarjene in talentirane učence, pri čemer pa se individualne razlike ne 

nanašajo samo na  prilagajanje sposobnostim in potrebam učencev, temveč se usmerjajo tudi 

na načine poučevanja, kar ponazori s primerom: površinski in pasivni učenci bodo 

spodbujeni, da postanejo aktivni učenci z globinskim pristopom.  

 

5.2 Diferenciacija in individualizacija v komunikacijskem modelu poučevanja 

književnosti v 1. VIO 

 

Individualne razlike se kažejo tudi na področju bralnega razvoja, in sicer v predznanju branja, 

recepciji književnih besedil, motivaciji za branje, zato učitelj pomaga učencu odkriti lastne 

potenciale in močna področja oz. diagnosticirati šibka področja, težave in na osnovi tega 

načrtovati pot do doseganja optimalnih rezultatov (Matijević, 2004). M. Grosman (2004) 
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opozarja, da je pri šolski obravnavi besedila najprej pomembno učenčevo lastno branje in 

razumevanje besedila, t. j. njegov osebni besedilni svet oz. besedilni svetovi vseh učencev v 

razredu, medtem ko grafični zapis besedila postane zanimiv za obravnavo šele pri 

nadgrajevanju spontanega doživetja in spraševanju o tem, katere bralne zaznave, misli in 

čustva so pri učencih/bralcih povzročile njegove posamezne jezikovne sestavine in rabe in 

kako ter zakaj pripeljejo do takšnih zaznav, misli in čustev, saj se praviloma razlikujejo od 

učenca do učenca in še bolj do učitelja. M. Grosman (prav tam) nadaljuje, da učenci prav tako 

pridejo do spoznanja, da ima grafični zapis kot jezikovni predmet brez bralčeve aktualizacije 

zgolj pomenski potencial, ki ga mora bralec/učenec z lastnim branjem in razbiranjem 

»opomeniti«, zato je bralčeva aktualizacija slehernega besedila zapletena zmes besedilnih 

podatkov in bralčevih osebnih prispevkov, ki se razlikujejo od bralca do bralca.  

Notranja diferenciacija naj bi spodbujala optimalni kognitivni razvoj vsakega učenca, 

razvijala osebnostne lastnosti, pospeševala samostojnost in bogatila kooperativne sposobnosti 

učencev ter njihovo pripravljenost na socializirano ravnanje in vedenje (Strmčnik, 1987, 176), 

kar tudi pri pouku književnosti pomeni diferenciacijo različnih dejavnikov (cilji, vsebine, 

metode) v različnih fazah pouka. D. Heacox (2009, 9) piše, da diferenciranje pouka ne glede 

na področje pomeni prilagajanje poučevanja na ravni vsebine, procesa, izdelka, kar pa lahko 

povežemo z ugotovitvijo I. Sakside (1998) glede tega, da sta diferenciacija in 

individualizacija tesno povezani z raznolikostjo vsebin, ciljev ter metod. Če strnemo vse tri 

avtorje (Heacox, Strmčnik, Saksida), lahko definiramo, da pri načrtovanju in izvajanju 

vzgojno-izobraževalnega dela diferenciramo: cilje, vsebine, metode, proces, izdelek. Na 

vprašanje, kaj učitelj lahko diferencira/prilagaja pri didaktični diferenciaciji, dokument 

Changing Teaching Practices using curriculum differentation to respond to students91  (2004)  

odgovarja, da so to učne vsebine, pristopi poučevanja, metode ponavljanja/utrjevanja in 

predstavitve, metode ocenjevanja. F. Nolimal (2014 po Westwood, 2007) na vprašanje, kaj 

diferenciramo odgovarja s t. i. CARPET PATCH modelom. Ta definira, da diferenciramo: 

učno vsebino (Curriculum content), dejavnosti (Activities), učne materiale/vire (Resource 

materials), rezultate (Products from the lessons), učno oklje (Environment), strategije 

poučevanja (Teaching strategies), tempo (Pace), količino pomoči (Amount of assistance), 

preverjanje in ocenjevanje (Testing and grading), oblikovanje skupin (Classroom grouping), 

domače naloge (Homework assignments). Za zadovoljevanje potreb vseh učencev in 

                                            
91 Vir: Changing Teaching Practices using curriculum differentation to respond to students’ diversity (2004).  

Paris: UNESCO. 
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vključevanje/upoštevanje razlik med njimi v poučevanju je zelo priročen tudi koncentrični 

model difrenciacije (Nolimal, 2012 po O'Brien, Guiney, 2001 in Visser, 1993), ki zadovoljuje 

tri ravni potreb učencev, tj. splošne oz. obče potrebe (pripadnost, spoštovanje izkušenj in 

mnenj, komunikacijo, občutek uspešnosti, prizadevnost in uveljavitev), različne potrebe (spol, 

kulturno ozadje, družina, zdravje, verska pripadnost, prilagoditve iz naslova posebnih potreb) 

in individualne potrebe (unikatne in usmerjene na osebne lastnosti in karakteristike).  

Model koncentričnih krogov (Shema 10) vključuje vse učne skupine, pomeni tudi učence, ki 

zmorejo več na nekem področju, ki jih posebej zajame krog razširjenega znanja in spretnosti. 

Znotraj vsakega koncentričnega kroga pa učitelj izvaja različne diferenciacijske ukrepe, ki 

določajo, kaj in kako učitelj diferencira. Nolimal (2012 po Maker, 1982) tako opredeli 

modifikacijo oz. diferenciacijske ukrepe:  

- učnega okolja (učnih pristopov, odgovornosti učencev, interdisciplinarnosti, 

kompleksnost učnih virov, metod, nalog, učnih stilov, učnih oblik),  

- učnih vsebin (abstraktnost, kompleksnost in raznolikost virov),  

- učnega procesa (ravni mišljenja in vrste mišljenja, učni tempo, upoštevanje 

zaznavnih in učnih stilov), 

- učnih izdelkov ali rezultatov učenja (avtentičnost problemov, rok izvedbe, 

evalvacija). 

 

Shema 10: Koncentrični model diferenciacije (Nolimal, 2012 po Visser, 1993 in O'Brien in Guiney, 2001) 

TEMELJNO JEDRNO

znanje in spretnosti za vse 
učence 

BISTVENE spretnosti za vse 

ZNANJE in SPRETNOSTI 
za večino učencev

RAZŠIRJENO znanje in 
spretnosti za nekatere 
učence

PRILAGOJENO znanje in spretnosti 
za nekatere učence
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Na vprašanje, kako diferencirati, poda odgovor avtorica C. A. Tomilson (2004), ki piše, da 

gre za način, na katerega se učitelj odziva na učenčevo pripravljenost/zmožnost za učenje, 

interese in učne stile. Pri tem omeni strategije diferenciacije, ki so lahko: preverjanje 

pripravljenosti/zmožnosti za učenje, usmerjena vprašanja na različnih taksonomskih stopnjah, 

postopnost v poučevanju (učitelj ima natančno razgrajene dejavnosti/učne pristope in 

alternativne dejavnosti za uresničevanje ciljev), fleksibilno razvrščanje učencev v skupine, 

poučevanje dveh učiteljev skupaj, pisni dogovor o učenju, učni centri/kotički, središča 

dejavnosti (Shema 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shema 11: Koncept diferenciacije po C. A. Tomilson (1999) 

raznolike inteligence, 

sodelovalno učenje, 

pripomočki, 
uvodne dejavnosti, 

prilagajanje organizacije, 

raznolika besedila, 
raznoliki pripomočki, 

kroženje literature, 

vzporednost vsebin, 

vzporednost kotičkov/centrov, 

raznolikost dosežkov, produktov, 
dogovori o učenju, 

navodila majhnim skupinam, 

skupinsko raziskovanje, 
samostojno delo, 

 

 
 

 

raznolike strategije postavljanja 

vprašanj, 

interesni kotički/centri, 
interesne skupine, 

raznolike domače naloge,  

zgoščevanje, 
raznolika navodila, 

kompleksnost navodil. 

 

Diferenciacija pri pouku 

 

je učiteljevo odzivanje na potrebe učencev 

 

in ravnanje po splošnih načelih diferenciacije, ki so  

ustrezno 

zahtevne naloge 

in dejavnosti 

 

fleksibilno  

razvrščanje 

učencev 

v skupine 

sprotno 

spremljanje, 

preverjanje in 

prilagajanje 

 

vsebino proces dosežke 

glede na učenčevo 

pripravljenost/zmožnost za 

učenje 
interese profil učenja 

Učitelj lahko diferencira: 

z različnimi vrstami in  strategijami poučevanja in vodenja, kot so 
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Tudi F. Strmčnik (1987) nasprotuje temu, da se vsi učenci učijo isto, delajo enako 

poglobljeno oz. po enaki metodi. Tako pri pouku književnosti razumemo diferenciacijo 

vsebine kot diferenciacijo besedila, ki ga učenci berejo, saj je vsebina tisto, kar učimo oz. 

koncepti, ki jih preko vsebine obravnavamo (Heacox, 2009). V vsebine lahko uvrstimo 

vednosti, spoznanja, spretnosti (Strmčnik, 1987 in 1993). F. Strmčnik (1987) opozarja, da 

takrat,  ko učitelj izbira vsebino, ne more in ne sme mimo učnih ciljev, da bi lažje in bolje 

usmerjal vsebinsko in učno dejavnost. Obenem pa v delu Učna diferenciacija in 

individualizacija v naši osnovni šoli (1993) opozori, da je pri delu z mlajšimi učenci na 

začetku šolanja pričakovati didaktično-metodično diferenciacijo in manj vsebinsko-ciljno. I. 

Saksida (1997, 13) opredeli bistvo notranje diferenciacije pri pouku književnosti, ki je v 

posebnem pristopu k besedilu ali t. i. inovativni atmosferi v razredu, v pestri in spodbudni 

učni ponudbi, podprti s pestrim učnim gradivom in pripomočki, v domiselnosti, fleksibilnosti 

in angažiranju dobro usposobljenega učitelja, v njegovih /… / odnosih do učencev in staršev 

ter v prilagajanju učne pomoči v najširšem pomenu besede posebnim potrebam učencev.  

Ker komunikacijski model pouka književnosti predvideva skupno (razredno) ukvarjanje z 

literarnim besedilom, to ne pomeni, da vsi učenci ves čas sledijo istim nalogam/tempu/ciljem. 

Učitelj mora skrbeti za dovolj zahteven pouk, pri čemer lahko diferencira cilje in vsebine 

(naloge). Pri ciljno-vsebinski diferenciaciji modificira vsebino/temo/naloge za posamezne 

učence oz. skupino učencev glede na obseg in globino ter temeljno in dodatno učno raven, saj 

neko kompleksnejšo učno vsebino, ob ustrezni razčlenitvi in postopni obravnavi ter podpori, 

lahko usvojijo tudi šibkejši učenci (Nolimal, 2010, 47). Pri ciljno-vsebinski diferenciaciji 

pouka književnosti je učitelju v pomoč učni načrt za slovenščino (2011), ki v poglavju 

operativni cilji ponuja nabor izbirnih ciljev, ki so namenjeni prav zmožnejšim učencem. Za 

učence, ki obvladujejo »snov« oz. so že prebrali neko besedilo, lahko učitelj to vsebino, 

besedilo izpusti ali poglobi, lahko jim ponudi v branje besedilo, ki je prvotno namenjeno 

branju starejšim učencem itd. To stori tako, da preveri predznanje v smislu ustrezne 

motivacije za branje in glede na ugotovitve uskladi pripravljenost posameznega učenca s 

primernimi dejavnostmi (npr. izbira med besedili, ki jih lahko globlje doživljajo ali pa 

priprava besedila, ki ustreza učenčevi trenutni ravni bralne in recepcijske zmožnosti). 

Veljavni učni načrt za slovenščino (2011) prinaša sezname predlaganih besedil, ki učitelju 

omogočajo diferenciranje glede na značilnosti in specifike učencev, interese, motivacijo. I. 

Saksida (1997) je že v času prenove slovenskega osnovnošolskega izobraževanja poudaril, da 
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je podrobne cilje v učnih načrtih ter večje število predlaganih umetnostnih besedil treba 

razumeti kot diferenciacijsko priporočilo.  

 

Primer ciljno-vsebinske diferenciacije v 1. VIO na osnovi ciljev Učnega načrta za slovenščino (književnost 1. 

VIO): 

Poezija – operativni cilji  (npr. ob besedilih N. Grafenauer: Pedenjped in za primerjavo dodano T. Pavček: Juri 

Muri v Afriki):  

Učenci izražajo svoje razumevanje pesmi in ga primerjajo z razumevanjem sošolcev.  

Učenci se odzivajo na čustvene sestavine besedila (vesela, žalostna pesem). 

Učenci pesem na ravni teme primerjajo z že poslušanimi oziroma prebranimi besedili ter znajo izpostaviti 

podrobnosti in razlike; povedo, katera pesem jim je bliže in zakaj.   

S poševnim tiskom zapisana (izbirna) zahtevnejša raven, ki jo dosegajo učenci, ki temeljno že dosegajo.  

 

Proza – operativni cilji (npr. ob besedilu H. C. Andersena: Grdi raček):  

Učenci prepoznajo glavno književno osebo, dobre in slabe književne osebe in povedo, zakaj so take.  

Učenci izluščijo motive za ravnanje književnih oseb, ki jih poznajo iz lastne izkušnje. 

Učenci razlagajo motive za ravnanje književne osebe, ki jih poznajo iz izkušenjskega sveta. 

Učenci ločujejo dve skupini motivov za ravnanje književne osebe. 

Učenci privzemajo zorni kot ene od književnih oseb.  

S poševnim tiskom zapisana (izbirna) zahtevnejša raven, ki jo dosegajo učenci, ki temeljno že dosegajo.  

 

I. Saksida (1997) kot diferenciacijske ukrepe predlaga tudi prilagajanje metod dela (predlaga 

poglobitev metod dela z besedilom, poustvarjalne odzive na besedilo ipd.) ter tudi učne 

tehnologije (izdelava lutk, scene, kostumov). Gre za t. i. metodično-didaktično diferenciacijo, 

pri kateri so v ospredju poleg metod in tehnologije iz Saksidove opredelitve še modifikacije 

načinov predstavitve in učne poti oz. didaktične strategije (Nolimal, 2010). D. Heacox (2009, 

9) opredeli, da poleg vsebine diferenciramo tudi proces, pri čemer proces pojmuje kot »kako 

učimo«. Ta proces prilagajamo tako, da naloge oblikujemo ali bolj kompleksno ali bolj 

abstraktno, da spodbujamo učence h kritičnemu in ustvarjalnemu razmišljanju, da učence 

vključimo v učenje na raznovrstne načine. Avtorica (prav tam) podaja primer naloge za 

učence, ki se glasi: Z učenci primerjajte dve različici Pepelke iz dveh različnih kulturnih 

okolij in nadaljuje, da nadaljnje delo učitelj lahko prilagodi glede na zaznavni stil učencev 

(učenci z vizualnim zaznavnim stilom bodo razlike narisali, v skupini učencev s 

prevladujočim slušnim zaznavnim stilom bodo učenci preko pogovora pripravili ustno 

predstavitev, a učenci s kinestetičnim zaznavnim stilom bodo podrobnosti in razlike med 

različicami ponazorili s kratkima prizoroma). Avtorica poudarja, da govorimo o isti vsebini 
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(besedilu), različni so le načini učenja, v katerih se razlikujejo načini procesiranja podatkov 

(prav tam). D. Heacox (2009) piše tudi o diferenciranju izdelka ali končnega rezultata učenja, 

kar je lahko v materialni obliki (poročilo, brošura), besedni (govorni nastop, dialog, igra vlog, 

razprava), dejavnost (kratek prizor, okrogla miza, ples). Avtorica opozori na to, da pri 

diferenciaciji izdelka gre za to, da učenec dokaže, kako in kaj je razumel ter kako znanje 

uporablja (npr. učenec piše pravljico in učitelj preko tega spremlja njegovo poznavanje 

značilnosti pravljice, spretnosti in njegovo recepcijo). Glede na to opredelitev avtorice (prav 

tam) bi lahko govorili o diferenciaciji ciljev, za katere zberemo različne dokaze, kar v 

nadaljevanju potrdi še s trditvijo, da so izdelki diferencirani takrat, ko že ob načrtovanju učne 

enote upoštevamo več oblik za predstavitev znanja. Dodatno podkrepitev diferenciacije glede 

na zahtevnost ciljev in izdelka predstavlja tudi spodnji primer, ki kaže na povezavo ciljev z 

Bloomovo taksonomijo ciljev (Heacox, 2009, 85). V preglednici 7 so opredeljene stopnje po 

izvirnem viru, z * smo označili še stopnje po revidirani Bloomovi taksonomiji92, ki znanje iz 

enodimenzionalne (znanje) kategorije postavi v dvodimenzionalno kategorijo (znanje in 

proces).  

Znanje 

*Pomniti 

Razumevanje 

*Razumeti 

Uporaba 

*Uporabljati 

Analiza 

*Analizirati 

Sinteza 

*Ovrednotiti 

Evalvacija 

*Ustvarjati 
Beri o volkovih v 

priporočenih 
besedilih, 

pravljicah.  

 

Preglej pravljice, ki 

smo jih prebrali in 

povej, v katerih 
nastopajo volkovi.  

 

Izdelaj 
razpredelnico, na 

kateri boš prikazal 

resničnost in 
domišljijo o 

volkovih. 

Naštej junake in 

hudobneže iz 
pravljic, ki smo jih 

prebrali v razredu, in 

tistih, ki si jih 

prebral sam.  

 

Razloži, zakaj misliš, 
da je oseba junak ali 

hudobnež. 

 
Ustvari knjigo 

ilustracij ali rap ali 

preprosto rimano 
pesem.  

Obnovi samostojno 

izbrano pravljico na 
ilustrirano časovno 

črto. Vključi 

najmanj štiri 

dogodke.  

 

V dnevnik napiši 
opis enega dneva iz 

življenja pravljične 

osebe. Vključi 
podatke iz zgodbe.  

Predstavljaj si, da si 

hudobnež iz pravljice 
pred  sodiščem. Odloči 

se, ali ga boš tožil ali 

branil.  Napiši 

pričevanje, ki bi bilo 

uporabljeno na sodnem 

procesu kot dokazilo za 
hudobneževo krivdo ali 

nedolžnost. Vključi 

podatke o vzrokih za 
to, da je postal hudoben 

in da je v zgodbi storil 

zlobna dejanja. Svoje 
pričevanje posnemi, 

zapiši ali uprizori.  

 
Primerjaj dve različici 

pravljice, ena naj bo iz 

Grimmovih pravljic, 
ena pa iz druge zbirke. 

Podrobnosti in razlike 

prikaži v razpredelnici.  

Zamisli si, da bi 

lahko imel tako 
čarobno moč kot 

osebe iz pravljic. 

Katero moč bi  

izbral in kako bi jo 

uporabil? Prikaži 

sebe in svojo novo 
moč na plakatu ali 

pa povej zgodbo, 

napiši pesem ali 
odigraj.  

Obnovi pravljico 

z zornega kota 
hudobneža. Svojo 

zgodbo predstavi 

v obliki stripa.  

Preglednica 7: Nabor nalog za učence, ki so stopnjevane po taksonomskih stopnjah (po Heacox, 2009 priredila 

Leonida Novak) 
 

Ob zgornjem primeru smo se dotaknili tudi diferenciacije nalog glede na zahtevnost. P. F. 

Wood (2008) opozarja, da veliko nadarjenih in talentiranih bralcev dobi pred branjem ali po 

branju enako nalogo/navodilo kot povprečni bralci, zato opozarja, da imajo vsi učenci, tudi 

                                            
92  Avtorica revidirane verzije Bloomove taksonomije iz leta  1956  je Lorin Anderson, Bloomova učenka, ki je z 

ekipo v letih 1990–2011 razvijala novo verzijo. Objavili so jo leta 2011, in sicer kot Bloomovo revidirano 

taksonomijo (Kratwochl, 2001 in Anderson, 2001).  
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nadarjeni, pravico do takega programa za branje, ki ponuja izziv in se razlikuje glede na 

njihove kognitivne in čustvene potrebe. Obenem avtor opozarja, da obstaja velika razlika med 

dodeljevanjem zahtevnejše literature in poučevanjem učencev o tem, kako brati zahtevnejšo 

literaturo. 

 

Primer: niz vprašanj, ki so zasnovana na Bloomovi taksonomiji (po Godinho in Wilson, 2007)  

Pomniti Kje je živela babica Rdeče kapice? 

Razumeti Čemu je Rdeča kapica obiskala babico? 

Uporabiti Če bi bila bolna tvoja babica in bi jo šel obiskat, kaj bi ji nesel? 

Analizirati Kaj meniš, zakaj Rdeča kapica ni prepoznala babice? 

Ovrednotiti Kako drugačna bi bila zgodba, če bi Rdeča kapica imela prenosni telefon? 

Ustvariti Pripoveduj pravljico o Rdeči kapici z zornega kota mame.  

 

Pri pouku književnosti v 1. VIO si lahko učitelj pri oblikovanju nalog za učence pred in med 

branjem ter po njem pomaga z ravnmi bralnega razumevanja po Sonji Pečjak (Pečjak, 

Gradišar, 2012, 324), ki so bolj namenjene preverjanju razumevanja po branju neumetnostnih 

besedil, a kljub temu priročen pripomoček tudi za učitelja ob umetnostnih besedilih: 

- neposredno ali informativno razumevanje besedila, kar je najnižja raven razumevanja 

(priklic in poznavanje besed, usmerjenost v spomin, faktografsko znanje, po katerem 

sprašujemo z vprašalnicami kdo, kaj, kdaj, koliko);  

- interpretacijsko razumevanje, pri čemer bralec  dojame bistvo oziroma glavne ideje 

besedila, zna razložiti povezanost med posameznimi deli besedila, izločiti bistvene 

značilnosti, zna sklepati na osnovi podatkov iz besedila, miselni proces sklepanja 

(primeri vprašanj so lahko: Kakšen bi bil naslov za prebrano besedilo? Kaj misliš, 

da se bo zgodilo v nadaljevanju?); 

- uporabno, kritično in ustvarjalno razumevanje, ki zahteva preoblikovanje prebranega 

besedila, pojasnevanje metafor, uporabo podatkov iz besedila v novem primeru, 

analiziranje besedila na posamezne sestavine, vrednotenje besedila (primeri nalog 

in vprašanj so lahko: Prikaži s stripom, Na temelju predloženih sličic zapiši čim bolj 

izvirno zgodbo.) 
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Primer nalog, vprašanj glede na ravni razumevanja po prebranem besedilu Svetlane Makarovič: Kosovirja na 

leteči žlici 

Prva raven: priklic Kdo sta glavni književni osebi? 

Druga raven: sklepanje Kako si doživel glavnega junaka? Kaj ti je bilo smešno – zakaj? 

Kateri del besedila se ti je zdel žalosten? Zakaj? 

Tretja raven: 

vrednotenje, 

ustvarjanje 

Že na začetku svojega potepanja sta Glili in Glal doživela strašno srečanje s črnim, 

hudobnim oblakom. S svojih potepanj bi Glili in Glal malemu kosovirju Galilu lahko 

poslala pismo. Kako sta Galilu v pismu opisala svoja vznemirljiva doživetja, npr. z 

oblakom, srečanje z mačko ali vetrom prepirljivcem ali še kakšno?  

Pozoren bodi na to, da vključiš v pismo vsaj dve doživetji ali dogodka. Naj se iz pisma 

tudi vidi, kakšna sta Glil in Glal in kako se počutita v posameznem dogodku.  

 

Ob pripravi diferenciranih nalog se učitelj lahko nasloni tudi na procese razumevanja, ki jih 

opredeljuje raziskava PIRLS, katere temeljni namen je preverjanje razumevanja prebranega 

besedila za literarno doživetje in besedila za pridobivanje informacij med četrtošolci 

(Doupona Horvat idr., 2011). Okvir raziskave predvideva štiri procese razumevanja:  

- osredotočenje in priklic eksplicitno navedenega podatka,  

- izpeljava preprostega sklepa,  

- interpretacija in integracija idej in podatkov in  

- raziskovanje in vrednotenje vsebine, jezika in elementov besedila (prav tam).  

 

Primer nalog glede na procese razumevanja po prebranem besedilu B. Š. Žmavc: Smehasta pesem 

Osredotočenje in priklic 

eksplicitno navedenega podatka 

Kdo nastopa v pesmi? 

Kaj lahko povzroči smeh? Navedi  vsaj 2  primera iz pesmi. 

Izpeljava preprostega sklepa Kaj pomeni, da je smeh bacil veselosti? 

Interpretacija in integracija idej 

in podatkov  

Kaj pesnica želi povedati v zadnji kitici? Pojasni s svojimi besedami.  

Raziskovanje in vrednotenje 

vsebine, jezika in elementov 

besedila 

Preberi ponovno besedilo L. P. Zupančič: Resni ljudje. V čem se razlikuje 

od prebrane pesmi in v čem sta si podobni? Pojasni.   

 

Pri pripravi diferenciranih nalog v 1. VIO praksa kaže, da učitelji pogosto pripravijo naloge 

na treh zahtevnostnih ravneh in nato učence vnaprej postavijo v tri homogene skupine brez 

možnosti prehajanja, zato velja priporočilo, da pred učence postavimo podoben problem, nato 

pa pot do rešitve problema/naloge prilagajamo, omogočamo prehajanja itd. S takim pristopom 

omogočamo napredovanje vseh učencev v razredu, tudi učenci s šibkejšimi zmožnostmi imajo 
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možnost reševati naloge na višjih taksonomskih ravneh. Diferenciacijske ukrepe pri pouku 

književnosti v 1. VIO moramo povezati z značilnostmi oz. načeli sodobnega pouka (Saksida, 

2005, 9):  

- izbor besedil izhaja iz učenčevih interesov; 

- poglobljeno se obravnavajo izbrani sodobni avtorji in tista starejša dela, ki prikazujejo za 

bralca relevanten, smiseln problem; 

- v šoli se obravnavajo maloštevilna dela in to poglobljeno;  

- učiteljevo razumevanje besedila ni več edino, pač pa le eno od branj – je branje 

odraslega, učitelj pa dopušča različne interpretacije besedil in ne omejuje izražanja mnenj 

o prebranem;  

- osrednji pojem v tem pristopu je besedilnost; 

- pouk književnosti je vaja v ustvarjanju in izražanju besedilnosti; 

- učitelj dopušča različne odzive in jih skuša nekako združiti v razlago, sprejemljivo za 

vse; 

- učitelj spodbuja učence k pogovoru o besedilu, k razkrivanju povezav besedila z 

njegovim svetom ter njegovo preteklostjo in prihodnostjo – veliko vlogo ima skupinsko 

delo; 

- tak pouk je za učitelja zahtevnejši, a brez dvoma bolj zanimiv.  

Pomembno pri pouku književnosti je, da učitelj minimalizira literaturo za branje in obseg 

obveznih nalog in navodil za skupino učencev, ki zmorejo več. Organizira lahko delo v 

skupinah, ki so oblikovane na osnovi bralnih zmožnosti in interesov učencev. Posluži se lahko 

akceleracije (predmetne), ki bo učencem, ki zmorejo več na literarnem področju, omogočila 

branje na nivoju višjih starostnih skupin glede ocenjenih bralnih zmožnosti posameznika 

(začasen obisk pouka književnosti v višjem razredu). Že v 1. VIO so izvedljive prilagojene 

diskusijske skupine o prebrani literaturi (občutek varnosti ob izražanju uvidov o prebranem 

...). Lahko se izkoristi tudi možnosti, ki jih dajeta film in IKT, za prilagajanje procesa 

učencem, ki zmorejo več. 

 

Pri književnem pouku govorimo o več zaporednih fazah pouka, pri čemer ima vsaka svoje 

značilnost in vsaka tudi zahteva utemeljeno diferencirano delo. Saksida (1994, 57) zaporedje 

faz šolske interpretacije književnosti umesti v tri ravni stika z besedilom: zaznavanje in 

doživljanje, razumevanje in vrednotenje in poudari, da je v posameznih fazah poudarek bodisi 

na eni bodisi na več sposobnostih. Zaporedje faz ni predpisano, ampak gre za priporočeni 
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model za razvijanje bralne sposobnosti, oblikovanost in obsežnost posamezne faze je odvisna 

od besedila, bralca in zunajbesedilnih dejavnikov (prav tam). Faze šolske interpretacije so: 

1. uvodna motivacija, 

2. najava besedila, lokalizacija in interpetativno branje, 

3. premor po branju, 

4. izražanje doživetij ter analiza, sinteza in vrednotenje, 

5. ponovno branje in nove naloge (Saksida, 1994, 58). 

Omenjene faze šolske interepretacije bomo povezali s predlaganimi oblikami dela z 

nadarjenimi učenci v 1. VIO, ki jih prinaša Koncept (1999) in se izvajajo kot notranja 

diferenciacija. To so individualne zadolžitve učencev, individualiziran pouk, kooperativno 

učenje in druge oblike skupinskega dela, posebne domače zadolžitve.  

 

5.2.1  Vrste motivacij 

 

Motivacija kot osrednji dejavnik uspešnega učenja in poučevanja deluje kot mediator, ki vpliva 

na delovanje drugih dejavnikov in aktivira druge pomembne psihične procese (npr. pozornost, 

mišljenje, pomnenje, čustva) ter jih usmeri v učenje (Razdevšek Pučko, 2013). Gre torej za 

psihični proces, ki je nujen za vsa področja človekovega delovanja (prav tam). B. Marentič 

Požarnik (2000) piše, da motivacija pomeni, da smo pripravljeni usmerjati svojo energijo v 

doseganje zastavljenih, tudi zahtevnejših ciljev in pri tem tudi vztrajati. Do sem smo navajali 

najširše definicije motivacije kot psihičnega procesa. O pomenu motivacije v procesu učenja je 

pisal že J. A. Komensky (1995) v Veliki didaktiki, in sicer v poglavju o načelih uspešnega 

poučevanja in učenja med drugim razvije tezo, da bo pouk učinkovit, »če duha mladine prej 

primerno pripravimo«. J. A. Komensky postavi osnovo poučevanja in učenja, saj pravi, da je na 

začetku pri učencih dobro spodbuditi ljubezen do učenja. Poda nasvet učitelju, ki bo to dosegel 

z navajanjem primerov o koristnosti, vrednosti in prijetnosti samega pouka. Nadaljuje in 

ponovno poudari, da je treba učencu resno vzbujati veselje do učenja. Beseda resno opozarja na 

pomembnost motivacije in na to, da ji je Komensky v svojem takratnem odnosu do družbe in 

šolstva pripisoval velik didaktični in psihološki pomen. Današnja praksa nas uči, da motivacija 

ne sme biti samoumevna, ampak stalna komponenta pouka in pri različno starih učencih 

različno pogosta ter različno trajajoča. Elementi, ki sestavljajo motivacijo za učenje, vključujejo 

načrtovanje, osredotočenost na cilj, metakognitivno zavedanje tega, kar se nameravamo naučiti 

in kako, aktivno iskanje novih informacij, jasno zaznavanje povratnih informacij, ponos in 
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zadovoljstvo ob dosežkih in odsotnost anksioznosti ali strahu pred neuspehom (Woolfolk po 

Johnson in Johnson, 2002). M. Boekaerts (2013, 88) postavi ključna motivacijska načela pri 

sodobnem pouku, ki so: 

- motivacija se izboljša, ko se učenci počutijo zmožne narediti tisto, kar se od njih 

pričakuje; 

- učenci so bolj motivirani za učenje, ko zaznajo dosledno usklajenost med določenimi 

dejanji in dosežki; 

- učenci so bolj motivirani za učenje, ko predmet cenijo in ko jim je jasen cilj učenja; 

- učenci so bolj motivirani za učenje, ko doživljajo pozitivna čustva v zvezi z 

didaktičnimi dejavnostmi;  

- učence negativna čustva odvrnejo od učenja;  

- učenci sprostijo svoje kognitivne potenciale za učenje takrat, ko imajo možnost vplivati 

na intenziteto, trajanje in izražanje čustev;  

- učenci so vztrajnejši pri učenju, ko lahko sami uravnavajo svoje potenciale in se znajo 

učinkovito spopasti z ovirami; 

- učenci so bolj motivirani za učenje in za uporabo strategij za uravnavanje motivacije, ko 

čutijo, da je okolje naklonjeno njihovemu učenju.  

V okviru dolgoročnih in procesnih ciljev pouka želimo vplivati tudi na bralno motivacijo, ki jo 

S. Pečjak in A. Gradišar (2002) opredelita kot nadpomenko za različne 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 in ponovno doživeti. V šolskih 

okoliščinah pa je po M. Juriševič (2012) treba ločiti med učno in uvodno motivacijo. Učna 

motivacija je ožji pojem od pojma motivacija, saj pomeni motivacijo v procesu učenja, uvodna 

motivacija pa je sestavina v strukturi učne ure, katere namen je motiviranje. V nadaljevanju 

bomo pisali o uvodni motivaciji kot fazi ali koraku v didaktični komunikaciji z umetnostnim 

besedilom.  

 

D. Rosandić (po Saksida, 1994) pojmuje uvodno motivacijo pri pouku književnosti kot sestavni 

del vsake šolske interpretacije, »/… / kot niz postopkov, ki spodbujajo učenca k določeni 

dejavnosti in obnašanju«. M. Kordigel Aberšek (2008, 104) pri opredelitvi motivacije za 

doživetje mladinskega literarnega besedila najprej izhaja iz nalog učitelja, saj mora ta nameniti 

pozornost pripravi otrokovega spomina na vsebine, o katerih je bral, in ozaveščanju pričakovanj 

v zvezi s tem, kaj bo najverjetneje v besedilu pisalo. Dejavnosti v uvodni motivaciji so 
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namenjene usmerjanju pozornosti učencev na temeljne (tematske, predstavne, oblikovne) 

značilnosti besedila in ne zgolj raznoraznim ustvarjalnim igram za sprostitev otroške domišljije 

(Saksida, 1994, 58) in iz tega sledi bistvena lastnost uvodne motivacije – to je njena povezanost 

z besedilom (prav tam).  

 

M. Kordigel Aberšek (2008, 106) opredeli naloge motivacije za srečanje z literarnim 

besedilom, ki sta dve. Prva naloga je ponotranjenje navzven usmerjene, na vse strani pršeče 

energije učencev, ki jo avtorica (prav tam) povezuje z značilnostmi današnje generacije otrok 

(potrebujejo dalj časa, da dosežejo sposobnost ponotranjenja fizične energije in za preklop le-te 

v intelektualno-domišljijsko energijo; njihova koncentracija je kratkotrajnejša in nagnjena k 

temu, da skače iz ene aktivnosti na drugo), ki za branje in doživljanje literature potrebuje 

ponotranjeno miselno in čustveno energijo. Pri oblikovanju prvega koraka uvodne motivacije je 

M. Kordigel Aberšek (2008, 110) postavila tri načela:  

1. načelo: otroško dejavnost je lažje usmeriti v želeno smer, če zahtevamo, naj otroci 

nekaj storijo in ne naj si kaj zamislijo oz. razmislijo;  

2. načelo: kadar pričakujemo od otrok zahtevne miselne in domišljijske aktivnosti, lažje 

začnejo, če izhajamo iz manj zahtevnih semiotičnih funkcij; 

3. načelo: upoštevamo prehod od konkretnega k splošnejšemu.  

Druga naloga motivacije za srečanje z literarnim besedilom je senzibilizacija93 otrok za 

literarnoestetsko doživetje, kar pomeni, da moramo v učencih sprožiti proces emocionalnega 

odpiranja za literaturo (M. Kordigel Aberšek, 2008, 111). Z razvojem  tipov motivacije za 

srečanje z literarnim besedilom se je ukvarjalo več avtorjev starejše in nove (slovenske) 

književne didaktike: Metka Brcko (1990), Marko Stevanović (1986), Igor Saksida (1992, 

1994), Metka Kordigel Aberšek (1993, 2008), Boža Krakar Vogel (2004), Dragutin Rosandić 

(1993), Milena Blažić (2000).  

 

 

 

                                            
93 M. Kordigel (1993) razloži, da senzibilizirati za srečanje z mladinskim literarnim besedilom pomeni, da 

odstiramo otrokov relevantni kontekst, da sprožimo asociativne nize, da dealgebraiziramo pojme, da poetiziramo 

stvarnost, da za besedami odkrivamo pojme, da v mislih presežemo okvire realnega, da signaliziramo izlet v 

domišljijo, da sprožimo proces igranja (z besedami), da sprožimo proces prisluškovanja besedam, da ustvarimo  

razpoloženje, ki bi bilo kar najbolj podobno tistemu v pesmi, proznem/dramskem besedilu, ki ga bomo brali.  
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5.2.1.1 Tipologije uvodnih motivacij  

 

 M. Stevanović (1986) proučuje strategije, ki vplivajo na boljšo interpretacijo književnih 

besedil in med drugimi našteva: povezovanje pomena različnih besedil, gledanje televizijskih in 

poslušanje radijskih programov, glasbena in likovna dela, izdelki učencev, gostovanje 

književnikov, ankete, branje odlomka iz daljšega besedila, pisanje dnevnika branja, tekmovanja 

v interpretaciji, analogije v književnih delih … M. Brcko (1990, 70) se z motivacijo pri pouku 

književnosti ukvarja z zornega kota učitelja in tako definira načine, s katerimi lahko učitelj 

motivira učence. Ti so pisni (doživljajski spisi, sestavki, ankete) in ustni (razgovor, 

pripovedovanje, razlaga). Po avtoričenem mnenju (prav tam) je mogoče pričeti učno uro z 

reprodukcijo literarnega znanja, z branjem dodatnega umetnostnega ali neumetnostnega 

besedila, z nalogami objektivnega tipa, ki so vezane na umetnostno besedilo, uporabiti je 

možno podatke o avtorju, času nastanka besedila, slogovni urejenosti besedila. Med priporočili 

avtorice je zaslediti tudi opredelitev prevladujoče oblike dela v fazi motivacije, ki sta frontalna 

ali individualna, obenem pa motivaciji namenja 10–15 minut časa v učni uri. Opisanim 

načinom motiviranja učencev za srečanje z literarnim besedilom gre očitati to, da ne izhajajo iz 

učenca, v ospredje ne postavljajo komunikacijskega dialoga in aktualizacije učenčevih izkušenj. 

Pri obeh avtorjih (Stevanović, 1986, Brcko, 1990) lahko spremljamo naštevanje različnih metod 

in oblik dela, ki se dotikajo tako rednega pouka kot navezavo na domače in obšolsko delo. Pri 

obeh najdemo zametke tipologij, ki se razvijejo kasneje in ki v ospredje postavijo učenca.  

 

D. Rosandić (1993, 150) najprej postavi kriterije za uporabo določene vrste motivacije, ki so 

umetniško bistvo pesmi, recepcijske in kognitivne zmožnosti učencev in naloge vzgojno-

izobraževalnega procesa. Definira več vrst oz. delitev motivacije: 

- slogovne motivacije (motivacije s primerjanjem, npr. Sonce je kot ..., s 

poosebljanjem, npr. dežnik, ki govori, z metaforo94, motivacije igre besed, npr. 

krajšanje besed, daljšanje besed), 

- motivacije glede na idejno-estetske značilnosti besedila in doživljajsko-spoznavne 

zmožnosti učencev (motivacije, utemeljene na: osebnih doživetjih učencev, na 

glasbenih, likovnih in filmskih predlogah, na literarnoteoretični in 

                                            
94 D. Rosandić (1993, 153) predlaga postopen postopek za ustvarjanje metafore: 1 – soočanje z motivom, do 

katerega učenci zavzamejo čustveni in fantazijski odnos, 2 – prenos lastnosti z enega pojma na drugega, 3 – 

zamenjava imena,  4 – preoblikovanje primerjave materialov, 5 – menjava primerjave z metaforo.  
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literarnozgodovinski osnovi, na splošnokulturnih vsebinah, na jezikovno-slogovni 

osnovi in na filozofskih, socioloških in zgodovinskih osnovah).  

V Rosandićevi tipologiji motivacije lahko neposredno ali posredno zasledimo podobne tipe 

motivacij, ki jih v svoji tipologiji natančno sistematizira I. Saksida (1992, 1994).   

I. Saksida (1992) postavi štiri tipe motivacij:  

1. doživljajsko, izkušenjsko motivacijo (Kako se počutiš, če … ?), 

2. intelektualno, problemska motivacija (V čem se pesem razlikuje od pravljice?), 

3. ponovitev literarnega znanja (Kdo je Oton Župančič?), 

4. domišljijska igra, ki jo razdeli na tri podtipe (domišljijski binom ali igro dveh 

besed, čudežno predpono ali igro daljšanja besed ter igro vprašanj – kaj bi se 

zgodilo, če bi …, narobe pravljica, in potem?). 

Praksa je pokazala pomanjkljivost oz. omejitev predstavljene tipologije, saj domišljijske igre 

niso bile najprimernejše v vseh situacijah, posebej ne pri pripravi na branje tistih mladinskih 

literarnih besedil, ki nagovarjajo otrokovo zunajbesedilno izkušnjo (Kordigel Aberšek, 2008, 

114). Tako avtor (Saksida, 1994, 59) v delu Izhodišča in modeli šolske interpretacije mladinske 

književnosti postavi novo dopolnjeno in izpopolnjeno tipologijo uvodnih motivacij. Preglednica 

8 prikazuje osnovno delitev tipov motivacije na jezikovne in nejezikovne motivacije, ki jih 

učitelj izbira gleda na besedilo, saj nekatere bolj poudarjajo domišljijsko, druge pa čustveno ali 

racionalno komponento (Saksida, 1994, 60).  

JEZIKOVNE MOTIVACIJE 

BESEDNE PREDSTAVNE ZGODBENE IZKUŠENJSKE MEDBESEDILNE 

Igra dveh besed  

ali domišljijski 

binom 

  

Poetizacija 

stvarnosti 

(motivacija za 

lirska besedila ali 

ob razpoloženjski 

črtici) 

Kaj bi se  zgodilo, 

če bi … 

Pridobivanje 

pojma 

Ponovitev literarnega 

znanja 

Daljšanje besed 

 

 

Domišljijska slika 

(ob pesemskih 

fantazijskih 

besedilih) 

 

 

 

 

 

Motivacija na 

podlagi začetnih in 

vodilnih povedi 

Pridobivanje 

problema 

Narobe pravljica 
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JEZIKOVNE MOTIVACIJE 

BESEDNE PREDSTAVNE ZGODBENE IZKUŠENJSKE MEDBESEDILNE 

Kovačnica besed 

 

Domišljijsko 

potovanje 

Igra vlog Situacijska 

motivacija 

In potem 

Rebus Uporaba gledaliških 

izraznih sredstev Asociacije 

Primerjave 

Glasovno druženje 

Nesmisli  

NEJEZIKOVNE MOTIVACIJE 

GLASBENE LIKOVNE GIBALNE IGRE PLES IN PANTOMIMA 

 

Preglednica 8: Tipi motivacij po I. Saksidi (1994) z dodanimi primeri literarnih besedil za 1. VIO 

 

Preglednica 8 poleg jezikovnih in nejezikovnih tipov motivacij kaže še razvoj tipologije po 

avtorju I. Saksidi iz leta 1992 do leta 1994 in s sivino označena polja pokrijejo tipe motivacij, 

ki jih zasledimo tako pri tipologiji iz leta 1992 in iz 1994. Avtor v omenjenem delu iz leta 1994 

vsakega od tipov in podtipov motivacije posebej opiše in poda kriterij za izbiro določenega tipa 

motivacije ob določenem besedilu. Besedne motivacije se povezujejo z besedili, ki občutno 

kršijo jezikovna pravila ali poudarjajo nenavadne povezave med pomenom besede in njeno 

glasovno podobo. Predstavne motivacije temeljijo na opazovanju stvarnosti in izražanju 

opaženega/doživetega, pri čemer opazovanje ni povezano s povzemanjem stvarnosti in s tem 

utrjevanjem racionalnega opazovanja, ampak asociativnemu in fantazijskemu mišljenju (prav 

tam).  

 

M. Kordigel v delu Mladinska literatura, otroci in učitelji (1993) deli motivacije na 5 tipov: 

motivacija s pridobivanjem pojma, s pridobivanjem problema, z oblikovanjem doživetja, s 

poetizacijo stvarnosti in z domišljijskimi aktivnostmi. To tipologijo podrobneje preoblikuje v 

letu 2008, in sicer s tipologijo Kordigel Aberšek (preglednica 9), ki izhaja iz tega, da mora biti 

motivacija za literarnoestetsko doživetje izbranega besedila izbrana na dveh skupinah kriterijev: 

po kriterijih, ki jih definira besedilo kot literarna umetnina, in po kriterijih, ki jih določa 

poznavanje otroka, njegove recepcijske zmožnosti in njegove predbesedilne izkušenosti 

(Kordigel Aberšek, 2008, 117). Tako motivacije razdeli v tri velike skupine: jezikovne, 

nejezikovne in kombinirane motivacije, med katerimi je temeljna razlika v vrsti znakov, ki jih 

uporabljamo za sporazumevanje in razmišljanje o stvareh (jezik, risba, gib-zvok), ki 

prevladujejo v posameznem tipu (prav tam). Avtorica (prav tam) poudari, da razdelitev temelji 



 

182 

 

na opazovanju otrokovega razvoja sposobnosti rabe sistemov znakov za komuniciranje z 

okolico in za priklicevanje preteklih izkušenj v aktualni trenutek.  

 

Preglednica 9: Tipi motivacij po Kodrigel Aberšek (2008) in primeri literarnih besedil, ki jih predlaga avtorica  

NEJEZIKOVNE MOTIVACIJE 

– usmerjene v pripravo na literarnoestetsko doživetje mladinske literature, pri katerih učenca 

spodbudimo, da se izrazi z nejezikovnimi sredstvi, ki jih zna uporabiti 

- a) LIKOVNE motivacije so 

zastavljene kot sinteza 

likovnega pouka in književne 

vzgoje, saj je ključ do 

razumevanja etičnega 

sporočila slikanice prav 

doživljanje barv.  

-  

- Dane Zajc: Leteča hišica 

b) ZVOKOVNE motivacije so 

povezane z zaznavanjem 

šumov iz okolja, zvočne plati 

govora, GLASBENE pa z 

zaznavanjem ubranega 

soslednja zvokov – glasbe. V 

tem procesu gre za miselni 

proces in nadgradnjo zaznave, 

ki zvoku določi pomen.  

 

Brata Grimm: Volk in sedem 

kozličkov (zvokovna motivacija) 

Svetlana Makarovič: Škrat 

Kuzma dobi nagrado (glasbena 

motivacija) 

c) GIBALNE motivacije – za 

priklic otrokovih z 

besedilom povezanih 

predbralnih izkušenj 

uporabimo mehanizem 

diferenciranih znakov v 

obliki odloženega 

posnemanja. Gre za 

opazovanje in posnemanje 

obrazne mimike in 

opazovanje govorice telesa.  

 

Niko Grafenauer: Dvojčka 

 

KOMBINIRANE JEZIKOVNE IN NEJEZIKOVNE MOTIVACIJE 

V to skupino avtorica uvršča IGRO VLOG, pri kateri pripravimo otroka za literarno doživetje 

preko kombinacije jezikovnih sporočil in sporočil z manj zahtevno obliko diferenciranih znakov 

(podobno delovanje kot pri simbolni igri).  

Branka Jurca: Uhač 

JEZIKOVNE MOTIVACIJE 

– usmerjene v pripravo otroškega horizonta na srečanje z literarnim svetom 

a) Domišljijske motivacije 

- - spodbujajo v odmik od realnega, že videnega 

ali doživetega k novim, subjektivnim, 

domišljijskim svetovom  

b) Izkušenjske motivacije 

- spodbujajo k osvežitvi spominov na slike iz 

sveta, dogodke, ki so jih otroci izkusili v realnem 

in/ali v domišljijskem svetu preteklih estetskih 

doživetij 
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Besedne motivacije95 so usmerjene v 

domišljijsko igro z besedami, pri čemer lahko 

gre za izmišljanje novih besed, spreminjanje 

starih besed, iskanje novih pomenov starim 

besedam, za raziskovanje pomena besede …  

Izvajamo jih kot:  

-Igro dveh besed,  

-Daljšanje besed (Niko Grafenauer: Slon 

Misbaba; Lojze Kovačič: Najmočnejši fantek na 

svetu), 

-Kovačnica besed (Boris A. Novak: 

Stotisočnoga; Meta Rainer: Žabeceda), 

-Nesmisli,  

- Asociacije (Tone Pavček: Kaj je majhno in kaj 

veliko), 

-Primerjave (Tone Pavček: Kaj je najlepše), 

-Raziskovanje (pomena) besed (Miroslav 

Košuta: Španska vas, Boris A. Novak: 

Zbudilka). 

 

Predstavne motivacije so usmerjene v 

oblikovanje otrokovih predstav s poetiziranimi 

svetovi, najprimernejšimi za srečanje z 

literarnimi besedili in se delijo na: 

- motivacije z ustvarjanjem domišljijskega 

sveta 

(Kajetan Kovič: Zlata ladja), 

- motivacije z ustvarjanjem domišljijskih 

podob 

(Ljudska pravljica: Povodni mož) 

 

Zgodbenopredstavne motivacije ustvarjajo 

kompleksne domišljijske svetove, saj 

Cilj izkušenjske motivacije je t. i. pristna 

aktualizacija. 

Izkušenjske motivacije izvajamo v treh korakih: 

pojem postavimo pred učence – nepristna 

aktualizacija, osvetlitev relevantnega otroškega 

konteksta, upovedovanje individualnega 

konteksta – pristna aktualizacija.  Avtorica jih 

deli na: realne izkušenjske motivacije, s 

katerimi povečamo možnosti, da bo otrok v 

literarnem besedilu srečal košček sebe,  in 

medbesedilne izkušenjske  motivacije, kjer gre 

za povezovanje literarnih del z drugimi 

literarnimi deli in literarnoestetskimi doživetji.  

Realne so:  

- motivacija s pridobivanjem pojma  (Tone 

Pavček: Kaj vse je tata ob pojmu oče), 

- motivacija s pridobivanjem abstraktnega 

pojma (prijateljstvo), 

- motivacija s pridobivanjem problema 

(Oton Župančič: Pismo s problemom 

večernega odhajanja spat), 

- situacijska motivacija (Ljudska pravljica 

Janček ježek in situacija povezana z 

ljubkovalnimi besedami), 

- motivacija z oblikovanjem doživetja 

(Kajetan Kovič: Maček Muri in 

oblikovanje dogajalnega prostora 

mačjega mesta), 

Medbesedilne izkušenjske motivacije so:  

- motivacija s pridobivanjem pojma  (H. C. 

Andersen: Kraljična na zrnu graha v 

povezavi s kraljičnami iz drugih že znanih 

pravljic), 

                                            
95 M. Kordigel Aberšek (2008) poudari, da ima tipologija besednih motivacij  temelj v tipologiji motivacij 

Sakside (1994). Poleg navedenih tipov besednih motivacij pri Saksidi (shema 7) se pri Kordiglovi pojavi še 

Raziskovanje pomena besed.  
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domišljijsko razglabljamo o tem, kaj bi se 

zgodilo otroku v tipu domišljijskega sveta, če bi 

ga domišljijsko potovanje odpeljalo tja. 

Avtorica jih deli na: 

- Kaj bi bilo, če … (Slavko Jug: 

Domišljija), 

- fantastična zgodbenopredstavna 

motivacija,  

- pravljična zgodbenopredstavna 

motivacija  (H.C. Andersen: Palčica). 

 

- motivacija s pridobivanjem 

literarnoteoretičnega pojma (vprašanje 

Kaj je pravljica? in osvetlitev z vseh 

možnih/znanih zornih kotov), 

- motivacija s pridobivanjem problema  

(problem želje po otroku  v pravljicah 

Trnuljčica, Poljub za princeso Kvakico 

pred branjem Andersenove Palčice),  

- situacijska motivacija (pred branjem 

Kosovelove pesmi Večer otroci iščejo in 

zbirajo pesmi , ki se dogajajo zvečer; 

povezava med situacijo v družini v 

Medvedu Puju in Mojem  prijatelju Piki 

Jakobu), 

- motivacija z oblikovanjem doživetja 

(Grimmova pravljica pred branjem 

Rodarijeve narobe pravljice).  

 

B. Krakar Vogel (2004, 80) loči tri tipe motivacij glede na dejavnosti učencev: 

- Ponovitev književnega in drugega znanja (primer: Kaj že veste o Tonetu 

Pavčku?), kar pri učencih ne ustvari celostne priprave na srečanje z umetnostnim 

besedilom, ker ni čustvene in domišljijske priprave učenca na srečanje z literarnim 

besedilom, zato je treba ta tip motivacije kombinirati z drugimi tipi. 

- Doživljajsko izkušenjska motivacija, pri kateri učitelj vsebino ali obliko novega 

literarnega besedila poveže z učenčevimi že znanimi zunajliterarnimi ali 

literarnimi izkušnjami, doživetji, občutji in zaznavami (npr: Vas tale slika na kaj 

spominja? Kaj občutite, ko slišite grmenje?). 

- Doživljajsko problemska motivacija, ki postavi učence pred razumsko ali 

domišljijsko uganko ali problem. Avtorica (prav tam) loči dva podtipa motivacije: 

intelektualne problemske situacije (daljšanje besed, besedne verige, iskanje 

naslova) in načini motivacije, ki spodbujajo domišljijo (domišljijski binom, 

tvorjenje novih nenavadnih besed, domišljijska potovanja …).  

M. Blažič (2000) deli motivacije pri pouku književnosti na: 

- jezikovne  motivacije (čustvene, predstavna ali eidetska – nazorno predstavljanje 

vidnih, doživetih stvari oz. zbujanje miselnih povezav s temo besedila, jezikovno 
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domišljijske igre kot motivacija – križanke, intervju; doživljajsko izkušenjska 

motivacija), 

- nejezikovne motivacije (likovna motivacija, senzibilizacija učencev s 

poglabljanjem eidetske predstave, gibalna motivacija, glasbena motivacija).  

Izkušnje kažejo, da sta v slovenskem šolskem prostoru, konkretneje na razredni stopnji, 

prelomnico pomenili tipologiji motivacij po Igorju Saksidi in Metki Kordigel, saj spremljave 

pouka v razredih (ZRSŠ ob različnih rednih nalogah in projektih) kažejo, da učitelji njune 

literarnodidaktične predloge in rešitve vnašajo v načrtovanje in izvajanje književnega pouka.  

 

Na diferenciacijo pri uvodni motivaciji gotovo vplivajo otroci in njihovi interesi, njihove realne 

in literarne izkušnje ter usvojene stopnje recepcijske zmožnosti. Tudi v procesu motivacije 

mora učitelj do učencev pristopati z visokimi pričakovanji (realnimi), omogočati možnost izbire 

(literature, virov, vrste besedil, časa, načina  predstavitve), samostojno aktiviranje ali 

aktiviranje v paru/skupini, obenem pa s prilagajanjem različnih tipov motivacij literarnemu 

besedilu in učencem. Prej navedeni diferenciacijski ukrepi (notranja diferenciacija) po Maker 

(1982 po Nolimal, 2012), umeščeni v fazo uvodne motivacije pri pouku književnosti, pomenijo 

diferenciranje/modificiranje:  

- učnega okolja (odgovornosti učencev pri skupinskem izvajanju igre vlog v 

pripravi na branje pesemskega besedila B. Gregorič Strelovod za jezo; 

kompleksnost učnih virov – ogled posnetkov predstav v različnih gledališčih in 

branje neumetnostnega besedila o posameznem gledališču kot motivacija za 

branje besedila B. A. Novaka Nebesno gledališče; metod – skupinski razgovor 

pred branjem pesmi B. A. Novaka Ljubezenska za dečke/deklice; učnih oblik – 

individualne asociacije, razgovor v dvojicah, skupinska igra vlog; nalog, učnih 

stilov),  

- učnih vsebin (abstraktnost, kompleksnost in raznolikost virov – izbira med 

različnimi besedili za domače branje),  

- učnega procesa (ravni mišljenja in vrste mišljenja, učni tempo, upoštevanje 

zaznavnih in učnih stilov), 

- učnih izdelkov ali rezultatov učenja (avtentičnost problemov – aktualizacija 

osebnih in literarnoestetskih izkušenj učenca). 
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V uvodni motivaciji za šolsko branje literarnega besedila se lahko načrtuje in izvede oblike 

notranje diferenciacije, ki jih predlaga Koncept za 1. VIO: individualne zadolžitve učencev, 

individualiziran pouk (prikaz določene izkušnje na likovni, gibalni način), kooperativno učenje 

in druge oblike sodelovalnega učenja (igra vlog kot odkrivanje problema) ter posebne domače 

zadolžitve (npr. Iskanje pravljic, v katerih se pojavljajo princeske. Zbiranje vsega, kar bi lahko 

bilo škratovsko). Primer načrtovanja uvodne motivacije prikazuje shema 12.  

 

Shema 12: Izsek iz sprotne priprave96 na pouk književnosti – zgodbena motivacija (H. C. Andersen: Palčica) 

                                                                         1. UVOD Z MOTIVACIJO  PODROČJE 

SPREMLJANJA Didaktično 

oblikovanje didaktične 

komunikacije 

Razvijanje didaktične komunikacije 

Učiteljica Učenci 

Zgodbena motivacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Branje začetka pravljice 

Učencem preberemo začetek pravljice, in sicer do 

dela, ki opisuje, kako je krastača ukradla Palčico za 
nevesto svojemu sinu.  

Vprašamo: »A je mogoče, da se je mala drobna 

Palčica poročila na dnu ribnika?«  

2. Predvidevanje nadaljevanja pravljice 

Učencem podamo navodilo: 
»Premislite, kaj se je zgodilo, da se je Palčica rešila 

poroke na dnu ribnika. Kdo ji je pomagal? Kako ji je 

pomagal? Svoje predvidevanje narišite ali napišite na 
dogajalni  filmski trak.  

 

Po izdelavi dogajalnega traku pripovedujejo svoje 
zgodbe.  

 

Učenci poslušajo  branje začetka pravljice.  
 

Se posvetujejo,  pripovedujejo, povedo svoje 

mnenje.  
 

Lahko delajo tudi v parih ali skupinah, če 

kateri od otrok želi delati sam, mu to pustimo.  
 

Učenci  sestavljajo razlagalne pravljice v obliki 

dogajalnega traku in jih zapišejo/naslikajo. Ob 
traku jih tudi ubesedijo – pripovedujejo v paru, 

nekatere učence izzovemo, da povedo naglas 

svojo rešitev. 

 

ODZIVI  

UČENCEV  

 

 

 

 

IZVIRNOST  

PRAVLJICE, 

UPOŠTEVANJE 

ZNAČILNOSTI 

PRAVLJICE 

 

H. C. Andersen: PALČICA 

Premisli,  kaj se je zgodilo, da se je Palčica rešila poroke na dnu ribnika. Kdo ji je pomagal? Kako ji je pomagal? 

 

 

Učitelj v fazi uvodne motivacije spremlja, kako se učenec odziva na postavljene izzive, kakšne 

osebne in literarnoestetske izkušnje izkazuje, kako najlažje in najbolj optimalno izraža svoje 

ideje, izkušnje. Pozoren je na učence, ki potrebujejo pomoč in prilagoditve, da sledijo njegovim 

navodilom oz. posebej je pozoren na učence, ki kažejo znake velikega zanimanja za literarno 

besedilo oz. situacijo. Posebno pozornost v fazi uvodne motivacije nameni opazovanju 

učencev, ki izkazujejo nezanimanje, nezainteresiranost, kar ni nujno znak nezmožnosti, ampak 

je lahko znak tega, da pred določene učence ni postavil dovolj zahtevne naloge ali izziva. V 

                                            
96 Podlaga za načrtovanje sprotne priprave na uro književnosti je prirejena po Metki Kordigel in primerih 

načrtovanja didaktične izvedbe komunikacijskega modela v razredu, ki ga predstavi z delom Mladinska 

literatura, otroci in učitelj (1993). 

http://www.google.si/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=T6vitXuTQkyVwM&tbnid=EyHMtP0VldW2VM&ved=0CAgQjRw&url=http://4vector.com/free-vector/movie-tape-clip-art-107409&ei=MSwWU8_hL-TnygPlnIKYBw&psig=AFQjCNETRcqvFDZE-2xidDhrVvV4RFbtHg&ust=1394048433860668
http://www.google.si/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=T6vitXuTQkyVwM&tbnid=EyHMtP0VldW2VM&ved=0CAgQjRw&url=http://4vector.com/free-vector/movie-tape-clip-art-107409&ei=MSwWU8_hL-TnygPlnIKYBw&psig=AFQjCNETRcqvFDZE-2xidDhrVvV4RFbtHg&ust=1394048433860668
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shemi 10 je razvidno, kako učitelj sistematično načrtuje, na kaj bo v fazi motivacije pozoren oz. 

kaj bo področje spremljanja. Te informacije učitelju pomagajo, da sproti spodbuja in prilagaja 

proces posameznikom in skupinam, da bi se ustrezno pripravili na srečanje z literarnim 

besedilom.  

 

5.2.2 Najava besedila, lokalizacija in interpetativno branje 

 

Po motivaciji učitelj načrtuje in izvede t. i. najavo besedila, ki pomeni lokalizacijo besedila 

pred branjem. Naloge najave oz. napovedi  besedila so posredovanje literarnozgodovinskega 

znanja, uzaveščanje komunikacijske situacije: avtor-besedilo-otrok, posredovanje 

literarnoteoretičnega znanja, povezava motivacije z recepcijo in dodatno motiviranje za 

recepcijo (Kordigel Aberšek, 2008, 178). I. Saksida (1994, 72) piše, da so na razredni stopnji 

med zunajbesedilnimi podatki bistveni predvsem: avtor, naslov in delo (iz katerega je vzet 

odlomek ali iz katere pesniške zbirke je pesem).  

 

1. UVOD Z MOTIVACIJO 

Didaktično 

oblikovanje didaktične 

komunikacije 

Razvijanje didaktične komunikacije 

Učiteljica Učenci 

Napoved srečanja z 

literarnim besedilom 

Napovemo besedilo: 

»Palčica se torej ni mogla poročiti s krastačinim sinom. Bil je prevelik. In ni mogla 
živeti na dnu ribnika, saj je bila vendar deklica. Poslušajte, kako je pravljico 

nadaljeval Hans Christian Andersen.«  

 

Poslušajo. 

Shema 12a: Izsek iz sprotne priprave97 na pouk književnosti – napoved srečanja z literarnim besedilom 

 

Uzaveščanje kategorije avtorja literarnega besedila in njegove vloge v komunikacijski situaciji 

predvideva razlikovanje avtorja in pripovedovalca literarnega besedila ter razvijanje zmožnosti 

zaznavanja in razumevanja vloge pripovedovalca v literarnem besedilu (Kordigel Aberšek, 

2008). Literarnoteoretično znanje otroci pridobivajo s tem, da zmeraj ob najavi izvedo, s katero 

vrsto literarnega besedila imajo opravka. Na osnovi tega imajo otroci iz literarnoestetsko 

spodbudnega okolja priložnost dograjevati obstoječe literarnovrstne miselne sheme, tisti iz 

literarno nespodbudnega okolja pa sčasoma vedo, kaj lahko pod nekim terminom pričakujejo 

(prav tam). 

Šolska interpretacija literarnega besedila torej poteka v več fazah, od katerih ima središčno 

vlogo govorna interpretacija98 literarnega besedila (Podbevšek 2008, 78). Kvaliteta govorne 

                                            
97 Podlaga za načrtovanje sprotne priprave na uro književnosti je prirejena po Metki Kordigel in primerih 

načrtovanja didaktične izvedbe komunikacijskega modela v razredu, ki ga predstavi z delom Mladinska 

literatura, otroci in učitelj (1993). 
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interpretacije bistveno vpliva na učenčevo celostno doživljanje besedila in tudi na dinamiko 

kasnejše analize, ima pa tudi dolgoročnejše posledice, saj je znano, da govorne interpretacije 

razvijajo doživljajsko poslušanje ter povečujejo zanimanje za literaturo na sploh, kakor tudi za 

druge oblike (govornega) interpretiranja literature (npr. radijsko igro, gledališče), /… / zato 

učitelj te dejavnosti ne sme zanemarjati ali je izvajati nekvalitetno, temveč se mora nanjo 

temeljito pripraviti (prav tam). M. Kordigel Aberšek (2008, 185)  priporoča, da je prvi stik 

otroka z besedilom preko poslušanja učiteljevega pripovedovanja na pamet, saj ima 

pripovedovanje vrsto prednosti pred branjem (pripovedovalčev/učiteljev očesni stik z učenci je 

nenadomestljiv, živo pripovedovanje je sugestivnejše). Avtorica (prav tam) poudarja, da v 

prvem stiku z besedilom učenci zaznavajo predvsem zgodbo – tudi zakonitosti njihove otroške 

recepcije jih silijo v t. i. »non-stop action«, zato naj učitelj zgodbo pripoveduje čim bolj 

podobno izvirniku (neokleščeno).  

 

Pripovedovanju sledi učiteljevo interpretativno branje besedila, ki naj vselej izhaja iz 

sporočilnosti in oblikovanosti besedila, saj monotono in afektirano branje ovira globlje 

doživljanje besedila (Saksida, 1994). B. Krakar Vogel (2004, 87) opredeli interpretativno 

branje kot glasno, semantično ustrezno (logično in čustveno izrazno, estetsko branje literarnega 

besedila v razredu, katerega namen je spodbuditi estetsko doživljanje pri učencih. Avtorica 

navaja raziskave Penneca (1996 po Krakar Vogel, 2004), ki je pri pouku večino časa učencem 

bral naglas in s tem vzbudil zanimanje tudi za zahtevna literarna besedila. K. Podbevšek (2008, 

79) govorno izvajanje literarnih besedil postavi kot kompleksno dejavnost, v kateri učitelj po 

predhodni literarni interpretaciji ustvarjalno uresničuje besedilo z govornimi sredstvi, ki jih 

usklajuje z besedilnimi posebnostmi, ter tako izraža svoje doživetje besedila. Avtorica K. 

Podbevšek (2008, 79) priporoča, da se učitelj pred pripravo interpretativnega branja, govora 

prepriča, ali je v njegovi zavesti jasno izkristalizirano sporočilno jedro besedila, ki ga namerava 

interpretirati. Predlaga tudi model priprave na govorno interpretacijo literarnih besedil, ki 

poteka v treh fazah (prav tam): 

- upočasnjeno tiho branje – cilj te faze je sledenje procesu pretvarjanja zapisanega jezika 

v govorjenega, pri čemer je vloga interpreta – učitelja, da prepozna govorne znake99, ki 

                                                                                                                                        
98 Avtorica K. Podbevšek (2008, 78) izraz govorna interpretacija opredeli kot širši pojem od interpretativnega 

branja. Razlaga, da govorna interpretacija zajema tudi interpretativno govorjenje literarnega besedila na pamet, 

npr. recitiranje, pripovedovanje proznega odlomka na pamet.  
99 K. Podbevšek (2008, 81) govorne znake, ki  določajo obliko zvočni interpretaciji, našteje: grafično 

oblikovanost besedila kot celote, ločila, skladenjsko zgradbo, stilno zaznamovanje, jezikovne prvine, 

naglaševanje, glasovje, ponavljanja, nasprotja in stopnjevanja, medmete in druge.  
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mu bodo pomagali oblikovati govorno interpretacijo, kar se dogaja med upočasnjenim 

branjem;  

- izdelava govornega zapisa – cilj te faze je grafično označiti izbrana govorna sredstva, 

ki mu bodo pomagala dobro uzvočiti besedilo;  

- poskusno glasno branje – je kot priprava, vaja za nastop v razredu, pri čemer učitelj 

preizkusi svoj govorni zapis kot govorčev (lahko tudi kot poslušalec), osmisli svoje 

nebesedno izražanje in razmisli o t. i. proksemičnih odnosih – obvladovanju prostora.  

V. Grahovac-Pržič in D. Mesić (2009, 122) pišeta o ugotovitvah raziskave med učenci razredne 

stopnje, ki je pokazala, da so učenci prvih razredov (stari 7 let) bolj naklonjeni poslušanju 

poezije, kar razlagata s še nerazvito bralno zmožnostjo otrok in navajenostjo otrok, da 

sprejemajo literarna besedila preko druge osebe. V drugem, tretjem in četrtem razredu se 

pojavljajo interesi za branje poezije ne glede na bralne zmožnosti. Avtorja tudi dokazujeta, da 

imajo učenci radi učiteljevo interpretativno branje in poslušanje interpretativnega branja, 

posnetega na zgoščenki, kar kaže na to, da je treba medij za prenašanje interpretativnega branja 

kombinirati (učitelj, posnetek, sošolec itd.). I. Saksida (1994, 74 po Ilić, 1980) piše, da posneti 

primeri ne morejo nadomestiti interpretativnega branja učitelja, kar potrdi z raziskavami (prav 

tam po Rosandić, 1988), ki so pokazale, da učenci mnogo intenzivneje doživljajo pesniško 

besedilo na podlagi interpretativnega branja.  

O diferenciranem pristopu v fazi najave, lokalizacije in intrepretativnega pripovedovanja in 

branja težko govorimo, saj komunikacijski-recepcijski model didaktike književnosti priporoča, 

da učitelj čim dlje časa učencem besedilo pripoveduje, recitira in ga bere, kar pomeni, da je pri 

diferenciacijskih ukrepih v tej fazi omejen. Vendar pa je ta faza izhodiščna za diferencirano in 

individualizirano doživljanje zgodbe in za recepcijo ter ključna za nadaljnje faze. Obstaja 

možnost, da v kolikor ima učitelj v razredu nadarjenega bralca z izrazito jezikovno inteligenco, 

ki je že zmožen interpretativnega pripovedovanja ali branja, lahko temu učencu predhodno da 

individualno zadolžitev oz. se skupaj z njim pripravi na to fazo, da učenec oz. kot pravi Vogel 

Krakar (2004) »dober in na branje pripravljen bralec« suvereno pripoveduje/bere sošolcem. 

Pri tem mora učitelj biti izredno previden, saj je od te faze odvisna recepcija in sprejem 

literarnoestetskega doživetja pri vseh učencih v razredu, ki mora uresničiti naslednje cilje, ki jih 

navaja M. Kordigel Aberšek (2008): otroci morajo najti vrata za identifikacijo in se 

identificirati vsaj z eno izmed književnih oseb, razviti morajo sposobnost ustvarjanja 

domišljijskočutnih predstav književnih oseb, zaznati, razumeti in vrednotiti morajo »dobre 

osebe« in »slabe osebe«, razumeti, zakaj katera književna oseba kaj stori itd. Na tem mestu je 
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treba še opredeliti, kakšno je branje, ki se v 1. VIO opredeljuje kot izrazno in katerega 

narekujejo tudi cilji in standardi v učnem načrtu za slovenščino (2011, 20). Izrazno branje100, o 

kakršnem govori kurikulum, je pravzaprav branje z razumevanjem, torej tako glasno branje, ko 

otrok razume, kar bere, in je to sposoben pokazati tudi ob glasnem branju ali drugače, izrazno 

branje je tisto, ko bralec z glasom nakaže, da ve, da je književna oseba nekaj vprašala in za 

branje tega vprašanja uporabi vprašalno intonacijo, na izrazno branje pa se mora otrok imeti 

priložnost pripraviti (Kordigel Aberšek, 2011, 193).  Ob pripovedovanju in branju mora učitelj 

opazovati odzive otrok, da bi zaznal posebnosti v odzivih otrok.  

 

5.2.3 Premor po branju in izjava po čustvenem odmoru 

 

Čustveni odmor je čas trenutka tišine po uvodni motivaciji, napovedi, pripovedovanju in 

interpretativnem branju, ko pridejo do izraza predvsem učenčevi intimni čustveno-predstavni 

odzivi na besedilo, kar je izhodišče za naslednje faze (Saksida, 1994). V tem času učenci 

urejajo vtise, ki jih je ustvarilo književno delo, učitelj pa lahko spremlja zunanje reakcije  

učencev in atmosfero, ki jo je branje povzročilo, in tako oceni, kako so učenci besedilo doživeli 

(prav tam po Rosandić, 1988). Po čustvenem odmoru sledi izjava po čustvenem odmoru, ki 

izvzame iz lirskega besedila enega izmed verzov in tako podčrta enega izmed segmentov pesmi 

oz. z izjavo poveže literarno besedilo z motivacijo in jo s tem dokončno osmisli – z eno 

povedjo izpostavi v besedilu tisti pojem, ki so ga pridobivali v fazi motivacije (Kordigel 

Aberšek, 2008, 188). Za izjavo po čustvenem odmoru dobijo besedo učenci, da izrazijo prve 

vtise, misli, presoje, pri čemer uporabijo znanje, izkušnje, površinske znake iz besedila ali 

druge spodbude (Krakar Vogel, 2004 po Langer, 1995), vendar naj to ne bodo učiteljeva 

vprašanja. Načrtovanje didaktične izvedbe čustvenega odmora in izjave po njem prikazuje 

shema 13.  

 

 

 

                                            
100 M. Kordigel Aberšek (2008, 194) opiše tristopenjski proces vstopanja otrok v glasno branje literature. Prva 

stopnja: otroci skušajo sami brati zgodbo ob znani slikanici, berejo »ilustracije« in posamezne dele besedila, ki 

so se ga ob večkratnem poslušanju že naučili na pamet. Druga stopnja poteka tako, da otroci najprej po 

poslušanju berejo literarno besedilo, nato tiho (poltiho) berejo še neznano krajše besedilo (slikanico) in zatem po 

poprejšnji pripravi berejo na glas. Tretja stopnja se začne tako, da otroci berejo neznano umetnostno besedilo 

tiho in poltiho, nato zbrano berejo daljša besedila in na koncu po poprejšnji pripravi berejo glasno in razumejo, 

ko berejo. Opisane stopnje so pri učencih različno dolge, a si sledijo po enakem vrstnem redu.  
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BRANJE IN LITERARNOESTETSKO DOŽIVETJE  

PODROČJE  

SPREMLJANJA 
Didaktično oblikovanje 

didaktične komunikacije 

Razvijanje didaktične komunikacije 

Učiteljica Učenci 

Pripovedovanje učitelja 

 

Branje učitelja 

 

Čustveni odmor 

 

Izjava po čustvenem 

odmoru 

 

1. Otrokom pravljico pripovedujemo. 

2. Pravljico  preberemo. 

3. Čustven odmor (počakamo nekaj sekund). 

4. Izjava po čustvenem odmoru: 

»Tu je zajokala, ker je bila tako grda, da je hrošči niso 

marali in vendar je bila najljubkejše bitje, ki si ga more 

kdo misliti, tako občutljiva in nežna kakor najlepši list 
vrtnice.« 

Poslušajo  

pripovedovanje in 

branje.  

 

Poslušajo. 

 

 

Poslušajo. 

 

 

ČUSTVENO 

ODZIVANJE NA 

VSEBINO IN  

DRUGE 

BESEDILNE 

SIGNALE 

Shema 13: Izsek iz sprotne priprave101 na pouk književnosti – pripovedovanje, branje in izjava po čustvenem 

odmoru 

 

5.2.3.1 Individualno branje, branje v dvojicah 

 

V fazi individualnega branja gre za intimni stik z literaturo, ki je podoben tistemu, ki ga otrok 

doživlja ob domačem – svojem branju. Pri tihem individualnem branju se otroci opredeljujejo 

do literarnega besedila, vrednotijo in ugotavljajo, ali jim je všeč ali jim nekateri deli ne ugajajo 

(Kordigel Aberšek, 2008). V tej fazi učenci lahko zaznajo tiste besedilne signale, ki so jih ob 

prvem stiku spregledali. Zato naj bo otrokovo individualno branje razbremenjeno vsakršnih 

učiteljevih opozoril, da bi otrok lahko uzrl prezrte segmente literarnega dela in tako konstituiral 

»otroški« besedilni pomen v okviru recepcijskih zmožnosti (prav tam). V 1. VIO je 

individualno branje učenca lahko ovira, v kolikor tehnika branja ni avtomatizirana (do konca 2. 

razreda). Zato M. Kordigel Aberšek (prav tam) priporoča, da individualno branje zamenja 

drugo učiteljevo glasno branje. Kadar ima učitelj v razredu situacijo, da nekaj učencev zmore 

več oz. imajo avtomatizirano bralno tehniko, lahko le-te napoti v bralni center aktivnosti ali 

kotiček, kjer individualno tiho berejo, učitelj pa glasno bere ostalim učencem. V tretjem 

razredu, ko se pričakuje (to narekuje tudi minimalni standard v učnem načrtu za slovenščino v 

2. razredu), da učenec tekoče in pravilno bere, se kljub temu, da smo otroka senzibilizirali za 

branje literarnega besedila skozi vse do sedaj omenjene faze ukvarjanja z literarnim besedilom, 

dogaja, da v trenutku, ko pred učenca postavimo nalogo individualnega tihega branja, ta 

motivacija izgine zaradi njegovih težav z branjem (učitelj opazi beganje ob besedilu, nemir …). 

Takšene situacije učitelj rešuje tako, da sam še vedno glasno bere učencu (skupini učencev), v 

kolikor gre za enega ali dva učenca pa lahko berejo izmenično skupaj z učiteljem. Po 

individualnem tihem branju M. Kordigel Aberšek (2008, 192) priporoča še polglasno branje v 

                                            
101 Podlaga za načrtovanje sprotne priprave na uro književnosti je prirejena po Metki Kordigel in primerih 

načrtovanja didaktične izvedbe komunikacijskega modela v razredu, ki ga predstavi z delom Mladinska 

literatura, otroci in učitelj (1993). 
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dvojicah, kjer otrok svoj tempo branja prilagaja enemu sošolcu, s katerim bereta izmenično, kar 

je za slabše bralce manj stigmatizirajoče kot glasno branje pred celim razredom. V dvojice 

lahko učenci prehajajo postopno, tako kot končujejo z individualnim branjem. Pri oblikovanju 

parov se lahko v razredu uvede tudi t. i. vrstniško tutorstvo, kjer boljši bralec prebere več kot 

tisti s težavami, obenem pa lahko drug drugemu dajeta tudi povratno informacijo o prebranem. 

Učitelj, ki branje v parih opazuje in spremlja, lahko pridobi številne povratne informacije o 

napredku otroka. Načrtovanje faze individualnega branja in branja v dvojicah prikazuje shema 

14, kjer je izsek iz sprotne priprave na pouk književnosti.  

 

BRANJE IN LITERARNOESTETSKO DOŽIVETJE  

PODROČJE  

SPREMLJANJA 
Didaktično 

oblikovanje didaktične 

komunikacije 

Razvijanje didaktične komunikacije 

Učiteljica Učenci 

Individualno branje, 

branje v dvojicah 

 

Učenci pesem preberejo tiho vsak zase, 

lahko berejo polglasno tudi v dvojicah, če 

ocenimo, da bo individualno branje  
predolgo. Če ima kateri od učencev veliko 

težav s tehniko branja, pristopimo in mu 

ponovno šepetaje preberemo besedilo 
pesmi, ali pa on prebere eno kitico in mi 

drugo itd.  

Učenci individualno preberejo besedilo 

pesmi ali pesem v dvojicah preberejo 

polglasno še drug drugemu. 

ZMOŽNOST  

INTIMNEGA 

SREČANJA Z 
LITERARNIM 

BESEDILOM 

 
SAMOSTOJNO 

BRANJE 

Shema 14: Izsek iz sprotne priprave102 na pouk književnosti – indivdualno branje 

 

5.2.4 Izražanje doživetij ter analiza, sinteza in vrednotenje/interpretacija mladinskega 

literarnega besedila/razčlenjevanje  besedila 

 

Individualnemu branju, branju v dvojicah oz. glasnemu branju v komunikacijskem modelu 

sledi faza, ki jo I. Saksida (1994, 75) poimenuje »izražanje doživetij, analiza, sinteza in 

vrednotenje« in je njen cilj zmanjševanje razkoraka med učenčevimi stvarnimi doživetji 

besedila in možnim popolnejšim doživetjem, kar se dosega z upoštevanjem načela dialoškosti. 

M. Kordigel Aberšek (2008, 197) poimenuje to fazo »šolska interpretacija mladinskega 

literarnega besedila« in njen namen je usmeriti pozornost na posamezne prezrte značilnosti 

besedilnega temelja ter na sistematično razvijanje otrokove recepcijske zmožnosti. B. Vogel 

Krakar (2004, 91) poimenuje interpretacijsko fazo kot fazo »razčlenjevanja besedila«, ki je 

namenjena nadgradnji prvotnih doživetij, vadenju in ponotranjanju analitičnih postopkov ter 

pridobivanju pojmovnega aparata za poimenovanje in razvrščanje besedilnih sestavin in 

lastnega razumevanja. Meta Grosman (1989, 71) poudari, da v tej fazi preidemo od sestavin, ki 

so jih učenci najprej opazili k manj opaženim in prezrtim, z namenom, da bi bralci bolj 

                                            
102 Podlaga za načrtovanje sprotne priprave na uro književnosti je prirejena po Metki Kordigel in primerih 

načrtovanja didaktične izvedbe komunikacijskega modela v razredu, ki ga predstavi z delom Mladinska 

literatura, otroci in učitelj (1993). 
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kompleksno dojeli literarnost besedila, sestavine, ki vodijo k »polnejšemu in bogatejšemu 

doživljanju leposlovja«. Avtorica (prav tam) opozori na razliko med cilji prejšnjih faz, kjer je 

bil didaktični proces usmerjen na bralca in njegovo obzorje pričakovanj ter čustveno 

motivacijske dejavnike branja, in med cilji faze interpretacije, v kateri je v ospredju besedilo in 

bralčevo prizadevanje za razumevanje njegove literarne strukture  /... /. M. Kordigel Aberšek 

(2008, 199) piše o treh temeljnih stopnjah branja, skozi katere teče sestavljanje besedilnega 

pomena in te so: 

- zaznavanje besedilnih sestavin besedila oziroma besed in stavkov, 

- razumevanje, ko bralec povezuje posamezne stavke v pripoved in soustvarja predstave 

o njihovem času, kraju dogajanju, namenu in posledicah, ko dano besedno gradivo 

poveže v predstavo o sebi, dogodkih itd. (na tej stopnji za obvladovanje besedila M. 

Grosman (2004, 176) predlaga uporabo dogajalne premice, bralni dnevnik, opombe 

na robu),  

- interpretacija, v kateri bralec poskuša odgovoriti na vprašanje, kaj hoče avtor povedati 

in zakaj103.  

Stopnja zaznavanja na razredni stopnji ne pomeni le oblikovanosti jezikovnih sestavin, ampak 

pomeni zaznavanje notranjih elementov zgradbe literarnega besedila (zaznavanje književne 

osebe, književnih dogajalnih prostorov, funkcije književnih oseb v književnem dogajanju, 

zaznavanje motivacije za ravnanje književnih oseb). Stopnja razumevanja je raven, ko bralec na 

stopnji zaznavanja sestavlja registrirane elemente v t. i. domišljijskočutne predstave, poišče 

vrata za identifikacijo in ko se čutno in čustveno preseli v literarni svet ter v njem doživlja 

literarno dogajanje, kot ga doživljajo književne osebe v književnem prostoru (Kordigel, 2008). 

Prav v fazi interpretacije se še posebej intenzivno pokaže, da učitelj ne sme posploševati niti 

svojih bralnih doživetij niti učnih izkušenj, marveč se mora namesto tega poglobiti v drugačen 

svet, poglede in odnose današnjih učencev ter poskrbeti za razvoj njihove bralne zmožnosti z 

zanimivim in prepričljivim poukom ob leposlovnih besedilih in veliko mero razlag o tem, kako 

sta bralna zmožnost in širša pismenost danes potrebni (Grosman, 2004, 183). Vse to z 

namenom, da bi preprečili ujetje v pasti književnega pouka, na katere opozarja M. Kordigel 

(1997, 51): prehiter proces opismenjevanja in iskanje razlogov za otrokovo bralno nespretnost, 

vertikalna (ne)povezanost in napačno razumevanje osnovne funkcije pouka književnosti. I. 

                                            
103 Avtorica Metka Kordigel Aberšek (2008) pojasnjuje, da iskanje odgovorov na vprašanji, kaj hoče avtor 

povedati in zakaj hoče avtor nekaj povedati, različni avtorji opisujejo kot tematizacijo oz. pripisovanje določljive 

teme oz. problema celotnega besedila. M. Grosman (2004, 177) opozarja, da iz odprtosti besedil izhaja, da si 

vsaka generacija bralcev ustavi svojo in za sebe sprejemljivo interpretacijo določenega besedila, ki izvira iz 

njenih lastnih možnosti aktualizacije besedila.  
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Saksida (1992, 1994) poudarja, da je naloga ravni interpretacije mladinske književnosti 

vrednotenje na podlagi primerjave med leposlovjem kot posebnim videnjem stvarnosti in 

bralčevim vsakodnevnim srečevanjem z njo, a bistvo otroške interpretacije mladinske 

književnosti je v primerjanju besedilne stvarnosti s stvarnostjo, ki predstavlja bralčevo 

poznavanje neliterarnega ekvivalenta v literaturi upovedane stvarnosti. M. Kordigel Aberšek 

(2008, 205) opozori, da so edino pravilne otroške interpretacije literarnega besedila (ne vnaprej 

pripravljene odrasle), ampak da to nikakor ne pomeni, da na spontane otroške interpretacije 

besedila ne moremo vplivati, saj s tem, ko otroci sestavijo različne interpretacije istega 

besedila, za učitelja odpirajo možnosti za razvijanje recepcijske zmožnosti vsakega izmed 

učencev v razredu.  

Zelo pomembno vlogo odigrajo učiteljeva vprašanja. Če učitelj postavlja vprašanja, ki od 

učenca zahtevajo  enoznačen, jasen odgovor, ki se z lahkoto objektivno vrednoti, npr. kot 

Obkroži, Izberi pravilen odgovor, potem učencev ne navaja k oblikovanju njihovega 

samostojnega mnenja, pač pa k prevzemanju njegovega. M. Grosman (2008, 57) meni, da mora 

iskanje odgovorov, kako doseči večjo prepričljivost in učinkovitost književnega pouka, ki ga 

danes vse pogosteje opisujejo kot književno socializacijo, potekati v vse možne smeri, od 

razmišljanja o ustreznosti konceptov književnosti oz. umetnostnih besedil, na katerih temelji ali 

naj bi temeljil književni pouk, in o primernosti pojmovanja branja kot učenčeve interakcije z 

besedilom pri pouku, vse do kakovosti učenčevih šolskih literarnih doživetij in neposrednih 

izkušenj z branjem. Glede na to, da so s stališča učencev za razvijanje leposlovne bralne 

zmožnosti najpomembnejše njihove lastne bralne izkušnje z umetnostnimi besedili, se moramo 

najprej vprašati, kako spodbudne in prepričljive so zanje šolske obravnave umetnostnih besedil 

(prav tam). Didaktične metode za šolsko interpretacijo mladinskih literarnih besedil po Metki 

Kordigel Aberšek (2008, 2014) naj bi spodbujale zaznavanje ob prvem in drugem branju 

prezrtih besedilnih signalov in njihovih povezav ter razvijale posamezne segmente otrokove 

bralne (recepcijske) zmožnosti za poslušanje in branje in doživljanje mladinske književnosti.  

 

Metoda preverjanja prvega zaznavanja in razumevanja ključnih besedilnih signalov, s 

katero učitelj preveri, ali so učenci zaznali in razumeli ključne bistvene podatke (prav tam).  

Najpogosteje se izvaja kot pogovor, v katerem sodelujejo učenci in učitelj s svojimi vprašanji, 

druge možnosti so še: izbiranje med pravilnimi in napačnimi trditvami; celotno besedilo z 

izpuščenimi ključnimi besedami, ki jih otroci dopolnijo; razvrščanje dogodkov iz besedila v 

pravilen vrstni red; dogajalna premica; ključne besede in iskanje podrobnosti k le-tem; 
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dopolnjevanje miselnega vzorca z vpisanimi elementi notranje zgradbe književnega besedila; 

prirejanje izsekov govora književnih oseb h književnim osebam. Možnosti za delovne liste in 

podlage za učence prikazujejo spodnji primeri:  

Slovenska ljudska:  ZLATA PTICA, 1. del 

Primerjaj sinove. Zapiši ali nariši.  

 1. sin 2. sin 3. sin 
Kaj bi povedal/-a o 

njem? Kakšen je? 
 

 

  

Kako si je pripravil 

orožje? 
 

 

  

Kaj bo doživel v 

nadaljevanju?  
 

 

  

Kdo bo našel zlato 

ptico? 

Označi s križcem polje 
tvoje izbire. 

   

 

ZLATA PTICA, slovenska ljudska, 2.del 

 

Poimenuj dogajalne prostore, v katerih se je pojavil eden od 

sinov. Piši v filmski trak za enega od sinov. Pripoveduj  

sošolcu.  

 

 ___. SIN 

 

 

 

Primer: Razpredelnica za dopolnjevanje (Ljudska: Zlata ptica) Primer: Filmski trak kot dogajalna premica (Ljudska: Zlata ptica)  

 

 

 

Kako si sledijo dogodki v besedilu? Zaporedje dogodkov 

označi s številkami od 1 do 5. 

 
 Najmlajši sin ni jezdil skupaj z ostalimi brati, ženo je 

našel v travi, medtem ko je žalosten jokal. 

 Kralj se je odločil, da pošlje vseh dvanajst sinov po 

svetu, da si poiščejo žene. 

 Kralj je z gradu nagnal 11 sinov s prepirljivimi 

nevestami, ostal je le Janezek in njegova punčka. 

 Kralj je dovolil poroko z malo deklico in deklica se je 

na grad peljala v srebrni žlici. 

 Med potjo na grad je deklica padla iz žlice v  vodo, 

od koder jo je rešil povodni mož. 

 
Primer: Miselni vzorec z vpisanimi elementi notranje zgradbe književnega 

besedila  (A. A. Milne: Medved Pu) 

Primer: Razvrščanje dogodkov v pravilen vrstni red (Angleška 

ljudska: Punčka v travi)  

 

V ta sklop metod spada preverjanje s t. i. kratko obnovo, ki naj bi jo učenec ob koncu 3. razreda 

bil zmožen tvoriti samostojno, in sicer ustno. M. Kordigel Aberšek (2008, 223) predlaga 

uporabo formule 5-krat K (1Z)  ali metode petih prstov, ki ju prirejeni ponazarjamo s spodnjima 

slikama. Obe učence navajata na iskanje odgovorov na vprašanja: Kaj se je zgodilo?, Kje se je 

zgodilo?, Kdo je bil tam?, Kdaj se je zgodilo?, Kako je prišlo do tega (zakaj se je zgodilo)?.  

  

Slika 1: Formula 5-krat K (1Z) za pomoč pri tvorbi kratke  Slika 2: Formula 5-krat K za pomoč pri tvorbi kratke 

____/1 

http://www.google.si/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=T6vitXuTQkyVwM&tbnid=EyHMtP0VldW2VM&ved=0CAgQjRw&url=http://4vector.com/free-vector/movie-tape-clip-art-107409&ei=MSwWU8_hL-TnygPlnIKYBw&psig=AFQjCNETRcqvFDZE-2xidDhrVvV4RFbtHg&ust=1394048433860668
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obnove literarnega besedila (avtorica fotografije Leonida 

Novak) 

obnove literarnega besedila (avtorica slike Leonida 

Novak) 

Metoda pojasnjevanja pojmov, razvrščanja (pripisovanje besedilne informacije njeni 

nadrejeni kategoriji) in vrednotenja (prisojanje vrednosti kategoriji) spodbuja učence, da 

besedilne signale razvrstijo tako, da jih pripišejo ustreznim kategorijam in nato kategorijam 

pripišejo ustrezne vrednosti. Možne izpeljave so: učencem ponudimo nekaj pojmov, ki 

poimenujejo določene ustrezne/neustrezne kategorije, seznami nadrejenih pojmov; 

razpredelnice za razvrščanje na vrednostni črti; vrednotenje književnih oseb po določenem 

kriteriju, npr. simpatičnost s točkami od 0 do 10 z utemeljevanjem; dajanje imen neimenovanim 

književnim osebam; ponujene kategorije, ki jim morajo pripisati relevantne besedilne signale; 

metode kreativnega pisanja. (Kordigel Aberšek, 2008) 

Metoda fokusiranja pripomore k temu, da učenci usmerijo pozornost na tisto mesto v 

literarnem besedilu, ki se zdi posebno pomembno za razumevanje besedila kot celote (najprej 

lahko gre za neke vrste postavljanja hipotez, kjer otroci ob poslušanju preverjajo, ali so bila 

njihova pričakovanj prava ali ne (prav tam). 

H. C. ANDERSEN: 

VŽIGALNIK – poslušanje pravljice 

 

Kaj se bo zgodilo … 

1. prekinitev:  

V nadaljevanju bo  

 

2. prekinitev:  

V nadaljevanju bo 

 

3. prekinitev:  

V nadaljevanju bo 

 

4. prekinitev:  

V nadaljevanju bo 

 

 

Primer: Primer fokusiranja (H. C. Andersen: Vžigalnik) 

 

Metoda razvijanja zmožnosti oblikovanja domišljijskočutne predstave pomaga učitelju 

ustvariti okoliščine, ki bodo otroke spodbujale, da prazna mesta v besedilu dopolnijo s 

predstavami/podobami/podatki, ki jih poznajo iz svoje realne izkušnje in ki so jih ustvarili ob 

branju/poslušanju/gledanju drugih umetniških del v preteklih recepcijskih izkušnjah, in tako 

ustvarijo kar najbogatejše domišljijskočutne predstave literarnega besedila  (Kordigel Aberšek, 

2008). Npr. po branju besedila H. C. Andersena: Palčica podamo nalogo: Premisli, kaj se je 

zgodilo, da se je Palčica rešila poroke na dnu ribnika. Kdo ji je pomagal? Kako ji je pomagal? 

Metoda poustvarjalnega branja spodbuja proces razumevanja in vrednotenja literarnega 

besedila, pri čemer v ospredju ni pravilno tekoče branje, ampak poustvarjalno branje. Priporoča 

se delo v manjših skupinah, v katerih učenci iščejo ustrezno višino glasu, glasnost, prepričljiv 

tempo branja, poudarjanje pravih besed oz. skupin besed, pravi ritem (Niko Grafenauer: 
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Kokosenzacija), ustrezno izražanje govora književne osebe, čustev v književnem besedilu ter 

izražanje razpoloženja v literarnem besedilu (prav tam). 

Integracijska metoda priskrbi učencem zunajbesedilne podatke, ki so neobhodno potrebni za  

razumevanje literarnega besedila (npr. družbenozgodovinski kontekst, avtorjevi biografski 

podatki).  

Metoda strukturiranih besedil je usmerjena v zaznavanje in razumevanje reda (zakonitosti), 

na katerem temelji sosledje posameznih elementov literarnega besedila (npr. poiskati v besedilu 

vse besedilne signale, ki kakorkoli pripomorejo, da si bralec ustvari sliko dogajalnega prostora, 

ali označiti vse navedke dobesednega govora izbrane književne osebe) (Kordigel Aberšek, 

2008). 

Metode grafičnega ponazarjanja besedila pomagajo učencu, da pomen mladinskega 

literarnega besedila ali del besedila ponazori grafično, pri čemer je temeljno načelo sprememba 

besedilnega pomena v neki drugi medij. Oblike izvedbe te metode so: krivulje, premice 

(Kajetan Kovič: Maček Muri), diagrami, krogi/elipse, oblački v stripu. Avtorica K. Luongo 

Orlando (2008) predlaga še zemljevid dogajanja, mrežo dogodkov, karte 

oseb/prostorov/dogodkov.  

Metoda tematskega pristopa usmeri pozornost učencev k temi ali h kateremu izmed osrednjih 

motivov literarnega besedila (brata Grimm: Pepelka in v tematskem pristopu opravljen pogovor 

o tem, kdo je hudoben in kdo je hinavski človek ter iskanje besedilnih signalov, ki kažejo na 

eno ali drugo oz. kombinacijo obeh) (prav tam). 

Metoda reševanja problemov v zvezi z nekoherentnostjo besedila usmeri pozornost učencev 

k tistim delom besedila, ki se zdijo na prvi pogled nelogični zaradi njihove nepovezanosti z 

drugimi deli besedila ali z bralčevo zunajliterarno izkušnjo. Aplikacija te metode v razred je 

lahko podobna metodi recipročnega poučevanja, kjer otroke razdelimo v skupine, v vsaki 

skupini določimo enega izmed učencev za vlogo “učitelja”, skupinam damo prvi odlomek 

besedila, nato pa skupine po branju vsakega odlomka naredijo skrčeno obnovo, oblikujejo 

vprašanja, najdejo odgovore na svoja vprašanja in poskusijo napovedati, kaj se bo zgodilo v 

nadaljevanju.  

PREDVIDEVAM VPRAŠAM 

POVEŽEM POVZAMEM 

Učitelj učencem poda navodilo za skupinsko delo:  

Sproti boste izpolnjevali učne liste, na katere boste pod posamezne zavihke zapisali: 1. vaša predvidevanja o tem, kaj sledi, 2. vprašanja, ki 
se vam zastavijo, 3. kakšne so povezave znotraj besedila, da sestavimo celoto  in 4. kako bi na kratko povzeli celotno zgodbo – kje se 

dogaja, kdo nastopa, kakšen je, zakaj se obnaša, kakor se, kaj je tisto pomembno ... Ker si je treba ves čas branja stvari tudi predstavljati, 

pa boste na koncu na sredo lista upodobili tudi podobo, ki se vam je najbolj vtisnila v spomin. (Prirejeno po Poloni Legvart, OŠ bratov 
Polančičev). 
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Primer: Izvedba metode recipročnega poučevanja po/med branjem odlomkov bessedila Bine Štampe Žmavc: 

Popravljalnica igrač 

 

Produktivne književno didaktične metode uporabimo v fazi interepretacije mladinskega 

literarnega besedila, za kar učenci na podlagi svojega aktualnega razumevanja besedila 

transformirajo besedilo ali del besedila, pri čemer gre za spremembo besedilne vrste ali za 

spremembo v katerega izmed nejezikovnih medijev (Kordigel Aberšek, 2008). Možnosti za 

izvedbo so: otroci krajši odlomek iz besedila prepišejo iz izvirne literarne oblike v kako drugo 

poustvarjalno “literarno” vrsto, pesemsko obliko predelajo v radijsko igro (Oton Zupančič: 

Pismo), podaljševanje literarnega besedila z zgodbo In potem … (S. Vegri: Jure kvak kvak), 

literarnemu besedilu napišejo preddogajanje (Angleška ljudska: Punčka v travi – Zakaj je 

punčka postala majhna?), zapolnitev vrzeli v avtorjevem pripovedovanju (H. C. Andersen: 

Palčica), zamenjava pripovedne perspektive (Barbara Gregorič: Strelovod za jezo), literarno 

besedilo, zapisano, kot da je učenec del njega (H. C. Andersen: Cesarjeva nova oblačila), 

ilustracija izraza na obrazu književne osebe (L. P. Zupančič: Resni ljudje), pantomime, list iz 

dnevnika književne osebe (H. C. Andersen: Grdi raček), igra vlog, namizno gledališče … 

 

 

Intepretacija z igro vlog: A. A. Milne: Medved 

Pu 

Učence postavimo v skupine  in jim naročimo, da  

s preprosto dramatizacijo odigrajo prizor iz 

odlomka. Opozorimo jih na: posebej oblikovan 

govor, ki bo označil osebe. Učencem svetujemo, 

da pred dramatizacijo večkrat preberejo odlomek 

z interpretativnim branjem. 

Učenci sodelujejo v pripravi uprizoritve in 

razmišljajo  s pomočjo besedila. Posamezniki 

odigrajo vlogo organizatorjev. Učenci naj imajo 

nekaj časa, da načrtujejo dramatizacijo, se 

vživljajo v književno osebo, predstavijo dialog. 

Sošolci po izvedbi podajo povratno informacijo – 

kaj  se jim je zdelo dobro predstavljeno, kaj bi 

svetovali, zakaj tako. 

Primer: Podlaga za predelavo pesemske oblike v 

pripovedno (pravljico) ob besedilu L. P. Zupančič: Resni 

ljudje 

Primer: Igra vlog v fazi interpretacije 

književnega besedila po branju besedila A. A. 

Milna: Medved Pu  
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Metode za zaznavanje, razumevanje in vrednotenje emocij so usmerjene v spodbujanje 

recepcije vseh vrst čustev v književnem besedilu (izraženih implicitno ali eksplicitno) 

(Kordigel Aberšek, 2008).  

Metode za razvijanje zmožnosti recepcije poezije in metode za razvijanje zmožnosti za 

recepcijo slikanice izhajajo iz otrokovih relevantnih, s poezijo oz. s slikanico povezanih 

literarnih interesov (prav tam).  

 

Poleg vseh naštetih metod v fazi interpretacije literarnega besedila ima učitelj nešteto možnosti 

za kombinacijo in s tem tudi diferenciacijo. Upoštevanje razlik med učenci učitelja sili v to, da 

bo tudi v fazi interpretacije učencem dajal diferencirana navodila, naloge. Diferenciacijski 

ukrepi (notranja diferenciacija) po Maker (1982 po Nolimal, 2012), umeščeni v fazo 

interpretacije literarnega besedila pri pouku književnosti, pomenijo diferenciranje/modificiranje 

učnega okolja, vsebin, procesa in izdelkov/rezultatov interpretacije. Spodnji primeri didaktične 

izvedbe kažejo nekaj možnih izvedb.  

 

Primer: Diferencirano delo v fazi interpretacije ob besedilu L. P. Zupančič: Resni ljudje 

L. P. Zupančič: Resni ljudje 

Faza interpretacija besedila – diferenciramo metode, oblike, proces, zahtevnost  

Potek:  

Učence razdelimo v dve skupini.  

1. skupina: sestavljajo jo učenci, ki bodo interpretacijo delali samostojno – pisno. V drugi skupini 

ostanejo učenci, ki bodo interpretacijo naredili ob vodenju učiteljice.   

Diferencirano delo:  

a) Vprašanja za skupino učencev,  ki jih vodi učiteljica:  

- O kom pripoveduje pesem? 

- Kakšni so ti ljudje?  Narišite na tablo zelo zelo resnega človeka. Povejte, kaj dela  človeka, ki ste ga 

narisali, resnega.  

- Kaj pomeni, da so resni ljudje zmeraj resni? 

- Kako razmišljajo? Kako govorijo? 

- In kaj se zgodi potem, ko so resni ljudje tako resni – ko resno kadijo, resno spijo, resno govorijo? 

- Zakaj se jih nihče ne razveseli? 

Učenci naj ponovno poltiho preberejo pesem (lahko v parih).  

 

 

Medtem ko učiteljica vodi razgovor, druga skupina učencev (ali posamezniki) delajo  samostojno in da bi jim  

lahko podali povratno informacijo, podamo nalogo za poglabljanje doživetja.  
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2. skupina:  

Učenci, ki samostojno delajo 

interpretacijo, delajo z  delovnim 

listom (spodaj). Učitelj poda povratno 

informacijo. Še posebej si učitelj vzame 

nekoliko več časa za to, da pogleda ideje 

učencev glede poustvarjanja (zadnje 

vprašanja na DL: Kaj bi lahko sedaj 

ustvaril, ko si prebral pesem Lilijane 

Praprotnik Zupančič z naslovom Resni 

ljudje?). Če je otrokova ideja izvedljiva, 

naj jo izvede. 

 

Delovni list za 2. skupino: Lilijana Praprotnik 

Zupančič: RESNI LJUDJE  

 

 KAKO VIDIŠ TA VERZ?  

KAKO GA RAZUMEŠ? 

KAJ SKLEPAŠ? 
Resni ljudje ne poznajo 

šale. 
 

Resno gledajo na velike 

in male.  
 

Resno razmišljajo,  
resno govorijo,   
resno kadijo.   
Sanjajo same resne 

sanje. 
 

Kaj smešnega, to ni 

zanje! 
 

Od same resnosti celo 

zbolijo, 
 

ko pa jih hočeš 

razveseliti,  v zahvalo jih 
dobiš po riti …! 

 

 

Kaj bi lahko sedaj ustvaril, ko si prebral pesem 

Lilijane Praprotnik Zupančič z naslovom Resni 

ljudje? 

 

 

 
 

 

 

Kot narekuje Koncept za delo z nadarjenimi učenci v 1. VIO, lahko v fazi interpretacije 

literarnega besedila damo učencem individualne zadolžitve glede na njihova močna področja. 

Ena od takih zadolžitev bi lahko bila vodenje okrogle mize o prebranem besedilu, na katero se 

učenec prej tudi pripravi (lahko ob pomoči učitelja). Učenec, ki zmore več na literarnem 

področju, bo po nekaj izvedbah interpretacije s strani učitelja že zaznal, katera vprašanja so 

ključna v tej fazi, če pa mu je učitelj pri tem pomagal z določenimi metodami, bo to vodenje še 

lažje izpeljal. Možnost za ustrezno individualizirano prilagoditev dela v fazi intereptacije je 

torej t. i. okrogla miza (več v poglavju Strategije in pristopi), v kateri učenci samostojno 

postavljajo vprašanja in so s tem, kot piše M. Grosman (2010, 251), za učence zanimiva 

vprašanja, ker jih postavljajo sami sebi ali med branjem ali po branju in izhajajo iz njihovega 

lastnega (čustvenega) odnosa, razumevanja in tudi nerazumevanja besedila. Učitelj prevzame 

vlogo moderatorja, je opazovalec in posreduje, ko zazna, da učenec potrebuje pomoč. V fazi 

interpretacije besedila lahko učitelj izkoristi tudi prednosti t. i. kooperativnega učenja in druge 

oblike skupinskega dela (tudi to obliko omenja Koncept za delo z nadarjenimi), s katero lahko 
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učenci v fazi interpretacije le-to izvedejo povsem samostojno, za kar didaktično strukturo 

prikazuje spodnji primer.  

Primeri: Sodelovalno delo v fazi interpretacije besedila (H. C. Andersen: Palčica, T. Pavček: Kaj je Čenčarija?) 

H. C. Andersen: Palčica 

Faza interpretacija besedila – diferenciramo metode, oblike, proces, zahtevnost  

Potek: 

Učence posedemo na tla (odlomke oz. besedila naj imajo pred seboj)  okrog listkov s številkami (na hrbtni strani 

so vprašanja za interpretacijo). Otrokom podamo navodilo, da se bodo sedaj pogovarjali o prebrani pesmi, in sicer 

tako, da bodo izbirali liste s številkami po vrsti. Učenca, ki prvi izbere vprašanje/navodilo, določi učitelj. Izbran 

učenec prebere vprašanje/navodilo in pozove učenca, ki na to vprašanje odgovori. Ta isti učenec izbere naslednje 

vprašanje in tako naprej.  

Učitelj naj med odgovarjanjem spremlja odgovore, odzivnost otrok in zmožnost interpretacije.  

Vprašanja za interpretacijo:  

-Katere književne osebe si srečal v besedilu? 

-Katera oseba je glavna? 

-Katere osebe so stranske? 

-Kaj so menile o tem, kakšna je Palčica, ptice? 

-Kaj je menil o tem, kakšna je Palčica, metulj? 

-Katere stranske osebe bi označil kot dobre osebe? Zakaj? 

-Katere stranske osebe bi označil kot slabe? Zakaj? 

-Poišči v besedilu besede, ki govorijo o tem, kaj je menil hrošč o lepoti Palčice. 

-Ali je hrošč ves čas menil enako o lepoti Palčice? Kako to veš? 

-Zakaj si je hrošč premislil? 

-Kaj je Palčica menila sama o sebi? 

-Ali je ves čas mislila enako? Zakaj? 

-Se spomniš še katere podobne Andersenove pravljice, ki smo jo pred kratkim brali? (Punčka v travi) 

Barbara Gregorič: Strelovod za jezo 

Faza interpretacija besedila – diferenciramo metode, oblike, proces  

Potek: 

Otroke posedemo v krog in jim damo v roke nedokončane povedi z iztočnicami (povedi so po krogu urejene po 

vrstnem redu, začne otrok z iztočnico številka 1). Učiteljica učence spodbudi, da potrjujejo in komentirajo tudi 

izjavo predhodnika, zato se kakšna poved tudi ponovi. Učenci naj imajo pred seboj besedilo pesmi. Učiteljica 

spremlja in po potrebi posreduje.  

Nedokončane povedi so:  

-Pesem pripoveduje … 

-Prva kitica pesmi se glasi … 

-Mama v pesmi je razburjena, ker … 

-Mama v pesmi je  lahko razburjena tudi zato, ker … 

- Druga kitica v pesmi se glasi … 

-Oče v pesmi ima probleme z … 

-Oče v pesmi ima morda probleme tudi z … 

-Oče v pesmi kaže, da ima probleme, tako da … 

-Tretja kitica v pesmi se glasi … 

-Sestra v pesmi ima probleme z … 

-Problemi zaradi nesrečne ljubezni so lahko … 

-Četrta kitica v pesmi se glasi … 

-Jezo mame, očeta, sestre mora prenašati … 

-Otrok, ki prenaša jezo drugih, se počuti kot … 

-Otrok, ki prenaša jezo drugih, bi moral … 

-Peta kitica pesmi se glasi … 
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-Strelovod je nekaj, kar … 

-Otrok je strelovod, ker … 

-Otrok  vsem, ki nanj stresajo jezo, svetuje naj … 

T. Pavček: Kaj je Čenčarija? 

Faza interpretacija besedila – diferenciramo oblike dela, zahtevnost 

Potek: 

Učence razdelimo v skupine po 4 (vloge so lahko poročevalec, bralec, vodja, zapisovalci so vsi).  Vsaka skupina 

dobi naslednjo nalogo:  

»Vsi v skupini imate nalogo, da s pomočjo pesmi, ki smo jo prebrali, oblikujete odgovore na vprašanja. Vsi člani 

skupine ste zapisovalci odgovorov na delovnem listu, vendar  se morate za  zapis odgovora dogovoriti po 

posvetovanju.« 

Vprašanja za skupine: 

- Pomagajte si s prvo kitico pesmi in ugotovite tudi, KDO SO ČENČAČI IN ZAKAJ SE JIM TAKO 

REČE?  

- KDO SO ČVEKAČI IN KAJ POČNEJO? 

- KAJ JE ČENČA in KAJ JE ČVEK? 

- V drugi kitici izvemo, da mojstri čenčanja čenčajo o pravljičnih  rečeh. Sedaj pa preberite 3. kitico in  

kaj pomeni, da čenčači  nekaj spletajo? 

- KOLIKO SO STARI ČENČAČI? KAKO TO VESTE? 

Ob vsakem vprašanju  izzovemo eno od skupin (poročevalca,  da prebere zapisano). Učitelj se lahko odloči in 

izvede interpretacijo tudi ustno, brez zapisovanja. 

Poročanju sledi še frontalni razgovor.  

 

S tem, ko učitelj ni v vlogi tistega, ki postavlja vprašanja, »kontrolira in usmerja«, pač pa le 

moderira situacijo, obenem tudi izvaja t. i. formativno spremljanje dela učencev na prej 

določenih področjih. V obeh zgoraj predstavljenih primerih skupinske interpretacije so ta 

področja lahko: zmožnost sodelovalnega dela, ustreznost zaznanih besedilnih signalov s 

pomočjo literarnega besedila, zmožnost sklepanja, povezovanja, zmožnost vživljanja v čustva 

književne osebe. Informacije, pridobljene s spremljanjem, bodo učitelju pomagale pri 

načrtovanju nadaljnjega dela, prihodnjih ur pouka književnosti ter individualnih in 

diferenciranih nalog, vsebin, izdelkov … 

 

5.2.4.1 Poglabljanje doživetja104/nove naloge/ustvarjalno pisanje 

 

Zadnja faza šolske obravnave umetnostnega besedila je namenjena poglabljanju doživetja, ki 

običajno sledi ponovnemu branju besedila, ki je po mnenju M. Kordigel (1992, 39) predpogoj 

za polno literarnoestetsko doživetje glede na otrokovo recepcijsko sposobnost in stopnjo 

njegovega bralnega razvoja. Glavni cilj faze, v kateri poglabljamo doživetja, oz. novih nalog 

je razvijanje sposobnosti fantazijskega mišljenja, razumevanja jezikovne inovacije, 

                                            
104 Poimenovanje poglabljanje doživetja po branju in interpretaciji literarnega besedila uporablja Metka Kordigel 

Aberšek (1994, 2008), poimenovanje nove naloge Igor Saksida (1992, 1994), enako poimenovanje te faze 

najdemo tudi pri Boži Krakar Vogel (2004), Milena Blažič pa uvede poimenovanje ustvarjalno pisanje (2000).  
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doživljanja besedilne slike itd. (Saksida, 1994, 80) in ne zgolj izražanje s pisanjem (še posebej 

v 1. VIO, kjer je celosten pristop z vsemi štririmi sporazumevalnimi dejavnostmi v vseh fazah 

nuja). V vseh fazah obravnave literarnega besedila je potrebno imeti pred očmi načelo 

napredovanja v območju bližnjega razvoja (Vigotski), še posebej tudi v fazi poglabljanja 

doživetja, saj izkušnje kažejo, da se prav v tej fazi pogosto izvajajo dejavnosti brez ustrezno 

zahtevnih ciljev oz. nalog za učence. M. Kordigel Aberšek (2008, 372) poudarja, da mora 

sklepna faza spodbuditi proces, v katerem njegova lastna literarna kreativnost krepi otrokovo 

občutljivost na literaturo nasploh, ali drugače: pri recepciji literature in otrokovi domišljijski 

kreativnosti gre v bistvu za recipročnost procesov, ki sta med seboj neločljivo povezana, 

odvisna med seboj. Avtorica (prav tam) opredeljuje vloge otrokove domišljijske aktivnosti v 

sklepnem delu didaktične enote in te so:  

- občutenje ozračja, razpoloženja, ki je podobno/analogno tistemu v pesmi (otrok si 

predstavlja identifikacijsko figuro, npr. izdelava osebne izkaznice škrata Kuzme …);   

- domišljijski trening (otrok, ki premore razvito in bujno domišljijo, zmore konstituiranje 

pomena, ki je blizu avtorjevemu, za prekrivanje njunih kodov);  

- povečanje senzibilnosti za estetsko komponento literarnega dela (otroka postavimo v vlogo 

avtorja in tako intuitivno ugotovi, kako je prav jezik sredstvo, s katerim je mogoče upovediti 

neko realno, realni podobno ali fantazijsko situacijo);  

- preseganje otrokove siceršnje, s stopnjo bralnega razvoja determinirane fiksiranosti na 

zgodbo (otrok v funkciji avtorja pisnega fikcionalnega pripovedovanja v svoj izmišljeni svet 

postavlja tudi svoje izmišljene osebe in te povezuje v tok dogodkov); 

- otrokova »refleksija« o lastnem literarnoestetskem doživetju (aktivni ustvarjalni postopek 

omogoča, da otroci svoje literarnoestetsko doživetje tudi izrazijo bodisi z nejezikovnimi 

oblikami semiotičnih funkcij bodisi posredno z izražanjem jezika);   

- povratna informacija o tem, do katere mere je otrok konstituiral literarnoestetsko doživetje v 

okviru izbranega segmenta recepcijske zmožnosti.  

 

Diferenciacija oz. diferenciacijski ukrepi (primeri v spodnji tabeli) v fazi poglabljanja 

doživetja učencem omogočajo poglabljanje in izražanje lastnega literarnoestetskega doživetja 

na najrazličnejše načine, učitelj pa ob načrtovanju in izvajanju upošteva sposobnosti, 

predznanja, zaznavne stile in druge razlike med otroki.    
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Primeri: Didaktična izvedba faze poglabljanja doživetja ob različnih besedilih z elementi difrenciacije 

Vinko Möderndorfer: O tem, kako je smetnjak postal oblak 

Faza poglabljanja doživetja – diferenciramo zahtevnost, zaznavni stil, obliko dela 

Potek: 

a) Priprava scenarija 

Navodilo:  

Sedaj bomo pripravili naše uprizoritve, najprej boste napisali SCENARIJ (nova beseda) za vašo predstavo. Vsak 

od vas bo napisal podobno kot Vinko Möderndorfer dramsko besedilo, torej dramsko besedilo, ki ga bomo 

potem vrednotili in v skupinah uprizorili. Vodimo razgovor o tem, kako bomo pisali scenarije in postavitev 

kriterijev. Učenci poslušajo navodila, še posebej pozorni smo na oblikovanje kriterijev za vrednotenje scenarijev, 

ki jih bodo pripravili, in to je lahko npr: zapis kraja dogodka, navedba osebe in njenega govora, zapis tega, kako 

oseba govori, kaj počne. 

b) Problem 

Podamo navodilo, da bodo pisali scenarije o tem, kaj se je dogajalo v nadaljevanju – kako je Alja rešila svoj 

problem. 

c) Vrednotenje scenarijev – Učence postavimo v skupine in jim naročimo, da v skupini izberejo en scenarij, ki 

ga bodo uprizorili. Ko izberejo, morajo utemeljiti s pomočjo kriterijev, zakaj so izbrali  ravno tistega. 

Načrtujejo predstavo, pišejo scenarij. Pri pisanju naj uporabijo barve – naj bo vsaka oseba zapisana  z drugo 

barvo, didaskalije posebej. Če predvidevamo, da bo kakšna skupina otrok pri tem imela težave, jih posedemo 

skupaj in skupaj z učiteljico pišejo en scenarij. Predstavijo svoje scenarije, vrednotimo in v skupinah izberejo 

enega, ki ga bodo uprizorili. Pripravijo,  izvedejo in vrednotijo uprizoritev. 

B. A. Novak: Reklama 

Faza poglabljanja doživetja – diferenciramo zahtevnost, zaznavni stil, obliko dela 

Potek: 

1. Pogovor z učenci 

- Kaj je torej delal pesnik Boris A. Novak? Katere reklame  vi še poznate, slišite? Se spomnite kakšnih besed iz 

katere od reklam? Pogovorite se v parih in potem boste na glas predstavili eno znano reklamo.  

- Na katerem televizijskem kanalu pa bi lahko gledali reklamo za šampon? 

- Kako bi se ta televizija imenovala? Morda TV Gozdna jasa ali TV Novice s travniškega dola? ali … 

2. Navodilo za izdelavo reklame 

-V skupinah ali individualno (učiteljica presodi, kako bo učence  organizirala – individualno so lahko učenci, ki  

bodo bolj ustvarjalni, če delajo samostojno, skupinsko so lahko otroci, ki potrebujejo podporo).  

Navodilo: Vsaka skupina/posameznik izbere eno vprašanje Zakaj?, ki je lahko iz uvodnega dela, lahko je novo.  

V primeru, da potrebujejo pomoč, jim damo iztočnice: Zakaj imajo ribe tako čudovito gladko kožo? Zakaj je 

morski pes najhitrejši plavalec v zalivu? Zakaj ima rak tako močne klešče? … 

Skupina pripravi svoj reklamni spot, reklamo. Izdelajo načrt (delovni list, ki ga izpolnjuje vsak član skupine): 

-Kdo bo govoril? Kaj bo govoril? 
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-Kdo bo koga spraševal? Kaj bo spraševal? 

-Kako se bo glasil reklamni oglas? 

-Kaj bomo narisali za ozadje ekrana (lahko plakat, lahko na tablo, lahko imajo v ozadju sliko s spleta …). 

Skupine ena drugo opazujejo in si podajo povratno informacijo: 2 stvari, ki jih pohvalimo, in eno, ki bi jo 

spremenili. 

A. A. Milne: Medved Pu 

Faza poglabljanja doživetja – diferenciramo zahtevnost, zaznavni stil 

Potek: 

Učencem podamo naloge na izbiro. Pred izbiro jim vse naloge predstavimo: 

a) Glede na prebrani odlomek izdelaj strip – kombinacija besedila in slike.  

b) Primerjaj Puja in Piki Jakoba. 

  

c) Pisanje pripovedi o tem, kaj bosta Christopher in Pu še doživela v nadaljevanju.   

 

Ljudska: Zlata ptica 

Faza poglabljanja doživetja – diferenciramo zahtevnost 

Potek: 

Učencem podamo nalogo, kjer vrednotijo: 

»Zapišite razlagalni spis o tem, zakaj je v pravljici »zmagal« najmlajši, najšibkejši sin. Ali je tudi v tvojem 

vsakdanjem življenju tako? Razloži.« 

Zapišejo razlagalne spise. Pred pisanjem učenci načrtujejo dogajanje (npr. naj si na listke zapišejo zaporedje 

dogodkov). 

B. A. Novak: Nebesno gledališče 

Faza poglabljanja doživetja – diferenciramo izdelek 

Potek: 

Navodilo za individualno delo: Danes boste opravili poklic scenograf. Kaj že počne scenograf?  

- Dobili ste posebno nalogo, da morate narediti načrt za sceno, ki jo bo imela predstava. Zamislite si predstavo, 
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ki temelji na besedilu, ki smo ga brali. Kdo nastopa v njej (oblaki, mavrica, deževno nebo nad pokrajino itd.)? 

- V skupini pogledajo  nekaj scen  in se pogovorijo o njih. 

Navodilo: Izdelaj sceno za tvojo predstavo.  

- Razmišljajo o tem, kdo bo nastopil, kaj bo govoril, kako se bo premikal.  

- Ko končaš sceno, na folijo nariši še književne osebe. 

- Sošolcu zaigraj svojo predstavo s premikanjem  figur po tvoji sceni. 

Pred delom še povzamemo, kakšen je dober načrt za sceno. Npr: točno vemo, kam moramo kaj postaviti, jasno 

se vidi, kaj predstavlja kateri element (lahko je poimenovan), vemo, ali je dan ali noč – luči, vidimo, kaj je na 

sceni spodaj, kaj zgoraj).  Pripravijo sceno za prizor (uporabijo naj vsa risarska sredstva, ki jih imajo pri sebi, 

lahko tudi pišejo oz. poimenujejo predmete, dele scene, lahko naredijo legendo). Ko je scena končana, naj na 

folije z alkoholnimi flomastri narišejo književne like, kreirajo prizore in jih dramatizirajo pred sošolci (v paru). 

 

Več avtorjev (npr. Galeša, 1995; Strmčnik, 2001; Pretnar, 2001) potrjuje, da je uspeh učnega 

procesa zagotovljen le, če so izpolnjeni optimalni kadrovski, prostorski in didaktično 

metodični pogoji za učni proces, vendar pa mora učitelj upoštevati tudi socialno strukturo 

razreda, njegovo dinamiko, tempo dela, didaktično utemeljenost ter individualne razlike med 

učenci. Zato sta individualizacija in diferenciacija zelo zahtevni, saj mora učitelj vse te pogoje 

in okoliščine upoštevati in v skadu z njimi poučevati (o zahtevnosti udejanjanja obeh načel v 

praksi pričajo tudi učitelji, vključeni v raziskavo M. Kerndl (2013)). Priporoča se občasno 

oblikovanje skupin pri pouku in le-te morajo biti oblikovane ali za specifično spretnost ali 

nalogo in ne smejo biti dolgotrajne (Slavin, 1991),  za vse ukrepe učne diferenciacije pa velja, 

da imajo učitelji do vseh učencev v skupini visoka pričakovanja in zahteve (Plut-Pregelj, 

1998, 31).  

 

Ker v našem prostoru nimamo raziskave, ki bi eksplicitno proučevala delovanje 

diferenciacijskih ukrepov pri pouku književnosti v 1. VIO, navajamo raziskavo M. Kerndl 

(2013), ki proučuje delovanje diferenciacije in individualizacije pri pouku književnosti v 3. 

VIO in kaže, da je diferenciacija pri pouku književnosti omejena predvsem na fazo 

poglabljanja doživetij in delo z učenci s posebnimi potrebami. Prav tako empirično dokazuje 

(prav tam), da so možnosti diferenciacije, kot so dolžina/obseg besedila, dejavnosti, 

spoznavni postopki, pesniška sredstva, slabo ali pa sloh ne izkoriščene. 
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5.3 Povzetek spoznanj  

 

1. Poglavje 5 izpostavlja pravico otrok do krepitve njihove nadarjenosti in potrebo po 

upoštevanju potreb učencev, ki na posameznem področju – literarnem zmorejo več, 

in to delo pri pouku književnosti v 1. VIO temelji predvsem na individualizaciji, 

diferenciaciji in personalizaciji pouka. 

2. Individualizacijo (tudi z vidika nadarjenih otrok) so obravnavali Strmčnik (prim. 

1989, 1993, 2001), Ferbežar (2006), Nolimal (2012) in jo opredeljujejo kot 

didaktično načelo, ki narekuje, da učitelj odkriva, upošteva in razvija utemeljene 

individualne vzgojne in učne  razlike med učenci. Temeljni cilj individualizacije je 

povečanje uspešnosti pri vseh učencih. Individualizacija se pri pouku književnosti 

kaže kot prilagajanje besedil, metod in strategij posameznikom in njihovim 

potrebam, interesom ter zmožnostim.   

3. Personalizacijo so proučevali J. W. Keffe (2007), N. Komljanc (2009) in se pojmuje 

kot prilagajanje učenja in poučevanja na temelju primerjanja aktualnega znanja z 

želenim in učenca aktivno vključuje v načrtovanje ciljev in strategij, zbiranje 

dokazov o učenju, reflektiranje in samoocenjevanje njegovega dela in učenja, 

učenec torej regulira svoje učenje. V povezavi s slovenščino – književnostjo 

personalizacija pomeni vključevanje učenca v izbiro literarnega besedila, v 

načrtovanje predbralnih in pobralnih dejavnosti, zbiranje dokazov o ukvarjanju z 

besedilom,  kakor tudi spremljanje lastnega napredka.  

4. Diferenciacija (notranja) kot organizacijski ukrep pri pouku književnosti pomeni 

poseben pristop k besedilu in ustrezne načine poučevanja, pri katerih učitelj 

strokovno in fleksibilno prilagaja poglobljenost in zahtevnost učne 

vsebine/besedila, učnega materiala, rezultatov, kakor tudi učno okolje, strategije 

poučevanja, tempo, količino pomoči, preverjanje in ocenjevanje, oblike dela, 

domače naloge.  

5. Pri pouku književnoti v 1. VIO se zelo uveljavlja t. i. naravna diferenciacija, ki pred 

vse učence daje enako nalogo/besedilo, ki ima celosten cilj, učenci pa odločajo o 

tem, na kakšen način bodo te naloge rešili, kako bodo svoje literarnoestetsko 

doživetje izrazili. Naravna diferenciacija poteka tudi preko socialnega vrstniškega 

učenja v obliki izmenjav pristopov, zaznanih besedilnih signalov, mnenj, idej,  
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6. Individualizacija, diferenciacija in personalizacija pri pouku književnosti sledijo 

načelom sodobnega pouka jezika – izbor besedila, poglobljenost, interpretacija 

učenca, besedilnost, različnost odzivov, komunikacijske dejavnosti o besedilu, 

visoka pričakovanja do učencev – kar se zrcali v vseh fazah šolske interpretacije 

književnega besedila (uvodna motivacija, najava besedila, lokalizacija in 

interpretativno branje, premor po branju, izražanje doživetij ter analiza, sinteza in 

vrednotenje, ponovno branje in nove naloge).  

 



209 

 

6 STRATEGIJE ZA RAZVOJ BRALNE KOMPETENCE NA LITERARNEM 

PODROČJU V 1. VIO IN MOŽNOSTI ZA DIFERENCIACIJO 

 

Književnost je samostojni del pouka slovenščine s svojimi specifičnimi cilji, nameni in 

nalogami. Načelo individualizacije v ospredje postavlja učenca in to ne takega učenca, kot si 

ga je zamislil učitelj, ampak takega kot je prišel v šolo. Gre za dosledno spoštovanje učencev 

z vsemi njihovimi navadami in interesi in je edino sprejemljivo izhodišče uspešnega branja in 

usvajanja bralne zmožnosti (Grosman, 2004). Individualiziran pouk je pouk, v katerem učitelj 

prilagaja pristope do te mere, da omogoča napredovanje vsakega posameznega učenca v 

skladu z njegovimi zmožnostmi in tempom (Matijević, Radovanović, 2011, 205). Seveda 

individualiziran pouk ne sme pomeniti absolutnega in brezmejnega prilagajanja otroku na ta 

način, da se pred njega ne postavijo ustrezne zahteve oz. za povsem permisiven pristop v 

procesu izobraževanja. Individualiziran pouk velja razumeti kot ustrezno aktivno vlogo 

učenca/skupine učencev, ki jo učitelj ustvari tako, da proces prilagaja njegovim specifikam – 

močnim in šibkim področjem. Če opis individualiziranega pouka povežemo z načeli, na 

katerih temelji Koncept105 odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli 

(1999), lahko iščemo strategije, ki spodbujajo in razvijajo otrokovo nadarjenost na literarnem 

področju. Načela so: 

- širitev in poglabljanje temeljnega znanja, 

- hitrejše napredovanje v procesu učenja,  

- razvijanje ustvarjalnosti, 

- uporaba sodelovalnih oblik učenja, 

- upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov, 

- upoštevanje individualnosti, 

- spodbujanje samostojnosti in odgovornosti, 

- skrb za celostni razvoj, 

- raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire učencem, 

- uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji oziroma drugimi izvajalci 

programa, 

                                            
105 Pristop, model, koncept se nanaša na širša izhodišča, znotraj katerih so opredeljena okvirna, splošna načela, 

cilji, ideje, strategije in metode, ki gradijo njegovo značilno osnovo, okvir (npr. komunikacijski model pouka 

književnosti, Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v OŠ) (Magajna idr. 2011, 18).  
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- skrb za to, da so nadarjeni učenci v svojem razrednem in šolskem okolju ustrezno 

sprejeti, 

- ustvarjalne možnosti za občasno druženje glede na njihove posebne potrebe in interese.  

Šola uresničuje ta načela preko različnih oblik in dejavnosti svojega delovanja (Shema 16).  

Koncept (1999) v prvem VIO priporoča izvajanje oblik notranje diferenciacije in le občasno 

ločevanje nadarjenih učencev iz razreda. P. F. Wood (2008) opisuje šest pristopov uspešnega 

programa nadarjenih bralcev. Kot prvo izpostavi akceleracijo106 ali pospešitev programa. Kot 

drugo postavi medrazredno združevanje boljših bralcev, nato predlaga delo v homogenih 

skupinah, v katerih se združijo vrstniki podobnih sposobnosti. Kot četrti pristop navaja 

obogatitveni program, ki naj boljšim bralcem ponuja širok nabor književnega gradiva ob 

upoštevanju bralčevih interesov (avtor navaja, da obogatitveni programi povečujejo 

motivacijo). Peti pristop, ki ga omenja, je zagotavljanje možnosti, da nadarjeni bralci 

razpravljajo o prebranem (o perspektivah, besedilnih signalih, izrazijo čustven odziv na 

literaturo.) Zadnji pristop je zagotovilo, da imajo nadarjeni bralci dostop do zahtevnejše 

literature.  

Primerjava Woodovih pristopov (prav tam) in oblik za delo z nadarjenimi, ki jih predlaga 

Koncept, pokaže, da sta oba vidika precej skladna. Ker je Wood usmerjen v pristope za delo z 

nadarjenimi bralci, Koncept pa na splošno raven osnovnošolskega izobraževanja, prihaja do 

določenih odstopanj le v konkretizaciji pristopov za nadarjene bralce 

 

Shema 15: Oblike in dejavnosti dela z nadarjenimi učenci v 1. VIO, ki dajejo priložnosti za spodbujanje bralne 

kompetence na literarnem področju  

OBLIKE IN DEJAVNOSTI DELA Z NADARJENIMI UČENCI V 1. VIO 

 

Obvezni program OŠ, pouka slovenščine 
(književnost) v 1. VIO – skupaj za pouk 

slovenščine v treh razredih predvidenih 780 ur 

slovenščine, priporočenih okrog  293 ur pouka 

književnosti v treh letih107 

Razširjen, dodatni program osnovne šole 

  

                                            
106 Analiza Izvajanje Koncepta (Bezić, Deutsch, 2011) je pokazala, da sta v šolskem letu 2009/2010 v 136 šolah 

bila v 4 razredih le 2 učenca, ki sta preskočila razred  (od 871 zajetih učencev). V primeru obeh učencev, ki sta 

preskočila razred, so preskok predlagali starši. 

 
107 Učni načrt za slovenščino (2011, 97, Didaktična priporočila) predpisuje 210 ur slovenščine v 1. razredu, 

(priporočenih 105 ur književnosti), 235 ur slovenščine v 2. razredu (priporočenih 94 ur književnosti), 235 ur 

slovenščine v 3. razredu (priporočenih 94 ur književnosti). Od predpisanega števila ur za predmet velja 

priporočilo, da se v 1. razredu nameni 50 % ur obravnavi umetnostnih besedil, v ostalih razredih pa 40 % 

predpisane količine ur po predmetniku. 
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- Pouk književnosti pri slovenščini  

(notranja diferenciacija, individualne zadolžitve, 

individualiziran pouk, hitrejše napredovanje), 

- dnevi dejavnosti. 

- Dodatni pouk, 

- interesne dejavnosti,  

- tekmovanja (tekmovanje iz slovenščine za  

Cankarjevo priznanje), 

- druge oblike dela (sobotne šole, kreativne 

delavnice), 

- bralna značka,  

- oddelek podaljšanega bivanja – cilji razvoja 

sporazumevalne dejavnosti. 

 

Za uresničitev teh načel učitelj načrtuje, izvaja in evalvira izvajanje t. i. strategij, metod, oblik 

dela za dosego ciljev pouka. Najvišjih cilje bralnega pouka – tj. razvoj bralne zmožnosti, 

dosegamo po dveh poteh, in sicer z intenzivnim branjem, ki zajema celovito šolsko 

interpretacijo umetnostnega besedila v vseh prej naštetih fazah pouka in vodi do kasnejše 

samostojne interpretacije leposlovja. Vendar vedno to ni mogoče, zato poleg intenzivnega 

branja spodbujamo še branje s t. i. ekstenzivnim branjem, katerega glavna naloga je, da pri 

učencih vzburja in poteši zanimanje za branje, dogaja pa se doma, v šoli, bralčeva interpretacija 

pa je doživljajsko-aktualizacijo-vrednotenjska oz. sintetična (Kmecl, 1976).  

Strategíja (po SSKJ) je postopek, način načrtovanja in vodenja velikih / … / operacij, vojne ali  

postopka oz. način za dosego kakega cilja. B. Marentič Požarnik (2000) pojmuje učno strategijo 

kot zaporedje ali kombinacijo v cilj usmerjenih učnih aktivnosti, ki jih posameznik uporablja za 

svojo in jo spreminja glede na zahteve situacije. Poučevalne strategije zajemajo serijo korakov, 

ki naj bi pomagali pri oblikovanju poučevanja in učenja in so z različnimi predmeti različno 

povezane (Magajna idr., 2011, 17). Strategije z metodami in oblikami ter prilagoditvami za 

dosego ciljev pouka književnosti se prepletajo in različno modificirajo. Strategija se nanaša na 

načrtovano uporabo kombinacije (največkrat tudi zaporedja) metod108, tehnik109 oz. postopkov, 

oblik110 dela in prilagoditev111 (Magajna idr., 2011 po Mičič, Rupnik Vec in Popovič, 1995), 

npr. strategije sodelovalnega učenja.  

 

                                            
108 Učna metoda se nanaša na »temeljne kategorije raznovrstnih aktivnosti v razredu, ki jih izvajajo učitelji in 

učenci, da bi uresničili učne cilje in predstavljajo kombinacijo specifičnih tehnik  (Magajna idr., 2011, 18).  
109 Učna tehnika predstavlja specifične postopke, izvedene v okviru strategije, metode in oblike dela (npr. 

pojasnjevanje, opisovanje, pripovedovanje, poročanje (Magajna idr., 2011 po Mičić, 1998).  
110 Oblika dela se nanaša na organizacijo vzgojno-izobraževalnega procesa glede na socialno komponento učenja 

(npr. učenje ali delo v skupini, paru) (Magajna idr., 2011 po Mičić, 1998). 
111 Prilagoditve v vzgojno-izobraževalnem procesu se nanašajo na  prilagajanje vzgojno-izobraževalnega procesa 

potrebam skupine in posameznika, ki jih uporabljamo znotraj diferenciranega in individualiziranega poučevanja 

(Magajna idr., 2011 po Mičić, 1998). 
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6.1 Oblike in dejavnosti112 obveznega programa OŠ za spodbujanje nadarjenosti na 

literarnem področju  

 

Za okvir modela dela z učenci v 1. VIO, ki kažejo znake nadarjenosti na literarnem področju, 

bomo za osnovo vzeli priporočila ameriškega nacionalnega združenja za nadarjene otroke – 

NAGC (Guilbault, 2012), ki je le-ta oblikovalo za zagotavljanje ustreznega stimulativnega 

okolja za nadarjene mlajše učence. Ta vključujejo:  

1. Upoštevanje učencev, ki vstopajo v šolo, kot posameznike z edinstvenim naborom 

izkušenj, interesov, prednosti in slabosti, ki bodo vplivale na njihovo pripravljenost, da 

se učijo. Primer:113 učenčevo predznanje na področju bralnih izkušenj, recepcijskih 

zmožnosti, izkazanih interesov za bralne aktivnosti.  

2. Neformalne in formalne ugotovitve o učenčevih močnih področjih in o njegovi 

pripravljenosti na učenje, zato da bi lažje načrtovali učne priložnosti zanj. Primer: 

informacije o otroku iz predšolskega obdobja, kar zahteva sodelovanje med vrtcem in 

šolo – možnost uvedbe razvojnega portfolia; informacije o otroku, pridobljene od 

staršev, vrstnikov.  

3. Fleksibilnost pri hitrosti učenčevega učenja, s katero se zagotavljajo možnosti za učenje 

(nekaterim nadarjenim učencem koristi pospešeno delo, saj se s tem  prepreči 

nepotrebno ponavljanje vaj, drugi nadarjeni učenci pa pridobijo z dodatnim časom za 

učenje, da raziščejo temo na bolj poglobljen način kot vrstniki). Primer: prilagajanje 

zahtevnosti bralnega gradiva, omogočanje branja večjega števila književnih besedil ali 

ustvarjanje priložnosti za bolj poglobljeno branje, npr. z različnimi bralnimi nalogami.  

4. Priložnosti za izgradnjo naprednih pismenosti (zmožnosti). Primer: omogočiti učencu, 

da s poglobljenim branjem zahtevnejših besedil razvija tisti del recepcijske zmožnosti, ki 

jih kurikul še ne predvideva za njegovo kronološko starost.  

5. Dovolj raznovrstnih materialov, vključno s tehnologijo (vendar ne omejeno le na 

tehnologijo), tiskanih materialov in manipulativnih sredstev. Primer: uvedba aplikacij 

in računalniških programov, ki omogočajo digitalno in interaktivno branje, kreativno 

uporabo zaznanih besedilnih signalov v novih sitaucijah (ustvarjanje stripa, risanke), 

vendar po izbiri učenca.  

                                            
112 Opredelitev oblike in dejavnosti je uporabljena zaradi usklajenosti z opredelitvijo v Konceptu.  
113 Primere diferenciacijskih pristopov za področje književnega pouka pri vseh alinejah dodala avtorica,  Leonida 

Novak.  
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6. Poučevalne strategije za spodbujanje avtentične izgradnje znanja, ki temelji na 

raziskovanju, fleksibilnih pripomočkih  in izkustvenem učenje.  

7. Interakcija in sodelovanje z različnimi skupinami otrok, ki imajo podobne in različne 

interese in sposobnosti. 

8. Izkušnje, ki segajo od konkretnega k abstraktnemu. Primer: branje besedil in 

ustvarjanje sitaucij, ki od učenca zahtevajo, da zazna posredne besedilne signale in 

informacije.  

9. Priložnosti za socialno interakcijo z vrstniki iste starosti kot tudi interakcije s  

posamezniki s podobnimi kognitivnimi sposobnostmi in interesi drugih starosti. Primer: 

vključevanje oblik sodelovalnega učenja, kjer učenec prevzame različne vloge – bralec, 

usmerjevalec, poročevalec, vodja … 

 

Zgodnje obogatitve in intervencije za mlajše učence še ne pomenijo, da otroke formalno 

ocenimo in označimo za nadarjene, pač pa pomenijo delo z vsemi učenci v razredu, ki jim je 

dovoljeno, da se razvijajo spodbudnem učnem okolju (Guilbault, 2012).  

 

6.1.1 Strategije za spodbujanje nadarjenosti na literarnem področju pri obveznem 

programu – pouku književnosti v 1. VIO 

 

Pri odločanju o strategijah, metodah in oblikah za delo v razredu pri pouku književnosti je 

osnovni pogoj poznavanje specifik razreda/skupine otrok. V kolikor ima učitelj v njem 

učenca/učence, ki kažejo znake nadarjenosti na literarnem področju, mora temu prilagoditi 

strategije, metode, oblike dela.  

S. Pečjak (2000, 39) bralne strategije opredeli kot zaporedje korakov pri reševanju bralne 

naloge, ki pripeljejo do rešitve naloge. S. Pečjak (2012) govori o sodobnih pristopih114 k 

bralnemu pouku, ki izhajajo iz najnovejših teorij o učenju in v ospredje postavljajo 

samoregulativne, kognitvne, metakognitivne in motivacijske dejavnike, zato strategijo opredeli 

kot kognitivni načrt, usmerjen k doseganju učnega cilja. Vse navedene definicije strategije 

imajo v mislih zaporedje pristopov, korakov za lažjo zapomnitev, razumevanje in uporabo 

informacij, kar je temeljni cilj ukvarjanja z neumetnostnimi besedili v šoli. Kadar pa strategijo 

postavimo v kontekst komunikacijskega pouka književnosti, se cilj branja in ukvarjanja z 

                                            
114 S. Pečjak in A. Gradišar (2002, 2008) delita bralno učne strategije po več kriterijih: glede na namen učenja, 

glede na vrsto informacij, ki si jih želi učenec zapomniti, glede na namen učenja in vsebino informacij, glede na 

časovni kriterij.  
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besedilom spremeni. Izhajajoč iz cilja pouka književnosti v 1. VIO – razvijati recepcijsko 

zmožnost je treba strategije razumeti v drugem kontekstu z drugačnim ciljem, seveda se pa 

nekatere znane in uveljavljene bralno učne strategije da s pridom prilagoditi in uporabiti tudi pri 

pouku književnosti. S. Pečjak (2002) z vidika psihologije branja in razvoja bralnih sposobnosti 

deli bralno učne strategije po časovnem kriteriju na tiste, ki jih uporabimo pred, med ali po 

branju. Ta kriterij uporabi tudi I. Saksida (2001, 2008) in piše o strategijah, ki so miselni 

procesi, ki sooblikujejo razumevanje besedila in jih učitelj uporabi pred branjem, med ali po 

branju književnega besedila. O samih bralnih strategijah, kot miselnih procesih za vzpostavitev 

literarnoestetskega doživetja, bi lahko pisali tudi v poglavju o fazah komunikacijskega modela 

književnosti, saj sovpadajo z njimi, a za lažji prikaz možnosti za diferencirano delo z učenci, ki 

kažejo znake nadarjenosti na literarnem področju v 1. VIO skozi vse faze, bomo ta model 

strategij po avtorju I. Saksidi (prav tam) uporabili tukaj.  

 

Strategije pred branjem so namenjene vzpostavljanju ustrezne miselne sheme za sprejemanje 

književnosti, gre za aktiviranje predznanja, ki se navezuje na leposlovje (Saksida, 2001). Med 

strategijami pred branjem, ki jih I. Saksida (2008) navede v kontekstu izvajanja v 2. VIO, smo 

odbrali tiste, ki so primerne za 1. VIO (še posebej pri delu z učenci, ki zmorejo več).  

Prvi sklop strategij je namenjen spodbujanju bralčevega pričakovanja razvoja zgodbe, kjer 

lahko izvedemo:  

- motivacijske naloge (igre z besedami, ki se navezujejo na delo), 

- napovedovanje zgodbe ob ilustraciji, naslovnici, 

- razlaganje naslova.  

 

Primer strategije pred branjem z napovedovanjem zgodbe ob ilustraciji  (angleška ljudska: Punčka v travi, primer 

prirejen po Metki Kordigel, 2005)  

 

 

 

NAPOVEDOVANJE ZGODBE OB ILUSTRACIJI 

Potek:  

1. Učencem podamo navodilo: 

» Na projekciji vidite sliko. Dobro si jo poglejte, opazujte 

posebnosti. V skupini na list napišite asociacije ob  pogledu na 

to sliko.« (Skupina piše na A3 list, vsak učenec s svojim 

pisalom). 

2. Razgovor:   

Učence usmerimo v podrobnosti z vprašanji: 

- Kaj počne deklica? 

- Ali vidite njene oči? 

- Kakšne so? 

- Kaj misli?  
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Navodilo: Bi zdaj k vašim asociacijam še kaj dodali?  

3. Domišljijski binom:  ilustracija-naslov: 

 Učencem pokažemo 2. sliko, kjer je zapisan naslov pravljice 

PUNČKA V TRAVI.  Počakamo nekaj trenutkov, nato pa 

vprašamo:  

- Ste opazili kaj posebnega?   

- Ali je punčka zdaj prišla tja, ali je že dalj časa tam?  

4. Vrnitev k asociacijam  

Učence  vprašamo, ali bi k svojim asociacijam sedaj še kaj 

dodali ali kaj odvzeli (prečrtali). To naj tudi storijo. 

5. Zapis razlagalne pravljice:  

Učence vprašamo, zakaj po njihovem mnenju je punčka tako 

majhna? Naročimo učencem naj napišejo pravljice o tem, zakaj 

je punčka v travi postala  majhna. 

 

Primer strategije pred branjem z igro besed (B. Š. Žmavc: Smehasta pesem, primer prirejen po Metki Kordigel, 

2005)  

 

 

MOTIVACIJSKA NALOGA – igra besed 

Potek:  

a) Učencem pokažemo projekcijo in vprašamo,  kaj je skupnega 

osebam na slikah (smeh).  

b) Povabimo katerega od otrok, da izbere eno osebo in oponaša 

njen smeh, obenem pa pove, kaj se je osebi zgodilo, da se tako 

smeje.   

c) Besedni asociogram – učencem naročimo, da na delovni list v 

za to prirejen prostor na listu napišejo čimveč: 

- besed, ki pomenijo enako ali podobno kot SMEH (nasmeh, 

hihitanje, režanje, krohot …) 

- primerjav: SMEŠEN KOT … 

- asociacij: KO SE SMEJEM … 

Zapise v skupini ali v parih izmenjajo, dopolnijo. 

 

Drugi sklop strategij je namenjen priklicu znanega literarnega sveta – medbesedilne strategije, 

ki jih lahko izvajamo kot:  

- napoved besedila, s katero se povezujeta svet bralca in književnosti, 

- povezava z že prebranim delom istega avtorja, 
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- napoved potovanja v svet izročila – spoznavanje ustnega slovstva (ljudske pravljice). 

 

Strategije med branjem so označene kot tiste, ki omogočajo domišljijskočutno predstavo 

tistih sestavin besedila, ki bi jih v realnosti zaznali s čutili, in označujejo proces predstavljanja 

oz. konkretizacije (Saksida, 2008). Povezane so z bralnimi sposobnostmi oz. razvijanjem 

zaznavanja, razumevanja in deloma tudi že vrednotenja umetnostnega besedila, pri čemer 

poteka prekrivanje bralčevih pričakovanj in besedila kot množice pomenov, podob in konotacij 

(Saksida 2001, 22). Ena od bralnih strategij med branjem je besedilna slika (vrste besedilnih 

slik pa so vidne, slušne, tipne, okusne in vonjavne) (prav tam). Tako izvajamo strategije med 

branjem za:  

- zaznavanje književne osebe115 (npr. prepozna, poimenuje in opisuje osebe, opazuje njihove 

lastnosti, sestavi osebno izkaznico književne osebe);  

Primer strategije med branjem: osebna izkaznica književnih oseb ob besedilu Svetlane Makarovič: 

Kosovirja na leteči žlici (vidne besedilne slike) 

OSEBNA IZKAZNICA 

 

IME: GLAL 

SLIKA:  

 

 

 

 

 

 

 

KRAJ BIVANJA: 

 

LASTNOSTI : 

 

SORODNIKI:  

POSEBNOSTI:  

 

 OSEBNA IZKAZNICA 

 

IME: GLILI 

SLIKA:  

 

 

 

 

 

 

 

KRAJ BIVANJA: 

 

LASTNOSTI:  

 

SORODNIKI:  

POSEBNOSTI:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
115 V 1. VIO prevladujejo v pripovednih besedilih osebe, ki so praviloma enodimenzionalne – določa jih ena 

sama lastnost, kasneje se učenci srečujejo tudi z bolj kompleksnimi književnimi osebami (Saksida, 2008).  
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- razumevanje zgodbe (npr. razumevanje dogajanja in izdelava dogajalnega traku);  

Primer strategije med branjem: dogajalni trak v ljudski pravljici Zlata ptica (vidne besedilne slike) 

Navodilo za učenca:  

Poimenujte dogajalne prostore, v katerih se je pojavil eden od sinov. Piši v filmski trak za enega od sinov.  

   

 

- razumevanje teme (npr. upodabljanje človeških lastnosti v živalskem svetu, jezikovna igra, 

poetizirana narava, domišljijske igre); 

Primer strategije med branjem: upodabljanje lastnosti književne osebe v pravljici S. Makarovič: Škrat 

Kuzma  (vidne besedilne slike) 

ŠKRAT KUZMA 
V besedilu poišči podatke 

 

- o njegovih laseh: 

- o njegovi čistosti: 

- o barvi: 

- o tem, kakšne volje je bil (to se namreč vidi na njegovem 

obrazu): 

 

 

- razumevanje strukture oz. forme besedila (npr. prepoznavajo ritem v izštevankah, iščejo v 

besedilu rime, prepoznavajo značilne pravljične motive – dopolnjevanje preglednice, 

primerjanje dveh pravljic); 

Primer strategije med branjem: primerjava pravljice in lutkovne predstave ob besedilu H. C. Andersena, 

Vžigalnik  (vidne in slušne besedilne slike) 

 

 

- zaznavanje perspektive in fokalizacije (vživljajo se v vlogo knjižne osebe – npr. Saša Vegri: 

Jure kvak kvak).  
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Strategije po branju so usmerjene v soočenje bralčevih pričakovanj in besedilnega sveta, ki je 

v njegovi zavesti nastajal med branjem, gre za vrednotenje besedila oz. interpretacijo besedila 

na podlagi celovitega odziva (Saksida, 2008, 77). Konkretne izpeljave strategije so:  

- navezave na knjižnico, knjižne zbirke in druga dela avtorja; 

- spoznavanje del obravnavanega avtorja ter pisanje romana – podajanke oz. branje zbirke 

pravljic kot podajanke; 

- spodbude za družinsko branje; 

- predlogi za improvizacijo (npr. nadaljevanje odlomka, dramatizacijo in lutkovne 

dejavnosti); 

- povezave književnosti z drugimi umetnostmi; 

- ilustriranje pesmi; 

- pisanje besedila po vzoru z upoštevanjem teme; 

- posnemanje značilnega pesniškega sloga (B. A. Novak: Ljubezenska za dečke/deklice); 

- pisanje domišljijskega dnevnika književne osebe; 

- primerjave besedil; 

- predlogi za ustvarjalne nadgraditve (snemanje radijske igre); 

- primerjanje literarne predloge z risanko ali gledališko predstavo; 

- predvidevanje nadaljevanja zgodbe; 

- priprava govornega nastopa.  

Primeri strategij po branju in njihova didaktična izpeljava116 

 

B. Gregorič: Strelovod za jezo 

Strategija pisanja besedila po vzoru z upoštevanjem teme in posnemanje značilnega pesniškega sloga 

Potek: 

Pogovor z učenci  in navodila za  SLIKOPESEM, pri čemer učencem povemo, da jim bomo prebrali  pesmi 

in za vsako pokazali SLIKOPESEM (projekcija Anica Černej: Čuden možic, Niko Grafenauer: Dvojčka).  

Po ogledu jih vprašamo:  Kaj je bistvenega pri slikopesmi? Zakaj  se imenuje slikopesem? In tako učenci 

oblikujejo kriterije za SLIKOPESEM (npr. izbira barv, poudarjenost in izbira črk, besed, vključenost slike, 

zanimive ideje).  

Za slikopesem otrokom ponudimo majhen format lista – obliko lista lahko izberejo sami.  

Ustvarjanje SLIKOPESMI 

Učitelj spremlja delo učencev, svetuje.  

Razstava  in povratna informacija 

Učitelj pozove učence k oblikovanju razstave – učenci izberejo sošolca (delo v paru) in si podajo povratno 

informacijo glede na postavljene kriterije. Poslušajo, premišljujejo, komentirajo in ugotavljajo značilnosti.  

 

 

 

                                            
116 Nekateri primeri prirejeni po M. Kordigel in I. Saksidi (2005). 
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Tone Pavček: Kaj je čenčarija? 

Strategija navezave na knjižnico, knjižne zbirke in druga dela avtorja 

Potek:  

Učencem podamo nalogo: Izdelajte seznam velikih čenčačev. 

Učenci s pomočjo razredne knjižnice, berila in drugih virov, ki jih prelistajo,  izdelajo seznam svojih 

najljubših »velikih čenčačev« (pesnikov) in zraven zapišejo, o čem čenčajo (pesmi pred tem ponovno 

preberejo). Sezname napišejo na delovni list. Otroke pozovemo, da oblikujejo pare in drug drugemu 

predstavijo svoje sezname. Učenci poslušajo, premišljujejo, izbirajo, primerjajo sezname, poročajo v 

dvojicah. 

 

Svetlana Makarovič: Pekarna Mišmaš 

Strategija  predlogov  za ustvarjalne nadgraditve (snemanje risanke) 

Potek:  

Učencem podamo navodilo.  

»Sedaj boste v obliki risanke pripravili nasvete za Mišmaša – različne osebe naj mu svetujejo, kako bi lahko v 

pravljici ravnal drugače, da bi se pravljica drugače končala. Razmišljajte o tem, da nasveti Mišmašu 

predlagajo, kako ravnati z vsemi tistimi osebami iz pravljice. Izberite osebo, zapišite, kaj govori itd.« 

Učenci ustvarjajo s spletno aplikacijo Cartoon making story. 

Pred delom jim pokažemo posnetek z navodili.  

Učitelj usmerja delo učencev.  

Sledi vrstniško vrednotenje, in sicer učitelj učence napoti k menjavi mest ob računalniku  in vodi vrednotenje. 

Vsi predstavijo svoje izdelke in ostali jih komentirajo (vsak učenec enega sošolca glede na kriterije). Pred 

vrednotenjem spomnimo učence na kriterije za dobro risanko (pomen oblačkov, nazornost, velikost slike, 

izkazovanje čustev, zapis besedila, zaporedje slik).  

 

 

Učenci, ki na literarnem področju zmorejo več, v vseh primerih predstavljenih strategij lahko 

delujejo v skladu s svojimi zmožnostmi. V nekaterih primerih lahko izbirajo med več 

nalogami, ki jih ponudi učitelj, saj izbira deluje motivacijsko (npr. strategije po branju ob 

Andersenovem besedilu Cesarjeva nova oblačila  (Nadaljuj pravljico. ALI Zapiši pogovor 

med dvema udeležencema sprevoda.  ALI Nariši cesarja v različnih preoblekah.). Z 

možnostjo izbire med dejavnostmi izvajamo t. i. samodiferenciacijo (Kerndl, 2013).  

Vse strategije pred in med branjem ter po njem v predstavljenih primerih omogočajo, da 

učenci, ki zmorejo več, ob enaki nalogi za vse učence na svoj način izkažejo svoje znanje in  

spretnosti. Če se ustrezno načrtuje nalogo/izziv za učence, le-ta učencem predstavlja izziv oz. 

jih motivira. Lahko bi rekli, da izvajamo že imenovano naravno diferenciacijo (Sherer, 

Kraauthausen, 2007, 2012), saj učenci v večini primerov dobijo enako nalogo, ki je celostna, 

pokrije različne ravni razumevanja učencev, učenci se lahko sami odločajo, kako bodo nalogo 

izpeljali (tudi kako »globoko«) in v večini primerov ideje, rešitve, mnenja delijo s sošolci 

(socialni vidik učenja/branja).  

Naloga učitelja pri delu z učenci, ki na literarnem področju zmorejo več, je, da učencem 

pomaga pri razvoju globljega razumevanja besedila. P. F. Wood (2008) opozarja, da se v 
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izobraževalnem sistemu velikokrat zanemarjajo prav potrebe nadarjenih bralcev, ki imajo od 

pouka le to korist, da prejemajo veliko dodatnih nalog. 

 

Trajne učinke – trajno jezikovno znanje in zmožnosti lahko doseže samo prepričljiv pouk, ki 

učence prepriča o smiselnosti načrtovanega cilja, in dejavnosti, ki vodijo do cilja. Kadar učenci 

niso prepričani o pomenu cilja in zanj potrebnih dejavnosti ali cilja ne razumejo, si ga ne želijo 

doseči, ker je njihov osebni cilj doseganje ocen ali točk, bodo učno snov predelali samo na 

površinski ravni (Grosman, 2008, 56). Pri površinskem branju velikokrat sploh ne pride do 

globinske predelave podatkov, kot se vzpostavi s povezavo prebranega osebnostno odmevnega 

besedila z bralčevim predhodnim znanjem in izkustvom, do česar pride, kadar se besedilo 

»dotakne« učenca, ga »nagovori«, kadar ga zanima in v njem sproži tudi čustvene odzive. Pri 

takem odzivu besedilo v bralcu sproži tudi razmišljanje in spontano spraševanje o besedilu, ki 

ga strokovnjaki štejejo za pomembno sestavino branja ter samostojno iskanje odgovorov na 

lastna porajajoča se vprašanja (prav tam).  

M. Grosman (2008, 63) se v prispevku z naslovom Ali je književni pouk lahko prepričljiv za 

učence? sprašuje, kako doseči prepričljivost književnega pouka. Pojasnjuje, da mora iskanje 

odgovora potekati v več smereh, in sicer preko razmišljanja o ustreznosti konceptov 

književnosti oz. umetnostnih besedil, na katerih temelji književni pouk, in o primernosti 

pojmovanja branja kot učenčeve interakcije z besedilom. V sklepu prispevka posredno 

odgovori na naslovno vprašanje. Torej je mogoče doseči prepričljiv pouk književnosti, in sicer 

s komunikacijsko naravnanim pojmovanjem literature kot govornim dejanjem in s posebnim 

družbeno dogovorjenim diskurzom za razpravljanje o človekovih možnostih ter priznanjem 

učencem, da imajo pravico do lastnega branja in s tem lastnih doživetij besedila (prav tam). Vse 

tri elemente (komunikacijski pouk, dialog, pravice učenca do lastnih doživetij ob branju), ki jih 

je v svojem odgovoru nakazala avtorica, smo prikazali tudi v naših primerih ob predstavljenih 

strategijah. 

 

6.1.2 Metode za spodbujanje nadarjenosti na literarnem področju pri obveznem 

programu – pri pouku književnosti v 1. VIO 

 

P. Baumgartner (2006) postavi pojem metode v izobraževalni kontekst in različna pojmovanja 

metode razdeli na: metodo kot način ravnanja, ki je usmerjeno proti cilju; metoda kot vez ali 

posrednik; metoda kot princip učenja; metoda kot model za ravnanje učitelja; metoda kot 
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vzorec različnih situacij delovanja. V. Poljak (1989) je učno metodo opredelil kot način dela pri 

pouku in se nanaša na učitelja – poučevanje, medtem ko M. Galeša (1993) metodi pripiše vlogo 

določanja načina delovanja programa, saj metoda določa odnose in komunikacije v šoli, 

obenem na njihov izbor vplivajo cilji. Večina didaktikov (zgoraj navedeni in drugi) v svojih 

klasifikacijah učnih metod vključujejo razgovor, razlago in demonstracijo. V. Poljak (1989) 

dodaja še metodo praktičnih del, metodo risanja oz. ilustrativnih del, metodo pisnih del, metodo 

branja in dela s tekstom. Nekateri avtorji metodam pripisujejo pomembnejšo vlogo od 

vsebine/snovi, tako so po mnenju  K. W. Brennana (1985) cilji na področju senzitivnosti, stališč 

in vrednot odvisni bolj od tega, kako se učenec uči, kot od tega, kaj se uči. Velja splošno 

priporočilo, da je izbira metod odvisna od razvojne stopnje otrok, stopnje učnega procesa, 

vsebine, učiteljeve osebnosti, tehnologije, razlik med učenci v skupini. F. Strmčnik (2001) trdi, 

da je pouk uspešen le, če kombiniramo raznovrstne metode, vsako s svojim namenom. Starejše 

raziskave117, ki jih navaja F. Strmčnik (1989), kažejo nekatere vplive izbrane učne metode na 

posamezno skupino učencev in piše, da je mogoče z individualizacijo metod, sredstev in tempa 

doseči, da bo do 90 % otrok dosegalo učne cilje; jasno in detajlno strukturiran pouk z razlago je 

bolj v prid šibkejšim učencem, uspešnejši več pridobijo, če jim je dana svoboda pri izbiri poti 

učenja; če razlaga prinaša zanimive dodatne informacije, je to v prid zmožnejšim učencem, 

šibkejše to zbega; učenci, ki slabše berejo, usvojijo več informacij po slušni poti – preko 

razlage, boljši bralci pa z bralnim učenjem; za nadarjene učenece se je pokazalo kot uspešnejše 

učenje z odgovarjanjem brez zapisovanja (tihi razmislek), pri šibkejših učencih pa učenje z 

zapisovanjem odgovorov. Kot piše M. Kordigel (2005, 8), se vsako predmetno področje 

ukvarja z iskanjem metod, ki bi učence naredile dejavne. Učni načrt za slovenščino (2011, 103) 

priporoča, da je izbira metod in oblik dela prepuščena učitelju, ta pa jo prilagaja naravi 

umetnostnega besedila in interesom ter nagnjenjem svojih učencev. V fazi interpretacije 

besedila se tako metoda pogovora lahko kombinira z metodo usmerjenega tihega branja, zelo 

učinkovita je tudi igra vlog ali metoda glasnega branja izbranih delov besedila. Na stopnji 

poglabljanja doživetja pa učenci govorno in pisno, to je z uporabo risbe ali uprizoritve, 

poustvarjajo literarno besedilo in ustvarjajo svoje, književnemu besedilu analogne domišljijske 

svetove (prav tam). Učni načrt (2011, 98) posebej priporoča, da so v prvem obdobju 

osnovnošolskega izobraževanja priporočljivi didaktična igra ter različne oblike sodelovalnega 

učenja in projektnega dela. Glede na naravo obravnavane snovi je pogosto priporočljiva tudi 

                                            
117 Starejše raziskave, ki jih navaja Strmčnik (1989),  povzemajo ugotovitve  raziskav B. Blooma (1970), K. J. 

Klauerja (1972), A. Flammerja (1975).  
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kombinacija frontalnega in skupinskega pouka. Didaktika pouka knjževnosti za doseganje 

ciljev predvideva strategije pred in med branjem ter po njem, obenem pa predvideva tudi 

uporabo metod, specifičnih za področje doseganja ciljev pouka za razvoj literarnorecepcijskih 

sposobnosti. Poimenujeta in opišeta jih M. Kordigel in I. Saksida (2005).  

- Metoda naravnega vstopanja v branje literarnih slikanic omogoča učitelju, da izenači 

možnost dostopa do kanonskih besedil za vse otroke in obenem omogoči, da otrok v šoli 

individualizirano in diferencirano vstopa v samostojno branje literature (prav tam). 

Učenec, ki na literarnem področju zmore več, lahko bere zahtevnejša besedila istega 

avtorja ali samostojno izbere slikanico (če seveda njegovo zanimanje slikanic še ni 

preseglo) ali pa čimbolj naravno stopi v branje književnih besedil v višjem razredu. 

Enako velja za naslednji dve metodi.  

- Metoda večkratnega branja istega besedila omogoča, da učenec z večkratnim 

poslušanjem istega literarnega besedila zadosti potrebo po zgodbi ob prvem branju, po 

drugem branju po ustvarjanju domišljijskih slik pravljičnega dogajanja, ob naslednjem po 

dopolnjevanju svoje domišljijskočutne predstave književnih oseb, prostora, časa, 

dogajanja itd. Obenem bralec ob večkratnem branju širi spekter znanj o značilnostih 

literarne vrste, avtorju itd.  

- Metoda družinskega branja, ki ima izhodišče v dejstvu, da je književna vzgoja tem 

uspešnejša, čim bolj so pogoji zanjo podobni tistim pri učenju maternega jezika. Temeljni 

cilji izvajanja metode so utrjevanje vzorcev življenja s knjigo, ohranjanje in pridobivanje 

bralnega časa, odkrivanje oblik skupnega branja v družinah in preseganje negativnega 

odnosa do branja.  

- Metoda branja na deževen dan utrjuje dolgoročno motivacijo za branje, s tem, ko 

učenec ob asociativni zvezi branje in dež krmili svoje bralne navade. Učenec, ki na 

literarnem področju zmore več, bo pri tej metodi posegel po drugačni literaturi, zato je v 

razredu,  kjer imamo take učence, dobro skbeti, da je knjižno gradivo v knjižnem kotičku 

ali policah primerno tudi njihovim zmožnostim. Občasno je lahko na deževen dan ta 

učenec tudi bralec ostalim učencem.  

- Metoda žepne pravljice izhaja iz priporočila, da frontalno delo in metodo razlage 

kombiniramo tudi s skupinsko obliko dela in z delom v dvojicah zato, da učenci govorijo 

oz. upovedujejo tisto, kar mislijo, čutijo. Ob poslušanju in večkratnem pripovedovanju 

pravljice razvijajo zmožnost govorjenja (pripovedovanja), poslušanja, zapisovanja, 

branja, kakor tudi usvajajo miselne sheme, strukturo literarne vrste – pravljice. Za učence, 
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ki zmorejo več, je lahko sodelovanje z drugimi pozitivna izkušnja, obenem pa naj bo 

učitelj pozoren na otrokovo funkcioniranje v skupini, da bi zagotovil učencu optimalno 

recepcijo prebranega.  

- Metoda “Povej sošolcu na uho in on naj pove tebi” pomaga otroku, da si pridobi 

zaupanje do okolja, v katerem pripoveduje, da upoveduje svoje misli, čustva, izkušnje 

(horizont pričakovanja). Metoda omogoča, da pripoveduje več otrok, kot če gre za 

frontalni govor otroka in hkrati onemogoča posnemanje govora sošolca. Pri učencu, ki na 

liternem področju zmore več, velja razmisliti o tem, ali ne bo ta metoda pri njem 

povzročila dogočasja. V tem primeru je bolje, da učenec sodeluje v skupinah, kjer lahko 

svojo bralno izkušnjo deli z “enakovrednimi” bralci (mogoče z učenci v višjem razredu). 

Podobno velja za obe v nadaljevanju opisani metodi.  

- Metoda “Posvetovanje v skupinah” uravnava delo v skupinah učencev, saj se morajo 

učenci pred podajanjem rešitve/odgovora na frontalno podano vprašanje posvetovati. S 

tem vsak otrok dobi možnost, da se izpostavi do stopnje, ki jo zmore in da sodeluje v 

tistem komunikacijskem kanalu, v katerem želi.  

- Metoda “Branje v dvojicah” služi uravnavanju med otrokovim glasnim branjem in 

njegovim poslušanjem glasnega branja sošolcem. Z njo preprečujemo slabosti frontalnega 

glasnega branja, ki zahteva od učencev, da berejo v tempu nekega drugega učenca (s tem, 

ko spremljajo branje sošolca) in ki počasnejše bralce postavlja v situacijo, ko se v 

bralnem besedilu izgubljajo. Učenca si po branju tudi podata povratno informacijo.  

 

Pri naštetih metodah bi lahko vzporedno govorili tudi o oblikah dela, saj večina metod 

predpisuje oz. priporoča tudi obliko dela (frontalno, skupinsko, pari). Navedene metode lahko 

učitelj vključuje tudi za potrebe individualiziranega in diferenciranega izvajanja pouka za 

učence, ki zmorejo več. Večina metod spodbuja upovedovanje in govorjenje, kakor tudi 

vrstniško sodelovanje. Tako učenci v pogovoru s sošolci spoznajo, da spoznavne, etične in 

estetske lastnosti besedila zaživijo šele z njihovim branjem in so podobno kot sama literarnost 

besedila potencialne sestavine njihovega bralnega odziva (Grosman, 2008, 63). S sodelovanjem 

med učenci se krepi empatija in sprejemanje drugačnega uvida v literarno dogajanje. 

Odkrivanje razlik med literarnimi doživetji ni samo močan motivator za pogovor, marveč je 

pomembno tudi za vzgojo strpnosti do drugače mislečih in odprtosti za novo. Od kritičnih 

učencev ne bi smeli pričakovati sprejemanja konceptov književnosti brez razmisleka in 

pogovora o njih in njihovi utemeljenosti (prav tam).  
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Med specifičnimi metodami, ki so posebej izpostavljene tudi v Učnem načrtu za slovenščino 

(2011, 101), so pri pouku književnosti v 1. VIO aktualne tudi metode za spodbujanje kritičnega, 

ustvarjalnega, sodelovalnega in metakognitivnega razmišljanja ob branju, ki jih je treba 

ustrezno prilagoditi in modificirati glede na njihovo osnovno strukturo ter razvojne zančilnosti 

otrok. Razdelili smo jih v tri skupine metod za delo ob literarnem besedilu: metode za 

spodbujanje kritičnega in ustvarjalnega razmišljanja, metode za spodbujanje sodelovalnega 

dela, metode za spodbujanje metakognivnega razmišljanja. Obenem pa so vse skupine 

opredeljenih metod povezane z veščinami 21. stoletja, katere določa dokument Partnership for 

21st Century Skills (2009, 8). Dokument definira sposobnost učenja in inoviranja kot tisto, kar 

ločuje učence, ki so pripravljeni na naraščajočo kompleksnost življenja in dela v 21. stoletju, od 

tistih, ki to niso. Ključna znanja in spretnosti so: ustvarjalnost in inovativnost, kritično 

razmišljanje in razreševanje problemov ter komunikacija in sodelovanje. Tudi skozi pouk 

književnosti lahko z izvajanjem metod skrbimo za razvoj teh veščin v skladu z značilnostmi, 

posebnostmi posameznega učenca ali skupin učencev. D. George (1997) opredeli kriterije za 

ustreznost metod, ki so namenjene delu z nadarjenimi učenci, in ti so: metoda mora poudarjati 

razvijanje višjih miselnih procesov in konceptov; mora biti dovolj fleksibilna in odprta, da 

omogoča individualen tempo otroka, zagotavljati mora učno okolje, ki daje otroku čustveno 

varnost in intelektualne izzive, mora dajati prednost procesu, ki je po meri otroka, in ne sme 

škodljivo vplivati na odnose otroka z vrstniki oz. na nadaljnje učenje (npr. dolgočasje).  

 

Metode za spodbujanje kritičnega in ustvarjalnega razmišljanja ob literarnem besedilu 

Eno od splošnih definicij kritičnega mišljenja po J. Bregantu (2013), ki definira kritično 

mišljenje kot refleksivno, mentalno dejavnost, ki nas s pomočjo razčlenjevanja, sinteze in 

ocenjevanja podatkov vodi do odločitev, smo priredili za potrebe opredelitve kritičnega 

razmišljanja ob branju: »kritično razmišljanje ob branju je refleksivna, mentalna dejavnost, ki 

nas s pomočjo razčlenjevanja, sinteze in vrednotenja besedilnih signalov vodi do 

literarnoestetskega doživetja in razvoja recepcijske zmožnosti«. Ker je kritično mišljenje 

temeljna kompetenca (in s tem kritično razmišljanje o branju), jo je treba sistematično razvijati 

in poučevati (po Fisher, 2011). T. Rupnik Vec (2003) v pregledni študiji definicij kritičnega 

mišljenja med drugimi navaja avtorico Halpernovo, ki opredeli: "Kritično mišljenje je uporaba 

tistih kognitivnih veščin ali strategij, ki povečajo verjetnost želenega izida; veščine kritičnega 

mišljenja pa so strategije, s katerimi posameznik išče načine, da bi dosegel cilj." T. Malešević 
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(2007, 101) navaja usmeritve za spodbujanje nadarjenosti in poudari, da gre predvsem za 

razvijanje višjih kognitivnih procesov pred bogatenjem osnovnih baz znanja, zaradi česar je 

potrebno sistematično razvijanje kritičnega mišljenja nadarjenih otrok. E. de Bono (1998, 21) 

opozarja, da visoko intelignetnim osebam nič ne more preprečiti, da ne bi bili odlični misleci, 

vendar pa se to ne zgodi avtomatično, potrebno je sistematično razvijanje. Ker je kritično 

mišljenje razumljeno kot način, kako mislimo (Kompare, 2007, 103) in ker posameznik, ki 

kritično razmišlja, izvaja vrsto spoznavnih veščin/postopkov (sklepanje, veščine oblikovanja 

pojmov, veščine raziskovanja in preverjanja) (Rupnik Vec in Kompare, 2006, 17), ga je treba 

razumeti v kontekstu razvojnih kognitivnih zmožnosti otrok, tudi zato, da bi prepoznali otroka, 

ki na tem področju zmore več. Navedene metode omogočajo diferencirano delo in dajejo 

učencem, ki zmorejo več, posebne, njihovim sposobnostim primerne izzive, obenem pa ne 

izključujejo učencev, ki teh sposobnosti (še) nimajo.   

 

Metode za razvoj ustvarjalnih sposobnosti so v sodobnem času toliko pomembnejše, saj 

raziskovalci opozarjajo na t. i. Flynnov učinek (Bregant, 2013 po Flynn, 1984 in 2007), ki kaže 

upad kreativnosti v zadnjih desetletjih med otroki – testiranja kažejo, da je največji porast v 

dosežkih opazen pri testih fluidne inteligentnosti, ki poudarjajo reševanje problemov in 

minimalizirajo odvisnost od specifičnih spretnosti ter obvladovanja besed in simbolov, ki so 

odvisni od izobraževanja (prav tam). Pri T. Bregant (2013) najdemo ugotovitve raziskave 

avtorice Kim (2008, 2011), ki kažejo zmanjševanje sposobnosti otrok, da generirajo ideje 

(fluentnosti) med leti 1990 in 2008 in tudi nespreminjanje originalnosti idej otrok med leti 1998 

in 2008. Ti podatki kažejo na to, da se ustvarjalne sposobnosti med učenci z leti spreminjajo, 

kar je za pouk ključnega pomena. Pri dejavnostih za razvoj ustvarjalnih sposobnosti je treba 

vedeti, da je znanje pogoj za ustvarjalnost in kritičnost, saj vedno ustvarjamo na osnovi nečesa 

(Kovač Šebart, 2002), za ustvarjalno razmišljanje je potreben čas, trdo delo in kognitivni napor, 

obenem pa je treba vedeti, da ustvarjalnosti ni mogoče učiti kot ostale predmete, nanjo lahko 

vpliva učitelj predvsem z načinom dela, z osebnim zgledom in ustvarjalno klimo (Pečjak, 

2011). M. Nagy (2011) piše, da učitelj, ki ne razvija svojih lastnih ustvarjalnih potencialov, 

težko spodbuja ustvarjalnost učencev. 

 

Med metodami za spodbujanje kritičnega in ustvarjalnega razmišljanja ob branju umetnostnega 

besedila se vedno bolj uveljavlja metoda šestih klobukov, ki jo je postavil avtor E. de Bono 

(1998). Avtor E. de Bono (prav tam) v vseh svojih tehnikah izhaja iz teorije reakcijskega in 
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proaktivnega razmišljanja, prvo nastopi, ko je problem popolnoma definiran, vse potrebne 

informacije na razpolago (vzpodbujeno ob vprašanjih Kdo je avtor? Kdo je glavna književna 

oseba? S čim je hudobna mačeha zastrupila Sneguljčico?), proaktivno razmišljanje pa pomeni, 

da se mora učenec angažirati pri definiranju problema z iskanjem informacij (Kako bi se 

pravljica lahko končala drugače? V čem je Juri Muri podoben Pedenjpedu? Kaj meniš, zakaj je 

prav otrok v Cesarjevih novih oblačilih edini povedal resnico?). V kreiranju vzgojno-

izobraževalnega procesa književnosti, ki razvija kreativno razmišljanje, so nujne kreativne 

aktivnosti, a to ne pomeni, da so same sebi namen, ampak izhajajo iz literarnega besedila in 

besedilne stvarnosti pred, med ali po branju. Metode za razvoj kritičnega mišljenja, med katere 

sodijo de Bonove tehnike, gradijo predvsem na percepciji. E. de Bono (2010) poudarja, da je 90 

% napak v razmišljanju posledica napak v percepciji, samo 10 % pa napak v logiki in je ne 

glede na to, ali otrok zna logično razmišljati, njegov odgovor odvisen od tega, kako bo nekaj 

zaznal. Nastja Mulej118 (2013) predstavlja celovito razmišljanje, ki podpira štiri vrste 

razmišljanja, ki izhajajo iz razmišljanja nazaj in razmišljanja naprej (Shema 16). V shemi 17 

smo celovito razmišljanje priredili za pouk književnosti.  

 

Shema 16: Celovito razmišljanje (Nastja Mulej, 2013)  

Razmišljanje nazaj / 

logično razmišljanje 

Kritično razmišljanje (vrednotenje: 

analiza, kritika, argumenti) 

Konvergentno razmišljanje 

(znanje: informacije, dejstva, en sam 

odgovor je pravilen) 

Razmišljanje naprej / 

lateralno razmišljanje 

Konstruktivno razmišljanje (koristi, 

rešitve, oblikovanje poti ven) 

Divergentno razmišljanje (upoštevanje 

drugih možnosti, drugih idej, drugih 

ljudi) 

 

Shema 17: Prirejena shema celovitega razmišljanja (po Mulej) za pouk književnosti v 1. VIO (priredila L. 

Novak) 

Razmišljanje nazaj / 

logično razmišljanje 

(gre za razmišljanje, ki je 

postopno, usmerjeno v en 

cilj, eno rešitev, racionalno) 

 

Kritično razmišljanje (vrednotenje: 

analiza, kritika, argumenti) 

Katere težave je imel Grdi raček 

(avtor H. C. Andersen)? 

Kateri razlogi za skrb so bili 

prisotni pri tebi ob Grdem račku 

(avtor H. C. Andersen)? 

 

 

Konvergentno razmišljanje 

(znanje: informacije, dejstva, en sam 

odgovor je pravilen) 

Kdo je avtor besedila? 

Kje se odvija dogajanje? 

Kako se pravljica začne? 

                                            
118 Nastja Mulej je slovenska licencirana trenerka de Bonovih metod (http://debono.si/nastja-mulej).  

http://debono.si/nastja-mulej
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Razmišljanje naprej / 

lateralno razmišljanje 

(gre za razmišljanje, ki je 

polno asociacij, idej, 

presenečenj, intuicij) 

 

Konstruktivno razmišljanje (koristi, 

rešitve, oblikovanje rešitev) 

Primeri vprašanj: 

Primerjaj, kaj je boljše, lepše … 

V čem sta si podobna Glili in Glal 

 (iz besedila Svetlane Makarovič 

Kosovirja na leteči žlici), v čem se 

razlikujeta? 

Kaj imata skupnega Peter Klepec119 

in Janček ježek? 

 

Divergentno razmišljanje (upoštevanje 

drugih možnosti,  

drugih idej, drugih ljudi) 

Primeri vprašanj: 

Za kaj vse bi lahko uporabil moč 

čarobnih besed iz pravljice Dragotina 

Ketteja: Šivilja in škarjice?  

Kako bi se lahko pravljica končala 

drugače? 

Kako bi lahko književna oseba ravnala 

drugače? 

 

To logiko različnih vrst razmišljanja lahko učitelj združuje z metodo šestih klobukov (de 

Bono), ki predstavlja učinkovit postopek, ki krepi sodelovanje, produktivnost, kreativost in 

inovativnost. Mišljenje deli na šest različnih načinov, ki so metaforično prikazani s šestimi 

klobuki. Za potrebe pouka književnosti in razvoj sposobnosti kritičnega razmišljanja in 

ustvarjalnosti lahko učitelj metodo šestih klobukov ustrezno modificira in prilagodi razvojnim 

zmožnostim otroka. Za izvedbo v 1. VIO  mora poznati razvojne zmožnosti otrok, mejnike v 

razvoju kritičnega mišljenja in ustvarjalnosti ter razvoj jezikovnih spretnosti. Ključni princip 

delovanja metode je v tem, da s postavitvijo ustreznih vprašanj spodbudimo šest različnih vrst 

razmišljanja, ki potekajo vzporedno:  

- bel klobuk spodbudi razmišljanje o objektivnem/nevtralnem, o dejstvih, informacijah, 

podatkih; 

- rdeč klobuk usmeri razmišljanje v čustva, občutja, slutnje, intuicijo;  

- črn klobuk spodbudi razmišljanje o objektivno negativni plati, opozarjanja, tveganja, 

sodbe;  

- rumen klobuk aktivira razmišljanje o objektivno pozitivnem;  

- zelen klobuk spodbudi nove ideje, ustvarjalnost, napovedovanja, preoblikovanja v nove 

oblike;  

- moder klobuk analizira ter vrednoti proces, povzema in  spodbudi razmišljanje o mišljenju.  

Učenec pod posameznim klobukom fokusira svoje razmišljanje le v eno smer. V različnih fazah 

obravnave literarnega besedila lahko izhodišče različno postavimo, npr. uvodni del – 

pridobivanje problema oz. razmišljanje o problemu z različnih zornih kotov. Primer je lahko 

besedilo Leopolda Suhodolčana: Piko Dinozaver in skrb za hišnega ljubljenčka.  

                                            
119 Avtor besedila Peter Klepec je France Bevk; Janček ježek je ljudska pravljica.  
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Primer rabe metode šestih klobukov po de Bonu, prilagojene za rabo v 1. VIO – Leopold Suhodolčan: Piko 

Dinozaver (primer obravnave v 2. razredu) 

Pred branjem (učenci lahko razmišljajo frontalno, v parih, skupinah ali posamezno) 

Pred učence postavimo problem Imeti hišnega ljubljenčka.  

Bel klobuk: Kaj vem o hišnih ljubljenčkih? Kaj potrebujem? Česa še ne vem dovolj dobro o 

hišnih ljubljenčkih? 

Rdeč klobuk: Kako bi se počutil, če bi imel hišnega ljubljenčka? 

Črn klobuk: Kaj se lahko zgodi slabega, ko bi imel hišnega ljubljenčka? Kakšne nevarnosti 

me lahko čakajo? 

Rumen klobuk: Kaj lepega, dobrega, prijetnega se lahko zgodi, če bi imel hišnega 

ljubljenčka? 

Katere koristi bi imel od hišnega ljubljenčka? 

Zelen klobuk: Kaj zanimivega bi lahko počel s hišnim ljubljenčkom?  

 

Po branju (učenci lahko razmišljajo frontalno, v parih, skupinah ali posamezno) 

Bel klobuk: Kaj vemo o pravljici? Na kratko obnovi pravljico. Obnovi vrstni red dogodkov.  

(Kraj dogajanja, čas dogajanja, glavne in stranske književne osebe). 

Rumen klobuk: Kaj je Benjamin naredil dobrega? 

Črn klobuk: Kaj je Benjamin naredil narobe, slabo? Je bilo kdaj dogajanje nevarno? So bili 

na katerem delu razlogi za skrb?  

Rdeč klobuk: Kako si doživel glavnega junaka? Kaj te je razjezilo? Kaj te je razveselilo? 

Zelen klobuk: Kako bi se pravljica lahko končala drugače? Kaj bi bilo, če …? 

Moder klobuk: Kako je potekalo poslušanje pravljice?  

Učencem lahko damo tudi iztočnice z razmišljanji ob posameznem klobuku in le-te jim 

pomagajo pri usmeritvi mišljenja. S tem učence  navajamo na posamezeno vrsto razmišljanja 

in težimo k temu, da učenci sčasoma to počno samostojno.  

 

Z vidika učne diferenciacije omogočajo metode za razvoj kritičnega mišljenja in ustvarjalnosti 

prilagoditev pouka razlikam med učenci. Izhodične naloge so lahko za učence enake, vendar 

naj učencev nikoli ne omejujejo pri doseganju ciljev na višjih taksonomskih ravneh (vpogled v 

metodo šestih klobukov nakazuje zahtevnost vprašanj po revidirani Blomovi taksonomiji, kar 

smo prikazali v spodnjih primerih). Vsaki od šestih kognitivnih stopenj taksonomije smo 
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določili klobuk in s primeri predstavili vse štiri dimenzije znanja, ki jih prinaša revidirana 

dvodimenzionalna Bloomova taksonomija. S takim premislekom učitelj lahko dobro poskrbi za 

ustrezno zahtevnost pouka za vse, tudi za učence, ki zmorejo več. Navedeni glagoli v 

taksonomiji in primerih hkrati narekujejo dejavnost. 

 

Primeri vprašanj 

Bloomova 

taksonomija 

 Šest klobukov Primeri vprašanj in nalog za razvoj kritičnega in 

ustvarjalnega razmišljanja ob književnih besedilih  
USTVARITI  Rumen klobuk  

(nove ideje, 

ustvarjalnost) 

Informacijsko: Katere nove ideje imam?  

Konceptualno: Kako bi ravnal ti na mestu te osebe? 

Proceduralno: Ustvari risanko (npr. v računalniškem programu Cartoon 
making story), v kateri boš rešil problem književne osebe?  

Metakognitivno: Kako bi lahko v pravljici ravnal drugače, da bi se 

pravljica drugače končala? 

VREDNOTITI 

 

 Moder klobuk 

(razmišljanje o 

razmišljanju) 

Informacijsko: O čem si razmišljal ob branju? 

Konceptualno: Pripravi nasvete za Mišmaša.  

Proceduralno: Kaj predvidevaš, da se bo zgodilo v nadaljevanju? Na 
osnovi česa tako predvidevaš? 

Metakognitivno: Zapiši  spis o tem, zakaj je v pravljici »zmagal« 

najmlajši, najšibkejši sin (Zlata ptica). Ali je tudi v  tvojem vsakdanjem 
življenju tako? Poskusi tudi to razložiti. 

ANALIZIRATI 

 

 Črn klobuk  

(slabosti) 

Informacijsko: S katerimi podatki iz besedila bi dokazal, da je pek 

Mišmaš ravnal narobe?  
Konceptualno: Kako si prepoznal lastnosti književnih oseb v pravljici 

Pekarna Mišmaš? 

Proceduralno: O katerih problemih bi se lahko pogovarjala Juri Muri in 
Pedenjped, če bi se srečala? 

Metakognitivno: Razvrsti osebe na dobre in slabe in utemelji, zakaj tako.   

UPORABITI 

 

 Zelen klobuk 

(prednosti) 

Informacijsko: Ali poznaš podobno književno besedilo?  

Konceptualno: Ali bi lahko književno osebo iz te pravljice primerjal z 
osebo iz katere druge pravljice? 

Proceduralno: Zakaj je književna oseba označena kot dobra?  

Metakognitivno: Ali bi lahko povezal dobroto v pravljici z dogodki v 

tvojem življenju? 

RAZUMETI 

 

 Rdeč klobuk 

(občutki) 

Informacijsko: Kako si se počutil ob prebranem besedilu? 

Konceptualno: Kako se počuti otrok v pesmi Strelovod za jezo? 
Proceduralno: Kako si doživel glavnega junaka?  

Metakognitivno: Povej s svojimi besedami.  

POMNITI 

 

 Bel klobuk 

(informacije) 

Informacijsko: Kdo? Kaj? Kje? Kdaj? 

Konceptualno: Kako so si dogodki sledili? 
Proceduralno: Katere podatke poznaš?  

Metakognitivno: Opiši. 

 

Metoda recipročnega razmišljanja ob branju književnega besedila je metoda, ki sta jo avtorici 

Brown in Palincsar (1984 po Pečjak, 2012) uvedli zaradi potrebe po izboljšanju razumevanja 

prebranega besedila pri učencih ter zaradi urjenja metakognitivnih spsobnosti, kot so 

napovedovanje vsebine, postavljanje vprašanj, pojasnjevanje, povzemanje vsebine. Res je, da 

se metoda največkrat uporablja pri branju neumetnostnih besedil, vendar pa je  v modificirani 

obliki učinkovita tudi pri določenih literarnih besedilih. Učinkovita je predvsem pri besedilih 

oz. zbirkah zgodb (npr. Polonca Kovač: Zverinice z večne poti, Kristina Brenk: Prigode koze 

Kunigunde), ko po izvedbi vseh faz komunikacijskega modela poučevanja književnosti 

pridemo na drugo zgodbo ali pa v primerih, ko beremo odlomek in s to metodo spodbudimo 

motivacijo in željo po nadaljnjem branju.  
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S. Pečjak (2012, 342) piše o tem, da so avtorji metode recipročnega poučevanja izhajali iz 

razvojne in kognitivne teorije, saj recipročno poučevanje spodbuja samousmerjanje in 

samokontrolo, kar izboljšuje tudi motivacijo. Metoda temelji na teoriji L. S. Vigotskega in 

»območju bližnjega razvoja«, saj je izvor vseh višjih kognitivnih procesov primarno socialen, 

ker se mentalni procesi pri človeku sprožajo najprej v socialni interakciji, nakar se izkušnje 

ponotranjijo in transformirajo v lastne (prav tam). S. Pečjak (prav tam) piše o tem, da je temelj 

recipročnemu poučevanju tudi teorija »ekspertne podpore120« , ki temelji na pomenu podpore 

odraslih pri učenju otrok. Pri prenosu izvirne oblike metode recipročnega poučevanja na 

področje branja literarnega besedila smo želeli poleg navedenih ciljev slediti cilju: zagotavljati 

učencem, da čimbolj samostojno in usmerjeno razmišljajo o prebranem besedilu ter da 

spodbudimo dialog med učenci in branim besedilom.  

 

Potek metode recipročnega poučevanja 

Recipročno poučevanje sprva izvajo učitelj, kasneje pa se v vlogo učitelja postavijo tudi učenci. Naloga 

»učitelja« je voditi učence skozi besedilo. Najprej to izvaja frontalno, kasneje, ko so učenci metode že vešči, se 

metoda izvaja v skupinah. Vsi učenci imajo enako besedilo in se lahko v vlogi »učitelja« tudi izmenjujejo. 

Naloga »učitelja« je, da z učenci izvede pet nalog: povzame tisto, kar je prebral; tvori nekaj vprašanj o odlomku 

in pridobi na njih odgovore od učencev; predvideva/napoveduje, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju; poveže 

prebrano z drugimi besedili/izkušnjami in poda nalogo za branje nadaljevanja. Dodamo lahko še nalogo 

vizualizacije, pri kateri učenci izrazijo, kaj so ob branju slišali, videli, okusili itd.  

Ob besedilu Polonce Kovač: O Občutljivi kozi121 

Učitelj/učenec prebere prvi odlomek: 

»V živalskem vrtu je med tropom sebi podobnih živela Občutljiva koza.« 

1. PREKINITEV in izvedba naslednjih korakov: 

- Napovedovanje/predvidevanje – učenci  lahko ob pogledu na posamezne besede iz besedila in na podlagi 

svojega predhodnega znanja napovedo, kaj se bo zgodilo oz. katere informacije bodo v besedilu še zapisane. 

Med branjem potem potrdijo, zavrnejo in prilagodijo svoje razmišljanje o tem, kar berejo, o tem, kar so že 

prebrali in o dosedanjih osebnih izkušnjah v zvezi s tem.  

- Povezovanje – učenci povezujejo prebrano s stvarmi, ki so jih doživeli, o katerih so že kaj prebrali ali o njih 

izvedeli v drugih medijih. Prebrano se da povezovati na tri načine: besedilo – jaz, besedilo – besedilo in 

besedilo – besede. Bralci se poglobijo v to, kako jim te povezave pomagajo razumeti prebrano.  

- Spraševanje – učenci postavljajo vprašanja o stvareh, ki jih še ne razumejo in v besedilu iščejo odgovore, ki 

jim pomagajo razumeti. Vprašanja se postavljajo pred, med in po branju. S tem dobi bralec možnost, da se 

                                            
120 Avtorica, S. Pečjak (2012) navaja angleško poimenovanje ekspertne podpore, ki je expert scaffolding. Ta 

izraz se vedno bolj uveljavlja tudi v našem šolskem prostoru, bodisi v angleški različici, bodisi v slovenski, ki se 

glasi »odranje«.  
121 Primer izvedbe metode povzet po Poloni Legvart, učiteljici razrednega pouka na OŠ bratov Polančičev 

Maribor  
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aktivno sprašuje, čudi in kot raziskovalec v besedilu išče odgovore na svoja vprašanja. (Moje vprašanje je nekaj 

povsem drugega kot vprašanje, ki ga postavi drugi. S tem se motivacija ponotranji.)   

- Vizualizacija/predstavljanje – učenci si lahko prebrano predstavljajo tudi drugače kot z besedami: 

predstavljajo si lahko sliko, podobo, vonj, okus, glasbo, šum, telesni občutek ... Otroci naj si med branjem 

prikličejo podobe, slike pa tudi občutke, teksture, vonjave, okuse. 

-Povzemanje – učenci so sposobni iz besedila izluščiti najpomembnejša sporočila ali spoznanja. Na pamet lahko 

ponovijo in predstavijo osrednjo misel in nekatere podrobnosti iz besedila, ki to misel podkrepijo.   

Sledi branje nadaljevanja: 

»Vsaj ona je vedno trdila, da je taka. Kar koli se je zgodilo, vedno je mislila, da je reva samo ona. Če je bilo 

pozimi mraz in se je vsa čreda stisnila v gručo, da bi se pogrela, se je Občutljiva koza zrinila čisto na sredo, 

kjer je bilo najtopleje.  

»Joj, prejoj, kako je mraz,« je tožila in tako šklepetala z zobmi, da je nekaj mladičev pričelo jokati.« 

2. PREKINITEV in ponovna izvedba prej navedenih korakov.  

 

Rosenshine in Meister (1994 po Pečjak 2012) navajata rezultate metaštudij, ki so pokazale 

visok učinek metode recipročnega poučevanja na bralno razumevanje učencev, in sicer ne glede 

na razred in stopnjo šolanja. Poleg tega avtorja ugotavljata, da je učinek višji, kadar učitelj 

učencem neposredno pojasni stopnje v metodi in jih modelira, kot če samo uporablja metodo. 

Učitelj lahko metodo uporabi tudi kot diagnostično sredstvo, saj mu omogoča, da dobi uvid v 

to, kako posamezen učenec zaznava posamezne besedilne signale, kako povezuje, kako 

napoveduje, postavlja vprašanja oz. kako doživlja neko besedilo. Učenec, ki izstopa na 

literarnem področju in ima hkrati dobre vodstvene sposobnosti, lahko prevzame vlogo učitelja 

pri metodi recipročnega poučevanja.  

 

6.1.3 Sodelovalno (kooperativno) učenje in druge oblike skupinskega dela za 

spodbujanje nadarjenosti na literarnem področju pri pouku književnosti v 1. 

VIO 

 

C. Peklaj (2001) meni, da je namen sodelovalnega učenja ohranjanje individualne odgovornosti 

posameznega učenca, to odgovornost pa lahko zagotovimo le tako, da ostane jasno viden 

prispevek posameznega učenca v skupini, učitelj lahko to doseže z delitvijo nalog ali vlog 

znotraj skupine. Sodelovalno učenje je po Kaganu (2001 po Peklaj) delo (učenje) v majhnih 

skupinah, ki je oblikovano tako, da vsak učenec doseže najboljši učinek pri lastnem učenju, 

pomaga pa tudi drugim, da dosežejo vsi kar najboljše rezultate, osrednje mesto pri tem ima 

interakcija v skupini. Novejše definicije sodelovalnega učenja, npr. R. E. Slavina (2013, 148) 

gredo v smeri razumevanja sodelovalnega učenja kot sredstva za poudarjanje veščin mišljenja 
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in spodbujanja višjih ravni učenja, pa tudi kot alternative za razvrščanje učencev v skupine po 

sposobnostih, odpravljanje vrzeli v znanju, izobraževanje za posebne potrebe, za izboljšanje 

odnosov ali tudi kot način priprave učencev na vedno bolj sodelovalen svet dela. R. E. Slavin 

(prav tam) opredeli, da sta ključna dejavnika, ki „naredita“ skupinsko učenje učinkovito: 

skupinski cilji (delo učencev je soodvisno, za skupinski cilj so pomembni vsi učenci) in 

individualna odgovornost (učenci si delijo odgovornost, skupaj sprejemajo strateške odločitve, 

kako bodo oblikovali vsebino, proces, rezultat dela, kako bodo izdelali skupen izdelek, načrt, 

odgovor). Odločilna pri sodelovalnem učenju je sestava skupine in D. Heacox (2009, 71) piše, 

da je fleksibilno razporejanje učencev v učne skupine ključna strategija vodenja diferenciranega 

pouka. Avtorica (prav tam) meni, da tako razporejanje omogoča, da učitelj individualizira učne 

dejavnosti v skladu s potrebami posameznih učencev, v učnem procesu pa zagotovi dovolj časa, 

da določenim učencem ali skupinam učencev nudi ponovno razlago in utrjevanje, drugim pa 

razširjene dodatne naloge. Učence je potrebno vključevati tudi v načrtovanje dela v 

sodelovalnih skupinah. V sodelovalnih igrah ni poražencev in zmagovalcev, zato je npr. 

priprava uprizoritve pri pouku književnosti priložnost za razvijanje sposobnosti reševanja 

problemov v skupini, pri čemer vnaprej določimo naloge, ki jih razdelimo glede na zmožnosti. 

Npr:  

- postavljanje scene (potrebno je razjasniti dogajanje in književne osebe, kraj in čas dogajanja, 

ampak tako da ostane možnost individualne interpretacije, zapletov in rešitev);  

- delitev vlog (učenci v skupini naj se sami dogovorijo, kdo bo prevzel katerega od likov); 

- priprava (vsak učenec se pripravlja za svojo vlogo, se vživlja in se skupaj z drugimi učenci v 

skupini dogovarja in išče rešitve);  

- izvedba uprizoritve; 

- refleksija izvedbe (učenci izrazijo svoje občutke, vrednotijo dogajanje od priprave do izvedbe) 

(Buljubašić-Kuzmanović, 2009).   
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Primer vključitve učencev v načrtovanje sodelovalnega dela ob poustvarjalni dejavnosti po branju pesmi Borisa A. 

Novaka: Reklama 

Skupina pripravi svoj reklamni spot, reklamo. Izdelajo načrt (delovni list, ki ga izpolnjuje vsak član skupine): 

- Kdo bo govoril? Kaj bo govoril? 

- Kdo bo koga spraševal? Kaj bo spraševal? 

- Kako se bo glasil reklamni oglas? 

- Kaj bomo narisali za ozadje ekrana (lahko plakat, lahko na tablo, lahko imajo v ozadju sliko s spleta …)? 

NAČRT REKLAME 
 
NAŠE VPRAŠANJE: 
ZAKAJ____________________________________________  
ZATO ____________________________________________ 
Izdelali bomo televizijsko reklamo za:___________________ 
Predvajana bo na TV _______________________________ 
 

Bo kdo kaj govoril?  
 

 

Kdo bo govoril? 
 

 

Kaj bo govoril? 
 

 

Ali bo kdo  koga kaj spraševal? 
 

 

Kaj bo spraševal? 
 

 

Kako se bo glasil reklamni oglas?  

Kaj bomo narisali za ozadje 
ekrana? 

 

Kdo bo narisal?  

KAKO SMO URESNIČILI NAČRT?  

 
REKLAMO SMO USTVARILI: ______________________________________ 
 

 

 

R. E. Slavin (2013, 152) piše o dveh oblikah učenja v majhnih skupinah, timih, in sicer obliki 

strukturiranega timskega učenja in neformalnih oblikah skupinskega učenja. Obe obliki 

sodelovalnega učenja skoraj vedno izboljšata afektivne cilje (spodbujanje motivacije, krepitev 

pozornosti, spodbujanje razvoja stališč). C. Peklaj (2000) deli strukture sodelovalnega učenja 

na tiste, ki so namenjene utrjevanju, preverjanju ali pridobivanju znanja (sodelovalne karte, več 

glav več ve, preverjanje v parih, okrogla miza, sestavljanka, pošiljanje vprašanj, dejstvo ali 

izmišljotina, učne skupine za večje dosežke), in na tiste, ki omogočajo razvoj pojmov. Naveden 

avtor, R. E. Slavin (2013, 152) posebej opiše štiri podrobneje raziskane metode sodelovalnega 

učenja: delitev po timskih dosežkih učencev122, turnir v timskih igrah123, individualizacija s 

                                            
122 Po metodi delitev po timskih dosežkih učencev (STAD) razdelimo učence v štiričlanske učne time, ki so 

mešani glede na učni uspeh, spol in etično pripadnost. Učitelj predstavi nalogo, učenci pa delajo v svojih timih z 

namenom, da bi vsi obvladali zastavljeno nalogo, a na koncu posamezno rešujejo preizkuse znanja, pri čemer 

medsebojna pomoč ni več dovoljena (Slavin, 2013). 
123 Metoda turnir v timskih igrah (TGT) predvideva učiteljevo razlago in timsko delo, preizkuse znanja pa 

zamenjajo tedenski turnirji, v katerih učenci tekmujejo s člani preostalih timov in tako prispevajo k skupnemu 

rezultatu svojega tima (Slavin, 2013). 
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pomočjo timov124 ter sodelovalno integrirano branje in pisanje za poučevanje branja v 3. in 5. 

razredu. Slednja metoda je sicer po avtorju predvidena v višjih razredih, vendar se jo v 

modificirani obliki da prilagoditi tudi za mlajše učence. Osnovni princip je v tem, da učence 

združimo v time tako, da so sestavljeni iz dveh dvojic iz dveh različnih bralnih skupin. Medtem 

ko se učitelj ukvarja z eno skupino, so dvojice učencev v drugih skupinah zaposlene z 

različnimi dejavnostmi, kot so medsebojno branje, napovedovanje, obnavljanje, pisanje 

odzivov na zgodbe, iskanje pomenov in gradnja besedišča. Učenci delajo v timih, da obvladajo 

»glavno misel« in druge veščine razumevanja (Slavin, 2013, 152). Primer sodelovalnega dela 

pri pouku književnosti, ki omogoča diferencirano delo, je tudi t. i. foto zgodba ali mini film, za 

katerega učenci personalizirajo književne osebe, jih umestijo v dogajanje (se dogovorijo, kaj je 

kraj in čas dogodka), posnamejo fotografije in sestavijo zgodbo. V času razvoja informacijsko 

komunikacijske tehnologije lahko le-to učitelj izkorišča za doseganje ciljev pouka književnosti, 

kakor tudi za razvoj veščin, npr. sodelovalnega dela. Metoda je uporabna v fazi pred branjem 

literarnega besedila ali v fazi poustvarjanja, ko lahko učenci združujejo različne besedilne 

izkušnje ali zgolj predstavijo razumevanje in doživetje prebranega. Podoben primer je zapis 

scenarija, v katerem učenci prevzemajo različne vloge (scenarij z očmi kamermana, režiserja, 

asistenta, igralca), vloge učitelj ustrezno razdeli. V primerih branja v nadaljevanju ali branja 

daljših besedil, ki se ne morejo omejiti le na šolsko obravnavo literarnega besedila, je primerna 

metoda pisanja »bloga«, ki ga za mlajše učence priredimo tako, da v razredu nastavimo tabelski 

»blog«, učence razdelimo v skupine, ali jim dodelimo vloge in jih zaprosimo, da dnevno 

obveščajo sošolce o tem, kaj se dogaja v branem besedilu (vloge so vezane na dogajalni 

prostor, čas, osebe, dogajanje, zaplete …). Vsekakor pa je to priložnost, da učitelj na tak način 

organizira delo učenca, ki na literarnem področju zmore več. Pisanje bloga125 ali spletnega 

dnevnika o bralnih izkušnjah omogoča izdelavo portfolia, preko katerega lahko učitelj spremlja 

napredek.  

 

V zadnjih letih postaja izrazito intenzivna potreba po vrstniško podprtem učenju, kar narekujejo 

tudi t. i. vrstniško podprte učne strategije (Slavin, prav tam). Gre za pristop k učenju, pri 

                                            
124 Individualizacija s pomočjo timov (TAI) uporablja štiričlanske time različnih sposobnosti, uspešni timi dobijo 

priznanje, v tej metodi se kombinira sodelovalno učenje z individualnim poučevanjem. Učenci stopajo v 

individualizirano sekvenco glede na razvrstitveni preizkus in nadaljujejo v lastnem tempu. Na splošno člani tima 

delajo na različnih enotah. Člani istega tima drug drugemu pregledujejo odgovore s pomočjo danih rešitev in si 

pomagajo v primeru morebitnih problemov. Ob koncu enote opravijo preizkuse znanja brez pomoči ostalih 

članov tima (Slavin, 2013). 
125 Primer pisanja bloga lahko najdemo v praksi nekaterih šol, npr. na OŠ Šmartno pod Šmarno goro.  
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katerem so učenci v dvojicah in se izmenjujejo v vlogi učiteljev in v vlogi učencev. Naučijo se 

preprostih strategij medsebojne pomoči, nagrajeni pa so na podlagi učenja obeh članov dvojice.  

Primer vrstniško podprte strategije pri pouku književnosti, in sicer v fazi poustvarjanja besedila Žarko Petan: 

Pravljice za dedija 

Branje v parih 

Učence razdelimo v pare – dober bralec, slabši bralec. Ti pari dobijo besedilo – pravljico, ki naj bo po dolžini 

prilagojena zmožnostim para (lahko ima več parov enako besedilo).  

Po branju se dogovorimo, da bodo pari predstavili dogajanje v svoji pravljici, in sicer tako, da eden v paru 

izdela risanko, drugi pa riše strip. Učenci ustvarjajo v dveh skupinah, pred tem spoznajo pravila za dober strip 

in risanko (pomen oblačkov (govor, misli), nazornost, dovolj velika polja, jasno zapisano besedilo).  

Učenci delajo v dveh skupinah.  

1. skupina: ustvarja strip (papir + črn flomaster) – podlaga na prilogi (lahko jim damo tudi prazen papir) 

(pred delom z učenci ponovimo, kakšne so značilnosti stripa: lahko jim pokažemo projekcijo s pravili 

izdelovanja stripa ali pa filmček na: https://www.youtube.com/watch?v=A4Caysqe3cU) 

2. skupina: ustvarja v računalniškem programu Cartoon making story 

(pred delom jim pokažemo posnetek z navodili: https://www.youtube.com/watch?v=bFBrGd6xw9U) 

Učitelj usmerja delo učencev.  

Vrstniško vrednotenje 

Učence učitelj napoti k menjavi mest in vodi vrednotenje. Pri vrednotenju spomni učence na kriterije za dober 

strip in risanko. Učenci naglas pokomentirajo delo sošolca. Ko učenci končajo, menjajo skupini, a ne izvajajo 

ponovno dejavnosti, ampak pogledajo, kaj je sošolec iz njihovega para ustvaril. Vrnejo se nazaj in drug 

drugemu povedo, kaj bi pohvalili, kaj je bilo v predstavljenem dogajanju dobrega, kaj so spregledali, kaj bi 

predlagali, da se spremeni, kaj so pogrešali. Ocenijo delo drug drugega. 

 

Raziskave (prav tam) kažejo na pozitivne učinke tega pristopa na učne dosežke, taki učinki pa 

se kažejo tudi pri podobnih pristopih, kot je npr. vrstniško tutorstvo. Pomembne so ugotovitve 

raziskav (prav tam), da v sodelovalnih oblikah dela pridobivajo tako slabši kot boljši učenci. 

Učenci, ki na literarnem področju zmorejo več, so lahko odlični tutorji učencem, ki zmožnosti 

recepcije literarnega besedila nimajo tako razvite, prav tako lahko v sodelovalnih oblikah 

prispevajo tisti del naloge, ki zahteva reševanje nalog na zahtevnejši kognitivni ravni. 

Sodelovalne metode je potrebno vključevati pri delu z nadarjenimi učenci tudi zato, da krepimo 

njihov socialno emocionalni razvoj. Codd (2007 po Rostohar, 2012) opozarja na močna 

področja nadarjenih učencev in možne probleme, ki so z močnimi področji povezani, in med 

drugim navaja, da je njihovo močno področje: neodvisnost, preferiranje individualnega dela in 

zaupanje samemu sebi lahko izhodišče za odklanjanje sodelovanja s starši ali vrstniki, 

nekonformnost itd. G. Rostohar (2012, 54) navaja študije, ki dokazujejo, da običajno nadarjeni 

učenci prehitevajo svoje sovrstnike tudi v socialnem razvoju in se kot drugi aspekti razvoja tudi 

socialni razvoj tesneje povezuje z mentalno starostjo kot s kronološko. Pri M. Neihartu (2002) 

zasledimo prepričanje, da so nadarjeni učenci socialno nezreli, kar pa lahko pripišemo temu, da 

nadarjeni otroci skozi svoje odraščanje doživljajo povsem drugačne izkušnje kot večina otrok in 

je zato njihovo vedenje posebej izstopajoče (Rostohar, 2012). Shema 18 prikazuje soodvisnost 

odnosov med sestavinami sodelovalnega učenja, pri čemer avtor (Slavin, 2013, 158) 

https://www.youtube.com/watch?v=A4Caysqe3cU
https://www.youtube.com/watch?v=bFBrGd6xw9U
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predpostavlja, da so izhodišče skupinski cilji in spodbude, ki izhajajo iz individualnega učenja 

vseh članov. Prav tako predpostavi, da motivacijo za učenje, za spodbujanje sošolcev ter za 

pomoč drugim aktivira sodelovanje v različnih oblikah, katerega rezultat je učenje. Povezava 

predstavljene sheme z nadarjenostjo posameznih otrok pripelje do ključnega razmisleka o tem, 

kako v oblikah sodelovalnega učenja aktivirati nadarjenega otroka, da bo napredoval v skladu s 

svojimi zmožnostmi in ne bo vedno v vlogi tistega, ki je »učitelj« sošolcem, ki ne zmorejo 

toliko kot on. Rešitev je v ustreznem formiranju skupin, ki so v povezavi s postavljanjenimi 

cilji in posebnostmi učenca.  

 

Shema 18: Različni dejavniki,ki vplivajo na učinkovitost sodelovalnega učenja (Slavin, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

Pomembne so tudi ugotovitve avtorjev Sands in Howard-Hamilton (1995 po Rostohar, 2012), 

ki opozarjajo na heterogenost skupin v rednih oddelkih šole glede na mentalno starost, v katerih 

nadarjeni učenci ne morejo zadovoljiti svojih intelektualnih, niti socialnih teženj. Zato Codd 

(2007 po Rostohar, 2012) trdi, da je eden najboljših načinov za promocijo zdravega socialnega 

razvoja nadarjenih njihovo združevanje v skupine nadarjenih. O možnostih za občasno 

združevanje otrok, ki na literarnem področju zmorejo več, v homogene skupine, bomo pisali v 

nadaljevanju. I. Ferbežer (2002, 17) opozarja na izsledke raziskav (Fiedler idr., 1993), ki so 

pokazali negativne učinke heterogenega razvrščanja učencev, saj se nadarjeni učenci, ki 

predstavljajo manjšinsko skupino, pogosto znajdejo v pripisanem položaju čudaštva in 

ošabnosti. D. Žagar (1998) piše o grupiranju mlajših učencev in njihovih dosežkih in pri tem 

poudarja, da grupiranje na nižjih stopnjah šolanja v osnovnih šolah po Evropi in v ZDA 

običajno poteka znotraj razreda. Avtor (prav tam) opozarja, da obstaja malo raziskav, ki bi 

proučevale vplive grupiranja mlajših učencev na njihove dosežke. Kljub temu navede raziskave 

Slavina iz leta 1987, ki je ugotovil naslednje: negativni psihološki učinki na učence so 

zanemarljivi; raziskave glede učnih dosežkov pri matematiki in branju niso dale enoznačnih 

rezultatov (v petih od sedmih študij so učenci po delu v homogenih nivojskih skupinah dosegli 

boljše dosežke v znanju); najprimernejše na nižji stopnji je grupiranje znotraj razreda.  

Motivacija za učenje 
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Različnost mnenj omenjenih in drugih avtorjev (npr. Gross, 1994, Silverman, 1997) kaže na to, 

da je pri sodelovalnem delu in sestavi skupin učencev (homogenih ali heterogenih) potrebno 

biti skrajno pazljiv, da bi tudi učencem, ki na literarnem področju zmorejo več, omogočili 

razvoj v območju bližnjega razvoja. J. Cvetković-Lay in A. Sekulić Majurec (1998) med 

osnovne potrebe nadarjenih uvrstita potrebo otrok, da so tako z vrstniki enake kronološke 

starosti kot z vrstniki podobne intelektualne zrelosti. Prva potreba izhaja iz tega, da so tudi 

nadarjeni učenci še vedno nadarjeni, se radi igrajo, delijo, obenem pa se v takih skupinah učijo 

sodelovati in prilagajati. Druga potreba izhaja iz želje po kognitivni stimulaciji ter želji, da se 

ne počuti drugačnega, čudnega.  

 

Pri sodelovalnem (kooperativnem) učenju učenci pridobivajo komunikacijske veščine, kot so 

postavljanje vprašanj, poslušanje, razlaganje, razvijanje novih idej ali rešitev skozi razpravo in 

s tem sta združeni dve vrsti učenja: kognitivno in socialno. S kooperativnim učenjem učenci 

vseh starosti doživijo učenje kot aktiven proces, ki je pomemben in trajen (Bergo idr., 2006). 

Veliko raziskav (npr. Sharan, 1980;  Stanojević, 2005, Slavin, 1980, 1991, 2013) kaže na 

pozitvne učinke sodelovalnega učenja, tako v pogledu kognitivnih kot tudi socialno emotivnih 

zmožnosti, pogosto sodelovalno učenje vodi do izboljšanja dosežka na področju znanja in 

hkrati vpliva na povečano angažiranost učencev v pogojih aktivne vrstniške interakcije. 

Raziskave (prav tam) kažejo tudi pozitiven vpliv na notranjo motivacijo učenca zaradi 

vzpostavitve kontrole in usmerjanja učenja ob podpori vrstnika.  

 

6.1.4 Hitrejše napredovanje kot spodbujanje nadarjenosti na literarnem področju pri 

obveznem programu  

 

M. Čudina – Obradović (1996) predlaga tri oblike učnega procesa za spodbujanje nadarjenosti: 

fleksibilen pouk, ki omogoča individualizacijo glede na  predhodno pridobljena znanja in 

interese učenca; pouk, ki dopušča različen tempo napredovanja; pouk, ki omogoča akceleracijo, 

razvrščanje in obogatitev glede na potrebe posameznika. Tudi T. Bezič (1998, 55) navaja tri 

osnovne oblike dela z nadarjenimi učenci in te so: akceleracija126, ločevanje oz. izločevanje ter 

obogatitev. Akceleracija zajema zgodnejši vstop v šolo, preskok razreda, hitrejše obvladovanje 

snovi, kontinuirano »brezrazredno« napredovanje, dodatni tečaji za zgodejši vpis na fakultete, 

druge oblike akceleracije nadarjenih (prav tam). Kot smo že pisali, tudi Bela knjiga (2011) 

                                            
126 Slovar slovenskega knjižnega jezika pojem akceleracija opredeli kot pospešenost, pospešitev.  
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narekuje posebno pozornost akceleraciji nadarjenih otrok. F. Gagne (1993 in 1995 po Ferbežer, 

2009), ki je nadarjenost definiral kot sposobnost ali potencial, ki je visoko nadpovprečen, talent 

pa kot nadpovprečni dosežek ali nadpovprečno storitev, je postavil tudi tri značilnosti 

učinkovitega preoblikovanja nadarjenosti ali visokega potenciala v talente ali visoke dosežke: 

kakovostno učenje z vajo in izkušnjami dejavnega otroka, katalizatorji okolja in osebne 

spremenljivke127. Da bi to opredelitev F. Gagneja navezali na akceleracijo, je potrebno navesti 

še posebej pomembni spremenljivki okolja, ki sta: kako se šolski program odziva ali ne odziva 

na potrebe nadarjenih učencev (prav tam). To potrdi tudi Joyce Van Tassel Baska (2000), ki 

piše: »/ … / nadarjeni imajo pravico do takšnih učnih izkušenj, ki bodo zadovoljile njihove 

sedanje in prihodnje izobraževalne potrebe.« I. Febežer (2002, 20) postavi vprašanja: Ali 

akceleracija in preskok razreda škodujeta samopodobi nadarjenih učencev? Odgovarja, da ne, 

kar podkrepi z rezultati raziskav več avtorjev (prav tam po Sayer, Brookshire, 1993), ki 

potrdijo, da so imeli nadarjeni učenci v heterogenih skupinah in nadarjeni učenci v homogenih 

skupinah boljše percepcije svojih socialnih odnosov in emocionalnega razvoja ter redkejše težje 

šolsko vedenjske probleme kot ostali učenci. A. Chessmann (2007 po Gross, 1986) piše, da 

akceleracija temelji na treh predpostavkah: 

- nadarjeni učenci se učijo hitreje kot njihovi nenadarjeni vrstniki;  

- prilagajanje hitrosti pouka bo izpolnilo nekatere potrebe nadarjenih učencev;  

- vsebina kurikuluma (na vseh ravneh) je primerno in ustrezno zahtevna, a nadarjeni učenci so 

prikrajšani za pravočasen dostop do nje zaradi umetnih in neustreznih ovir (starost/razred).  

D. George (1997) šolsko akceleracijo ali pospešeno napredovanje opiše kot ukrep, katerega 

posledica je, da se učenca uvrsti na stopnjo, ki presega njegovo kronološko starost. Na drugi 

strani L. K. Silverman (1997) opozarja na t. i. negativni Pygmalion efekt128. V teh primerih 

prihaja do tega, da učitelj ne prepozna ali ne pozna nadarjenosti ali talentiranost otroka in od 

njega zahteva toliko, kot se pričakuje glede na njegovo kronološko starost, otrok pa se tem 

pričakovanjem prilagodi. J. Chang (2011), ki je skozi študije primerov raziskoval učiteljeva 

pričakovanja v povezavi z dosežki otrok in s tem Pygmalion efekt, ga je slikovito razložil z 

besedami: »Dobiš, kar pričakuješ.«  

Hitrejše napredovanje ali akceleracijo predpisuje tudi hrvaški dokument Nacionalni okvirni 

kurikulum (CRON) (2010, 204), v katerem lahko akceleracijo na operativni ravni zaznamo kot 

                                            
127 F. Gagne (po Ferbežer, 2009)  omenja še dve znotrajosebni spremenljivki, ki vplivata na  razvoj potenciala in 

to sta motivacija in samospoštovanje.  
128 J. Chang (2011) razlaga, da so negativni Pygmalion efekt nekateri starejši avtorji poimenovali  Rosenthal 

efekt, npr. Rosenthal in Jacobson (1968), Schrank (1969).  
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zgodnješe vključevanje učencev v redno osnovnošolsko izobraževanje ali kot možnost prehoda 

v višje razrede v času istega šolskega leta. Hitrejše napredovanje na Hrvaškem (prav tam) se 

lahko izvede samo znotraj enega predmeta, odločitev o zgodnejšem vključevanju in prehodu v 

višje razrede pa je odvisna od celovite presoje o učinku napredovanja na posameznega učenca 

in ko se enkrat začne izvajati, zahteva pozorno spremljanje učinkov na učenca. Pri sprejemanju 

odločitev o hitrejšem napredovanju se upošteva učenčevo starost, čustveni in telesni razvoj, 

podporo staršev, podporo izobraževalne inštitucije ter učenčevo motiviranost in interes.   

Zgodnejši vstop v šolo in preskok razreda predvidevajo in izvajajo Nemčija, Avstrija, Belgija, 

Slovenija, Španija, Finska, Francija, Nizozemska, Irska, Luksemburg, Poljska, Portugalska, 

Romunija, Švedska, Švica in Velika Britanija (Mönks in Pflüger, 2005). Zgodnejši vstop v šolo 

je tip akceleracije, ki zagotavlja akademske in družbene potrebe mladih nadarjenih otrok 

(Chessman, 2007 po Proctor idr., 1986, 1988). Otroci, ki so neodvisni, motivirani, imajo radi 

vizualne in motorične dejavnosti, kot tudi raziskovalno delo in učenje, so socialno zreli in  

čustveno stabilni, so dobri kandidati za hitrejši vstop v šolo (Rogers, 2002). Ameriški avtor C. 

P. Benbow (1998, 281) govori o t. i. akademski akceleraciji (pospešku), ki izhaja iz spoznanja, 

da se razvoj kompetenc lahko odvija hitreje, kot bi bilo pričakovati glede na starost 

posameznega učenca. Avtor (prav tam) kot najpogostejšo obliko akceleracije za nadarjene 

učence v ameriških129 razmerah navaja preskakovanje razredov, lahko pa gre tudi za koriščenje 

različnih drugih možnosti, kot je zgodnejši vstop v šolo, zgoščevanje kurikula (zaključevanje 

več razredov v enem šolskem letu) in srednješolski tečaji, pri čemer poudari, da vse več šol 

izvaja hitrejše napredovanje in posebne programe za mlajše učence, pri tem pa ostajajo številna 

vprašanja in pomisleki staršev ter učiteljev, ki se nanašajo predvsem na izgubo prijateljstva z 

vrstniki, težave pri namestivi v novo socialno skupino ter čustveno in fizično ne/zrelost. I. 

Ferbežer (2006 in 2008) predstavlja napačne predstave o šolski akceleraciji, ki so se precej 

razširile v slovenskem prostoru, le-te so: akceleracija vodi do problemov v psihološkem smislu, 

razvrščanje otrok v skupine po sposobnostih vodi k elitizmu in da razvrščanje nadarjenih otrok 

v skupine vodi do previsokih pričakovanj in tekmovalnosti.  E. D. Jones in W. T. Southern 

                                            
129 Posebno pozornost namenjajo zgodnejšemu sprejemu nadarjenih otrok v vrtce, saj s tem prihranijo staršem 

stroške za šolanje otroka, preprečijo iztrganje otroka iz njegove socialne skupine, kar se lahko zgodi, če se 

hitrejše napredovanje izvede takrat, ko je otrok že nekaj časa vključen v socialno skupino, in tretji razlog je 

ustrezno pravočasno spodbujanje razvoja sposobnosti nadarjenega otroka, ki ni podrejeno urniku in koledarju. 

Seveda je zgodnejši vstop v vrtec problem, saj se mora otroka obravnavati celostno in proučiti njegove 

kognitivne, učne sposobnosti, kakor tudi telesni, čustveni, socialni razvoj, s tem da na tej stopnji še ni nobenih 

informacij o predznanju na kateremkoli področju, razen informacija staršev. Ameriški avtorji (npr. Robinson in 

Weimer) predlagajo zato baterijo testov (npr. Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence, Revised 

(WPPSI-R), Vineland scale) za presojanje zgodnejšega vstopa otroka v vrtec in prvi razred ameriške osnovne 

šole).  
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(1991, 53) ob raziskavah v tujih šolskih sistemih ugotavljata, da učitelji običajno vidijo 

zgodnejše všolanje in hitrejše napredovanje kot nesprejemljivo možnost za izpolnjevanje 

izobraževalnih potreb nadarjenih otrok, saj je s tem ogrožen njihov socialno-čustveni razvoj. 

Vendar pa raziskave (Rogers, 1991, 24) ne kažejo takšnih posledic, če pa se pojavijo, so manjše 

v primerjavi s tistimi, ki se zgodijo, ko nadarjen učenec obtiči v razredu, ki mu ne omogoča 

razvoja njegovih sposobnosti. A. Chessmann (2007, 4) omenja več raziskav in avtorjev (npr. 

Kulik in Kulik, 1984, 1992), ki opozarjajo na to, da so polemike glede negativnih vplivov pri 

hitrejšem napredovanju manjše na višji ravni šole (tretje VIO oz. srednja šola) kot pri obravnavi 

zgodnejšega vstopa v šolo. I. Ferbežer (2008) opisuje škodljivost akceleracije pri učencih, ki so 

bili napačno uvrščeni zaradi neustrezne evalvacije njihovih sposobnosti, ali za učence, ki so 

imeli vedenjske in osebnostne motnje, povezane z nadarjenostjo. C. P. Benbow (1991), K. B. 

Rogers (2002) in W. T. Southern idr. (1993) so povzeli več tipov130 akceleracije, ki se 

pojavljajo v šolskih sistemih,  kar prikazuje spodnja shema (Shema 19).  

Razredna akceleracija Predmetna akceleracija 

Zgodnejši vstop v šolo Zgoščen kurikul 

Preskok razreda Napredna umestitev / krediti za izpite 

Teleskopska akceleracija Akceleracija glede na predmet 

Kombinacija razrednih in brezrazrednih učilnic Samoregulativna navodila 

Zgodnejši vstop na fakulteto Mentorstvo 

Radikalna akceleracija  

Shema 19: Tipi akceleracije po C. P. Benbow (1991), K. B. Rogers (2002) in W. T. Southern, E. D. Jones in J. C. 

Stanleey (1993) 

 

V zgornji shemi smo s sivino označili tiste tipe akceleracije, ki jih predvideva in priporoča tudi 

slovenski Koncept.  

K. B. Rogers (2002) poudarja pomen zgoščevanja kurikula za nadarjenega učenca, ki 

razbremeni učenca dolgočasja na temeljnih področjih znanja in spretnosti, saj učencem 

dopušča, da obdelajo zahteve kurikula gospodarno in učinkovito. Zgoščen kurikul se običajno 

izvaja v kombinaciji z drugimi tipi akceleracije, da bi zagotovili razvoj otrokovih sposobnosti. 

Uspeh zgoščevanja kurikula je odvisen od natančnosti diagnostičnega preverjanja znanja in 

sposobnosti otroka, ki poda informacijo o tem, kaj otrok že zna, zmore in tako lahko učitelj 

                                            
130 Na univerzi v Iowi (Southern in Jones, 2004) so definirali 18 tipov akceleracije: zgodnji vstop v vrtec, 

zgodnejši vstop v prvi razred, preskok razreda, stalno hitrejše napredovanje, samoregulativna navodila, 

predmetna akceleracija, kombinirani razredi, zgoščevanje kurikula, teleskopski kurikul, mentorstvo, posebni 

kurikularni programi, korespondenčni programi, zgodnejše zaključevanje (matura), vzporedno izobraževanje, 

občasno vključevanje v tečaje študijskih programov, krediti, akceleracija na univerzo, zgodnejši vpis v srednjo 

šolo ali fakulteto.  
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zagotovi diferenciran pristop oz. individualni program za nadarjenega otroka. J. S. Reis in J. S. 

Renzulli (1992) predstavita ugotovitev raziskave (poimenovala sta jo fenomen), ki je pokazala, 

da so učenci v eksperimentalni skupini, za katero so učitelji natančno načrtovali in zgostili 

kurikule za vse učence, dosegli enake rezultate v doseganju bralnih, družboslovnih in 

matematičnih znanj kot v kontrolnem razredu, kjer zgostitev ni bila načrtovana. Avtorja (prav 

tam) predstavita tudi tri temeljne korake v procesu zgoščevanja kurikula za nadarjenega učenca, 

ki so: definiranje ciljev in dosežkov, prepoznavanje in identifikacija učencev, za katere bi 

zgoščevanje kurikula bila ustrezna rešitev za razvoj njihovih sposobnosti, ter izvajanje 

načrtovanega zgoščevanja. Pri zgoščevanju kurikula je ključna notranja organizacija šole.   

Radikalna akceleracija pomeni preskok učenca za tri ali več let/razredov in se izvaja pri 

izjemno nadarjenih učencih. M. U. M. Gross (1993) navaja študijo, s katero dokazuje uspeh 

tega tipa akceleracije, in poudarja, da je treba pozorno spremljati izvajanje individualnega 

programa učenca, ki je preskočil razrede. Povezava tega tipa akceleracije s predmetno 

akceleracijo lahko poskrbi, da nadarjen učenec napreduje tako na akademskem kot na 

čustvenem področju. Avtorica (prav tam) opozarja, da se učitelji tega tipa akceleracije 

poslužujejo izjemno redko (v njeni študiji je 40 izjemno nadarjenih učencev, radikalna 

akceleracija se je izvedla pri devetih).  

Predmetna akceleracija se lahko izvaja le za nekaj predmetov ali samo za enega. K. B. Rogers 

(2002) svetuje, da se izvaja za tiste učence, ki so raven trenutnega razreda že dosegli, primerna 

pa je za učence, ki imajo razvite samoregulacijske zmožnosti. Kakovost učiteljevega dela je 

tako pomembna na različnih področjih razvoja talentov. Več razumevanja je potrebnega zato, 

da bo vzgojno-izobraževalna praksa prilagojena zadovoljevanju individualnih potreb učencev 

(Chessmann, 2007 po Langvogt, 2001). I. Ferbežer (2008) trdi, da je pri presojanju uspešnosti 

šolske akceleracije potrebno upoštevati strukturo otrokove osebnosti, ki mora zadostiti pogojem 

za pospešeno/hitrejše napredovanje in hkrati opozarja, da zgolj diagnosticiranje visokih 

intelektualnih sposobnosti ni zanesljiv podatek za napoved uspešnosti akceleracije, pač pa je 

potreben tudi pospešen socialni, emocionalni in telesni razvoj, kakor tudi zadostno 

obvladovanje predhodnega znanja, spretnosti in navad.  

 

V 1. VIO pri izvajanju akceleracije izvajamo zgodnejši vstop v šolo, razredno in predmetno 

akceleracijo. Kot je navedeno v Beli knjigi (2011) bi bilo potrebno razredno in predmetno 
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akceleracijo po vertikali bolj izkoriščati, kar dokazuje tudi že omenjena empirična raziskava131 

Zavoda RS za šolstvo (Bezić, Deutsch idr., 2011). Pri pouku književnosti v 1. VIO se priporoča 

notranja diferenciacija, kar pomeni, da učenčevim sposobnostim prilagodimo: učne cilje (nabor 

ciljev – tudi iz višjega razreda, kot ga učenec obiskuje); vsebine oz. izbor literarnih besedil, 

priporočenih za višje razrede; interpretacijske in poustvarjalne dejavnosti. A gotovo bi lahko v 

večji meri izkoriščali tudi predmetno akceleracijo. Ni treba, da učenca zadržujemo v npr. 

tretjem razredu, ampak mu omogočimo, da npr. obiskuje pouk slovenščine v 4. razedu, kot 

priporoča Colangelom, N. (Žolnir, 2010) v intervjuju za časopis Delo. Učitelj lahko v okvirih 

notranje diferenciacije individualizira pouk (prvi opis možnosti spodaj), lahko pa se 

organizacijsko uskljajuje z učiteljem 4. razreda in učenec v času pouka slovenščine zamenja 

skupino/razred. Glede na to, da oba učitelja organizirata dejavnosti in urnike na razredni 

stopnji, je usklajevanje toliko lažje. Največja napaka, ki jo lahko učitelj naredi, je ta, da se 

učenec uči to, kar že zna oz. da se ga potiska v dejavnosti, ki mu niso v izziv. Učni načrt za 

slovenščino (2011) predlaga besedila za obravnavo v posameznih razredih. Nekatera besedila 

se celo ponovijo v več razredih (primera spodaj), kar še spodbuja k individualizaciji in 

diferenciaciji dela za učence, ki na literarnem področju zmorejo več.  

 

Opis možnosti za izvedbo akceleracije v 3. razredu ob primerih ciljev iz učnega načrta za slovenščino:  

- Notranja diferenciacija v 3. razredu  

- Učenec, ki zmore več, ima lahko drugačne /zahtevnejše cilje ob enaki vsebini (besedilu).  

- Cilji UN za 3. razreda: ločijo dve skupini motivov za ravnanje književnih oseb, privzemajo zorni kot ene 

književne osebe, izluščijo motive za ravnanje književnih oseb. 

- Cilj za učenca, ki zmore več – cilji UN za 4. razred: oblikujejo stališče do ravnanja književnih oseb in ga 

utemeljujejo, prepoznavajo motive za ravnanje književnih oseb, svoje mnenje utemeljijo z zgledi iz književnega 

besedila.  

- Izbrano besedilo: H. C. Andersen: Cesarjeva nova oblačila (besedilo je priporočeno tako za 3. kot 6. razred) ali 

besedilo S. Makarovič: Kosovirja na leteči žlici (besedilo je priporočeno v obravnavo v 3. in v 4. razredu). 

 

Iste cilje in besedilo lahko učenec uresniči z organizacijo predmetne akceleracije, razlika je v tem, da za 

akceleracijo učitelj potrebuje sklep učiteljskega zbora in staršev ter seveda učenca. 

 

 

Največjo oviro v izvedbi akceleracije lahko predstavlja učiteljev dvom v tako odločitev. N. 

Colangelo (v Žolnir, 2010) kot svetovalec učiteljem akceleracije ne priporoča, če učitelji 

                                            
131 V šolskem letu 2009/2010 je bilo v  vzorcu slovenskih osnovnih šol med četrtošolci 0,2 % akceleriranih 

otrok, v devetih razredih pa 0,5 % otrok (Bezić idr. 2011). 
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menijo, da bodo denimo s preskokom razreda škodili otrokovemu socialnemu razvoju. Toda 

otroci, ki so na tak ukrep pripravljeni, imajo od tega koristi in ne le miselno, ampak tudi 

emocionalno in socialno napredujejo. Poudarja (prav tam), da je treba pregledati različne 

dejavnike in jih pri vsakem učencu posebej pretehtati. Da bi učiteljem to delo olajšali, so na 

Univerzi v Iowi in v Centru za izobraževaje nadarjenih in razvoj talentov razvili lestvice (Iowa 

Acceleration Scale), ki merijo različne dejavnike, od socialne in mentalne zrelosti do 

pripravljenosti staršev, in so v  pomoč pri odločanju. Avtor (prav tam) poudarja, da bi veljalo te 

lestvice testirati tudi v Sloveniji.  

 

6.1.5 Domače branje za spodbujanje nadarjenosti na literarnem področju pri pouku 

književnosti v 1. VIO 

 

Domače branje pomeni učenčevo samostojno branje literarnega dela zunaj šole (doma) in je 

dopolnilo k obravnavanju književnosti v šoli in jo v različnih oblikah poznajo vse teorije in 

prakse književnega pouka (Krakar Vogel, 2004, 108). D. Rosandić (1991) piše, da se vzgojno-

izobraževalno delo pri pouku prepleta in dopolnjuje z domačim branjem, hkrati pa teži k 

skupnim ciljem. Učni načrt za slovenščino (2011, 104) eksplicitno navaja domače branje v 

okviru didaktičnih priporočil za 2. in 3. VIO, kjer piše: / … število književnih besedil, 

obravnavanih pri pouku, naj bo omejeno; besedila izbirajo učitelj in učenci. Učenci doma v 

posameznem šolskem letu preberejo tri čim bolj raznovrstna književna besedila; za četrto 

domače branje štejemo tudi besedilo, ki ga pri pouku obravnavamo po metodi dolgega branja 

… /. Hkrati pa učni načrt (prav tam) učitelju prepušča veliko mero izbirnosti pri izbiri literarnih 

del po vsej vertikali osnovne šole, tudi za domače branje, kar lahko velja tudi v 1. VIO. Prvo 

VIO je pri pouku slovenščine usmerjeno v proces opismenjevanja, ki  mora biti, kot smo že 

navedli, individualizirano. To se odraža tudi pri pouku književnosti, saj se pokažejo razlike med 

učenci v predznanju na področju zmožnosti branja (nekateri sprejemajo besedilo preko 

poslušanja, drugi pa že preko lastnega glasnega ali tihega branja). Če sledimo načelu 

spodbujanja individualnega napredka učenca, potem je lahko domače branje v 1. VIO 

priložnost za diferenciacijo in individualizacijo pouka. Lahko pa se domače branje v 1. VIO 

povezuje tudi z družinskim branjem, z metodo dolgega branja ali z branjem na deževen dan, kar 

prav tako priporoča učni načrt za slovenščino (2011). Avtorica B. Krakar Vogel (2004) opredeli 

dve metodi obravnave domačega branja, in sicer klasično in alternativno. V klasično metodo 

spada frontalna razlaga, individualno delo učenca ter pogovorna metoda, v skupino 
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alternativnih metod pa uvršča: aktualizacijo z ustvarjalnim pisanjem, miselne vzorce, 

ilustracije, stripe, kvize, uganke. Artikulacijo učne enote, v kateri z alternativnimi metodami 

pristopimo k preverjanju oz. obravnavi besedila, prebranega za domače branje, predstavljamo 

na primeru spodaj. 

 

Primer načrtovanja in izvedbe domačega branja v 3. razredu osnovne šole ob besedilu Ele Peroci: Moj 

dežnik je lahko balon, ki spodbuja razvoj bralne zmožnosti in omogoča individualizacijo  

Domače branje 

Ela Peroci: Moj dežnik je lahko balon 

 

Z učenci se dogovorimo, da bodo samostojno doma prebrali knjigo Ele Peroci z naslovom Moj dežnik je lahko 

balon. Dogovorimo se tudi za časovni okvir. Učenci dobijo tudi bralni list, ki ga ob ali po branju tudi 

izpolnjujejo.  

 

Bralni list za učence  

DOMAČE BRANJE 

UČENEC:  ___________________________     DATUM: _____________________________   RAZRED: ____________________________ 

KNJIGA: ______________________________________________________ 

PODATKI O KNJIGI KNJIŽEVNE OSEBE  NAJBOLJ …  

Avtor:  
 
 
Ilustrator:  
 
Založba: 
 
 
In še:  

Glavne književne osebe: 
 
 
 
Stranske književne osebe: 
 
 
 
Opis najbolj zanimive osebe:  

  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 

Zanimiv dogodek: 
 
 
 
 
 
Zanimiva poved: 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
  
 

MOJA OCENA KNJIGE (obkroži) : 1  2  3   4   5   ker, _________________________________________ 
 
MOJE MNENJE O VSEBINI:  
 

MNENJE SOŠOLCA: 
 

MNENJE UČITELJICE: 
 

 

(Prirejeno po Danici Gotlih in Ani Perović, profesorici slovenščine na OŠ bratov Polančičev, Maribor) 
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Ko učenci besedilo preberejo, organiziramo učno enoto, v kateri lahko preko didaktične igre in drugih metod 

spremljamo in preverimo, kako so učenci receptirali prebrano besedilo.  

 

                                                                         1. UVOD Z MOTIVACIJO  
Didaktično 

oblikovanj

e 

didaktične 

komunikac

ije 

Razvijanje didaktične komunikacije 

Učiteljica Učenci 

 

Motivacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Motivacija - igra ACTIVITY s poenostavljenimi pravili 

Uvedba z razgovorom: A poznate igro Activity? Kakšna 

pravila tam veljajo? 

Učencem razdelimo kartončke z navodili. Na njih imajo 

zapisane besede/besedne zveze in tri znake: 

Pantomima 

 

 
Risanje 

 
 

Govor 

 

 
 

2. Izvedba igre  

Učitelj spremlja,  kako učenci  reagirajo, povezujejo, najdejo 

pojme.  

 

 

 

 

 

Kartončki:  
TRATA 

OB 

POTOKU 

 
 

DEŽNIK 

 

RDEČA 

ŽOGA

 

KLOBUČARI

JA 

 

BABICA 

 

KREGA- 

NJE 

 
 

VSEVID 

 

JELKA 

 
 

IGRA 

 

LJUBLJA

NA 

 

MAMA 

GLEDA 

SKOZI 

OKNO 

 
 

 

POTOK 

 

JEZA 

 

DOMIŠLJIJA 

 

DEŽNIK 

JE 

BALON

 

PRAVLJI

CA 

 

OČKA 

 

SONČEN 

DAN 

 

SREČA 

 

PARK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najprej  se dogovorimo o pravilih igre, 

in sicer pomen znakov. 

Pri pantomimi nič ne govorim, pokažem 

število besed na začetku.  

Pri govorjenju ne smem uporabiti 

besede, ki je na listku zapisana, lahko 

povem, koliko besed vsebuje rešitev.  

Pri risanju ne smem pisati črk oz. besed 

in ne govoriti, lahko napišem, koliko 

besed ima geslo.  

 

Učitelj spremlja,  kako učenci  reagirajo, 

povezujejo, najdejo pojme.  

 

 

Sošolcem morajo predstaviti (ali samo z 

gibom, besedo ali risanjem na tablo) to 

besedo/besedno zvezo, ki je povezana s 

knjigo, ki smo jo prebrali – Moj dežnik 

je lahko balon. Izberemo poljubno 

število kartic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=m90KR-lQXCAl6M&tbnid=--E2-eL6h-qpCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.livestrong.com/article/560410-pantomime-activity-for-kids/&ei=i7V7U4yJPIX-yAOt-YGABA&bvm=bv.67229260,d.bGQ&psig=AFQjCNEOphpSgx6Y5uOZolD2zzn4Wao_Zw&ust=1400702678289362
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=m90KR-lQXCAl6M&tbnid=--E2-eL6h-qpCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.livestrong.com/article/560410-pantomime-activity-for-kids/&ei=i7V7U4yJPIX-yAOt-YGABA&bvm=bv.67229260,d.bGQ&psig=AFQjCNEOphpSgx6Y5uOZolD2zzn4Wao_Zw&ust=1400702678289362
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=m90KR-lQXCAl6M&tbnid=--E2-eL6h-qpCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.livestrong.com/article/560410-pantomime-activity-for-kids/&ei=i7V7U4yJPIX-yAOt-YGABA&bvm=bv.67229260,d.bGQ&psig=AFQjCNEOphpSgx6Y5uOZolD2zzn4Wao_Zw&ust=1400702678289362
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3.Okrogla miza 

Sedežni red uredimo tako, da imajo učenci občutek okrogle 

mize.  

Napovemo:  

»Sedaj bomo izvedli okroglo mizo o knjigi Ele Peroci z 

naslovom Moj dežnik je lahko balon.« 

Razgovor:  

- Kaj to pomeni, da bomo imeli okroglo mizo, če pa nimamo 

okrogle mize? (Če smo v krogu, se lažje pogovarjamo o 

nečem in vsi se vidimo, vsi smo enakovredni) 

- Zakaj običajno organiziramo okroglo mizo? (Pogovor o 

pomembnih stvareh, kjer je pomembno mnenje vsakega, ki 

sedi za to okroglo mizo) 

- Potrebujemo pa tudi vodjo okrogle mize, ki bo dajal 

besedo posameznim članom omizja in odpiral nove teme. 

(Določimo otroka, ki  kaže voditeljske sposobnosti in za 

katerega vemo, da je knjigo z veseljem prebral – lahko se z 

njim dogovorimo tudi kak dan prej. Temu učencu damo 

tudi kartončke z vprašanji za pomoč. Mu pa tudi pred tem 

povemo, da mora postaviti pravila pogovarjanja v skupini: 

govorimo po vrsti, da mora paziti na učence, ki bodo ves 

čas tiho in jih prijazno zaprositi za besedo, npr. Kaj pa ti 

misliš? Bi ti kaj dodal?) 

- Učitelj v pogovor vstopa, ko se povsem zatakne, moderira, 

ko učenec ne zmore. Lahko tudi zamenjamo dva ali več 

učencev pri vodenju.  

 

Učenci poslušajo navodilo, sodelujejo v 

pripravi prostora in v razgovoru o 

okrogli mizi. Pred seboj imajo tudi 

knjige in izpolnjene delovne liste.  

Sodelujejo pri določanju pravil okrogle 

mize.  

Z učencem, ki bo okroglo mizo vodil, 

vodimo razgovor pred učno uro, lahko se 

tudi pripravi. Na voljo ima vprašanja.  

Vprašanja za vodjo:  
1. Kdo je avtor knjige? 

2. Kdo jo je ilustriral? 
3. Kakšna deklica je Jelka? 

4. Kako so Jelkino  igro  videli starši? 

5. Zakaj se je Jelka igrala sama? 
6. Kako je Jelka  rešila problem tega, da se 

ni imela s kom igrati? 

7. Kje je pristala Jelka z dežnikom? 
8. Kje je dežnik nosil Jelko? 

9. Za koga je Jelka izbrala klobuke? 

10. Po čem hrepeni Jelka? 
11. Zakaj Jelka ne potrebuje klobuka? 

12. Kam bi ti poletel, če bi imel dežnik 
balon? Opiši, kaj bi videl? 

13. Kakšna je dežela Klobučarija? 
14. Dokončaj povedi: ČE BI BIL VSEVID, 

BI … 
15. Dokončaj poved: ČE BI IMEL 

ČAROVNIŠKI KLOBUK, BI … 

16. Kateri klobuk v Klobučariji bi izbral ti? 
17. Kako bi  dokazal, da je knjiga pravljica? 

18. Kateri del pravljice ti je všeč? 

19. Kateri del pravljice ti ni všeč? 
20. Zakaj bi učencem iz 2. razreda svetoval, 

da preberejo to pravljico? 

21. Katera misel iz knjige je zate najboljša? 
Zakaj? 

22. Katera vprašanja se ti pojavljajo sedaj, 
ko si pravljico dobro prebral? 

23. Kako bi na kratko povedal obnovo 

celotne pravljice? 
24. Katera čustva se pojavijo pri osebah v 

pravljici? 

25. Kateri predmet bi še lahko spremenil v 
kaj  čudežnega?  

26. Kako bi nadaljeval: MOJ ČEVELJ JE 

LAHKO … 
27. Kako bi nadaljeval: MOJ SVINČNIK JE 

LAHKO … 

28. Kako bi nadaljeval: MOJ STOL  JE 
LAHKO … 

Napoved  

ogleda 

lutkovne 

predstave 

»Sedaj si bomo ogledali še kratko lutkovno predstavo Moj 

dežnik je lahko balon.« 

Si ogledajo predstavo na spletni 

povezavi:  

https://www.youtube.com/watch?v=U1E

7Gkwk-5c 
2. BRANJE IN LITERARNOESTETSKO DOŽIVETJE 

Didaktično 

oblikovanj

e 

didaktične 

komunikac

ije 

Razvijanje didaktične komunikacije 

Učiteljica Učenci 

NOVE 

NALOGE 
1. OBNOVA BESEDILA 

a) Navodila in kriteriji 

Učencem naročimo,  da napišejo obnovo pravljice Moj dežnik je 

lahko balon. Preden zapišejo obnovo, se dogovorimo za kriterije 

dobre obnove. 

 

 

 

Poslušajo navodila, sodelujejo pri 

oblikovanju kriterijev: 

- Pišemo v tretji osebi (to pravilo 

učencem predstavimo tako, da jim 

povemo, da ne pišejo, kaj je nekdo 

povedal, ampak to spremenijo v 

povedi – Babica je rekla, da mora 

…).  

https://www.youtube.com/watch?v=U1E7Gkwk-5c
https://www.youtube.com/watch?v=U1E7Gkwk-5c
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b) Vrstniško vrednotenje 

Ko učenci napišejo obnove, zamenjajo obnove in preberejo 

sošolčevo obnovo. Pozorni so na vse tri kriterije. Učenci sošolci 

na list, ki so ga izpolnjevali ob branju, napišejo, kaj je  v obnovi 

dobrega in kaj  mora popraviti. (Bralni list: DOMAČE BRANJE)  

c) Kasneje povratno informacijo na enak delovni list  

doda še učiteljica – lahko po pouku.  

- Besedilo ima UVOD, JEDRO, 

ZAKLJUČEK 

(Uvod – odgovor na vprašanje: Kdo 

je Jelka, kje živi, kaj dela?  

Jedro: Kaj se je zgodilo? Zakaj je 

Jelka odletela? Kam je odletela? Kaj je 

tam videla in počela? Koga je srečala? 

Kako se je vrnila? 

Zaključek: Kako se konča pravljica?) 

- Pazimo na pravopisna pravila. 

Interpretativno 

branje 

 

Izzovemo kakšnega učenca, da interpretativno prebere 

poljubno izbran del besedila.  

 

Analiza 

dela 

Kratek zaključni razgovor: 

Učiteljica poda  učenem svoje ugotovitve  glede branja, 

sodelovanja, ustvarjalnosti.  

Sodelujejo v refleksiji.  

Poslušajo povratno informacijo 

učiteljice.   

 
 

 

Učitelj skozi tako enoto spremlja naslednje elemente:  

- osebne odzive, odgovore otrok, 

- ideje učencev, 

- razumevanje teme, 

- zmožnost tvorbe besedila, 

- metakognitivne zmožnosti. 

 

Ena od alternativnih metod za izvedbo domačega branje je tudi t. i. obrnjeno učenje132 (ang. 

flipped learning). Obrnjeno učenje spodbudi aktivno vlogo učenca, učenec v šolo pride že 

pripravljen, zato lahko sprašuje, komentira, interpretira, rešuje probleme, učitelj ga usmerja, 

spodbuja, skrbi za ustrezno zahtevnost novih nalog. Obrnjeno učenje je v osnovi vezano na 

rabo IKT tehnologije, saj učenec pred učno uro (doma) pogleda posnetek, ki mu ga pripravi 

učitelj, pa vendar se kažejo vzporednice z organizacijo ure, namenjene domačemu branju, kot 

smo jo predstavili v primeru. Obrnjeno učenje spodbudi sodelovalno delo v razredu, zahteva pa 

tudi fleksibilno organizacijo.  

V slovenskem šolskem prostoru, tudi v 1. VIO,  sta se razširila dva pripomočka, ki spodbujata 

in usmerjata branje knjig za domače branje, in sicer: Skrivni dnevnik ustvarjalnega branja 

(Blažić, 2000) ter zbirka Domače branje Knjiga pod nosom (Mladinska knjiga, 2008–2014). Pri 

                                            
132 Začetnika izvajanja metode obrnjenega učenja sta ameriška učitelja  Jonathan Bergman in Aaron Smith, ki sta 

leta 2012 izdala priročnik Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day. Metoda se 

vedno bolj uveljavlja v slovenskih šolah.  
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obeh gre za pripomoček, ki je v podporo domačemu branju in razvijanju vseživljenjske potrebe 

po branju. Empirična raziskava avtorice R. Škamperle (2013), izvedena med osnovnimi šolami 

na slovenskem Krasu, je pokazala, da učitelji 1. VIO izbirajo besedila za domače branje glede 

na primernost starostni stopnji učencev (57 %) in manj glede na učni načrt, učencem pa 

naročajo, da morajo prebrati 2 do 4 besedila na leto, največkrat tri, pretežno izbirajo prozna 

besedila133. V isti raziskavi se pokaže tudi to, da učitelji 1. VIO vidijo v domačem branju 

pretežno priložnost za razvoj bralne pismenosti, dobra tretjina anketiranih učiteljev 1. VIO 

domače branje tudi ocenjuje.  

V raziskavi (prav tam) se tudi pokaže, da le 29 % učiteljev 1. VIO učencem prepušča izbiro 

besedila za domače branje (zanimivo, da tudi v 2. VIO ta odstotek ne preseže 30 % vključenih 

učiteljev). R. Logar (2013) je v svoji diplomski raziskavi ugotovila, da kar 38,5 % anketiranih 

učiteljev tretjih razredov ne izvaja domačega branja, kljub temu, da je le-to obvezno. Obe 

zgoraj navedeni avtorici (Škamperle, 2013, Logar, 2013) ugotavljata, da večina preverjanj 

domačega branja v 1. in 2. VIO poteka po stereotipnih postopkih, kot so npr. odgovori učencev 

na učiteljeva vprašanja ali reševanje nalog o prebranem.  

 

Domače branje je nadgradnja in dopolnilo branja v okviru rednega pouka slovenščine – 

književnosti. Domače branje lahko tudi individualiziramo. Domače branje teži k enakim ciljem 

kot redni pouk književnosti in ti so: doseči določeno raven književne izobrazbe, razviti kulturo 

branja, razviti ustvarjalne sposobnosti učencev in književni okus, omogočiti bogatejše in 

polnejše življenje, zgraditi celovit pogled na svet (Rosandić, 1991). Poleg tega pa domače 

branje spodbuja tudi družinsko branje. P. Kropp (2000, 32) poudarja pomen vrednot in vedenja 

v družini in s tem vloge staršev pri izgradnji in vzdrževanju motivacije za branje. Še posebej v 

predšolskem obdobju in na začetku šolanja je ta vloga zelo pomembna, kar dokazujejo že 

navedene raziskave, ki poudarjajo predvsem pomen vsakodnevnega glasnega branja otroku, 

dokler otrok to želi. Domače branje je priložnost, da starši z otrokom berejo (boljši bralci tega 

verjetno več ne želijo), lahko pa starši z učenci razpravljajo o prebranem v neformalnem in 

sproščenem duhu. Omenili smo že t. i. metodo  »obrnjenega učenja«, ki spodbuja ravno to 

pripravo na bralne in poustvarjalne dogodke, ki sledijo v šoli. Vloga učitelja se kaže v 

ozaveščanju staršev, usmerjanju v izbiro knjižnega gradiva, mogoče tudi v spodbudah, ki 

                                            
133 Avtorica raziskave, R. Škamperle (2013) je ugotovila, da so anketirani učitelji v 1. VIO najpogosteje za 

domače branje izbirali naslednje avtorje in besedila: Tone Pavček: Juri Muri v Afriki; ljudska pravljica: Zlata 

ptica; Dragotin Kette: Šivilja in škarjice; Svetlana Makarovič: Kosovirja na leteči žlici; Svetlana Makarovič: 

Pekarna Mišmaš; Svetlana Makarovič: Veveriček posebne sorte; Ela Peroci: Moj dežnik je lahko balon; Desa 

Muck: Anica in grozovitež; Saša Vegri: Jure kvak kvak.  
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poudarjajo pomen in učinke družinskega branja na dosežke otrok. Starši so v procesu 

odkrivanja in dela z nadarjenim učencem pomemben partner. Prispevajo lahko predloge, 

izkušnje, opozarjajo na močna in šibka področja otroka. Zato je v procesu odkrivanja 

nadarjenih otrok priporočen večstranski pristop k identifikaciji, ki vključuje opazovanje 

vzgojiteljev/učiteljev in mnenje staršev, ki lahko posredujejo koristne informacije o otrokovem 

razvoju (Glogovec in Žagar, 1990; Cvetković Lay, 2002).  

 

6.1.6 Dnevi dejavnosti za spodbujanje nadarjenosti na literarnem področju kot del 

obveznega programa  

 

Dnevi dejavnosti so opredeljeni kot tisti del obveznega izobraževanja osnovne šole, ki 

medpredmetno povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne 

šole in katerih cilji so omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanja, 

pridobljenega pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje tega znanja in 

njegovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanja in 

odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju (Koncept dni dejavnosti, 

1998). V šolskem letu je 15 dni dejavnosti, in sicer v prvem VIO v vsakem razredu (štirje 

kulturni dnevi, trije naravoslovni dnevi, pet športnih dni in trije tehniški dnevi). Koncept (prav 

tam) tudi določa, da dnevi dejavnosti vzpodbujajo vedoželjnost, ustvarjalnost in 

samoiniciativnost učenk in učencev, jih usposabljajo za samostojno opazovanje izkušenj in 

znanja, za razvijanje spretnosti ter za samostojno reševanje problemov. Kulturni dnevi so tisti, 

ki omogočajo pridobivanje teh znanj in spretnosti tudi na literarnem področju, saj učitelj cilje in 

vsebino določa v skladu z delovnim načrtom šole. Kulturni dnevi so namenjeni temu, da učenci 

spoznavajo različna jezikovna, družboslovna in umetnostna področja, naravne vrednote in 

vrednote človeške družbe ter jih med seboj povezujejo (Koncept, 1998), pri čemer predlaga tudi 

vsebine s področja slovenščine, tudi književnosti (npr.: priprava in izvedba srečanja z 

umetnikom, kulturnim delavcem, obisk filmskega ali dramskega gledališča oz. kulturno-

umetniške ustanove vsaj enkrat letno, ogled knjižne razstave, pisanje umetnostnih in 

neumetnostnih besedil, priprava in izvedba literarnega natečaja, srečanja mladih književnih 

ustvarjalcev, oblikovanje knjižne razstave, seznanitev z elementi gledališke uprizoritve, 

oblikovanje lutkovnega gledališča …). Učenci, ki zmorejo več, lahko na kulturnem dnevu 

odigrajo posebno vlogo, saj jih lahko angažiramo na več področjih:  

- lahko so novinarji, ki izvedejo intervju s književnikom, katerega dela so že prebrali;  
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- pripravijo knjižno razstavo ali so vodiči po njej; 

- pišejo in predstavijo lastna umetnostna besedila; 

- sodelujejo v okroglih mizah s starejšimi učenci;  

- improvizirajo na določene književne teme;  

- vodijo pripravo uprizoritve … 

 

6.2 Oblike in dejavnosti razširjenega programa OŠ za spodbujanje nadarjenosti na 

literarnem področju  

 

M. Urbančič - Jelovšek (2003) poudarja, da nadarjeni učenci ne morejo povsem zadovoljiti 

svojih izobraževalnih potreb v okviru rednega pouka, ki je namenjen predvsem učencem s 

povprečnimi sposobnostmi. Njihovi interesi segajo izven okvirov rednega pouka, zato je 

potrebno nuditi nadarjenim t. i. obogatitvene programe ali razširjene programe in pospešene 

programe ali programe akceleracije. 20. člen Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63/13 z 

dne 26. 7. 2013) določa razširjeni program OŠ, ki obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, 

dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti in pouk neobveznih izbirnih predmetov. D. 

Piciga (1992 po Dar in Resh, 1986) priporoča, da je ločevanje učencev čim bolj redko, 

fleksibilno, prožno. Pri tem naj se zadosti petim pogojem, ki še posebej veljajo v situaciji 

ločevanja mlajših nadarjenih učencev iz njihove matične skupine:  

- do ločevanja naj pride čim pozneje; 

- učenec naj se uči na različnih nivojih različnih predmetov in v različnih socialnih 

skupinah in med temi nivoji naj bo omogočen prehod;  

- razlikovanje po sposobnostih naj ne temelji na dolžini šolanja in vsebinah;  

- o ločevanju naj se odloča otrok, torej naj bo izbirno;  

- ločevanje naj bo občasno in naj omogoča čimprejšnje vključevanje nazaj v skupino.  

V poglavjih o skupinskem delu in akceleraciji smo navajali avtorje in raziskave, ki negirajo 

zgornja priporočila. Tovrstna priporočila je težko posplošiti na celotno populacijo, saj je treba 

učence, ki zmorejo več, obravnavati kot individuume. Zato še enkrat poudarjamo ključne 

kriterije za sprejemanje odločitev pri ločevanju otroka iz matične skupine/razreda. Ti so: 

predznanje otroka, ustrezna zahtevnost nalog za učenca, motivacija otroka, socialno in čustveno 

počutje otroka.  
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Kot je bilo že navedeno, se najpogosteje navajajo tri oblike oblike dela z nadarjenimi učenci: 

akceleracija, obogatitev in ločevanje (tudi Koren-Ivezić Pasini, 1989, Cvetković-Lay, 2002, 

Maksić, 1998). V nadaljevanju se bomo osredotočili tudi na tisti del, ki mu pravimo 

obogatitveni program (tekmovanja, sobotne šole).  

D. George (2003) obogatitvenim dejavnostim pripisuje naslednje vloge:  

- razširitev in poglobitev pridobljenih izkušenj; 

- zagotavljanje izkušenj in aktivnosti izven rednega kurikula; 

- razvijanje nadarjenosti in talentiranosti najuspešnejših učencev, 

- poudarjanje kvalitetnega razvoja veščine mišljenja bolj kot kvantitativno kopičenje 

dejstev, 

- poudarjanje procesa učenja bolj kot vsebino;  

- omogočanje raziskovanja tistih znanj, ki v rednem programu niso prisotna;  

- razvijanje veščine kvantitativnega mišljenja, ki vključuje razumevanje predmeta in 

možnost razumevanja osnovnih načel  ter sposobnost generalizacije.  

 

6.2.1 Dodatni pouk za spodbujanje nadarjenosti na literarnem področju kot del 

razširjenega programa 

 

11. člen Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63/13 z dne 26. 7. 2013) določa, da šola 

nadarjenim učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim 

prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge 

oblike individualne in skupinske pomoči in v 23. členu definira dodatni pouk, kot tistega, ki se 

organizira za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja. V Beli 

knjigi (2011, 48) lahko med splošnimi strategijami in ukrepi za zvišanje pravičnosti v šoli 

najdemo tudi ukrepe, ki spodbujajo kakovost in odličnost v šolskem sistemu, kot so manjše 

učne skupine in diferenciran pouk, dodatni pouk, natančno usmerjene spodbude v podporo 

posebej nadarjenim učencem. Bela knjiga (2011, 109) ocenjuje tudi uspešnost izvajanja 

dodatnega pouka v zadnjih desetletjih in navaja, da ta oblika pouka za zmogljivejše učence ni 

tako dosledno izvajana kot dopolnilna učna pomoč šibkejšim oz. dopolnilni pouk. N. Tancer 

(1987, 109) je zapisal, da so učenci, ki bi lahko hitreje napredovali, močno oškodovani z zgolj 

frontalno obliko učnega dela in da od njih pri pouku ne zahtevamo toliko, kolikor bi lahko po 

svojih sposobnostih tudi dali, njihova aktivnost se pogosto zreducira na ponavljanje tistega, kar 

že znajo in na pasivno spremljanje aktivnosti drugih učencev. Pri dodatnem pouku učitelj 
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sistematično in načrtno omogoča doseganje optimalnega napredka nadarjenih otrok. Učitelji pri 

dodatnem pouku delajo z manjšo skupino otrok, kar jim omogoča intenzivnejše in bolj 

individualno prilagojeno delo. Izkušnje kažejo, da dodatni pouk pogosto ni sistematično 

načrtovan. V okviru ur, namenjenih dodatnemu pouku v 1. VIO, učitelji več časa namenjajo 

jezikovnemu delu pouka, delu z neumetnostnimi besedili kot pa  književnosti. Prav tako lahko 

na osnovi izkušenj in dela z učitelji ugotavljamo, da se več ur dodatnega pouka v 1. VIO 

namenja pripravi na tekomovanje, kot je tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo 

priznanje, ki poteka od 2. razreda naprej. T. Skok (2008) empirično ugotavlja, da se v prvem 

VIO OŠ najpogosteje izvajajo učna diferenciacija, dodatni pouk in dodatne naloge kot oblike 

dela z nadarjenimi ter da to delo poteka v večini primerov v matičnem razredu. F. Strmčnik 

(1987) funkcijo dodatnega pouka opredeli kot pomoč učencem, da spoznavajo in razvijajo 

svoje zmožnosti in nadarjenosti, samozavest, veselje do raziskovanja, ustvarjanja. Namen 

dodatnega pouka pa F. Strmčnik (prav tam) strne v tri ključne elemente: globlje dojemanje učne 

vsebine, transfer znanja z enega na drugo področje in dvig zahtevnosti. Tako lahko apliciramo 

vse tri namene dodatnega pouka po F. Strmčniku na dodatni pouk v 1. VIO, ki sistematično in 

načrtno sledi ciljem književnosti ter omogoči nadgradnjo in poglobitev bralne kompetence na 

literarnem področju. Učitelj lahko tudi pri dodatnem pouku, ali pa pri njem še bolj intenzivno, 

deluje in spodbuja na več ravneh. 

- Za globlje dojemanje vsebine lahko poglobljeno dela na enakem besedilu, kot ga je 

obravnaval pri rednem pouku. Poglobitev učitelju omogoča tudi ukvarjanje s cilji, ki 

presegajo cilje tekočega razreda.  

- Transfer znanja z enega na drugo podočje pri dodatnem pouku lahko pomeni priložnost za 

prenos veščin interpretacije, poglabljanja na druga, nova besedila, avtorje. 

- Dvig zahtevnosti pri dodatnem pouku se nanaša na cilje, ki jih učitelj postavi pred učence in 

z njimi pokaže visoka pričakovanja do učencev. Kot smo omenjali že pri Vigotskem, mora 

učitelj pred učence, ki kažejo znake nadarjenosti, postaviti naloge, ki so tudi zanje v 

območju bližnjega razvoja in omogočajo tudi njim napredovanje. M. Štraus (2008  po 

Young, 1999 in Milne, 2006) navaja, da imajo učinkovite šole poleg drugih dejavnikov 

(močno vodstvo, dobri odnosi med vodstvom in učitelji, dobro sodelovanje s starši) tudi 

visoka pričakovanja učiteljev do učencev. Prav tako M. Štraus (2008) piše, da se dimenzije 

kakovostnega učnega okolja nanašajo na pedagoške pristope, ki ustvarjajo takšno klimo v 

razredu, ki izrazito podpira na učenje osredotočeno produktivno sodelovanje med učenci in 

učiteljem: eksplicitni kriteriji uspešnosti, socialna podpora, samousmerjanje ter visoka 
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pričakovanja do vseh učencev. Avtorji evalvacijske študije (Štraus idr., 2008) pišejo o 

pomenu visokih pričakovanj kot temelju spodbud in podpore učencem ter opozorijo na 

negativne učinke nizkih pričakovanj. Visoka pričakovanja niso statična in vnaprej določljiva 

kategorija, ampak pomenijo kompleksno strokovno presojo, kdaj konkretnemu učencu 

postaviti kakšne zahteve, pri čemer je ključno, da se visoka pričakovanja gojijo do vseh 

učencev, saj se npr. sama diferenciacija pogosto izvaja tako, da so učenci, ki bi od visokih 

pričakovanj pridobili največ, bili deležni znižanih pričakovanj. Dodatni pouk je tako lahko le 

še ena od možnosti, da se učence ustrezno usmeri v njim prilagojene in ustrezno zahtevne 

aktivnosti.  

 

6.2.2 Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje za spodbujanje 

nadarjenosti na literarnem področju kot del razširjenega programa 

 

Tekmovanja in priprava nanje je ena od možnosti za nadgrajevanje in poglabljanje ciljev, ki jih 

učenci dosegajo znotraj rednega pouka, pri čemer gre za obogatitveno dejavnost. Na področju 

pouka književnosti se izvaja Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje, ki se 

je v šolskem letu 2008/2009 razširilo tudi v 1. VIO in v njem sodelujejo tudi učenci od 2. 

razreda naprej. Cilji tekmovanja so: širjenje in poglabljanje znanja slovenščine, primerjanje 

znanja slovenščine med učenci in dijaki, popularizacija slovenščine oz. spodbujanje branja 

leposlovja, spodbujanje učencev in dijakov k študiju slovenskega jezika in književnosti; 

odkrivanje za slovenščino nadarjenih učencev, uvajanje mladih v samostojno raziskovalno delo 

in uporabo literature s področja slovenščine ter spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in 

okolij (Pravilnik o tekmovanju, 2. člen, 2014). I. Saksida (2014) mu pripisuje motivacijske, 

bralno-razvojne cilje ter cilje, povezane z individualizacijo in diferenciacijo. Število 

tekmovalcev v 1. VIO je od uvedbe vseskozi naraščalo. V šolskem letu 2013/2014 je tekmovalo 

5529 drugošolcev (pomeni tretjina generacije) in 6202 tretješolcev (Saksida, 2014 po DMFA).  

Teorijo komunikacijskega pouka književnosti seveda povežemo tudi s pripravo na tekmovanje 

in s tekmovanjem samim. Tako je vloga učenca, da soustvarja besedilno stvarnost, prek »igre« 

vstopa v dialog z besedilom, ob tem spoznava prvine, iz katerih je sestavljeno besedilo, ter 

različne kontekste (Saksida, 2008, 30). Vloga učitelja je, da usmerja dejavnosti, spodbuja 

pogovor, opozarja na prezrte sestavine besedila in sodeluje v procesu tvorjenja pomena z 

lastnim razumevanjem, kot bralec daje zgled mladim bralcem (prav tam). Komunikacijski 

model pouka književnosti usmerja učitelje, mentorje k zavestnemu ločevanju literarnoestetske 
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komunikacije (ki poteka med besedilom in učiteljem ter besedilom in učencem) in didaktične 

komunikacije. Prav pri razvijanju slednje je pomembno, da se učitelj/mentor pri pripravi na 

tekmovanje nasloni na poznavanje razvojne psihologije, otrokovih recepcijskih sposobnosti in 

bralnih spretnosti. Mentor znotraj tega razmisli, s katerim izbranim besedilom bo še dodatno 

»otroke senzibiliziral za recepcijo besedila, pripravil njihove horizonte pričakovanj, odločil se 

bo, kateri košček recepcijskih zmožnosti bo razvijal v okviru interpretacije, in na katere sprva 

prezrte besedilne signale bo opozoril otroka« (Kordigel Aberšek, 2008, 75). Didaktični pristopi 

in strategije dela v pripravi na tekmovanje, ki običajno pomeni tvorbo razlagalnega spisa, naj 

bodo usmerjene tudi v merila za vrednotenje, in sicer: razumevanje, osebni odziv in njegova 

prepričljivost, zgradba besedila, jezikovna pravilnost.  

Zbirka priporočil (http://www.zrss.si/default.asp?rub=2196) za pripravo na tekmovanje, ki jih pripravlja 

državna komisija za Tekmovanje za Cankarjevo priznanje pod vodstvom Igorja Sakside,  vsako 

leto prinaša napotke, da naj v času priprave na tekmovanje učenci pišejo, pripovedujejo primere 

razlagalnih besedil ob navodilih in naj jih skupaj z učiteljem vrednotijo, tako bo učitelj 

učencem omogočil, da merila za vrednotenje razumejo. Izbrana tema vsakoletnega tekmovanja 

in cilj branja besedil, ki so izbrana, so vselej povezani z operativnimi cilji iz UN za slovenščino 

in le-ti običajno nakazujejo številne dejavnosti, ki jih lahko izvede učitelj z učenci  med 

pripravo na tekmovanje v razredu. Z organizacijskega vidika lahko učitelj zagotovi 

individualizirano in diferencirano delo v razredu ali pa projektno delo v času dodatnega pouka s 

skupino otrok.  

Spodnja preglednica (Preglednica 10) prikazuje izbrana besedila, teme in tipe nalog tekmovanja 

za Cankarjevo priznanje  1. VIO od leta 2008  naprej (zbrano po arhivu  www.zrss.si: Tekmovanje za 

Cankarjevo priznanje). Vse naloge smo analizirali z vidika štirih procesov razumevanja (priklic, 

sklep, interpretacija in integracija, raziskovanje in vrednotenje), ki jih preverja tudi raziskava 

PIRLS (Doupona Horvat idr., 2011).   
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Preglednica 10: Izbrana besedila, teme, tipi nalog Tekmovanja iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje 1. 

VIO od leta 2008 naprej ter analiza nalog 

Šolsko leto:  Izbrano delo:  Tema 

tekmovanja:  

Tip naloge za tekmovanje:  

2008/2009 Desa Muck: 

Anica in 

grozovitež 

Jaz v svetu, ki 

se spreminja 

Napiši svoje mnenje o knjigi Anica in grozovitež. Kaj ti je 

bilo všeč? Kaj meni Anica o Mojci in Mojca o Anici? Kako 

bi to razložili tebi? Napiši Aničin dnevnik o sobotnem 

večeru. Pomagaj si z dogodki iz knjige.  

Analiza naloge zajema tri stopnje razumevanja, in sicer zahtevajo od učencev izpeljavo preprostega sklepa 

(Kaj meni Anica o Mojci in Mojca o Anici? Kako bi to razložili tebi?), interpretacijo in integracijo podatkov 

(Napiši Aničin dnevnik o sobotnem večeru. Pomagaj si z dogodki iz knjige) ter vrednotenje vsebine, jezika in 

elementov besedila (Napiši svoje mnenje o knjigi Anica in grozovitež).  

2009/2010 Oton Župančič: 

Mehurčki  

Dom tvoje, 

moje pesmi 

Oton Župančič: Zvonovi (izhodiščna pesem) 

Cicibanu res ni nikoli dolgčas. Zjutraj ga zbudijo zvonovi, 

ptičica ga lepo pozdravi. Pogovarja se s čebelo. Prisluhne 

žabam. Gotovo cicibana že dobro poznaš in boš lahko 

napisal, kakšen je njegov dan. Koga vse je še srečal in kaj 

se mu je najbrž še zgodilo? Zvečer pa je ciciban zaspan. 

Koga si je ta dan najbolj zapomnil? Kaj je sanjal, ko je 

zaspal? Morda o zamorskem kralju? Napiši, kaj je ciciban 

doživel čez dan in kaj je sanjal.  

Analiza naloge zajema tri stopnje razumevanja, in sicer zahtevajo od učencev osredotočenje in priklic 

eksplicitno navedenega podatka (Koga vse je še srečal?), interpretacijo in integracijo idej in podatkov 

(Koga si je ta dan najbolj zapomnil? Kaj je sanjal, ko je zaspal? Morda o zamorskem kralju?) ter raziskovanje 

vsebine, jezika in elementov besedila (Napiši, kaj je ciciban doživel čez dan in kaj je sanjal). 

2010/2011 Saša Vegri: Jure 

kvak kvak in še 

ena knjiga po 

izbiri 

Nasmeh moje 

knjige 

Napiši pravljico o sebi. Jure se je spremenil v žabo. Postal 

je Jure kvak kvak. Če bi v pravljici nastopal(a) ti, bi 

postal(a) ____. Napiši pravljico s tem naslovom. Podobna 

naj bo pravljici Jure kvak kvak.  

Naloga, ki so jo tekmovalci reševali, je zahtevala integracijo idej in podatkov (Če bi v pravljici nastopal(a) ti, 

bi postal(a) ____), raziskovanje vsebine, jezika in elementov besedila (Napiši pravljico o sebi. Podobna naj 

bo pravljici Jure kvak kvak.)  

2011/2012 Kajetan Kovič: 

Maček Muri in 

še ena pravljica 

Pisave 

prestolnice 

kulture 

Oblikuj časopis, ki izhaja v Murijevem mestu. Najprej 

preberi naslove časopisnih strani. Dane naslove dopolni z 

dogodki, o katerih si bral v knjigi. In seveda tudi o drugih 

v Mačjem mestu. 

Analiza naloge zajema stopnje razumevanja, in sicer zahtevajo od učencev osredotočenje in priklic 

eksplicitno navedenega podatka (Dane naslove dopolni z dogodki, o katerih si bral v knjigi) ter raziskovanje 

vsebine, jezika in elementov besedila (In seveda tudi o drugih v Mačjem mestu.) 
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2012/2013 Leopold 

Suhodolčan: 

Piko Dinozaver 

 

Z besedami in 

med njimi 

Naslov: Poskrbel(a) sem za Benjaminovega dinozavra 

Benjamin te je lepo prosil, da en dan ti poskrbiš za 

njegovega dinozavra. Hišni ljubljenci ne morejo ostati ves 

dan sami. Dobro premisli, kaj ima Piki najraje in kako je 

treba zanj skrbeti. To si izvedel(a) v knjigi Leopolda 

Suhodolčana Piko Dinozaver. Ne pozabi napisati, kam si 

Pika peljal(a) ti in zakaj. To je bil gotovo vajin zelo 

poseben dan.  

Naloga, ki so jo tekmovalci reševali, je zahtevala interpretacijo in integracijo idej in podatkov (Dobro 

premisli, kaj ima Piki najraje in kako je treba zanj skrbeti.) ter raziskovanje vsebine, jezika in elementov 

besedila (Ne pozabi napisati, kam si Pika peljal(a) ti in zakaj.) 

2013/2014 Tone Pavček: 

Juri Muri v 

Afriki in Niko 

Grafenauer: 

Pedenjped 

V naročju besed Juri Muri in Pedenjped sta v Afriki in doma doživela 

veliko zanimivega. Svoja doživetja sta opisal v pismih. O 

čem sta pisala drug drugemu? Kaj jima je bilo všeč in kaj 

ne? Česa si želita? Kaj bi še rada doživela? Napiši njuna 

pisma. Pred pisanjem pozorno preberi začetek pesmi.  

Analiza naloge zajema tri stopnje razumevanja, in sicer zahtevajo od učencev osredotočenje in priklic 

eksplicitno navedenega podatka (O čem sta pisala drug drugemu?), interpretacijo in integracijo idej in 

podatkov (Česa si želita? Kaj bi še rada doživela?) ter raziskovanje vsebine, jezika in elementov besedila 

(Kaj jima je bilo všeč in kaj ne?, Kaj bi še rada doživela?). 

2014/2015 Slovenske 

ljudske pravljice 

in pripovedke, 

npr. O 

Povodnem 

možu, Mojca 

Pokrajculja 

Izročilo knjige Pravljico o Mojci Pokrajculji poznaš, vendar pa jo tokrat 

zapiši po svoje. Ob vseh obiskovalcih piskrčka tisti večer 

naj na vrata potrka še ena pravljična oseba po tvojem 

izboru. Pravljica se bo gotovo nekoliko spremenila. Koga 

vse je pravljična oseba srečala v piskrčku in kaj se je 

zanimivega zgodilo? Pri svojem pisanju ne pozabi na 

značilnosti pravljic.  

Analiza naloge zajema tri stopnje razumevanja, in sicer zahtevajo od učencev interpretacijo in integracijo 

podatkov (Ob vseh obiskovalcih piskrčka tisti večer naj na vrata potrka še ena pravljična oseba po tvojem 

izboru) ter raziskovanje in vrednotenje vsebine, jezika in elementov besedila (Koga vse je pravljična oseba 

srečala v piskrčku in kaj se je zanimivega zgodilo? Pri svojem pisanju ne pozabi na značilnosti pravljic.). 

 

Analiza nalog pokaže, da naloge obsegajo v večini tretjo in četrto stopnjo razumevanja 

prebranega besedila za literarno doživetje po klasifikaciji raziskave PIRLS.  Na osnovi 

pogovora z učitelji/učiteljicami v 1. VIO, ki obiskujejo študijske skupine za 1. VIO (območna 

enota Maribor, Zavod RS za šolstvo), lahko sklepamo tudi na naslednje: zahtevnost 

poustvarjalnih nalog, ki jih učitelji dajejo učencem po branju, je pogosto prenizka, saj učenci v 

1. VIO redko kdaj dobijo priložnost pisanja razlagalnega spisa, v katerem dokazujejo zmožnost 
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prevzemanja druge perspektive, zmožnost povezovanja besedilne stvarnosti z besedilnimi 

stvarnostmi drugih besedil, z lastnimi izkušnjami oz. jih aktualizirajo. To lahko kaže na 

prenizko zahtevnost pouka književnosti, saj bi učitelji z ustrezno zahtevnostjo pouka lahko 

dobili informacijo o tem, kateri učenci dosegajo ali celo presegajo standarde znanja. Primer 

tega je obravnava umetnostnega besedila Svetlane Makarovič Pod medvedovim dežnikom, ki je 

eno od pogosteje obravnavanih besedil v 1. VIO. Učitelji npr. v 2. razredu OŠ načrtujejo cilje in 

dejavnosti, ki so identične tistim v predšolskem obdobju (vrtcu), kot je dramatizacija z 

neposrednim prenosom besedila, manjkrat pa dejavnosti za zaznavanje in razumevanje 

književnega dogajanja, ki si ne sledi v zaporednem toku, ali razumevanja vzročno posledičnega 

zaporedja književnega dogajanja motivov, kar bi bila logična nadgradnja otrokom že znanega 

besedila. Z dovolj zahtevnimi cilji in spremljanjem učencev bi tako učitelji lahko bolj suvereno 

izbrali in pripravili učence na Tekomovanje iz znanja slovenščine tudi v 1. VIO. I. Saksida 

(2012, 2014) piše, da načeloma ni pretežkih/prelahkih besedil, saj sta globina in obseg 

razumevanja kakega besedila odvisna tudi od mentorjevega sodelovanja pri razlagi besedila – 

izkušnje kažejo, da lahko otroci že zgodaj (že v vrtcu) razumejo tudi nekatera zahtevnejša 

besedila, npr. S. Makarovič: Kosovirja na leteči žlici ali P. Kovač: Težave in sporočila psička 

Pafija in celo slikanico z verzi F. Prešerna: Povodni mož. Avtor (prav tam) priporoča 

upoštevanje načela, da učencem raje ponudimo nekoliko zahtevnejše besedilo kot prelahko, saj 

se bosta le ob zahtevnejših besedilih ustrezno razvijali njegova jezikovna in bralna zmožnost. K 

temu priporočilu I. Sakside (prav tam) dodajamo še, da ne glede na izbrano besedilo lahko 

določimo cilje, ki od učencev zahtevajo njihovemu kognitivnemu razvoju ustrezne miselne 

aktivnosti, ki so jim v izziv in s tem preprečimo t. i. »kognitivno poniževanje«. I. Saksida 

(2014) poudarja, da pa zahtevnost besedila ni edino, kar soustvarja višjo ali nižjo zahtevnost 

bralnega dogodka; k tej bistveno prispeva tudi zahtevnost bralnih nalog, zato je pomembno, da 

mentorji ob besedilih oblikujejo tudi kompleksna vprašanja oz. navodila za samostojno (če gre 

npr. za pisanje dnevnika književne osebe) in skupinsko (če gre npr. za diskusijska izhodišča) 

razvijanje bralne zmožnosti. Analiza v preglednici 10 je pokazala, da so naloge v okviru 

Tekmovanja iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje na višji zahtevnostni ravni in kot 

take bi morale vplivati tudi na redno delo z učenci, ki zmorejo več.  
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Primera nalog, ki so podobne nalogam za Tekmovanje za Cankarjevo priznanje, ki bi jih lahko učitelji izkoristili 

za spodbujanje razvoja bralne zmožnosti na literarnem področju in s tem spremljali razvoj le-te 

1. Naloga po prebranem besedilu Svetlane Makarovič: Kosovirja na leteči žlici  

Pozorno preberi navodilo in napiši besedilo.  

 

Že na začetku svojega potepanja sta Glili in Glal doživela strašno srečanje s črnim, hudobnim 

oblakom. S svojih potepanj bi Glili in Glal malemu kosovirju Galilu lahko poslala pismo. Kako 

sta Galilu v pismu opisala svoja vznemirljiva doživetja, npr. z oblakom, srečanje z mačko ali 

vetrom prepirljivcem ali še kakšno?  

 

Pozoren bodi na to, da vključiš v pismo vsaj dve doživetji ali dogodka. Naj se iz pisma tudi vidi, 

kakšna sta Glil in Glal in kako se počutita v posameznem dogodku. Pazi na pravilnost zapisa.  

 

Nadaljuj pismo. 

 

Predragi Galil! 

Oglašava se ti iz _______________________________________ 

 

2. Naloga po prebranih besedilih Vinka Moderndorferja, Lojzeta Kovačiča in Svetlane 

Makarovič v tretjem razredu 

Pozorno preberi navodilo in napiši besedilo.  

 

Prebrali smo naslednja besedila: 

Vinko Moderndorfer: 

O TEM, KAKO JE SMETNJAK POSTAL 

OBLAK 

Lojze Kovačič:  

MOŽIČEK MED DIMNIKI 

Svetlana Makarovič: 

KOSOVIRJA NA LETEČI 

ŽLICI 

 

Izberi dva glavna junaka iz zgornjih besedil.  

Predstavljaj si, da sta se ta dva junaka srečala.  

Napiši besedilo z naslovom SREČANJE. V naslovu poimenuj izbrana knjižna junaka.  

V besedilu  napiši, o čem sta se pogovarjala. Vsak naj predstavi svoja najbolj zanimiva doživetja 

iz svoje zgodbe. Pove naj tudi, zakaj so zanimiva. Svojemu prijatelju lahko tudi kaj svetuje. 

 

SREČANJE _________ in ______________ 
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Iz zapisanega o Tekmovanju iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje v 1. VIO lahko 

sklepamo, da bi tekmovanje s svojimi nalogami, zahtevnostjo in priporočili lahko vplivalo na 

načrtovanje, izvajanje in vrednotenje pouka književnosti, saj priprava in izvedba tekmovanja 

kažeta, da je učencem treba postavljati dovolj visoke zahteve, posebej učencem, ki na 

literarnem področju zmorejo več. Predlagamo, da se tekmovanje uvede tudi v prvi razred, 

seveda z ustreznimi pristopi in prilagoditvami in kot neke vrste »pripravljalnica« na branje, ki 

zahteva poglobljeno recepcijo. Smernice in priporočila, ki jih vsako leto prinaša tekmovanje, 

omogočajo prenos k rednemu pouku in so lahko pripomoček za načrtovanje in izvajanje pouka. 

Predlogi za pripravo na tekmovanje, ki jih pripravlja strokovna skupina za pripravo 

tekmovanja, lahko učitelju pomagajo pri skrbi za učence, ki na literarnem področju zmorejo 

več, tudi pri ostalih besedilih in pri načrtovanju individualizacije in diferenciacije pouka.  

  

6.2.3 Sobotne šole, delavnice za spodbujanje nadarjenosti na literarnem področju kot 

del razširjenega programa 

 
Sobotna šola je ena izmed možnih oblik dela razširjenega programa dela z nadarjenimi, ki jo 

lahko ponudi šola v procesu odkrivanja in identificiranja nadarjenih otrok. Koncept dela z 

nadarjenimi učenci v OŠ (1999) določa različne sistemske rešitve, kot je npr. notranja 

diferenciacija, obenem pa dopušča možnost izvajanja drugih oblik dela. Učiteljeva naloga je, 

da motivacijo učencev spodbuja tako, da pri delu sami prispevajo in sodelujejo pri  kreiranju 

pouka, da sami prihajajo do zaključkov, seveda ob vodenju, usmerjanju in spremljanju 

učitelja. Koncept Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli nam 

narekuje, da delo z učenci, ki bi lahko bili nadarjeni, poteka v okviru matičnega razreda v 

oblikah notranje diferenciacije pouka, obenem pa pravi, da je priporočljivo občasno druženje 

nadarjenih zunaj razreda (Koncept 1999). J. S. Renzulli (1977), avtor trikrožnega modela134 

nadarjenosti (Enrichment Triad Model), trdi, da je cilj obogatitvenih dejavnosti vključenim 

učencem dopustiti izbiro teme, ki jo bodo proučevali, prav tako pa tudi širino in globino te 

teme. Renzullijev model je zamišljen kot spodbujevalec kreativnosti, raziskovanja različnih 

tem in področij glede na interese učenca. Ta model izhaja iz teze, da je nadarjenim učencem 

potrebno takšno vzgojno-izobraževalno okolje, ki jim daje večjo možnost izbire in 

individualnega pristopa. Da bi to dosegli, pa Renzulli predlaga, da učenec gre skozi tri tipe 

oz. stopnje obogatitvenih dejavnosti:  

                                            
134 D. George (2003) piše o izvajanju in prilagoditvah Renzullijevega  trikrožnega modela v Veliki Britaniji.  
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- Prva stopnja vključuje obče raziskovalne aktivnosti. Učenci so izpostavljeni številnim 

spodbudam (npr. dobro opremljeni interesni kotički ali centri aktivnosti, v katerih učenci 

samostojno koristijo različne avdiovizualne in pisne vire …), katerih redni kurikul ne 

prinaša. To so lahko: različno zahtevna umetnostna besedila, posnetki pravljic, kratki 

dokumentarci, aplikacije. Cilj teh dejavnosti je razvijanje kognitivnih in afektivnih 

procesov, da bi se učenci usposobili za uspešno doseganje ciljev.  

- Druga stopnja je skupinsko delo za razvoj analitičnega, kritičnega in kreativnega 

mišljenja, kakor tudi razvijanje pozitivne samopodobe, motivacije in veščine 

raziskovalnega dela. Prvi dve stopnji sta namenjeni vsem učencem, s tem, da jih bodo 

nadarjeni in talentirani učenci koristili pogosteje.  

- Tretja stopnja so male raziskovalne skupine ali individualna raziskovanja problemov, ki 

zanimajo nadarjene otroke. Prva in druga stopnja predstavljata pripravo otrok za tretjo 

stopnjo, zato se v začetnih stopnjah pozorno spremlja otrokovo vedenje, spretnosti, 

sposobnosti in se na temelju tega izvede izbira otrok za tretjo stopnjo, kjer pride do izraza 

otrokova samostojnost v reševanju problemov s kateregakoli področja.  

Cilji, oblike, metode ter organizacija sobotnih šol po slovenskih šolah so zelo različne. L. 

Novak idr. (2012, 268), avtorice modela sobotne šole135 »Poletimo na krilih znanja«,   

predstavljajo cilje sobotne šole za učence prvega VIO, ki so: razvijati pri učencih notranjo 

motivacijo za učenje; spodbujati raziskovalni pristop k učenju; spodbuditi učence k reševanju 

problemov in razvijati konvergentno in divergentno mišljenje; odkrivati in spodbujati 

nadarjenost in talentiranost učencev na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično učnem, 

vodstvenem, umetniškem področju; odkrivati interese učencev; spodbujati sodelovalno 

učenje in krepiti pozitivno samopodobo učencev. V omenjenem modelu je bilo vodilo pri 

načrtovanju in izvajanju sobotnih šol Renzullijev trikrožni model nadarjenosti (Renzulli, 

Sand, Reis, 1986), ki izhaja iz podmene, da je nadarjeno vedenje (nadarjenost) na 

kateremkoli vrednem področju človekove dejavnosti posledica interakcije in kombinacije 

treh sklopov lastnosti posameznika: nadpovprečnih sposobnosti, nadpovprečne ustvarjalnosti 

in visoke zavzetosti za opravljanje nalog. Učno okolje, kjer je takšna interakcija mogoča, je 

možno tudi  ustvariti in prav sobotne šole omogočajo spremljanje in prilagajanje učnega 

procesa vsakemu posamezniku. L. Novak, N. Paušner in T. Novak (2012, 268) predstavljajo 

eno od možnih oblik organizacije sobotne šole, ki so organizirane ob sobotah (enkrat 

                                            
135 Model sobotne šole, ki je potekal na Osnovni šoli Miklavž pri Ormožu v letih od 2005 do 2009.  
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mesečno), vanjo pa so vključeni povabljeni učenci 1. VIO, ki jih predlagajo razredniki glede 

na opažanja in spremljavo učenčevih znanj, spretnosti, veščin pri rednem pouku. Veliko 

vlogo ima  timska priprava na delavnico. Na delavnicah je prisotnih več učiteljev in zunanjih 

sodelavcev za manjše število otrok, kar omogoča bolj individualizirano delo oz. upoštevanje 

specifičnih, individualnih potreb posameznega učenca. Tematika sobotne šole se izbira glede 

na interesne, aktualne potrebe učencev oz. iz problemov, ki izhajajo iz izkušenj učencev in 

omogočajo uvid v osmišljene vsebine, ki nadarjene učence motivirajo (Žakelj, 2005, 79). 

Poudarek pa je na samostojnem raziskovanju in raziskovanju teme, kar se spremlja in 

dokumentira v osebni mapi učenca. V njej so zbrani podatki o novih znanjih in spretnostih 

učenca ter zbrane povratne informacije. Ključna vloga osebne mape pa je v spremljanju 

napredka posameznega učenca. Primeri sobotnih šol, ki so povezani s spodbujanjem 

nadarjenosti na literarnem področju, so: gledališko-lutkovna sobotna šola, Andersenova 

sobotna šola, pravljično-čarovniška sobotna šola, tabor itd.  

P. Pejić, T. Tuhtan-Maras in J. Arrigoni (2007, 143) pišejo tudi o pomenu obogatitvenih 

kreativnih delavnic in ocenjujejo, da se le-te lahko osmišljajo in izvajajo za vse otroke na 

razredni stopnji; da z uporabo take oblike dela učitelj lahko kvalitetneje in bolj neposredno 

zadovoljuje individualne potrebe otrok, predvsem nadarjenih; da se lažje odkrivajo nadarjeni 

otroci; da se zmanjšuje upad kreativnosti, ki se pojavi po vključitvi otrok v šolski sistem ter 

da takšne oblike dela lahko kvalitetno vodijo le strokovno izobraženi in motivirani učitelji.  

Po pregledu različnih možnosti dela z učenci, ki zmorejo več (oz. z nadarjenimi in 

talentiranimi učenci), v slovenski osnovni šoli lahko ugotavljamo, da imajo učitelji možnosti 

za razvijanje, spremljanje in spodbujanje nadarjenosti in talentiranosti. Praksa še vedno kaže, 

da so pri delu z nadarjenimi bolj izkoriščene oblike razširjenega programa kot pa možnosti, ki 

jih ponuja obvezni program, predvsem pa ustrezno izvedena notranja diferenciacija pouka. M. 

Kerndl (2012, 142) opozarja na prepogosto in premočno izvajanje sobotnih šol, kreativnih 

delavnic, priprav na tekmovanja, interesnih dejavnosti, dodatnega pouka, raziskovalnih nalog, 

ki potekajo pred ali po pouku, ali ob koncih tedna, medtem ko redni pouk »šepa«. 

 

V okviru rednega pouka književnosti v 1. VIO mora učitelj izvajati model spodbujanja 

nadarjenosti na posameznih področjih, kljub temu, da so učenci po Konceptu šele v fazi 

evidentiranja in se evidentiranje pogosto razume kot pasivna aktivnost učenca – učenec je 

vključen v proces, učitelj pa opazuje, evidentira. Spodbujanje bralne kompetence pa pomeni 

intenzivno delo z učencem na literarnem področju, saj se tako lahko zaznana nadarjenost 
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razvija z različnimi strategijami, pristopi in modeli poučevanja in učenja. Koncept namreč 

zelo široko določa, katere oblike vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi in talentiranimi 

učenci se izvajajo v posameznem obdobju in v kateri fazi odkrivanja nadarjenosti. Specifične 

in operativne konkretne didaktične rešitve išče učitelj sam (npr. kako izvajati notranjo 

diferenciacijo, kako in kdaj dajati posebne individualne zadolžitve in domače naloge …). Zato 

lahko z gotovostjo trdimo, da ima učitelj najpomembnejšo vlogo pri zagotavljanju 

prilagojenega in motivacijskega učnega okolja za talentirane in potencialno nadarjene učence 

(učence, ki zmorejo več) v 1. VIO ali kot v kontekstu modela Učne težave piše M. Kavkler 

(2011, 130) »/ … / učitelj je ključni strokovni delavec v procesu obravnave učenca / … /«. 

Učitelj izvaja strategije dobre poučevalne prakse (opisane skozi celotno poglavje), ki morajo 

biti kontinuirane in sistematične ter ciljno opredeljene in sklicujoč se na omenjeno avtorico in 

model (prav tam po Fuchs idr., 2005) lahko s temi strategijami zajamemo 80 % vseh učencev 

v razredu, preostanek učencev pa zahteva potem še bolj intenzivno obravnavo. Seveda ta 

povezava nikakor ne pomeni, da delamo z vsemi učenci enako, pač pa pomeni dobro 

poučevalno prakso v odnosu do vsakega posameznega učenca oz. skupine učencev. K. Bregar 

Golobič (2008) poudarja, da je šola učenčeva vsak dan ponavljajoča se šolska izkušnja in biti 

ne slišan (ne soudeležen, ne vključen) je najbolj problematičen učinek prikritega kurikula 

oziroma institucionalnega učenja, je učinek pasivnosti, odtujenosti, vdanosti v usodo. 

Prikritega institucionalnega učenja so deležni vsi učenci v šoli, tudi učenci, ki niso »učenci z 

učnimi težavami«, prav zato je tako zelo splošna, v strokovni literaturi tako pogosto 

poudarjena ugotovitev, da ukrepi (učencu prilagojene strategije poučevanja in učenja), ki 

pomagajo učencem z učnimi težavami, izboljšajo šolsko uspešnost pri vseh učencih (prav tam 

Scott-Bauman,1996). L. Magajna idr. (2011, 17) navajajo Mitchella, ki se osredotoča na 

dejstvo, da večina učencev potrebuje dobro poučevanje in dobro splošno poučevalno prakso, 

kar potrjuje z raziskavami in navedbami avtorjev, ki pišejo o pomankljivih dokazih v zvezi s  

strategijami, ki bi bile povezane s točno določeno vrsto težav. Tako navedeni avtorji stojijo za 

tezo, da vsi učenci pridobivajo znotraj običajnega niza strategij, ki pa jih moramo ustrezno 

prilagoditi glede na kognitivne sposobnosti, socialne in čustvene značilnosti učencev, 

prilagoditve pa se zrcalijo preko metod, postopkov, prilagoditev.  

 

Celovit in kompleksen pristop pri odkrivanju in prepoznavanju učenčeve nadarjenosti naj 

vključuje naslednje najpomembnejše cilje (prirejeno po Magajna idr., 2008):  

- odkrivanje učenčevih splošnih področij kompetentnosti (šibkih in močnih področij); 
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- ugotavljanje učenčeve aktualne ravni izvajanj in dosežkov; 

- razlago glede hitrejšega napredovanja pri učenju; 

- odkrivanje učenčevih posebnih področij kompetentnosti (šibkih in močnih področij); 

- razumevanje učenčevega stila učenja; 

- ugotavljanje raznih področij in vidikov kurikula (učnih vsebin, oblik in metod dela, 

sedežnega reda, organizacije pouka, načinov preverjanja in ocenjevanja), pri katerih 

je učenec dejaven in zainteresiran, ter tistih področij kurikula, pri katerih postane/je 

pasiven, nezainteresiran in moteč.  

 

Menimo, da lahko Koncept  Učne težave v OŠ (Magajna idr., 2008) prenesemo na področje 

odkrivanja nadarjenih otrok v 1. VIO, in sicer ga poimenujemo »Koncept obravnave oz. dela 

otrok, ki zmorejo več, v 1. VIO in hkratnega spodbujanja njihove nadarjenosti«. M. Kavkler 

(2011 po Meijer, Soriano in Watkins, 2003 in po Fletcher, Reid Lyon, Fuchs in Barnes, 2007) 

našteva osnovne pristope kakovostne poučevalne prakse v šolskih praksah EU, ki so povezani 

z učenci z učnimi težavami, a glede na naše ugotovitve, predstavljene zgoraj, lahko veljajo 

tudi za mlajše učence, ki zmorejo več na kakem področju, zato jim prirejamo primere za 

področje pouka književnosti oz. za literarno področje:  

a) dobro načrtovanje in fleksibilna organizacija procesa poučevanja (npr.136 izbira 

besedila, faza interpretacije, samostojnost branja, poustvarjalne dejavnosti, 

predstavljanje naučenega, tempo dela); 

b) individualizacija in diferenciacija procesa poučevanja, ki terja sistematično 

opazovanje, ocenjevanje, načrtovanje in evalvacijo izbranih strategij ter sprotno 

prilagajanje procesa poučevanja (npr. diferenciacija metode, oblike, procesa, 

zahtevnosti, izdelka …); 

c) sodelovalno učenje, saj je vrstniška pomoč za učenca pomembna tako s kognitivnega 

kot s socialno-emocionalnega vidika (npr. tutorstvo učencev višjih razredov učencu, 

ki zmore več; učenec, ki zmore več, je “učitelj” vrstnikom; sodelovalne oblike dela s 

posebnimi zadolžitvami za učenca, ki zmore več);   

d) iskanje ključnih oseb v okolju, ki učitelju pomagajo pri podpori otroku, ki zmore več 

(prav tam), (npr. svetovalni delavec občasno spremlja delo v razredu, drugi 

strokovni delavec v 1. razredu, učitelj višjega razreda, knjižničarka); 

                                            
136 Primere za področje književnega pouka dodala L. Novak.  
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e) ustvarjanje pogojev za razvoj višjih kognitivnih procesov, ki v 1. VIO omogočajo 

povezavo med temeljnimi sporazumevalnimi spretnostmi in so hkrati usmerjeni k 

izboljšanju višjih kognitivnih procesov;  

f) razvoj strategij samoregulacije, s katerimi učenci nadzorujejo svoj učni napredek ter 

si postavljajo učne cilje (npr. načrtovanje branja knjige za domače branje po korakih 

od izbire do predstavitve);  

g) vrstniška pomoč in podpora omogočata dopolnitev učiteljevega poučevanja (npr. v 

primeru otroka, ki zmore več in ki globlje prepoznava besedilne signale oz. so 

njegove recepcijske zmožnosti drugačne in kompleksnejše, lahko organiziramo tudi 

vrstniško pomoč v obliki tutorstva – učenec je tutor vrstnikom ali pa so starejši 

učenci tutorji njemu);  

h) celostno zasnovan pouk, da omogoča učencem razvoj vseh kompetenc, ne le tistih, 

pri katerih izkazuje močna področja;  

i) dovolj časa za poglobljeno učenje;  

j) upoštevanje heterogenosti skupine/razreda; 

k) spremljanje napredka učenca.  

L. Florian in K. Black Hawkins (2011 po Evropska agencija, 2012) pišeta o kompleksni 

pedagoški nalogi, ki zahteva premik od pristopa, uspešnega za večino učencev, k pristopu, ki 

vključuje razvoj bogate učne situacije, za katero so značilne učne priložnosti, dovolj dostopne 

vsem. Postavljene pristope in cilje lahko primerjamo z načeli, ki jih postavlja Koncept 

odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, ki so: širitev in poglabljanje 

temeljnega znanja, hitrejše napredovanje, razvijanje ustvarjalnosti, uporaba višjih oblik 

učenja, sodelovalnega učenja, upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov, 

upoštevanje individualnosti, spodbujanje samostojnosti in odgovornosti, skrb za celostni 

razvoj, raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire učencem, uveljavljanje 

mentorskih odnosov med učenci in učitelji, skrb za to, da so nadarjeni učenci v razredu in 

šolskem okolju ustrezno sprejeti in ustvarjanje možnosti za občasno druženje glede na njihove 

posebne potrebe in interese. Ob primerjanju obeh konceptov se poraja vprašanje, ali ne bi bilo 

smiselno učitelja opremiti s strategijami dobre poučevalne prakse in ga ne toliko 

obremenjevati s koncepti za različne specifične skupine otrok, saj to lahko vnese v njegovo 

delo občutek neuspešnosti in zmedenosti.  
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6.3 Povzetek spoznanj  

 

1. Izbira metod in oblik dela pri pouku književnosti je prepuščena učitelju, ki jo prilagaja 

naravi umetnostnega besedila in interesom, predznanju ter nagnjenjem svojih učencev. 

Učencem, ki zmorejo več na literarnem področju v 1.VIO, učitelj strategije, metode in 

oblike dela prilagaja v okviru notranje diferenciacije in s tem zagotavlja ustrezno 

stimulativno okolje za napredek mlajših nadarjenih učencev. Med specifičnimi metodami 

pri pouku slovenščine so izpostavljene ključne: metode za spodbujanje kritičnega, 

ustvarjalnega, sodelovalnega in metakognitivnega razmišljanja ob branju. 

2. Spodbujanje bralne kompetence pa pomeni intenzivno delo z učencem na literarnem 

področju, saj se tako lahko zaznana nadarjenost razvija z različnimi strategijami, pristopi in 

modeli poučevanja in učenja. Učitelj je ključni strokovni delavec v procesu obravnave 

učenca in izvajalec dobre poučevalne prakse, ki pa mora biti sistematična in kontinuirana. 

Z dobro poučevalno prakso učitelj fleksibilno izbira specifične in operativne konkretne 

didaktične rešitve.  

3. Delo z nadarjenimi učenci v 1. VIO na literarnem in drugih področjih nujno zahteva dobro 

načrtovanje in fleksibilno organizacijo, individualizacijo in diferenciacijo procesa 

poučevanja, sodelovalno učenje, iskanje ključnih oseb v okolju nadarjenega otroka,  

ustvarjanje pogojev za razvoj višjih kognitivnih procesov, razvoj strategij samoregulacije, 

vrstniško pomoč, celostno zasnovan pouk, dovolj časa za poglobljeno učenje; upoštevanje 

heterogenosti skupine/razreda in spremljanje napredka učenca.  

4. Strategije za spodbujanje nadarjenosti na literarnem področju, ki jih učitelj vključuje v 

obvezni program – pri pouku književnosti v 1. VIO, zajemajo sam pouk (pred, med in po 

branju) in vanje sodijo sodelovalno delo, hitrejše napredovanje, domače branje in dnevi 

dejavnosti.  

5. Oblike in dejavnosti razširjenega programa OŠ za spodbujanje nadarjenosti na literarnem 

področju so dodatni pouk, tekmovanja in sobotne šole in običajno pomenijo ločevanje 

otrok iz matičnega razreda.
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7 SPODBUJANJE RAZVOJA BRALNE ZMOŽNOSTI NA LITERARNEM 

PODROČJU S SPROTNIM/FORMATIVNIM  SPREMLJANJEM  

 

D. Wiliam (2013, 124) piše, da vrednotenje137 igra številne vloge v modernih družbah, 

vključno s certificiranjem učnih dosežkov in zagotavljanjem kakovosti izobraževalnih 

institucij, a da v zadnjih štiridesetih letih dobiva tudi pomembno vlogo v smislu podpore 

učenja, zaradi česar se je uveljavil izraz »formativno preverjanje« ali »preverjanje v podporo 

učenju«. Za potrebe tega dela opredeljujemo spremljanje kot formativno preverjanje, ki ga 

predstavljajo povezane spremenljivke, ki vplivajo na znanja, potek in kakovost učenja 

(Wiliam, 2013), in kot vse tiste dejavnosti učitelja in/ali učencev, s katerimi zagotavljamo 

povratne informacije, s pomočjo katerih prihaja do modifikacije poučevanja in učenja, v 

katerega so vpeti (Black in Wiliam, 1998 po Wiliam, 2013). Gre torej za zavestno 

pridobivanje informacij o stopnji razumevanja, vrzelih in težavah učenca (Sentočnik, 2012). S 

formativnim spremljanjem učitelj spodbuja samokontrolo, samoevalvacijo in odgovornost pri 

učencu, sam pa postaja raziskovalec lastne prakse. B. Marentič - Požarnik (2000) opredeli 

sprotno ali formativno preverjanje (spremljanje) kot proces, ki poteka kontinuirano, med 

samim učnim procesom, z namenom zbirati in dajati informacije za čim učinkovitejše 

krmarjenje (usmerjanje) pouka in učenja (pomen pogoste in primerne povratne informacije). 

Formativno preverjanje je opredeljeno tudi kot opazovanje, vodenje učenca k napredku, 

servisiranje učitelja in učenca za odpravljanje šibkosti v znanju (Komljanc, 2008 po Nitko, 

1995). Formativno spremljanje D. Wees (2012) pojmuje kot  proces/orodje, ki ga uporablja 

učitelj za dajanje povratnih informacij učencem in/ali vodenje procesa poučevanja in ne 

vključuje ocen ali sodb o učiteljevem izvajanju procesa poučevanja.  

 

C. Razdevšek Pučko (2010) piše, da ima sprotno preverjanje različne cilje, in sicer je lahko 

diagnostično (ugotavljanje predznanja, razumevanja, ugotavljanje učnih težav) ali formativno 

(s ciljem dati učencu povratno informacijo, ki mu bo pomagala pri nadaljnjem učenju), z njim 

lahko ponavljamo in utrjujemo učne vsebine. Z. Ilc Rutar (2014, 23) v predstavitvi knjižne 

                                            
137 Uredniki slovenske izdaje knjige O naravi učenja (2013) v prevodu prispevka D. Wiliama (2013, 124) 

pojasnijo razmerje med angleškim izrazom assessment, ki je nadpomenka preverjanju in ocenjevanju znanju in 

ga zato na splošno prevajajo v slovenščino kot vrednotenje, v določenih povezavah pa bodisi kot preverjanje ali 

kot ocenjevanje. Avtorji opozarjajo (prav tam) na previdnost pri prevajanju povezave »formative assessment«, 

saj po navedbah več avtorjev temeljita formativnost in sumativnost na različnih paradigmah: za formativni 

pogled je značilno dojemanje realnosti v smislu socialnega konstrukta, sumativni pa šteje dejstva za objektivno 

realnost.  
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zbirke Black Box poudari, da je dodana vrednost formativnega preverjanja v podpiranju 

učenja skozi preverjanje oz. – širše rečeno – spremljanje: detektiranju, kje se učenec lahko 

izboljša, svetovanju, kako lahko to naredi, in usmerjanju ter spodbujanju k temu. P. Black in 

D. Wiliam (1998 po Wiliam, 2013, 130) sta na osnovi metaanaliz ugotavljala značilnosti 

učinkovitega formativnega preverjanja, ki je učinkovito, če ga integriramo v poučevanje, ki ga 

je v ta namen potrebno reorganizirati. Formativno spremljanje je proces stalnega spremljanja, 

opazovanja, pregledovanja in vrednotenja, ki ga izvajamo z namenom, da učitelj prilagaja 

svoje poučevanje in daje učencem povratne informacije o njihovem učenju. Temelji na 

zbiranju dokazov, s katerimi preverjamo razumevanje učencev, in jasnih kriterijih za 

vrednotenje učnih dosežkov (Dodge, 2009). 

 

Proces učenja je preoblikovanje, poglabljanje in razširjanje predznanja. M. Kavkler (2008, 

79) piše, da mora učitelj, ki bo individualiziral in diferenciral proces poučevanja, na začetku 

šolskega leta ugotoviti učenčeva močna področja (specifična znanja, praktične spretnosti, 

vztrajnost itd.) in pogoje, v katerih je pri učenju uspešen (geometrija, delo v paru, s 

tehničnimi pripomočki itd.) ter učenčeve primanjkljaje (slabša pozornost, slabo predznanje, 

slaba avtomatizacija dejstev in postopkov itd.) in pogoje, ki ovirajo uspešno učenje. Šele na 

osnovi ocene učenčevih močnih področij in težav lahko načrtuje individualiziran in 

diferenciran proces poučevanja (prav tam). V učinkovitem učnem okolju obstaja velika 

občutljivost za individualne razlike med učenci, ki se nahajajo v tem okolju, kar velja tudi za 

njihovo predznanje (H.  Dumont idr., 2013, 20). E. De Corte (2013, 54) to potrjuje s 

sklepanjem Ausubela iz leta 1968, ki je trdil, da je najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na 

učenje, učenčevo predznanje, kar pa avtor (prav tam) potrdi še z raziskavami Dochya iz leta 

1996, ki so pokazale, da predznanje razlaga 30 % do 60 % variante pri rezultatih učenja. 

Pogoj za uspešno poučevanje je ugotavljanje predznanja, in sicer to pomeni: določiti 

učenčevo predznanje in veščine, odkriti globino – nivo učenčevega predznanja, odkriti 

učenčeva stališča, dispozicije, prepričanja, izkušnje, odkriti, katere vire znanja učenec 

uporablja, voditi/usmerjati  učenčevo učenje in učiteljevo načrtovanje in odkriti razkorak med 

obstoječim in želenim nivojem znanja/dosežkov (Borstner, 2015).  

 

Če želi učitelj aktivirati proces učenja, mora poznati znanja in izkušnje, ki so jih učenci že 

pridobili pri pouku ali v vsakdanjem življenju, saj te predstavljajo izhodišče za načrtovanje 

učenja in poučevanja. Ugotavljamo tudi napačne predstave, vrzeli, presežke v pričakovanih 
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znanjih in sposobnostih in vse to je učitelju v pomoč pri načrtovanju nadaljnjega procesa 

učenja in poučevanja, usmerjenega k učencem. Pri tem je treba vedeti, da učitelj težko zbere 

dovolj informacij o predznanju učencev, če nima tako organiziranih uvodnih dejavnosti, da 

lahko opazuje (v začetku prvega VIO učenci težje zapišejo, kaj že znajo, kako bi se radi učili 

itd.), zato lahko uporabimo različne organizacijske oblike, da dobimo dovolj podatkov o 

izkušnjah in predznanju otrok. Na primer:  

- skupinski pogovor (učenci v skupini odgovorijo na vprašanja, ki se nanašajo na določen 

problem, tematiko); 

- delo v centrih aktivnosti, kotičkih, igra vlog, kjer učenci dobijo zadolžitev po kotičkih in 

z opazovanjem njihovega ravnanja dobimo informacije o predznanju, strategijah 

reševanja itd.;  

- odgovori na vprašanja, ki se začenjajo z vprašalnico Zakaj?, preko katerih učitelj dobi 

informacije o vsebinskem znanju otrok, o napačnih predstavah, načinu razmišljanja otrok 

itd.  

Na temelju diagnoze učitelj načrtuje strategije, metode in oblike dela, kakor tudi zahtevnost 

pouka. Pri pouku slovenščine – književnosti je preverjanje predznanja povezano tudi s 

senzibilizacijo za branje, tako lahko ob pomoči vprašanj, situacijskih vlog učitelj dobi uvid v 

to, katera znanja, izkušnje in vedenja ima učenec, da bi kasneje njegovo literarnoestetsko 

doživetje bilo čim bolj intenzivno. Tako ob obravnavi besedila Saše Vegri Jure kvak kvak 

učencem postavi vprašanja (Kordigel, Saksida, 2005), ki jih pripravijo na branje, obenem pa 

odgovori nanje dajo učitelju informacije o tem, kako pristopiti k branju, interpretaciji in 

poustvarjanju besedila: Kaj radi jeste? Česa ne jeste radi? Kaj storiš, da ti ni treba jesti 

tistega, česar ne maraš? Kaj bi se zgodilo, če bi popil 100 litrov limonade? Kaj bi se zgodilo, 

če bi pojedli preveč palačink? Ob delu učencev učitelj tudi spremlja, in sicer kako se učenci 

najlaže učijo, v kakšnih situacijah najbolje delujejo, kako čim bolj optimalno izkazujejo svoj 

napredek in zato je dobro pri načrtovanju upoštevati učne stile učencev, saj ti opredeljujejo 

različne poti učenja in pristope poučevanja.  

 

Preko teoretičnih in empiričnih raziskovanj in implementacije ugotovitev (Wiliam, 2013; 

Leahy, Lyon, Thompson in Wiliam, 2005, 2) se je poleg faze preverjanja predznanja 

uveljavilo pet strategij formativnega spremljanja (Shema 20) v učnem procesu, ki jih v 

nadaljevanju podrobneje predstavljamo.  
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Shema 20: Strategije formativnega spremljanja (priredila Novak, L. po Leahy, S., Lyon, C., Thompson, M., 

Wiliam, D. (2005) in Wiliam (2013)) 

 

7.1 Razjasnitev, soudeleženost pri določanju in razumevanju namenov/ciljev učenja in 

kriterijev za uspeh 

 

A. Bandura (1997, 11) dokazuje, da na posameznikovo oceno učne uspešnosti pri doseganju 

nekega cilja vplivajo čustva, trud, vztrajnost in učenje. Ob upoštevanju tega lahko trdimo, da 

imajo motivacijski dejavniki in čustva velik posreden vpliv na učne dosežke. Učencem je 

treba pomagati pri postavljanju realnih ciljev. Kadar učenec sprejme cilj, ki si ga je sam 

zastavil, potem sprejemanje ciljev spodbudi motivacijo. Ko učenci uvidijo, kako se postavlja 

cilje, in potem cilje dosegajo, se njihova samopodoba izboljša, prevzemajo večjo odgovornost 

(Paterson, 2000). Doseženi kratkoročni cilji pomagajo učencu pridobiti občutek 

samoučinkovitosti. Cilji, ki so specifični, merljivi in dosegljivi v bližnji prihodnosti (npr. 

Danes se bom naučil deklamirati pesem.), ponavadi spodbujajo motivacijo in vztrajnost 

(Stipek, 2012). Z. Ilc Rutar (2014, 24 po Black, Wiliam, 1998) piše, da je pri tem najprej 

potrebna jasna slika o ciljih/»tarčah«, ki naj jih učenci dosežejo, o tem torej, za kar si je 

vredno prizadevati. Učenje je lažje, če učenci razumejo: kateri cilj želijo doseči, kakšen je 

namen doseganja cilja in kakšne možnosti za dosego cilja imajo (Chappius in Stiggins, 2002). 

Učni cilji so okvirne trditve, ki za učence opisujejo, kaj naj bi znali, razumeli in bili sposobni 

narediti do konca serije navodil (sklopa, učnega kroga, enote, projekta). Razjasnitev učnih 

ciljev daje odgovor na vprašanje »Kaj želimo doseči? Kaj pričakujemo od učenja?«, 

identificira pričakovanja kurikula in jih usmerja v učenje; omogoča, da je učenje 

transparentno; pomaga definirati jasne kriterije uspešnosti; povabi učence, da prevzamejo 
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NAČRTOVANJU IN 

RAZUMEVANJU CILJEV 
učenja in kriterijev za uspeh
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skrbništvo nad lastnim učenjem; opogumlja učence, da reflektirajo in ponotranjijo lastno 

učenje.  

Poleg skupnega načrtovanja ciljev pa je treba določiti tudi kriterije uspešnosti, ki so v jeziku, 

razumljivem učencem, in opišejo, kako zgleda uspešno doseganje učnih ciljev. Kriteriji 

pomagajo učencem razumeti, kaj iskati med učenjem in kako prepoznati to, da si se nekaj 

naučil, dosegel, naredil. Identificirajo bistvene aspekte učenčevega dosežka, so ocenjevani in 

vrednoteni v skladu s pričakovanji kurikula (Learning Goals and Success Criteria, 2010). 

Sooblikovanje kriterijev uspešnosti daje odgovor na vprašanji Kakšno je uspešno učenje? Na 

kaj bomo skozi učenje pozorni?; naredi kriterije eksplicitne in transparentne za učenca in 

učitelja; omogoča razumevanje uspeha; omogoča dovzetnost učencev za povratno 

informacijo; spodbuja samoocenjevanje in vrstniško ocenjevanje; pomaga identificirati 

potrebne naslednje korake v učenju; omogoča postavitev osebnih ciljev; povabi učence, da 

prevzamejo skrbništvo nad lastnim učenjem; postavlja pred učence izziv, da ponotranjijo 

kriterije; pomaga razviti lastne učne strategije in spretnosti (prav tam). Z vidika formativnega 

spremljanja je kriterij uspešnosti z besedo izražena kvaliteta in kvantiteta 

znanja/spretosti/veščine. Oblikovanje kriterijev v sodelovanju  z učenci je lahko organizirano 

kot skupinski pogovor, vrstniška (medrazredna) predstavitev/vrednotenje dosežka/izdelka, 

razgovor ob vzorčnem izdelku (npr. dobra predstavitev prebrane knjige, dober govorni nastop 

...). Kriteriji morajo biti poznani tudi učencu, saj mu to omogoča razvoj ustreznih pričakovanj, 

samoregulacije in samoevalvacije, zato definiramo kriterij oz. merilo kot besedno izražena 

kvaliteta in kvantiteta znanja, ki jo enoznačno razumeta tisti, ki izkazuje znanje, in tisti, ki 

vrednoti (Novak, 2014). Mlajši učenci vrednotijo svoje znanje in izdelke po enakih kriterijih 

kot učitelj, kar pomeni, da učitelj deluje kot model postavljanja kriterijev in jih torej lahko 

tudi zavestno spreminja. Učenje je lažje, če učenci razumejo: kateri cilj morajo doseči, kakšen 

je namen doseganja cilja in kakšne možnosti za dosego cilja imajo (Chappius in Stiggins, 

2002), kar pomeni, da je treba kriterije učencem narediti razumljive oz. tvorjene v njim 

poznanem besedišču. S tem učitelj sledi tudi priporočilom učnega načrta za slovenščino 

(2011, 109), kjer je posebej opredeljeno, da učenec mora poznati merila ocenjevanja. 
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Preglednica 11: Kriteriji za spremljanje napredka učenca znotraj zmožnosti prepoznavanja, doživljanja, 

razumevanja in vrednotenja proze, pravljice in možnost za pretvorbo v »jezik« učencev 

PODROČJE 

SPREMLJANJA 

KRITERIJ – učitelj KRITERIJI/MERILA 

USPEŠNOSTI – razumljivi učencu 

PRIPOVEDOVANJE 

PRAVLJICE, »BRANJE« 

ZNANE PRAVLJICE 

- Ustreznost makrostrukture, 

- ustrezna uporaba (posnemanje) 

elementov besedilne vrste, 

- ustreznost besedišča. 

- Znam uporabiti besede, ki so 

značilne za pravljico. 

UPORABA TEMELJNIH 

ZNAČILNOSTI 

PRAVLJICE 

- Upoštevanje značilnosti 

književne osebe, 

- uporaba formalnega začetka in 

konca, 

- ustreznost pravljičnega 

dogajanja, 

- uporaba preteklika. 

- Znam opisati pravljično osebo. 

- Znam začeti in končati pravljico. 

- Znam v pravljico vključiti pravljične 

dogodke. 

- Znam govoriti o dogodkih, ki so se 

zgodili. 

 

Kriteriji za spremljanje napredka učenca znotraj zmožnosti predstavljanja, vživljanja v osebo, poistovetenja z 

osebo, privzemanja vloge književne osebe  

PODROČJE 

SPREMLJANJE 

KRITERIJ – učitelj KRITERIJI/ MERILA 

USPEŠNOSTI – razumljivi učencu 

DOMIŠLJIJSKA IGRA - Sodelovanje v skupinski  

uprizoritvi, 

- ustreznost oblikovanja govora 

(ponazoritev razpoloženja – 

primeren glas izbrani osebi), 

- pravilnost poimenovanja  

književne osebe, 

- ustreznost oblikovanja 

nadaljevanja zgodbe.   

- Znam sodelovati v skupini, ki igra 

domišljijsko igro. 

- Znam uporabiti ustrezen govor za 

književno osebo. 

- Znam poimenovati književno osebo. 

- Znam nadaljevati domišljijsko igro. 

 

Ne glede na obliko poustvarjanja, ki jo znotraj posamezne zmožnosti učitelj spremlja, pa 

ugotavlja tudi tiste lastnosti, ki smo jih opredelili kot elemente ustvarjalnosti: besedna 

igrivost, bogata domišljija, veselje do branja, nenavadno besedišče, nenavadne ideje, smisel 

za humor, spomin za zgodbe oz. različna besedila, uporaba nenavadnih besed in besednih 

zvez, fleksibilnost in fluentnost besed. Učitelj se nikakor ne sme zadovoljiti z dejstvom, da je 

nek učenec na tem področju nadarjen oz. zmore več. Učitelju mora biti cilj ustvariti pogoje, 

da bo tudi ta učenec napredoval, za kar pa ima odprtih mnogo poti, le izkoristiti jih mora.  
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7.2 Priprava takšnih dejavnosti v razredu, s katerimi je mogoče pridobiti dokaze o 

učenju 

Za presojo kakovosti razvijanja kompetenc so potrebni inštrumenti vrednotenja, ki omogočajo 

spremljavo posameznikovega razvoja in napredka, pri čemer avtorji (Wiggins, 1998, Marby, 

1998, Smith, 2001) priporočajo, da se edukacijsko merjenje opre na raznolike evidence o 

učenčevem napredku, ki se zbirajo v nekem časovnem obdobju in na različne načine. Za 

razvijanje kompetenc je treba organizirati učni proces, v katerem so učenci aktivni pri učenju 

in opazovanju lastnega učenja. Na področju spremljanja razvoja bralne zmožnosti je potrebno 

učenca spremljati celostno, kar pomeni, da ni poudarjen le en pristop ali postopek spremljanja 

in ocenjevanja, ampak se uporablja več metod (portfolio s pisnimi izdelki, fotografijami, 

posnetki, scenariji za uprizoritve, filmske knjige, zbirka pravljic …), da bi dobili natančnejšo 

vseobsegajočo sliko učenca in njegovih sposobnosti. D.Wiliam (2013) piše, da morajo biti 

dejavnosti takšne, da omogočajo zbiranje dokazov o učenju učencev in razumevanju učne 

snovi. Raznolikost dejavnosti omogoči učitelju, da dobiva informacije o učenju in dosežkih 

različnih učencev na različne načine. D. Wiliam (2013, 135) piše, da preverjanje deluje 

formativno, če učitelj, učenci in njihovi vrstniki pridobivajo dokaze o napredku pri učencih, ki 

jih interpretirajo in uporabijo za odločitve o naslednjih korakih v procesu poučevanja, tako da 

so še boljše ali bolje podprte, kot bi bile odločitve brez teh dokazov. 

 

7.3 Zagotavljanje povratnih informacij, ki učence premikajo naprej 

 

Proces učenja je transformacija znanja na temelju izkušnje. Ta proces usmerja učitelj z 

ustrezno povratno informacijo in navodili učencu. S povratno informacijo učencu učitelj 

sporoči, kaj je dosegel in česa še ni, kako je to dosegel, in mu hkrati da navodilo za nadaljnji 

korak v procesu učenja, kar je pomembno za navajanje na samoregulacijsko učenje. A. Tomič 

(1992, 137) učinkovito povratno informacijo opredeli kot opisno, specifično, pravočasno, 

preverjeno, točno ter tako, ki upošteva potrebe prejemnika in pošiljatelja povratne 

informacije, je osredotočena  na vedenje, ki ga prejemnik lahko nadzira, in na vedenje, ki se je 

pravkar zgodilo.  

Bistvo povratne informacije (Black in Wiliam, 1998) je zaporedje dveh aktivnosti:  

a) najprej mora učenec ugotoviti (spoznati, ozavestiti) razliko med želenim oz. 

zahtevanim (ciljem, znanjem) in doseženim,  
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b) nato pa mora dobiti napotek in usmeritev za aktivnost, ki mu bo pomagala 

(omogočila) odpraviti to razliko. 

Bistvo povratne informacije se povezuje z L. Vigotskim in teorijo o območju bližnjega 

razvoja ali v povezavi s povratno informacijo vodilo, da “učitelj mora vedno dodati nekaj 

malega in to v toliki meri, kot učenec potrebuje ravno v pravem trenutku.” D. Wiliam (2000, 

15) priporoča oblikovanje učinkovite povratne informacije, ki posamezniku sporoča, zakaj je 

njegov dosežek dober (npr.: Dobro je, ker si dosledno upošteval navodila.) ter kje in kako naj 

svoje delo še izboljša (npr.: Nisi opisal prave književne osebe, preberi še enkrat drugi 

odstavek besedila in bodi pozoren na govor književne osebe.). Na proces učenja pa ne 

vplivajo povratne informacije (komentarji), ki so usmerjene na učenca kot osebo (»Res si 

dober.«) in/ali na njegovo učno samovrednotenje (»Ti tega ne znaš.«)  (Wiliam, 2000). 

D. Wiliam (2013 po Nyquist, 2003) opredeli pet stopenj povratne informacije, h katerim smo 

dodali primere povratnih infomacij za pouk književnosti.  

a) Samo skromne povratne informacije, ki jih dobijo učenci o ocenah, kar avtor imenuje 

“poznavanje rezultatov” (npr. Prav si to naredil. ali Ocena odlično.). 

b) Samo povratne informacije, pri čemer učenci izvedo za oceno skupaj z jasnimi cilji, ki 

naj bi jih dosegli ali pravilnimi odgovori na vprašanja iz preizkusa, kar avtor imenuje 

“poznavanje pravilnih odgovorov” (npr. Ocena odlično, znaš ločiti pravljico in 

pripoved.). 

c) Skromno formativno preverjanje, ko učenci dobijo informacije o pravilnih rezultatih, 

pospremljene z razlago (npr. Dobro si tvoril pravljico, saj si vključil za pravljico 

značilne književne osebe, čudeže, pravljično dogajanje.). 

d) Srednje dobro formativno preverjanje, pri čemer dobijo učenci informacije o pravilnih 

rezultatih, pospremljene z razlago in nekaj specifičnimi napotki za izboljšanje 

rezultatov (npr. Dobro si tvoril pravljico, saj si vključil za pravljico značilne književne 

osebe, čudeže in pravljično dogajanje, poglej zapis še enkrat in razmisli, kako bi lahko 

poudaril značilnost, da kraj in čas dogajanja nista določena.). 

e) Učinkovito formativno preverjanje, kjer učenci dobijo povratne informacije o 

pravilnih rezultatih, pospremljene z razlago in napotki za specifične dejavnosti, ki jih 

morajo izvesti za izboljšanje rezultatov (npr. Dobro si tvoril pravljico, saj si vključil 

za pravljico značilne književne osebe, čudeže in pravljično dogajanje. Preberi še dve 
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pravljici in posebej poglej, s katerimi besedami se začneta, ter tako ugotovi, kako 

lahko v tvoji pravljici nakažeš nedoločenost kraja in časa.).   

Raziskave velikosti učinka za različne vrste intervencij s povratnimi informcijami, ki jih je 

izvajal Nyqvist (po Wiliam, 2013) so pokazale, da so samo povratne informacije o trenutnem 

dosežku relativno nekoristne, če pa učence motivirajo za premišljene dejavnosti, imajo lahko 

globok učinek na učenje. Te ugotovitve kažejo, da niso vse povratne informacije, ki jih dobijo 

učenci v procesu učenja in poučevanja, enako učinkovite, kar so različni raziskovalci 

ugotavljali tudi pri mlajših učencih (Wiliam, 2013 po Tunstall in Gippsova, 1996, Torrance in 

Pryor, 1998) in poleg tega še to, da se veliko povratnih informacij, ki so jih podali učitelji 

učencem, osredotoča na socializacijo. Center za raziskave in inovacije na področju 

izobraževanja (CERI, 2005) je raziskoval vpliv učiteljeve povratne informacije na učenje in 

ugotovil, da učenje spodbuja povratna informacija, ki je pravočasna, ki izhaja iz jasnih ciljev 

in kriterijev, je konkretna in specifična in tista, ki vsebuje učiteljeve predloge, kako 

nadaljevati učenje in izboljšati dosežek. To potrjuje J. Hattie (2009), ki med dejavnike 

kakovostne povratne informacije umesti tudi upoštevanje učenčevega predznanja ter 

osmišljenost učenja, saj »… da bi bila povratna informacija učinkovita, mora biti jasna, 

prilagojena predvidenemu namenu, osmišljena in usklajena z učenčevim predznanjem, hkrati 

pa naj učenca usmerja k iskanju povezav.« V. Eržen (2014) med drugim poudari, da 

konstruktiven dialog v procesu učenja sproža učiteljeva  formativna povratna informacija, s 

pomočjo katere ima vsak učenec možnost doseči cilje, ki si jih je zastavil, in hkrati prispeva k 

transparentnosti in veljavnosti končnega ocenjevanja.  

7.4 Aktiviranje učencev, da postanejo drug drugemu vir poučevanja  

 

Sodobne usmeritve poučevalne prakse se usmerjajo tudi v spodbujanje poučevanja z 

metodami in oblikami, ki vključujejo "aktivno" učenje, ki predstavlja priložnost za učence, da 

oblikujejo lastna vprašanja, razpravljajo o vprašanjih, razlagajo svoje poglede in se vključijo v 

sodelovalno učenje z delom v skupinah. "Vzajemno učenje" je oblika sodelovalnega učenja, 

ki krepi vrednost interakcije učenec-učenec in se kaže v različnih učnih dosežkih. R. E. Slavin 

(2013, 153) predstavi potek in rezultate raziskav pristopa k učenju, ki so ga poimenovali 

PALS (Vrstniško podprte učne strategije ali angl. Peer-Assisted Learning Strategies = PALS). 

Gre za pristop k učenju, pri katerem se učenci v dvojicah izmenjujejo v vlogi učiteljev in v 

vlogi učencev. Naučijo se preprostih strategij medsebojne pomoči, nagrajeni pa so na podlagi 
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učenja obeh članov dvojice. Raziskave o PALS v osnovnih šolah so pri matematiki in branju 

pokazale pozitivne učinke tega pristopa na učne rezultate (Slavin, 2013 po npr. Mathes in 

Babyak, 2001; Fushs, Fuchs in Karns, 2001; Calhoon idr., 2006).  Avtor (prav tam) posebej 

opiše raziskavo evalvacije pristopa PALS v 21-tedenski študiji v 2. in 3. razredu, kjer so 

učenci trikrat tedensko po 35 minut delali v dvojicah, izmenično v vlogi učenca in učitelja. 

Izvedli so partnersko branje, povzemanje, opredeljevali glavne misli in napovedovali. Učitelje 

16-ih razredov so naključno določili v PALS ali pa v kontrolne razrede. Izbrali so enega 

slabšega, enega povprečnega in enega zelo uspešnega učenca in samo te so vrednotili. 

Rezultati so bili za učence, ki so uporabljali PALS, zelo pozitivni v primerjavi z drugimi, in 

sicer s prednostjo za tri četrtine standardnega odklona (ES = + 0,72) (Slavin, 2013). 

V projektih Zavoda RS za šolstvo v času od 2006 do 2014 (npr. Didaktika ocenjevanja 

znanja, Podpora učiteljem pri formativnem spremljanju) so se razvile še druge oblike 

vrstniškega učenja, tudi medrazrednega, v katerih tretješolci berejo prvošolcem in so jim neke 

vrste bralni tutorji. Poleg vrstniškega učenja je v okviru formativnega spremljanja aktualno 

tudi vrstniško vrednotenje, pri katerem sošolca vrednotita drug drugega glede na vnaprej 

dogovorjene kriterije. J. Dodge (2009) povzema rezultate metaanaliz,  ki kažejo, da vrstniško 

vrednotenje pozitivno vpliva na učinkovitost procesov učenja in kakovost učnih dosežkov, za 

kar pa je treba učence sistematično usposabljati, s tem ko poznajo cilje pouka in vedo, kaj in 

kako je treba  delo opraviti, da bi bili uspešni. S tem lahko dajejo drug drugemu tudi povratno 

informacijo na osnovi znanih kriterijev. M. Borstner (2014 po Crown, 2013) opozarja na 

dejstvo, da se današnje šole premalo opirajo na obsežen sistem v človeških možganih, ki skrbi 

za spremljanje in upravljanje odnosov, ki jih imamo z drugimi ljudmi, saj se ljudje lažje 

učimo, če vemo, da bomo morali usvojeno znanje prenesti še na koga drugega in ne samo z 

namenom, da se bomo izkazali pri testu. Zato učni pristopi, ki vključujejo medosebne 

družbene stike, povečujejo učne učinke prav zaradi človeških možganov, ki so »družabni«, 

aktiviranje teh mehanizmov povzroča intenzivnejše učenje, večjo zapomnitev in trajnost 

znanja (prav tam).  

 

7.5 Aktiviranje učencev za samoobvladovanje njihovega učenja 

 

Učenci potrebujejo priložnosti, v katerih lahko spremljajo svoje znanje, usmerjajo svoje 

napore, merijo kakovost svojega dela in si zastavljajo cilje, ki vodijo v izboljšanje dela. 

Učenje na osnovi praktičnih izkušenj vključuje učinkovite strategije samoocenjevanja, 
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refleksije in postavljanje ciljev. Samovrednotenje lastnega dela mora izhajati iz vnaprej 

postavljenih ciljev in kriterijev.  S. Sentočnik (2012) pojasni razliko med tremi v naši praksi 

precej razširjenimi pojmi: samorefleksija (je  razmišljanje o tem, kaj sem naredil, kaj sem 

poskušal narediti in kako sem se ob tem počutil), samoocenjevanje (je samostojno presojanje 

lastnih dosežkov glede na poznane kriterije) in samovrednotenje (je lastno presojanje 

vrednosti, identifikacija močnih in šibkih točk ter razmišljanje o načrtovanju aktivnosti, ki 

bodo izboljšale rezultate na osnovi notranjih kriterijev). Skozi otrokov spoznavni razvoj 

postaja samokontrola vedno bolj zavestna. Teorija spoznavnega razvoja opozarja tudi na to, 

kdaj začne otrok razumevati lastne miselne operacije. V dobi konkretno-logičnih operacij (7–

11 let) po J. Piagetu (1977) se postopno razvijajo zavestne aktivacije metakognitivnega 

znanja, a resnično zavestna samoregulacija se pojavi tedaj, ko učenčeve kognitivne strukture 

postanejo predmet refleksije in tako omogočijo načrtovanje vseh vidikov kognitivnega 

dosežka (Bakračevič Vukman, 2000). Ker nekateri avtorji ugotavljajo, da je sposobnost 

refleksije lastna šele odraslim ali kvečjemu mladostnikom, poskuša Demetriou s sodelavci 

(1989 po Bakračevič Vukman, 2000) spoznanja uskladiti na naslednji način: pravi, da 

kognitivni sistem morda sprva res ni samorefleksiven, je pa vsekakor samosenzitiven, kar 

lahko razumemo kot sposobnost, da čuti lastno funkcioniranje, registrira občutke in izkušnje, 

ki so z njimi povezani, prikliče, kar je zahtevano, in to tudi uporabi. Wellman (1990 po prav 

tam) v svojih raziskavah ugotavlja, da nastopijo začetki mentalnih koncepcij že pri triletnih 

otrocih. V tem obdobju se pojavijo v govoru otroka tudi glagoli, kot so: misliti, spomniti se, 

vedeti … Štiriletniki jih tudi že razumejo glede na zunanje aspekte vedenja, ne pa še kot 

mentalne fenomene. Podobno imajo mlajši otroci probleme pri prepoznavanju lastnih 

miselnih procesov in rekonstrukciji tega, o čemer so razmišljali. Več raziskav (Flavell, Green, 

Flavell, 1995 po Bakračevič Vukman, 2000) v zadnjem obdobju je pokazalo, da se 

senzitivnost pri zaznavanju lastnih miselnih procesov in s tem sposobnost metakognitivne 

samoregulacije močno izboljša v obdobju od tretjega oz. četrtega do približno sedmega leta. 

K. Bakračevič Vukman (2000, 7) ugotavlja, da skozi predšolsko obdobje otroci razvijejo 

bazično razlikovanje med mentalnimi in fizičnimi dogodki, šele v začetku šolskega obdobja 

pa se formira natančnejše metakognitivno znanje, pa tudi učinkovitejša samoregulacija. L. 

Marjanovič Umek (2011, 21) poudarja, da je simbolna igra dejavnost, v kateri otroci 

vzpostavljajo socialne interakcije in hkrati dejavnost, v kateri otroci z rabo simbolov 

»izvajajo« miselne in govorne pretvorbe, kar jim omogočajo metajezikovne zmožnosti. Otroci 

v simbolni igri metajezik praviloma uporabljajo spontano, npr. za načrtovanje igre, 
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privzemanje, opisovanje in razlago in s sistematičnim opazovanjem in spremljanjem tega 

jezika lahko ugotavljamo njihovo dojemanje in razumevanje. Raziskovalci (Marjanovič 

Umek, 2011 po Korat idr., 2003, Smidt, 2009), ki so proučevali metajezik v igri otrok, so 

potrdili, da otroci v simbolni igri najbolj uspešno razvijajo metajezikovne zmožnosti, pa tudi, 

da vzporedno z metajezikovnim zavedanjem uporabljajo različne simbolne sisteme (risbo, 

številke, črke) za zapisovanje informacij, načrtovanje … Za šolsko situacijo pa so pomembne 

raziskave (Marjanovič Umek, 2011 po Astington idr., 1996), ki kažejo, da se lahko na razvoj 

in rabo metajezika vpliva s sistematično skrbjo za njegov razvoj.   

Oblike in orodja za izvedbo samorefleksije pri mlajših učencih so zelo raznolike: semaforji, 

vrednostna črta, barvna lestvica, kolo uspeha, kontrolni seznami, dnevnik učenja/odzivov, 

iztočnice, dnevnik za razmišljanje in postavljanje ciljev, vprašalniki, popisi, prispevki v mapi 

dosežkov, reflektivno pismo …  

 

Primer za opravljeno samorefleksijo in samoocenjevanje ob postavljenih iztočnicah ali nedokončanih povedih 

po opravljenem delu:  

S
A

M
O

R
E

F
L

E
K

S
IJ

A
 

Kako presojam 

svoje delo? 
- Najbolj sem užival v dejavnosti … 

- Najbolj zanimivo v prebranem besedilu je … 

- Med izvajanjem naloge sem se izkazal v … 

- Rad bi izboljšal …, to bom storil tako … 

- Zdaj znam narediti …, česar pred tem branjem nisem znal.  

- Težave sem imel z … Rešil sem jih tako, da sem … 

- Pri ponovni izvedbi bi spremenil … 

- Kot nov cilj za prihodnje si postavljam … 

- Upošteval bom nasvet sošolca …, ki pravi naj … 

 

S
A

M
O

O
C

E
N

JE
V

A
N

JE
 Kako ocenjujem 

svoje delo? 

Vnaprej dogovorjeni kriteriji za dokazovanje razumevanja dogajanja in teme: 

- Pravilnost odgovorov na vprašanja ob besedilu (O čem? Kdo? Kaj? 

Kdaj?Zakaj?). 

- Smiselnost obnovljenega književnega dogajanja. 

 

Zadovoljen sem s svojim dosežkom, ker sem pravilno odgovoril na vprašanja ob 

besedilu, ki so spraševala, o čem govori besedilo, kdo so glavne književne osebe, kaj 

in kdaj se je dogajalo ter zakaj se je kaj zgodilo.  

Rad bi izboljšal tvorjenje obnove.  

 

 

Tako kot navaja J. Clement (1979), je temeljno vodilo pri razvoju samorefleksivnega 

mišljenja predvsem to, da učitelji pri učencih spodbujajo mišljenje o tem, kako razmišljati. E. 

De Corte (2013, 51) povzame lastnosti učencev, ki obvladujejo samoregulacijo, in navaja:  

- čas, ki ga namenjajo učenju, znajo učinkovito organizirati, 

- postavijo si višje neposredne cilje kot drugi; 
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- postavljene cilje pogosteje in natančneje nadzorujejo; 

- niso hitro zadovoljni s svojim standardom, kar se odraža v večji učinkovitosti in 

vztrajanju kljub oviram.  

Če uporabimo klasifikacijo metakognitivnih strategij za razumevanje besedil pri branju po S. 

Pečjak (2013, 86) in jo priredimo za branje umetnostnih besedil, dobimo model, ki učiteljem 

že v najnižjih razredih poučevanja nudi oporo v poučevanju in spremljanju samoreflektivnega 

mišljenja pri  reševanju problemov: 

 

1. Strategija samopoučevanja s samo-navodili, pri kateri učenec daje sam sebi usmeritve s pomočjo   

polglasnega oz. notranjega govora. 

2. Strategija samospraševanja, pri kateri se učenec izuri v postavljanju lastnih vprašanj med reševanjem 

problema, s čimer izboljša svoj uvid v problem. 

3. Strategija vrinjenih vprašanj oz. vprašanj, ki se pojavljajo med samim branjem. 

4. Strategija samorazlaganja, v kateri učenec pojasnjuje vsebino sam sebi. 

5. Strategija razmišljanja na glas, pri kateri učenec na glas pripoveduje o svojem razmišljanju in občutkih ob 

branju.  

 

V Gibbsovem modelu refleksije, ki ga lahko modificiramo za različne stopnje šolanja, je 

ključno to, da osmišlja šest najpomembnejših vidikov celovitega samorefleksivnega mišljenja: 

opis situacije, občutke, evalvacijo/oceno, analizo, zaključke in načrt za naprej (Gibbs, 1998). 

V spodnjih dveh shemah (Shemi 21 in 22) prikazujemo splošen model in model 

samorefleksije po Gibbsu, prirejen za branje umetnostnih besedil.  
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Shema 21: Gibsov model refleksije (splošno)     Shema 22: Gibsov mode refleksije za branje umetnostnih 

besedil 

 

Pomemben del v procesu vrednotenja učenčevega napredka je sprotno spremljanje 

učenčevega napredka, zato da bi sledili njegovemu doseganju zastavljenih ciljev. Zbiranje 

dokazil o učenju pomaga učitelju odkriti strategije in spretnosti, ki jih otrok uporablja za 

učenje, in prepoznati znanje ter ključne koncepte, ki jih je usvojil (Luongo-Orlando, 2008, 

63). Zbirka dokazil (opazovanja, beleženja, pregledovanje refleksij, pogovori z učenci, 

preverjanja, ocenjevanje končnih izdelkov) o učenčevem učenju in napredku pomaga učitelju 

do tega, da je na koncu ocena uravnotežena in pravična. Da bi bilo preverjanje in ocenjevanje 

znanja zanesljivo in koristno, morajo učitelji zbrati dovolj dokazil skozi daljše časovno 

obdobje, da lahko prepoznajo razvoj in vzorce učenčevega učenja (prav tam). Učitelju sprotno 

spremljanje učenčevega napredka omogoči tudi odkrivanje ali že spremljanje nadarjenih 

učenev, tako lahko poleg vsakdanjih šolskih situacij uporabi še analizo šolskih spisov, 

udeležbo na proslavah in nastopih, opazovanje učencev pri skupinskem delu, izvenšolske 

dejavnosti, obiskovanje knjižnic itd. (Jelenc in Svetina, 1975, 49).  

 

Spodbujanje razvoja bralne zmožnosti na literarnem področju podpira vodenje portfolia 

učenca. V 1. VIO ga lahko vodimo za vse učence, še posebej primeren pa je za učence, ki 

zmorejo več. C. Razdevšek Pučko (1996) pojmuje portfolio kot zbirko dosežkov, ki so nastali 

v okviru pouka in njihov namen ni bil samo ocenjevanje. Združenje Cidree (Sentočnik, 2012) 

razume portfolio kot instrument za spremljavo posameznikovega napredka, ki ga podpira pri 

izgrajevanju in poglabljanju znanja, veščin, zmožnosti in potencialov, predvsem pa gradi 

učenčev odnos do učenja in ga ozavešča o njegovem dojemanju sveta in njegovega mesta v 

OPIS – Kaj se je zgodilo?

OBČUTKI – Na kaj si 
mislil in kaj si občutil 

med delom?

EVALVACIJA – Kaj je bilo 
dobro in kaj slabo pri tej 

izkušnji?

ANALIZA – Kakšen 
pomen, smisel je imelo 

tvoje delo /učenje?

ZAKLJUČKI – Kaj lahko 
zaključiš, kakšne 

zaključke lahko narediš? 

NAČRT AKCIJE – Če bi ponovil  celotno 
nalogo/projekt, kaj bi naredil? Kaj boš izboljšal 

pri svojem učenju/delu? 

OPIS – Kaj se je zgodilo 
v besedilu?

OBČUTKI – Na kaj si 
mislil in kaj si občutil 

med branjem?

EVALVACIJA – Kaj je bilo 
dobro in kaj slabo v tem 

bralnem dogodku?

ANALIZA – Kakšen 
pomen, smisel je imelo 

besedilo/branje?

ZAKLJUČKI – Kaj lahko 
zaključiš, kakšne 

zaključke lahko narediš? 

NAČRT AKCIJE – Če bi ponovil branje, čemu bi 
se bolj posvetil? Kaj boš izboljšal pri svojem 

branju? 



 

280 

 

njem. Portfolio je namenska zbirka učenčevega dela, ki kaže njegov napor, napredek in 

dosežke na enem ali več področjih, in ta zbirka omogoča učenčevo soudeležbo pri izbiranju 

izdelkov, razvidni so kriteriji za izbor in kriteriji vrednotenj, vključuje pa tudi evidenco 

učenčeve samorefleksije o izdelkih (Razdevšek Pučko po Paulson, 1991). N. Komljanc (2009) 

deli portfolio na delovno zbirko ali delovni portfolio ter predstavitveno zbirko dosežkov, ki 

vsebuje izdelke, ki dokazujejo doseganje standardov znanj, in izdelke, ki so nastali v 

učenčevem prostem času na temelju ustvarjanja njegovih miselnih shem. Enako klasifikacijo 

najdemo tudi pri T. Baumgartnerju (po Rupnik Vec, 2014), ki govori o 

rezultatskem/predstavitvenem portfoliu kot zbirki najboljših dosežkov učenca in o 

procesnem/učnem/refleksivnem/razvojnem portfoliu, ki je »zgodba« o učenju in 

napredovanju. Skozi proces učenja skupaj načrtujeta, izvajata in reflektirata dejavnosti glede 

na jasno določene cilje. Tako načrtovan proces ocenjevanja vodi k uspehu, saj povežemo 

dosežke s pričakovanji, imamo nadzor nad učenjem in poučevanjem, razvijamo pozitivno 

samopodobo učencev, predvsem pa z ustrezno povratno informacijo spremljamo učenca na 

poti učenja. C. Razdevšek Pučko (1996) navaja, da so lahko učenci ob jasnih ciljih, kriterijih 

in navodilih pri vodenju mape dokaj samostojni. Izkušnje pa kažejo, da so učenci že v prvem 

razredu sposobni voditi svojo mapo (refleksije se morajo naučiti). V delovno mapo dosežkov 

se vlagajo različni izdelki. Različni avtorji vsebino teh izdelkov različno opredeljujejo. C. 

Marsh (2009) navaja, da lahko mapa učenčevih dosežkov vsebuje številne možnosti 

predstavljanja – ne le končna dela. To so lahko: opombe, osnutki, videoposnetki, CD- in 

DVD-nosilci, fotografije, izdelki … K. Luongo-Orlando (2008) med drugimi navaja še mnoge 

druge oblike, ki jih lahko že v prvem VIO uvrstimo v portfolio z določenim ciljem: izdelava 

časopisa, računalniška projekcija, televizijska oddaja, strip, oglas, časovni trak, razstava, lutke 

itd. Posamezni elementi vsebine portfolia v prvem VIO pri književnosti za učenca, ki na 

literarnem področju zmore več, so lahko:  

- osebni dnevnik bralnih izkušenj (npr. seznam prebranih del po lastni izbiri, šolski 

seznam); 

- pisni zapisi (o tem, kaj sem prebral, in mnenja o prebranem); 

- zvezek (povzetki posameznih prebranih del – npr. miselni vzorci učenca); 

- shema za spremljanje lastnega napredka (kaže napredek in znanje učenca pri doseganju 

osebnega cilja); 

- najboljši izdelek (vzorčni izdelek, ki se je najbolj približal kriterijem, ki smo jih 

oblikovali skupaj z učenci) … 
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Nadarjen učenec lahko tako dela znotraj svojih osebnih ciljev tudi v času pouka, dokazila pa 

zbira v svoji mapi dosežkov, ki jo ureja skupaj z učiteljem.  

Primer sprotnega spremljanja učenčevega napredka na področju bralne zmožnosti pri pouku 

slovenščine – književnosti so lahko t. i. splošna vprašanja za posvet o branju (prirejeno po 

Luongo-Orlando, 2008), preko katerih učitelj lahko dobi vpogled v različnost, netipičnost 

razmišljanja.  

 

Primer: Vprašanja za individualni ali skupinski posvet o branju, ki se izdelajo za vsako umetnostno besedilo 

posebej 

Namen 

Čemu si izbral to knjigo? Si zadovoljen z izbiro? Zakaj da, zakaj ne? Bi ponovno izbral 

podobno knjigo? 

Sestavine zgodbe 

Kje se zgodba odvija? Kateri dogajalni prostori v knjigi so zanimivi? Kako se zgodba 

začne? Kdo je glavna književna oseba? Kaj se dogaja v zgodbi? Kateri zanimivi dogodki so 

opisani v knjigi? Kaj je problem ali glavni cilj glavne osebe? Kako reši problem? Kako se 

zgodba konča? 

Napovedovanje 

Kaj misliš, da bi se lahko zgodilo zdaj? Zakaj tako misliš? S katerimi dejstvi ali dokazi iz 

zgodbe lahko podpreš svoje napovedi? 

Dialog v zgodbi 

Kako avtor uporablja dialog v zgodbi, da predstavi osebe in dogodke? Kateri pogovori med 

osebami so posebej zanimivi?  Kateri pomembni podatki se razkrijejo v pogovorih? 

Avtorjeva uporaba besed 

Katere zanimive besede, besedne zveze ali kakšno besedišče avtor uporablja v zgodbi? 

 

Black in Wiliam (1998, 2008) govorita o t. i. samoocenjevalnem kontinuumu (Shema 23), ki 

poteka skozi vseh pet omenjenih strategij formativnega spremljanja. Če jo prenesemo na 

področje pouka književnosti in jih povežemo z delom učencev, ki zmorejo več, lahko 

povzamemo, da si lahko v naboru nalog, besedil, ki jih postavljamo pred učence, le-ti tudi 

izbirajo in s tem postavijo svoj učni cilj. Da bi učenec lahko sproti spremljal svoje delo, 

reguliral svoje učenje in sproti svoje delo vrednotil, mora poznati kriterije uspešnosti, na 

osnovi katerih bo dobil tudi povratno informacijo s strani učitelja oz. vrstnika, prav tako bo 

izhajajoč iz teh kriterijev opravil samoocenjevanje. Na osnovi dosežka, do katerega pride 

http://classroomcollective.tumblr.com/post/49796983262/coles-notes-learning-goals-and-success-criteria
http://classroomcollective.tumblr.com/post/49796983262/coles-notes-learning-goals-and-success-criteria
http://classroomcollective.tumblr.com/post/49796983262/coles-notes-learning-goals-and-success-criteria
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preko zbiranja različnih dokazil, si bo lahko sam ali s pomočjo učitelja postavil nov osebni 

cilj. Učitelj ga bo na tej poti usmerjal z učinkovitimi povratnimi informacijami, vprašanji, 

pogovorom in individualno prilagojenimi učnimi nalogami. Ves ta cikel zasledimo tudi v 

didaktičnih priporočilih učnega načrta za slovenščino (2011, 109), namenjenih preverjanju in 

ocenjevanju, ki narekujejo učitelju, naj preveri učenčevo predznanje, nato učenca vodi in 

ugotavlja, kako dobro dosega cilje. Učencu daje povratne informacije, spodbuja 

samovrednotenje doseganja ciljev in standardov znanja, pomaga mu načrtovati delo in razvija 

zmožnost učenja učenja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shema 23: Samoocenjevalni kontinuum 

 

Ključna vprašanja, katera si učitelj postavlja pred in med procesom poučevanja in učenja ter 

po njem, morajo biti: Kam gre učenec? Kje je učenec zdaj? in Kako bi prišel do tja? (Wiliam, 

2013). Odgovor na prvo vprašanje pomeni poiskati cilj in kriterije za učenca, drugo pomeni 

ugotoviti predznanje in tretje načrtovati strategije učenja za dosego cilja.  

Pri pouku književnosti učitelj učenca opazuje in organizira dejavnosti, ki omogočajo njegov 

napredek na področju bralnega razvoja in zmožnost recepcije književnih besedil. V našem 

prostoru je bilo na tem področju veliko narejenega, a učitelju je prepuščena presoja in izbira 

oblik in metod dela, količina in kvaliteta diferenciacije. Učiteljeva naloga je, da spodbuja razvoj 

že razvitih znanj, spretnosti in sposobnosti tudi na književnem področju bralne zmožnosti. Ni 

dovolj zadovoljiti se z dejstvom, da nekateri radi berejo književna besedila in jih v fazi 

poustvarjanja zaposlovati z risanjem, barvanjem in podobnimi dejavnostmi. Potreben je uvid v 

stanje, analiza predznanja, saj je razvoj kompetence sporazumevanja v materinem jeziku in s 

tem vseh njenih komponent pravica vseh otrok v procesu ne glede na predznanje

USMERJANJE Z 

UČINKOVITIMI 

VPRAŠANJI, 

 POGOVOROM IN 

UČNIMI 

NALOGAMI 

ZBIRANJE 

PODATKOV, 

DOKAZOV 
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7.6 Povzetek spoznanj  

 

1. Proces formativnega spremljanja napredka učenca na literarnem področju pri pouku 

književnosti omogoča opazovanje, pregledovanje in vrednotenje z namenom, da učitelj 

prilagaja svoje poučevanje in daje učencu povratne informacije o njegovem učenju. 

Temelji na zbiranju dokazov, s katerimi preverjamo in spremljamo recepcijske zmožnosti 

učencev, in na jasnih kriterijih za vrednotenje učnih dosežkov. 

2. Izhodišče vseh načrtovanih aktivnosti v procesu učenja in poučevanja so učenčeve 

izkušnje, predznanje, ideje. Pri pouku književnosti učitelj načrtno in sistematično ustvarja 

priložnosti za sodelovanje učencev v pogovorih o ciljih, virih in s tem ustvarjanje 

priložnosti za vključevanje učencev v izbiro ciljev, vsebin in načinov dela pri pouku. 

Sprotno spremljanje učencem omogoča, da prevzamejo nadzor in odgovornost nad lastnim 

učenjem, omogoča pa tudi sodelovanje z vrstniki in samoregulacijo učenja.  

3. Uspešni procesi učenja temeljijo na ustreznih povratnih informacijah, ki so kažipot za 

nadaljnje učenje učenca, opora za napredek učenca oz. izboljšanje učnih dosežkov.  

 

 



284 

 

8 VREDNOTENJE PRI  POUKU KNJIŽEVNOSTI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA 

BRALNE KOMPETENCE 

 

Vrednotenje znanja je nadpomenka za celoten proces spremljanja učenčevega napredka in vanj 

sodijo spremljanje, preverjanje in ocenjevanje, glavni namen procesa vrednotenja pa je 

povratna informacija učencem. O spremljanju smo pisali v prejšnjem poglavju, zato se bomo v 

nadaljevanju posvetili preverjanju in ocenjevanju.  

Preden se posvetimo področju preverjanja in ocenjevanja pri pouku književnosti v 1.VIO in s 

tem učencev, ki na literernem področju zmorejo več, naj izpostavimo nekaj dilem in vprašanj v 

povezavi s to tematiko.   

- Trenutno veljavna šolska zakonodaja (Zakon o osnovni šoli – 11. člen, Pravilnik o 

preverjanju in ocenjevanju ter napredovanju učencev v OŠ, Pravilnik o izvajanju 

diferenciacije pri pouku v osnovni šoli) tega področja operativno ne ureja. Zakon o OŠ 

(2011, 79. člen) določa, da mora učencem, ki dosegajo nadpovprečne rezultate v učenju, 

osnovna šola na predlog staršev, učiteljev ali šolske svetovalne službe omogočiti, da 

prej kot v devetih letih končajo osnovnošolsko izobraževanje in s tem izpolnijo 

osnovnošolsko obveznost. O hitrejšem napredovanju učenca odloča učiteljski zbor v 

soglasju s starši. Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju ter napredovanju učencev v OŠ 

(2013, 26. člen) k tem informacijam doda le še informacijo o tem, da mora hitrejše 

napredovanje biti vpisano v šolsko dokumentacijo. Ponovno je v dokumentih več 

informacij o izvedbi in omejitvah ponavljanja razreda kot hitrejšega napredovanja. Tudi 

Koncept (1999) omenja le oblike ocenjevanja. Bezić, T. (2012a) poroča o 

organizacijskih oblikah, dejavnostih in didaktičnih strategijah, ki so jih imeli učenci od 

4. do 9. razreda v svojih individualiziranih načrtih, in med temi razen navajanja 

individualizacijskih in diferenciacijskih ukrepov ni navedenega nobenega, ki bi 

eksplicitno govoril o prilagoditvah preverjanja in ocenjevanja.  

- Kljub množici pregledanih strokovnih gradiv domače stroke (npr. Bezić, 2006, 2012; 

Juriševič, 2012) in prakse s področja nadarjenosti ugotavljamo, da se preverjanja in 

ocenjevanja le-tega ne dotikajo ali pa to storijo posredno oz. načelno sklicujoč se na 

veljavno zakonodajo in didaktična načela. Veliko več informacij lahko učitelj iz 

navedenih dokumentov dobi za ostale specifične skupine učencev (npr. učenci s 

posebnimi potrebami, priseljenci, učenci na dvojezičnih območjih). Tudi tuji avtorji, ki 
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smo jih že navajali in pišejo o diferenciaciji in prilagajanju procesa razlikam med 

učenci, ne opredelijo izvedbe ocenjevanja (npr. A. C. Tomilson (1999) ne predvideva 

diferenciacije pri preverjanju in ocenjevanju; P. Westwood (2003) v svojem “Carpet 

patch” modelu sicer predvideva diferenciacijo preverjanja in ocenjevanja, a pri tem 

opredeli le prilagajanje načinov ocenjevanja).  

- Vprašanji, ki se pojavita in na kateri bomo skušali poiskati odgovor, sta: kako oceniti 

učenca, ki na literarnem področju v 1. VIO zmore več; kako v praksi diferencirati 

preverjanje in ocenjevanje tako, da bo zagotovljena objektivnost, zanesljivost, 

veljavnost in druge karakteristike ocenjevanja.   

 

Da bi na ta vprašanja lahko poiskali odgovore, bomo izhajali iz petih izhodišč, ki smo jih 

izpostavili in razvili v predhodnih poglavjih. 

1. izhodišče je v Beli knjigi (2011, 156) in narekuje, da so sodobni ocenjevalni načini vse bolj 

osredotočeni na preverjanje in ocenjevanje znanja s samoocenjevanjem, portfoliem ipd.   

2. izhodišče je v 2. členu Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju, ki postavlja načela 

preverjanja in ocenjevanja – spoštovanje integritete učencev in različnosti med njimi, 

upoštevanje predznanja, razumevanje ciljev in standardov, sposobnost analize, interpretacije 

ter sposobnosti ustvarjalne uporabe znanja, različnost načinov preverjanja in ocenjevanja, 

dajanje povratnih informacij in druga.  

3. izhodišče: v 1. VIO govorimo o učencih, ki na literarnem področju zmorejo več, torej o 

njihovi potencialni nadarjenosti. Učenčeva nadarjenost se torej šele razvija in to spodbujamo 

z notranjo diferenciacijo. Prilagoditve ocenjevanja učencem so del individualnega načrta 

dela nadarjenega učenca, ki pa se ga oblikuje šele po identifikaciji (4. razred in naprej). 

4. izhodišče bomo vezali na tezo, ki smo jo postavili v poglavju 5.2. Pred vse učence lahko 

postavimo enake odprte naloge, vendar se učenci odločijo, kako bodo izkazali svoje znanje  

– naravna diferenciacija. S tem se pokažejo razlike med učenci. Vsako ocenjevanje v 1. VIO, 

ki se konča z večino štiric ali petic v razredu, je vprašljivo, kaže na nekorektno, premalo 

zahtevno poučevanje, hkrati pa ustvarja zavajajujoč občutek “navidezne uspešnosti”.   

5. izhodišče je povezano z didaktičnim načelom, da se ocenjuje tisto, kar se poučuje/uči in 

preverja. Če učitelj načrtuje in izvaja dejavnosti, ki so primerne zahtevnosti, da vsi učenci 

napredujejo, potem bo tako načrtoval tudi ocenjevanje. Z ustreznim načrtovanjem bo dal 

učencem priložnost, da izkažejo znanja, ki pokrivajo minimalne standarde znanja, kakor tudi 

standarde znanja. Jasni kriteriji mu bodo omogočili spremljanje napredka vsakega učenca ter 
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tudi ugotavljanje tega, kar opredeluje Bela knjiga (2011, 162): kako učenec dosega ter kje in 

kako morebiti presega postavljene standarde znanja. 

Na osnovi izhodišč bomo podrobneje opredelili preverjanje in ocenjevanje znanja z 

zakonodajnega in didaktičnega vidika, kar bomo aplicirali na primerih poučevanja književnosti 

v 1. VIO.  

 

Tako za preverjanje kot ocenjevanje je značilno načrtno in sistematično zbiranje informacij o 

učenčevem doseganju učnih ciljev oziroma standardov oziroma o doseženem obsegu in 

kakovosti znanja. Namen preverjanja je sistematično zbiranje podatkov o doseganju učnih 

ciljev (oziroma o doseženem obsegu in kakovosti znanja), ugotavljanje vzrokov učnih 

pomanjkljivosti in njihovo takojšnje odpravljanje (Milekšić idr., 2014). Lahko bi rekli, da se 

znanje izboljšuje in gradi v procesu preverjanja, zato mu velja  v vzgojno-izobraževalnem 

procesu dajati  veliko težo. Ocenjevanje največkrat pomeni konec učenja v nekem sklopu, 

področju. Tudi F. Strmčnik (2001,170) opredeli, da se s preverjanjem na podlagi povratnih 

informacij, pridobljenih po različnih poteh, ugotavlja, ali so učenci dojeli nove učne cilje in če 

jih niso, zakaj ne, in sicer z namenom, da bi se te vrzeli in vzroki takoj ali vsaj čim prej 

odpravili, zato predvsem to in ne le registriranje, ali učenci nekaj razumejo ali ne, je glavna 

funkcija preverjanja. C. Razdevšek Pučko (2010) poudari, da sodobna doktrina preverjanja 

znanja poudarja predvsem diagnostično in formativno preverjanje in govori o preverjanju za 

učenje (in ne o preverjanju učenja). Didaktična priporočila Učnega načrta za slovenščino (2011, 

109) priporočajo, da učitelj preverja učenčevo doseganje ciljev med usvajanjem novih ciljev ter 

po končanem učnem sklopu in pred ocenjevanjem. Izhodišča vsakega ocenjevanja so v 

slovenski šoli postavljena v Beli knjigi (2011), v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja 

ter napredovanju učencev v OŠ (Ur. l. RS, št.73/08) ter učnem načrtu.  

Veljavni Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ (Ur. l. 

RS, št.73/08) določa, da je ocenjevanje znanja ugotavljanje in vrednotenje, v kolikšni meri 

učenec dosega cilje oz. standarde znanja ter se opravi po obravnavi novih vsebin iz UN in po 

preverjanju znanja. Obenem Pravilnik (prav tam) določa, da se v prvem in drugem razredu 

ocenjuje z opisnimi138 ocenami, v 3. razredu pa s številčnimi. Z opisnimi ocenami se z 

                                            
138 Bela knjiga (2011, 157) primerja evropske države glede na način ocenjevanja v začetku šolanja in ugotavlja, 

da večina držav začenja z opisnim ocenjevanjem, številčno ocenjevanje pa se v različnih državah začne v 

različnih razredih. Enako kot v Sloveniji je z načinom ocenjevanja v Estoniji (prva dva razreda opisno, od 3. 

razreda naprej pa številčno z ocenami od 1 do 5). V Nemčiji začnejo s številčno oceno ob koncu 2. razreda, na 

Poljskem opisno ocenjujejo do konca 3. razreda, na Norveškem, Danskem in Finskem začnejo s številčnim 
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besedami izrazi, kako učenec napreduje glede na opredeljene cilje oz. standarde znanja v UN. 

(Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ, Ur. l. RS, 

št.73/08). Opisna ocena je individualizirana analitična povratna informacija o učenčevih 

dosežkih na različnih področjih učenčeve dejavnosti in se oblikuje dvakrat letno (polletna in 

končna opisna ocena), po posameznih ocenjevanjih pa učitelj oblikuje opis dosežka, ki je z 

besedami izražen opis napredka učenca glede na postavljene kriterije, ki izhajajo iz ciljev in 

področij ocenjevanja139.  

 

Tudi učni načrt za slovenščino (2011) določa, da se ocenjuje doseganje ciljev in standardov 

znanja, v prvem VIO pa se ocenjuje, kako učenec napreduje glede na opredeljene cilje oziroma 

standarde znanja. Preverjanje in ocenjevanje je ustno in pisno, na primer branje umetnostnih in 

neumetnostnih besedil, pisni izdelki, ustni odgovori, govorni nastopi in druge oblike. Pri pouku 

narekujejo več “drugačnih” oblik preverjanja in smotrno kombinacijo različnih oblik, dajejo 

poudarek formativni povratni informaciji in vključevanju samo-preverjanja in samo-

ocenjevanja, priporočajo spodbujanje meta-znanja in meta-učenja ter  narekujejo premik od 

“ocenjevanja znanja” k “preverjanju za učenje” in “preverjanju kot učenje” (Razdevšek-Pučko, 

2010). V skladu s tem tudi Bela knjiga (2011, 156) poudarja, da so se tudi v mednarodni 

perspektivi razumevanje, raziskovanje ter implementacija ocenjevanja in preverjanja znanja 

temeljito spremenili in da so namesto v preteklosti uveljavljenega načina ocenjevanja s 

preizkusi znanja sodobni ocenjevalni načini vse bolj osredotočeni na preverjanje in ocenjevanje 

znanja, ki vključuje npr. samoocenjevanje, skupinsko ocenjevanje, portfolio, reševanje 

praktičnih problemov, ocenjevanje izdelkov, dnevnike ipd., kar navaja tudi B. Marentič 

Požarnik (2000, 275). A. Žakelj (2012, 32) ocenjevanje znanja opisuje kot presojanje in 

vrednotenje izkazanega znanja posameznih učencev po končanem obdobju učenja in 

                                                                                                                                        
ocenjevanjem v 8. razredu, na Švedskem pa s 5. razredom. Petstopenjsko lestvico številčnih ocen imajo tudi na 

Portugalskem, na Švedskem in Norveškem šeststopenjsko, na Finskem in Danskem pa sedemstopenjsko lestvico. 
139 Opredelitev definicije opisne ocene se pri različnih avtorjih kaže različno, zato je navedena opredelitev 

sinteza številnih: 

- Opisna ocena  je analitično opisovanje učenčevih dosežkov (Mali slovarček izrazov, A. Bačnik, ZRSŠ). 

- Analitično ocenjevanje poudarja razčlenjevalni pristop, kar je bistvena razlika od klasičnega številčnega 

ocenjevanja, ki učenčevo znanje ocenjuje globalno, z eno samo številko (Komljanc, 1997 po Pučko, 1995, 29). 

- Opisna ocena pomeni popolno individualizacijo in deluje kot povratna informacija, ki deluje motivacijsko, 

primerjanje s samim s seboj pa ohranja in razvija notranjo motivacijo (Razdevšek Pučko, 2010). 

-  Pri opisnem ocenjevanju je ocena praviloma opredeljena kot opis dosežka glede na posamezne cilje (Rutar Ilc, 

2003, 175). 

- Opisno ali analitično opisovanje učenčevih dosežkov glede na učne cilje in učenčeve sposobnosti, predhodne 

dosežke itn. (Marentič Požarnik, 2003). 

- Ocena je vsota treh informacij: ocena = upoštevanje izhodiščnega stanja + upoštevanje pridobivanja rezultata + 

pravilna vrednost rezultata (Komljanc, 1997, 33). 
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formalizacija te presoje v ocenah, ki so formalno dogovorjene (opisne, številčne, besedne) in 

imajo pomembne posledice. 

V. Milekšič idr. (2014) pa ocenjevanje definirajo kot ugotavljanje in predvsem vrednotenje 

doseženega znanja po zaključenem obdobju učenja (določenega učnega sklopa ali več učnih 

sklopov) in formalizacijo te presoje v ocenah. F. Strmčnik (2001, 176) definira: »Ocenjevanje 

je samostojna stopnja učnega procesa z lastno specifično didaktično funkcijo, ki nikakor ne 

sovpada niti s preverjanjem niti z utrjevanjem, čeprav je po svoje tudi preverjanje in utrjevanje. 

Nasprotno, ocenjevanje je didaktično dopustno šele, ko sta izpolnjena predhodna pogoja: 

preverjanje in utrjevanje.« Ocenjevalec je učitelj, sredstva, s katerimi meri znanje, pa so 

dejavnosti, izdelki, različni preizkusi, vprašanja, naloge, ki jih učitelj zastavlja učencem, da bi 

izkazali usvojeno znanje.  

V slovenskem šolskem prostoru govorimo o kriterijskem ocenjevanju, ki ga Milekšič (2010, 

49) opredeli kot primerjavo dosežka učenca z vnaprej postavljenimi standardi znanja in na 

temelju te primerjave določimo oceno oziroma vrednoteni izdelek. To pomeni, da ocenjevanje 

obsega tri faze (Milekšič, 2010):  

- ugotavljanje usvojenega znanja, spretnosti in veščin, ki mora biti veljavno in 

objektivno; 

- vrednotenje glede na postavljene kriterije in standarde znanja; 

- interpretacija ocen glede na uporabljene kriterije in standarde pri vrednotenju znanja. 

Omenjena izhodišča za ocenjevanje torej veljajo tudi za ocenjevanje pri pouku književnosti, 

kjer /… učitelj preverja in ocenjuje učenčevo zmožnost književnega branja, recepcijsko 

zmožnost, tako da vrednoti učenčeve odgovore, s katerimi ta skladno s cilji in standardi znanja 

v učnem načrtu dokazuje zmožnost samostojnega razumevanja, vrednotenja književnega 

besedila in medbesedilnega primerjanja književnih besedil. Učitelj vrednoti učenčevo 

tvorjenje/(po)ustvarjanje ob umetnostnem besedilu, tako da vrednoti izbrano (skupna izbira 

učitelja in učenca) učenčevo pisanje, interpretativno branje in govorni nastop glede na cilje in 

standarde v učnem načrtu …/ (Učni načrt za slovenščino 2011, 110). Za ustrezen in učinkovit 

proces ocenejevanja mora učitelj opredeliti področja in kriterije ocenjevanja. Področja140 

spremljanja oz. ocenjevanja so tista znanja, spretnosti in veščine, zmožnosti in kompetence, za 

katere želimo, da bi jih učenci izgrajevali in razvijali v procesu izobraževanja in se navezujejo 

                                            
140 Opredelitev pojma področja ocenjevanja je prilagojena za ocenjevanje in rabo na razredni stopnji in je sinteza več definicij:  
- Področja spremljanja so tista znanja, spretnosti in veščine, za katere želimo, da bi jih udeleženci izgrajevali in razvijali v procesu 

izobraževanja in se navezujejo na cilje predmeta (Žakelj po Sentočnik, 2012). 

- Področja spremljanja so tudi zmožnosti in kompetence učencev, zato zajemajo tudi naslednje vidike učenčevega razvoja: mišljenje, 
vrednotenje, ravnanje, odnose, miselne navade. Zajeti moramo tudi tista področja, ki kažejo vsesplošni, celovit dosežek ob upoštevanju 

procesov, ki privedejo do dosežka (Žakelj po Sentočnik, 2012). 
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na cilje predmeta. Kriteriji141 pa so lastnosti izbranega področja, ki ga opredeljujejo kot 

kakovostnega, in omogočajo izčrpno, poglobljeno in kvalitativno povratno informacijo o  

znanju, spretnostih, veščinah, zmožnostih. Opisni kriteriji so torej sestavljeni iz: področij 

spremljanja, kriterijev in opisnikov in v opisnike so vtkani pokazatelji kakovosti (indikatorji) in 

standardi znanja (Budnar, 2006). Opisni kriteriji nam omogočajo izčrpno, poglobljeno in 

kvalitativno povratno informacijo o različnih vidikih znanja, o raznovrstnih procesih in 

veščinah (Mali slovarček izrazov, Bačnik, ZRSŠ). Žakelj (2012, 31) piše, da s pomočjo opisnih 

kriterijev znanja, ki opredeljujejo učne rezultate, učitelj dosežke učencev opiše: poudari 

kakovost individualnega rezultata, kvalitativni opisi omogočajo razumevanje dosežkov v 

relaciji do učenčevih zmožnosti, njegovih prejšnjih dosežkov in v relaciji do konteksta. Ta 

terminologija je identitična tako za opisno kot za številčno ocenjevanje, prav tako pa podpira 

sprotno spremljanje, saj učitelj na osnovi jasnih področij znanj in spretnost opredeli, kaj bodo 

učenci na koncu nekega obdobja vedeli, znali, naredili, s pomočjo jasnih kriterijev pa sproti 

usmerja proces učenja in s tem usmerja učenčevo učenje. Jasna področja in kriteriji učitelju tudi 

dajejo informacijo o tem, kateri učenci presegajo pričakovana znanja, spretnosti in veščine in 

zato jim omogoči hitrejše napredovanje oz. prilagoditev procesa učenja z zahtevnejšimi in 

dodatnimi kriteriji. Glede na cilje in standarde v učnem načrtu za slovenščino (2011), in sicer 

književnost, opredeljujemo področja in kriterije znotraj načrtovanih zmožnosti. V razpredelnici 

so s krepko pisavo označeni tisti kriteriji, ki se nanašajo na znanja in spretnosti, zajete v 

minimalnem standardu znanja. 

 

Preglednica 12: Nabor področij in kriterijev za spremljanje, preverjanje in ocenjevanje v 1. VIO pri predmetu 

slovenščina – književnost 

Zmožnost Področje Kriteriji 

Zmožnost sprejemanja 

umetnostnih besedil in tvorjenja 

besedil o umetnostnih besedilih. 

Zmožnost doživljanja, 

razumevanja in vrednotenja 

književnih besedil. 

DOŽIVLJANJE 

UMETNOSTNEGA 

BESEDILA 

- Ustreznost prepoznane teme književnega 

besedila. 

- Ustreznost izražanja teme književnega 

besedila (govorno, likovno, gibalno …). 

- Ustreznost prepoznavanja  dogajalnega 

prostora in časa. 

- Ustreznost  prepoznavanja in 

vrednotenja književne osebe. 

                                            
141 Opredelitev pojma  kriterij je prilagojena za ocenjevanje in rabo v 1. VIO in je nastala na osnovi več definicij:  
-  Kriterije pojmujemo kot tisto, kar hočemo meriti in prek tega tudi spodbujati (Ilc Rutar po Frederiksen in Collins, 2000). 

-  Kriterije lahko izbiramo po različnih ključih. Tako npr. lahko izhajamo iz učinka, ki ga naredi dosežek, iz kakovosti dosežka, iz 

uporabljenih metod, postopkov in načinov, iz vsebinske ustreznosti dosežka ali pa iz njegove dorečenosti. (Primeri: glede na učinek: 
učinkovitost odgovorov, ustvarjalnost dela, novost rešitve, prodornost presoje, elegantnost argumentov, informativnost ugotovitev; glede na 

kakovost izdelka: jasnost, prodornost (npr. razprave ali argumentov), načrtovanost, izvedenost, organiziranost, koherentnost, tehnična 

dovršenost, natančnost, izbrušenost, stilna izrazitost …; glede na uporabljene metode, postopke in načine: učinkovito, prilagojeno, 
samoregulativno, vztrajno, podjetno, premišljeno, odgovorno, metodično, raziskovalno, sodelovalno, spodbujajoče; glede na vsebinsko 

ustreznost: primerno, korektno, natančno, utemeljeno, preverjeno, osredotočeno, po pravilih (Wiggins, 1998, 131). 
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Zmožnost zaznavanja in 

doživljanja poezije/pesmi.  

DOŽIVLJANJE 

POEZIJE 

- Ustreznost ponazoritve razpoloženja v 
pesmi z govorom. 

- Doživetost deklamiranja. 

Zmožnost prepoznavanja, 

doživljanja, razumevanja in 

vrednotenja proze, pravljice. 

PRIPOVEDOVANJE 

ZNANE PRAVLJICE 

- Samostojnost pripovedovanja znane 

pravljice ali nadaljevanja. 

- Ustreznost makrostrukture (uvod, jedro, 

zaključek). 

- Vključenost posnemanih elementov 

besedilne vrste (pravljice). 

- Primernost besedišča.  

TVORBA PRAVLJICE - Ustreznost vključitve značilnosti  

književne osebe (pravljična bitja). 

- Uporaba formalnega začetka in konca. 

- Ustreznost pravljičnega dogajanja. 

- Uporaba preteklika. 

-  Primernost tvorbe narobe pravljice ali   

   kombinacije dveh pravljic. 
Zmožnost predstavljanja, 

vživljanja v osebo, 

poistovetenja z osebo, 

privzemanja vloge književne 

osebe. 

DOMIŠLJIJSKA  

IGRA 

- Sodelovanje v skupinski uprizoritvi 

proznega ali pesemskega besedila. 

- Ustreznost oblikovanja govora (ponazoritev 

razpoloženja – primeren glas izbrani osebi). 

- Pravilnost poimenovanja  književne 

osebe. 

- Ustreznost utemeljevanja vzrokov za 

ravnanje književne osebe. 
- Ustreznost tvorbe nadaljevanja zgodbe. 

Zmožnost doživljanja in 

razumevanja književnega 

prostora  

in časa. 

DOŽIVLJANJE IN 

RAZUMEVANJE 

KNJIŽEVNEGA 

PROSTORA 

- Ustreznost prepoznavanja dogajalnega 

prostora.  

- Smiselnost opisovanja predstave 

dogajalnega prostora. 

DOŽIVLJANJE IN 

RAZUMEVANJE 

KNJIŽEVNEGA ČASA 

 

- Ustreznost prepoznavanja dogajalnega 

časa (nekoč-danes). 

- Smiselnost opisovanja predstave 

dogajalnega časa. 

Zmožnost razumevanja 

dogajanja in teme 

RAZUMEVANJE 

DOGAJANJA IN TEME 
- Smiselnost odgovorov na vprašanja o 

besedilu. 

- Ustreznost obnove književnega 

dogajanja. 

- Ustreznost pripovedovanja realistične 
zgodbe (dogajanje podobno tistemu iz 

njegovega sveta). 

- Primernost izražanja tematike z ilustracijo. 

Zmožnost doživljanja in 

razumevanja 

gledališke/lutkovne predstave, 

radijske igre, risanke. 

DOŽIVLJANJE IN 

RAZUMEVANJE 

gledališke/lutkovne 

predstave, radijske igre, 

risanke  

 

- Sodelovanje v igri vlog.   

- Ustreznost poimenovanja  književnih 

oseb v predstavi. 

- Ustreznost prepoznavanja razlik med 

risanko/filmom in literarnim besedilom.  

- Pravilnost poimenovanja  književnih 

oseb.  

- Smiselnost opisovanja značaja književnih 

oseb v predstavi. 

- Smiselnost opisovanja dogajalnega prostora 

v predstavi.  

- Pravilnost odgovarjanja na vprašanja 

(kaj se je zgodilo, zakaj se je zgodilo). 
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Zmožnost govornega  

nastopanja 

GOVORNO 

NASTOPANJE (bralna 

izkušnja ali poustvarjalno 

besedilo) – izvajanje 

 

GOVORNO 

NASTOPANJE – 

vrednotenje 

- Samostojnost pri govornem nastopu. 

- Kvaliteta govora (razločnost, naravnost, 

knjižna izreka). 

 

 

 

- Smiselnost vrednotenja lastnega govornega 

nastopa in nastopa sošolca. 

Literarnovedno znanje LITERARNOVEDNI  

IZRAZI 

- Poznavanje, razumevanje in uporaba 

izrazov pesem, pravljica, naslov, 

pesnik/pisatelj, ilustrator   

    (1. razred) + kitica, igralec, oder, igra    (2. 

razred) + odlomek, pripoved, književna 

oseba (3. razred).  

 

Nabor področij in kriterijev spremljanja, preverjanja in ocenjevanja je tudi predlog podlag, ki bi 

jih lahko naš šolski sistem izkoristil za izboljšanje kakovosti opisnega ocenjevanja. To predlaga  

strokovna skupina za pripravo Bele knjige (2011, 162), ki poudarja, da morajo podlage 

omogočati spremljanje individualnega napredka učenca ter pokazati, kako učenec dosega ter 

kje in kako morebiti presega postavljene standarde znanja (zato se postavlja vprašanje 

ustreznosti razmerja med minimalnimi in ostalimi standardi v učnem načrtu). Jasni kriteriji, ki 

izhajajo iz ciljev in standardov, so temelj za povratno informacijo in spremljanje napredka. 

Poleg tega imajo kriteriji še eno funkcijo – učitelj lahko hitreje prepozna učenca, ki predvidene 

cilje in s tem kriterije presega, kot če je njegovo spremljanje presplošno, stihijsko in nenačrtno. 

Učitelj, ki ima razdelane jasne kriterije, po katerih bo spremljal razvoj znanja in spretnosti, bo 

učence lažje vključeval v sooblikovanje le-teh. J. Vogrinc idr. (2011, 7) pišejo o potrebi po 

soudeleženosti učenca v vzgojno-izobraževalnem procesu ter v preverjanju in ocenjevanju 

znanja in predlagajo udeležbo učencev pri oblikovanju kriterijev, dogovarjanje o vsebini in 

načinu ocenjevanja, možnosti za popravljanje slabših ocen itd.  

B. Japelj Pavešič (2003) piše, da naj bi bila opisna ocena dobra povratna informacija, ki zahteva 

od učitelja sprotne zapise, komentarje k otrokovim izdelkom, zapise o otrokovih dosežkih, na 

temelju katerih naj bi učitelj natančno vedel, kaj otrok ve in zna. Opisna ocena naj bi 

vključevala zapis o doseženih ciljih, opozorilo o morebitnih pomanjkljivostih, primerjavo z 

otrokovimi prejšnjimi dosežki in usmeritve za nadaljnje delo – vaje, ponavljanje, napotki, 

usmeritve (prav tam). Glavna prednost opisnega ocenjevanja je v dajanju dobrih sprotnih 

povratnih informacij, ki konkretno usmerjajo učenčevo nadaljnje učenje in ga spodbujajo 

(Marentič Požarnik, 2000,  276).  
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8.1 Načrtovanje, izvajanje in vrednotenje bralne zmožnosti pri pouku književnosti v 1. 

VIO za spodbujanje razvoja bralne kompetence  

 

V procesu ocenjevanja učitelj opravi številne korake, ki so enaki tako pri številčnem kot pri 

opisnem ocenjevanju, le da je končna oblika ocene drugačna – enkrat opisna, drugič številčna.  

Vsako ocenjevanje se začenja že pri načrtovanju, ko učitelj opredeli, kaj bodo učenci vedeli, 

znali, zmogli narediti ob zaključku nekega obdobja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shema 24: Postopek ocenjevanja od načrtovanja do ocenjevanja (Mršnik, Novak, 2014) 

 

Tako učitelj v 1. VIO v fazi ocenjevanja pri slovenščini opravi naslednje naloge:  

- načrtuje ocenjevanje: opredeli vsebinska znanja ter spretnosti in veščine;  

- oblikuje naloge in dejavnosti (ustreznost taksonomski stopnji in različnemu tipu nalog); 

- oblikuje področja ocenjevanja, kriterijev in opise dosežkov; 

- strukturira naloge in dejavnosti po zahtevnosti;  

- pretvori otrokove dosežke pri posameznih nalogah/dejavnostih v opise dosežkov, sprotno 

ali končno opisno oceno oz. v številčno oceno pri številčnem ocenjevanju.  

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ (Uradni list RS, 

št. 52/13) v 10. členu določa, da se ocenjujejo učenčevi ustni odgovori ter pisni, likovni, 

tehnični, praktični in drugi izdelki, projektno delo in nastopi učencev. Zato bomo v 

nadaljevanju podrobneje pogledali dva načina ocenjevanja pri književnosti v 1. VIO, in sicer 

ocenjevanje govornega nastopa in pisno ocenjevanje znanja142. Ocenjevanje govornega nastopa 

                                            
142 11. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju ter napredovanju učencev določa, da se pri predmetih, za 

katere so s predmetnikom določene več kot dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj šestkrat v šolskem 

NAČRTOVANJE PREVERJANJE PREDZNANJA 

POUČEVANJE/UČENJE SPROTNO PREVERJANJE 

POUČEVANJE/UČENJE KONČNO PREVERJANJE 

PONAVLJANJE, UTRJEVANJE OCENJEVANJE 

ZAPIS  OPISA DOSEŽKA 
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je eden od najpogosteje izvajanih načinov ocenjevanja pri književnosti v 1. VIO, a se pri tem v 

praksi kažejo številne napake, kot npr. ocenjevanje plakata namesto bralne zmožnosti, priprava 

pripomočkov na govorni nastop v domačem okolju in nevključenost oz. »nedelo« otroka, 

kriteriji, ki se premalo nanašajo na bralno zmožnost itd. V nadaljevanju bomo prikazali 

postopek, ki te vrzeli odpravlja oz. preprečuje. Pisno ocenjevanje znanja je pri pouku 

književnosti redkeje izbran način, zato ga bomo podrobneje predstavili.  

 

Primer načrtovanja in izvajanja ocenjevanja pri pouku književnosti z govornim 

nastopom v 3. razredu 

1. korak: Načrtovanje procesa učenja in poučevanja 

Učitelj pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela izhaja iz učnega načrta za slovenščino. 

Pogled v učni načrt za  slovenščino (2011) učitelju omogoča načrtovanje širših sklopov,  v 

katerih bo sledil razvoju zmožnosti in doseganju standardov. Vse to učitelj načrtuje v letni143 

pripravi, kjer razporedi cilje, standarde in vsebine. V preglednici 13 prikazujemo standarde, 

cilje in predlagane vsebine, ki vsebujejo nekatere zmožnosti, ki jih bo učenec razvijal in nato 

izkazal z govornim nastopom. To so: 

- zmožnost govornega nastopanja, 

- zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja  književnih besedil,  

- zmožnost predstavljanja, vživljanja v osebo, poistovetenja z osebo, privzemanja vloge 

književne osebe, 

- zmožnost doživljanja in razumevanja književnega prostora in časa, 

- literarnovedno znanje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. V to skupino spada tudi predmet 

slovenščina, zato je posebej potrebno razmisliti o načinih ocenjevanja, še posebej pri mlajših učencih.  
143 V letni pripravi (Pravilnik o dokumentaciji, 2012) učitelj razporedi cilje, standarde in vsebine, kakor tudi 

drugo strokovno delo. Letna priprava nima predpisane oblike, a priporočeni elementi so poleg ciljev in vsebin še 

časovni okvir, medpredmetne povezave, prevladujoče dejavnosti učencev in opombe. 
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Preglednica 13: Nabor ciljev, standardov in vsebin iz Učnega načrta za slovenščino (2011) v 1. VIO kot osnova 

za letno načrtovanje za sklop, ki bi ga lahko posvetili prozi Svetlane Makarovič in poimenovali npr. Miši, 

coprnice in kosovirji (sklope določa učitelj po lastni presoji) 

Zmožnost Cilji Predlagane vsebine Standardi, ki jim 

sledimo 

Zmožnost 

doživljanja, 

razumevanja in 

vrednotenja 

književnih besedil 

Učenci znajo:  

- prepoznati govorni položaj pri 

branju književnih besedil, 

- oblikovati  obzorje pričakovanja, 

- izraziti in primerjati svoje doživetje, 

čustva, predstave in misli, ki se jim 

vzbudijo ob branju, 

- izraziti mnenje o besedilu, 

- primerjati besedila in jih vrednotiti, 

- predstaviti razloge, zaradi katerih se 

jim je kaj v književnem besedilu 

zdelo pomembno;  

Sklop  PROZA 

SVETLANE 

MAKAROVIČ: 

- S. Makarovič: 

Pekarna Mišmaš, 

- S. Makarovič: 

Coprnica Zofka, 

- S. Makarovič: 

Kosovirja na leteči 

žlici, 

- S. Makarovič: Miška 

spi. 

 

Pove, o čem govori 

prebrano besedilo,  

- kdo so glavne 

književne osebe, 

- kje in kdaj se je 

dogajalo, 

- zakaj se je kaj zgodilo.   

Zmožnost 

predstavljanja, 

vživljanja v osebo, 

poistovetenja z 

osebo, privzemanja 

vloge književne 

osebe 

- vživeti se v književno osebo, ki je 

drugačna od njih, 

- prepoznati glavno književno osebo, 

- prepoznati dobre in slabe književne 

osebe in povedati, zakaj se jim zdijo 

take,  

- izluščiti motive za ravnanje 

književnih oseb. 

Za zmožnejše učence še:  

- razložiti motive za ravnanje 

književne osebe, 

- ločiti motive za ravnanje 

književnih oseb, 

- privzeti zorni kot ene 

književne osebe. 

- Poimenuje izbrano 

književno osebo, 

- govorno in pisno 

izrazi 

čutnodomišljijsko 

predstavo književne 

osebe, 

- pojasni vzroke, zakaj 

je književna oseba kaj 

storila, 

- pove/napiše 

nadaljevanje zgodbe.  

Zmožnost 

doživljanja in 

razumevanja 

književnega 

prostora in časa 

- izraziti predstavo književnega 

prostora in jo primerjati s 

sošolčevimi; 

- ločiti realni in domišljijski svet, 

- prepoznati dva časa: nekoč in 

danes, 

- prepoznati dogajalni čas iz 

posrednih besedilnih signalov. 

Za zmožnejše učence še: 

- povezati domišljijsko predstavo 

dogajalnega prostora in časa s 

- predstavi svojo 

domišljijskočutno 

predstavo dogajalnega 

prostora in časa, 

- opiše svojo predstavo 

dogajalnega prostora in  

časa; pri tem dopolni 

avtorjeve “opise” s 

svojo domišljijo,  

- prepozna dogajalni 

čas (nekoč-danes). 
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svojimi izkušnjami iz 

vsakdanjega sveta in iz drugih 

umetnostnih del. 

Literarnovedno 

znanje 

- uporabi literarnovedne 

izraze.  

- pozna, razume in 

uporablja pojme 

pravljica, odlomek, 

naslov, književna 

oseba, pisatelj.  

Zmožnost 

govornega 

nastopanja 

- obnoviti znano književno 

besedilo;  

- pojasniti, zakaj so se odločili za 

izbrano besedilo;  

- vživeti se v književno osebo, 

- izraziti svoje mnenje o 

prebranem, 

- predstaviti nadaljevanje zgodbe. 

- Predstavitev bralne 

izkušnje. 

- Predstavijo svoje 

poustvarjalno besedilo. 

- samostojno govorno 

nastopa z vnaprej 

pripravljeno temo, 

- govori razločno, 

naravno in čim bolj 

knjižno, 

- po govornem nastopu 

vrednoti svoj nastop oz. 

nastope sošolcev. 

*Krepka pisava v preglednici pomeni skladnost z minimalnim standardom znanja. Z ležečo pisavo pa so zapisani 

cilji, ki so v učnem načrtu izbirni.  

 

V načrtovanem sklopu lahko učitelj opredeli še prevladujoče dejavnosti, časovni okvir izvedbe 

in načine ocenjevanja.  

 

2. korak: Sprotno načrtovanje in izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa s 

spremljanjem otrokovega učenja in napredka 

Proces poučevanja in učenja pri slovenščini – književnosti sledi ciljem iz učnega načrta in letne 

priprave. Preverjanje in ocenjevanje izhajata iz poučevanja in morata imeti cilje, ki so v skladu 

s poučevanjem. Učitelj mora pri aktiviranju procesa učenja poznati znanja in bralne izkušnje, ki 

so jih učenci že pridobili pri pouku ali v vsakdanjem življenju, saj te predstavljajo izhodišče za 

načrtovanje učenja in poučevanja. Na temelju »diagnoze« lahko potem načrtuje strategije (učna 

orodja, ki se uporabljajo za sistematično urejanje miselnega procesa), metode (poti za izostritev 

misli in izboljšanje stabilnosti znanja) in oblike dela. Učitelj mora upoštevati tudi postopnost 

usvajanja standarda, ki ga ima učenec pravico usvojiti v treh letih oz. ga usvojiti prej ali prej 

tudi preseči. Tako v prvem razredu učenci govorno nastopajo z vnaprej pripravljeno temo pred 

razredom ob učiteljevih vprašanjih ali samostojno pripovedujejo pravljico; govorijo čim bolj 

zborno,  razločno,  naravno. V drugem razredu učenec govorno nastopi z vnaprej pripravljeno 
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temo pred razredom ob učiteljevih vprašanjih ali samostojno predstavi, opiše svojo najljubšo 

knjigo/risanko. V tretjem razredu pa govorno nastopi z vnaprej pripravljeno temo o svoji bralni 

izkušnji ali z lastnim poustvarjalnim besedilom, tvori smiselno, povezano in zaokroženo 

besedilo, govori razločno, naravno in čim bolj zborno. Učenec, ki na literarnem področju 

izkazuje nadpovprečne bralno-recepcijske zmožnosti, lahko v pripravi na govorni nastop bere 

zahtevnejša besedila istega avtorja ali dobiva zahtevnejše naloge ob besedilu, ki ga je izbral s 

seznama (pomembno je upoštevati tudi otrokov interes in v kolikor ga za literarno besedilo 

izkaže, je naloga učitelja, da temu delu priredi cilje in dejavnosti). V primeru, da je učiteljski 

zbor sprejel sklep v soglasju s starši in učencem, da se  izvaja predmetna akceleracija pri pouku 

slovenščine, bo učenec aktivnosti opravljal v višjem razredu in tam bo tudi ocenjen. Skozi 

proces učenja in poučevanja učitelj z učenci izvaja dejavnosti za pridobivanje znanj, spretnosti 

in veščin v okviru vseh zmožnosti in to načrtno in sistematično. Tudi za zmožnost govornega 

nastopanja, ki jo učenci gradijo preko govorjenja o različnih temah, se snemajo, poslušajo  in 

gledajo sami sebe, tvorijo zaokrožena govorjena besedila, pripravijo si slikovno zaporedje 

dogodkov ali opis v obliki stripa ter skrbijo za knjižni govor. Vse to učitelj spremlja s 

kvalitetno povratno informacijo, na osnovi katere učenec svoj dosežek izboljšuje. V kolikor 

učenec pri govornem nastopu uporablja podporni material (plakat, miselni vzorec ipd.), ga je 

treba v procesu učenja in poučevanja tudi za oblikovanje in uporabo le-tega izuriti (kakšen je 

dober plakat, zbiranje in odbiranje materiala ter delo z viri). Z. Ilc Rutar (2014) opozarja na 

problematiko spremljanja, preverjanja in ocenjevanja znanja s pomočjo plakatov in drugih 

predstavitev prav zaradi tega, ker je potreben odgovor na vprašanje, kaj spremljamo in 

preverjamo in kaj ocenjujemo v zvezi s plakati, s kakšnim namenom in na kakšen način. 

Povedano drugače, če se usmerimo v kriterije, povezane s plakatom, lahko spregledamo cilje in 

standarde učnega načrta oz. v našem primeru več zmožnosti. 

 

3. korak: Ocenjevanje  znanja –  ugotavljanje, vrednotenje in interpretacija  

V času, ki je predviden za ocenjevanje, mora učitelj dobiti vpogled v učenčev napredek na 

področju doseganja ciljev, standardov. Posebno pozornost je potrebno nameniti organizaciji 

učne ure/enote, v kateri bo organizirano ocenjevanje, ključnega pomena so tudi navodila, ki jih 

dobi učenec pred izvedbo naloge, prav tako pa upoštevanje dejstva, da mora učitelj dobiti 

informacijo o učenčevem znanju, ki je last učenca in ni plod koga drugega. V navodilih za delo 

lahko učitelj učencem ponudi tudi izbiro različnih nalog, ki pa vse sledijo ciljem in standardom. 

Učencu, ki zmore več, lahko učitelj navodilo diferencira oz. naredi zahtevnejšega (npr. namesto 
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Predstavi glavno književno osebo, bi lahko učenec dobil navodilo Primerjaj glavno osebo z eno 

stransko osebo, opiši, v čem sta se razlikovala). V navodilih učencem (spodaj) smo določili le 

avtorico. Nekateri učenci potrebujejo tudi predloge oz. nabor možnih del in to jim učitelj tudi 

omogoči. Učenci, ki na literarnem področju zmorejo več, bodo verjetno raje izbrali sami, lahko 

pa jim pri izboru svetuje, saj pozna njihove zmožnosti. S široko zastavljenim navodilom 

spodbudimo tudi otrokovo raziskovanje književnega dela nekega avtorja v knjižnici. Z 

izbirnostjo pridobi celoten razred, saj predstavitve govornih nastopov ne bodo enolično 

ponavljanje učenca za učencem.  

 

Primer navodil za učenca:  

Navodilo v pisni obliki za učenca bi lahko bilo:  

PREDSTAVITEV BRALNE IZKUŠNJE (proza Svetlane Makarovič) 

Izbral si umetnostno besedilo, ki si ga prebral in ga boš predstavil. Sedaj so pred tabo naloge. 

Izdelaj miselni vzorec ali plakat s ključnimi besedami, ki jih boš potreboval, ko boš predstavljal svoje besedilo. Pozoren bodi na to, da:  

- predstaviš delo in avtorja;  

- poveš, o čem govori prebrano besedilo,  

- na kratko obnoviš književno dogajanje,  

- poveš, kdo so glavne književne osebe in kakšno predstaviš, 

- poveš, kje in kdaj se je dogajalo in to opišeš, 

- poveš, zakaj se je kaj zgodilo in zakaj so osebe naredile to, kar so,   

- govoriš razločno, naravno in čim bolj knjižno. 

2. S pomočjo miselnega vzorca oblikuj besedilo.  

3. Pripravi se za govorni nastop. 

4. Pripraviš si lahko tudi skico, plakat.  

5. Ob zaključku dela boš poročal, kaj vse si opravil, zakaj si izbral ravno to besedilo, kaj si na novo spoznal.  

VEČINO DELA BOŠ OPRAVIL V ŠOLI, NEKAJ DOMA.  

TVOJ GOVORNI NASTOP BO OCENJEN.  

 

Za načrtovanje ocenjevanja učitelj uporabi mrežni načrt, ki je pripomoček v procesu 

ocenjevanja, v katerem opredelimo cilje, standarde, ki jim sledimo, taksonomsko stopnjo, 

kriterije vrednotenja posameznih nalog in točkovanje (Mršnik, 2014). S pripravo mrežnega 

načrta učitelj izvede naslednje tri korake v izvedbi procesa ocenjevanja. To so:  

1. Določanje kriterijev ocenjevanja 

2. Strukturiranje nalog po zahtevnosti v preizkusu znanja (glej spodaj mrežni načrt) 

3. Vrednotenje nalog (točkovanje) (prav tam). 

B. Marentič Požarnik (2000, 272) poudari, da se je treba vnaprej odločiti za točkovanje 

posameznih nalog in tako imamo pri določanju točkovanja nalog na voljo dva načina: analitični 

način – vnaprej si pripravimo kriterije tipičnega odgovora in nato primerjamo dobljeni odgovor 
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z zajetimi vidiki, in pa celostni način – posebej pri nalogah odprtega tipa, kjer učitelj oceni 

odgovore vseh učencev pri eni nalogi in se odloči za kriterij, nato gre k drugi nalogi.  

 

Preglednica 14: Primer mrežnega načrta za govorni nastop pri slovenščini – književnosti – nadaljevanje 

preglednice 13 

PODROČJE 

SPREMLJANJA 

KRITERIJ OPIS DOSEŽKA 

(točkovnik) 

2 1 0 

DOŽIVLJANJE 

UMETNOSTNEGA 

BESEDILA 

Smiselnost 

prepoznane teme 

književnega besedila 

Prepoznana tema 

besedila je smiselna in 

slikovito, nazorno 

predstavljena.  

Prepoznana tema 

besedila je smiselna. 

Prepoznana tema je 

nesmiselna. 

DOŽIVLJANJE, 

PREPOZNAVANJE 

KNJIŽEVNE OSEBE 

Pravilnost 

poimenovanja  

književne osebe 

 Pravilno poimenuje 

književne osebe. 

Ne poimenuje književnih 

oseb 

Ustreznost 

utemeljevanja vzrokov 

za ravnanje književne 
osebe 

Ustrezno utemelji vzroke, 

zakaj je neka oseba nekaj 

naredila. 

Poimenuje vzroke za 

ravnanje književnih oseb, 

a jih ne utemelji. 

Ne navede vzrokov za 

ravnanje književnih oseb. 

DOŽIVLJANJE IN 

RAZUMEVANJE 

KNJIŽEVNEGA 

PROSTORA  

Ustreznost 

prepoznavanja 

dogajalnega prostora  

 Ustrezno prepozna 

dogajalni prostor. 

Ne prepozna dogajalnega 

prostora. 

 Smiselnost opisovanja 

predstave dogajalnega 
prostora 

Smiselno opiše dogajalni 

prostor in dopolni 
avtorjeve opise s svojo 

domišljijo.  

Smiselno opiše dogajalni 

prostor (ne vključuje 
domišljije). 

Ne opiše dogajalnega 

prostora.  

DOŽIVLJANJE IN 

RAZUMEVANJE 

KNJIŽEVNEGA 

ČASA 

Ustreznost 

prepoznavanja 

dogajalnega časa 

Dogajalni čas predstavi 

podrobno in to poveže z 

zgodbo.  

Ustrezno prepozna 

dogajalni čas.  

Ne prepozna dogajalnega 

časa.  

 Smiselnost opisovanja 
predstave dogajalnega 

časa 

Smiselno opiše dogajalni 
čas in dopolni avtorjeve 

opise s svojo domišljijo.  

Smiselno opiše dogajalni 
čas (ne vključuje 

domišljije). 

Ne opiše dogajalnega časa.  

RAZUMEVANJE 

DOGAJANJA IN 

TEME 

Ustreznost obnove 

književnega dogajanja 

Ustrezno, podrobno 

obnovi književno 

dogajanje.  

Obnovi dogajanje, pri 

tem še  navaja 

dobesedne navedke iz 

besedila.  

Ne obnovi književnega 

dogajanja.  

IZVAJANJE 

GOVORNEGA 

NASTOPA  

Samostojnost 

 

 Pri nastopu je 

samostojen.  

Učenec ni samotojen.  

Kvaliteta govora 

(razločno, naravno) 

Govori naravno, glasno 

in razločno.  

Govori 

pretiho/preglasno, manj 

razločno, 

prehitro/prepočasi. 

Govori pretiho, 

nerazločno, monotono, 

prekinja miselni tok, 

uporablja mašila. 

Literarnovedni izrazi Vsi izrazi so uporabljeni 

ustrezno. 

Mestoma neustrezno 

uporabljeni izrazi (do dva 

napačna). 

Neustrezno, izrazi se ne 

pojavijo.  

Podpora (plakat, 

miselni vzorec) 

Ob miselnem vzorcu/ 

plakatu dobro predstavi 

ključne elemente, se 
navezuje na zapis. 

Miselni vzorec/plakat  je 

ustrezen, a ga uporabi le v 

manjši meri. 

Sama sebi namen, je ne 

uporabi.  

GOVORNO 

NASTOPANJE - 

VREDNOTENJE 

Ustreznost vrednotenja 

nastopa sošolca 

 Ustrezno vrednoti delo 

sošolca po kriterijih. 

Ne izvede vrednotenja. 

Smiselnost vrednotenja 

lastnega govora 

 Smiselno in samokritično 

po kriterijih oceni svoj 

nastop.  

Ne izvede vrednotenja. 
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Iz mrežnega načrta je razvidno, da takšno ocenjevanje učencu prinese največ 23 točk, od tega 

11 točk obsega minimalni standard znanja, kar pomeni, da bi učenec moral doseči najmanj 11 

točk (48 %) za pozitivno številčno oceno, saj je to delež točk, ki se nanašajo na minimalni 

standard znanja. Vendar sama ocena (številčna) mora pomeniti tudi povratno informacijo v 

smislu dosežka učenca in hkrati dati napotke, kaj je še treba usvojiti in kako to učenec lahko 

naredi. Natančno opredeljeni kriteriji omogočajo učitelju, da učencu poda specifično, koristno 

in učinkovito povratno informacijo, pri opisnem ocenjevanju to pomeni kvaliteten in učinkovit 

opis dosežka, ki učencu sporoči, kaj zna, česa ne zna144 in kaj lahko naredi za  nadaljnji 

napredek. A. Žakelj (2012, 36) poudari, da opisni kriteriji ocenjevanja, ki jih učitelj uporabi pri 

opisu in utemeljevanju ocene, in ravnanja učitelja, ko se npr. pogovori z učenci, zakaj niso 

znali, imajo, če so dobro pripravljeni in posredovani, pojasnjevalno in uporabno moč, ki učencu 

omogoča uvid v njegove dosežke in tudi potenciale. Učenci, ki na literarnem področju zmorejo 

več, imajo pri takem ocenjevanju  priložnost, da izkažejo svoje znanje v skladu s svojimi 

zmožnostmi. Razlike med učenci se pokažejo že v izbiri umetnostnega besedila, doživljanju 

besedila, pripravi na predstavitev in v predstavitvi le-tega. Razlike v zmožnostih pa se kažejo 

tudi v spretnosti vrednotenja lastnega dosežka, kakor tudi dosežka sošolca. Vsak učenec po 

ocenjevanju opravi tudi samovrednotenje.  

 

Primer načrtovanja in izvajanja ocenjevanja pri pouku književnosti s pisnim 

ocenjevanjem znanja v 3. razredu 

Pisno ocenjevanje znanja poteka po enakih korakih od načrtovanja do ocenjevanja, zato pri tem 

primeru opisujemo le končno fazo, izvedbo ocenjevanja. Izkušnje kažejo, da se pri književnosti  

v 1. VIO učitelji pisnega ocenjevanja poslužujejo v manjši meri, a bi to bilo gotovo že smiselno 

in izvedljivo. Načrtovanje, izvajanje in vrednotenje pisnega ocenjevanja se lahko zgleduje tudi 

po modelu vrednotenja, ki se uporablja za tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo 

priznanje. S takim pristopom bi učitelj tudi lažje evidentiral in opazil učence, ki na literarnem 

                                            
144 Po uvedbi opisnega ocenjevanja v naš šolski sistem se je ta oblika zelo spreminjala in doživljala tudi neke 

vrste neučinkovitost (Bela knjiga, 2011) prav zaradi neustreznega in občasno zavajujočega sporočanja informacij 

o učenčevem »neznanju«. Treba je pojasniti, da opisna ocena kot povratna informacija mora učencu in staršem  

dati vedeti, česa učenec še ne zna, da bi lahko napredoval. C. Razdevšek Pučko (1997) poudarja, da pozitivna 

naravnanost ne pomeni, da smo "slepi" za težave, ampak jih skušamo odpraviti tako, da izhajamo iz tistega, kar 

otrok zmore in ga tako motiviramo za  to, da bi vložil napor v odpravo pomanjkljivosti. K pozitivni naravnanosti 

sodi tudi to, da opišemo težave čim bolj konkretno, brez vnašanja svojih domnev, ki jih ne moremo 

argumentirati; da v zapisu otroka ne žalimo ali omalovažujemo, opis pomanjkljivosti mora biti nedvoumen, 

jasen, vendar takten, korekten, z navedbo možnih ukrepov za odpravo težav. 
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področju izstopajo, in imel s tem tudi kriterij za izbiro učencev za tekmovanje. Pogoj za to, da 

se tak model uporabi v fazi ocenjevanja, je, da se tako tudi poučuje, spremlja, preverja.  

Preglednica 15 predstavlja drugo obliko mrežnega načrta, in sicer kot pripomoček učitelju za 

načrtovanje ocenjevanja znanja. Mrežni načrt ima dodano rubriko taksonomska stopnja, s 

katero lahko učitelj spremlja zahtevnost sestavljenega pisnega ocenjevanja. V tem primeru sta 

vključeni dve umetnostni besedili, ki so ju učenci že  obravnavali, in sicer pesem Barbare 

Gregorič Gorenc  z naslovom Strelovod za jezo in  besedilo Svetlane Makarovič z naslovom 

Kosovirja na leteči žlici.  
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Preglednica 15 

Mrežni načrt  ciljev, standardov, kriterijev in taksonomskih ravni za naloge v pisnem ocenjevanju znanja pri slovenščini  -  književnosti v 3. razredu 

NALOGA CILJ STANDARD, KI MU 

SLEDIMO 

TOČKE TOČKOVNIK KRITERIJ TAKSONOMSKA STOPNJA 

Poznavanje Razumevanje Uporaba 

  

1a 

Prepoznajo navedbo 

avtorja ob besedilu. 

Pozna literarnovedne pojme - 

pesnik. 

MINIMALNI STANDARD 

ZNANJA 

1 Barbara Gregorič Gorenc  – 1 točka Pravilnost 

poimenovanja - 

avtorja 

x   

  

1b 

Izražajo svoje 

razumevanje pesmi. 

Pove, o čem govori prebrano 

književno besedilo. 

MINIMALNI STANDARD 

ZNANJA 

1 Npr. mama, oče, sestra.  – 3 primeri 1 točka, če niso navedeni 

trije primeri  0 točk.  

Ustreznost navedbe  x  

  

1c 

Izražajo svoje 

razumevanje pesmi.  

Svoje ugotovitve o književnem 

besedilu ponazori. Prepozna 

temo besedila. 

MINIMALNI STANDARD 

ZNANJA 

1 Razlaga v smislu:  
otrokova stiska, samota, nemoč 
ALI 
upor 
ALI 
žalost 
ALI  
jeza  – 1 točka (ena izmed tem v besedilu) 

Smiselnost razlage  x  

  

2 

Prepoznajo glavno 

književno osebo. 

Pove, kdo so glavne književne 

osebe. 

MINIMALNI STANDARD 

ZNANJA 

1 Našteje: Glal in Glili – 1 točka Ustreznost 

prepoznavanja 

književne osebe 

x   

  

3 

Obnavljajo zgodbo.  Obnovi književno dogajanje. 

MINIMALNI STANDARD 

ZNANJA 

2 Pravilno zaporedje:  

2-5-1-4-3  

4 pravilni = 2 točki 

2, 3 pravilni = 1 točka 
1, 0 pravilnih = 0 točk 

Ustreznost vrstnega 

reda dogodkov 

 x  

  

4 

Dogodke iz književnega 

besedila razvrščajo 

vzročno-posledično in 

časovno.  

Obnovi književno dogajanje. 

MINIMALNI STANDARD 

ZNANJA 

2 Rešitev: 

1. DA = 1 točka 

2. NE = 1 točka 

Ustreznost izbire  x  

 

5a 

Prepoznajo čustva in 

razpoloženja književnih 

oseb, ugotovitve 

utemeljijo s podatki iz 

besedila.  

Svoje ugotovitve o knj. besedilih 

ponazori. 

MINIMALNI STANDARD 

ZNANJA 

1 Rešitev: »Glili je ravno hotela utrgati z ročaja svoje žlice pravkar 

dozoreli paradižnik, da bi ga vrgla Glalu v glavo, ko je zagledala 

velik črn oblak, ki je plul naravnost proti njej.« = 1 točka 

Ustreznost izbire  x  

 

5b 

Ločijo med realnim in 

domišljijskim besedilom.  

Loči med realnim in 

domišljijskim literarnim 

prostorom, osebo, dogajanjem.  

STANDARD ZNANJA 

4 4 točke 

1 točka = izbira DOMIŠLJIJSKO 

3 točke = razlogi (kosovir je izmišljena žival, čudežni predmeti - 

leteča žlica, živali govorijo, oblak zeha, smrči, se krohota …) 

Ustreznost izbire – 1 

Ustreznost navajanja 

razlogov – 3 

x-1 x-3  

 

6 

Upovedujejo 

čutnodomišljijske 

predstave književnih 

oseb.  

Kot avtorji pojasnjujejo 

razloge za ravnanje 

književnih oseb.  

Tvori besedilo o umetnostnem 

besedilu. 

STANDARD ZNANJA 

8 Razumevanje = 4 točke 

Pomeni:  
2 X 2 T: V pismo vključi vsaj dva dogodka/doživetji iz  pravljice 

= 4 T 

2 T= prepoznane so značajske lastnosti vsakega junaka - Glal 
(radoveden, pameten, lep, smešen, nagajiv) in Glili (radovedna, 

pametna, ukazovalna, smešna) =  vsaj ena lastnost 

izpostavljena za vsakega 2 x 1 = 2 T 

Razumevanje  4 

Prepričljivost  

osebnega odziva 2 

Ustreznost zgradbe 

 x-4 x-4 
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Prepričljivost osebnega odziva = 2 točki 

Pomeni: 

 2 x 1 T = ko govori o zanimivosti dogodkov, predstavi 
razpoloženja  in čustvovanja književnih junakov (ga je bilo 

strah, bil je jezen, bilo mu je smešno, se mu ni ljubilo …) 

Ustreznost zgradbe besedila = 1 točka 

Pomeni:  

1 T = besedilo členi na dele (uvod – predstavi, od kod pišeta in 

napove dogodke, osrednji del – opiše dogajanje v zaporedju 
dogodkov  in zaključni del – pozdrav in podpis).  

Jezikovna pravilnost = 1 točka 

Pomeni: 
1 T = v besedilu so redke pravopisne napake  

besedila  1 

Jezikovna pravilnost 

1 
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Pisno ocenjevanje znanja, ki ga rešujejo učenci, prikazuje spodnja preglednica145. Učenci kot 

prilogo dobijo tudi list z besedilom.  

 

                         PISNO  OCENJEVANJE ZNANJA – SLOVENŠČINA – 3. razred 

Osnovna šola ______________________________ 

Ime: _________________________ Datum: _____________ 

Pri vseh nalogah pazi na pravilen zapis besed in estetsko pisavo. Piši s pisanimi črkami.  

 

Preberi pesem  na priloženem listu 1 in reši spodnje naloge. 

 

1.  Odgovori na vprašanja.                                                                                                            

 

a) Kdo je avtor pesmi Strelovod za jezo? 

_________________________________________________________________________ 

 
b) Kdo stresa jezo na otroka v pesmi? Navedi 3 primere iz pesmi.  

__________________________________________________________________________ 

 
c) Kaj ti pove zadnja kitica v pesmi? Odgovor napiši v eni povedi in s svojimi besedami (ne prepisuj zapisanih verzov). 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Preberi drugo besedilo  na priloženem listu 2 in reši spodnje naloge. 

 

2.  Odgovori na spodnje vprašanja.                                                                                                            

 

Kdo sta glavni književni osebi?  

_________________________________________________________________ 
 

3.  Kako si sledijo dogodki v besedilu? Zaporedje dogodkov označi s številkami od 1 do 5. Prvi dogodek je že označen.  

 

 Glal je začel iskati Glili,  sledil  je oblaku, ki je ves čas spreminjal smer. Skoraj bi padel z žlice.  

 Glili se ni oglasila, Glal si je zaželel samo to, da bi se Glili oglasila, celo obljubil je, da je ne bo več vlekel za uhlje.   

1 Glili je zagledala oblak, ki je plul naravnost proti njej. Njo in njeno žlico je zagrnil oblak. 

 Ko je Glal vstopil v oblak, je  v njem bil velik temačen prostor, megla in vlaga. Klical je Glili.  

 Glal se je med iskanjem domislil in  z zehanjem pripravil oblak, da je tudi on zazehal, pri tem pa je smuknil vanj.  

 

 

 

4. Ali sta glede na prebrano besedilo spodaj zapisani trditvi pravilni?                               

Če je trditev pravilna, obkroži DA. Če je trditev nepravilna, obkroži NE. 

 

a) Glal in Glili sta kosovirja.          DA     NE 

 

b) Glal je pametna žival, zato se je pri iskanju Glili neizmerno zabaval.     DA     NE 

 

5. Reši spodnje naloge.  

                                            
145 Pisno ocenjevanje znanja kot predloga je za učence zapisano z večjo pisavo in ima več prostora za vpisovanje 

odgovorov oz. besedil.  

____/1 

____1 

____1 

____1 

____2 

____2 
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a) Prepiši celotno poved, ki pove, kako je Glili želela ponagajati Glalu.   

______________________________________________________________________________________________________________ 

b) Ali je besedilo domišljijsko ali resnično?  Obkroži svoj odgovor.   

 

              DOMIŠLJIJSKO   RESNIČNO   

 

Utemelji svoj odgovor. Napiši vsaj 3 razloge, ki bodo dokazali tvojo odločitev.   

 

1. razlog: _____________________________________________________ 

2. razlog: _____________________________________________________ 

3. razlog: _____________________________________________________ 

6. Pozorno preberi navodilo in napiši besedilo.  

 

Že na začetku svojega potepanja sta Glili in Glal doživela strašno srečanje s črnim, hudobnim oblakom. S svojih potepanj bi Glili in Glal 

malemu kosovirju Galilu lahko poslala pismo. Kako sta Galilu v pismu opisala svoja vznemirljiva doživetja, npr. z oblakom, srečanje z 

mačko ali vetrom prepirljivcem ali še kakšno?  

 

Pozoren bodi na to, da vključiš v pismo vsaj dve doživetji ali dogodka. Naj se iz pisma tudi vidi, kakšna sta Glil in Glal in kako se 

počutita v posameznem dogodku. Pazi na pravilnost zapisa.  

 

Nadaljuj pismo. 

Predragi Galil! 

 

Oglašava se ti iz  

 

 

Število točk: _____________/21 

 

 

 

POVRATNA INFORMACIJA:  

 

Predloga za pisno ocenjevanje znanja in mrežni načrt kažeta na to, da je v tem primeru zajeta 

tretjina nalog, ki pokrivajo minimalni standard znanja. S takšnim pristopom k sestavi pisnega 

ocenjevanja sledimo smernicam sodobnega pouka in opozorilom strokovne javnosti, da je treba 

zahtevnost vzgojno-izobraževalnega procesa v 1. VIO dvigniti. Ocenjevanje znanja je namreč 

odsev pouka in se v njem zrcalijo vse vrzeli procesa poučevanja in učenja, ali kot povzema A. 

Žakelj (2012 po Bucik, 2001 in Marentič Požarnik, 2001), ocenjevanje znanja ob učnih načrtih 

sodoloča, kaj se poučuje in uči, določa torej kakovost pouka. Zgolj formalistično podajanje 

ocen in doseženih točk na preizkusu se učenčevega odnosa do učenja predmeta ne dotakne kaj 

Meje med ocenami: 

18, 19, 20, 21: odlično 
15, 16, 17: prav dobro 

12, 13, 14: dobro 

9, 10, 11: zadostno 

____1 

____4 

____8 
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prida, včasih celo negativno vpliva na odnos do znanja (Marentič Požarnik, 2000). I. Saksida 

(2014, 2) izpostavlja rezultat raziskave PISA 2009 (rezultat se potrdi tudi v raziskavi PISA 

2012) na področju bralne pismenosti: »Učencem manj zahtevni bralni procesi (razumevanje 

informacij in povzemanje besedila) ne delajo težav, zanje so zahtevnejše naloge, ki od njih 

zahtevajo kompleksnejše bralne odzive, tj. poglobljeno razmišljanje in kritično vrednotenje 

prebranega besedila.« Tudi v 1. VIO je priložnost in možnost, če ne že odgovornost, za razvoj 

višjih ravni mišljenja in s tem zahtevnosti, s čimer lahko pri učencih s prilgojenimi strategijami 

in metodami razvijamo kritično in ustvarjalno razmišljanje pred in med branjem ter po njem. 

Seveda se mora tak način poučevanja odražati tudi v ocenjevanju. Premalo zahteven proces 

poučevanja največkrat vodi v premalo zahtevno ocenjevanje, kar ustvarja občutek navidezne 

uspešnosti otrok v 1. VIO in s tem posledično »poplavo«  visokih ocen. Optimalno težke naloge 

vseh tipov so take, ki niso prelahke in niso pretežke, so take, ki so le malce nad učenčevo 

stopnjo spoznavnega razvoja (območje bližnjega razvoja). Prelahke naloge vodijo v dolgočasje, 

pretežke v nevztrajnost, oboje ustvari  demotivacijo. Že tolikokrat omenjeno načelo notranje 

diferenciacije v 1. VIO je vodilo k raznolikim potem učenja, ki jih izbiramo za raznolike 

učence.  

 

Učinkovita povratna informacija po ocenjevanju omogoča reguliranje procesov poučevanja in 

učenja tako pri opisnem kot pri številčnem ocenjevanju, saj so jasni kriteriji spremljanja 

smerokaz za  učinkovito, jasno, specifično in koristno povratno informacijo za razvoj 

zmožnosti. Takšna povratna informacija poteka po osmih korakih dobre povratne informacije 

(Wiggins, 2004) tako pri opisnem kot tudi pri številčnem ocenjevanju.  

1. Identificiranje predvidenega dosežka. 

2. Postavitev kriterijev vsakega dosežka. Če obstaja kakršen koli dvom, da učenci ne 

razumejo, zakaj je potrebno doseči določena znanja, standarde, jim je to potrebno 

razložiti. 

3. Opis postopka ocenjevanja in vzroka ocenjevanja. 

4. Postavitev standarda pred ocenjevanjem. 

5. Identificiranje vzornih primerov in predstavitev virov, ki jih učenci lahko uporabijo, da 

sami dosežejo izdelek, ki bo vzoren. 

6. Posredovanje pogoste in jasne povratne informacije, vezane na standard. Posledice dobro 

in slabo opravljenega dela morajo biti podane jasno. 
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7. Posredovanje toliko povratnih informacij, kolikor jih učenci potrebujejo za izboljšanje 

njihovega dela. 

8. Iskanje različnih vzrokov za slabše znanje in aktivnosti za izboljšanje znanja. 

 

Vse prevečkrat so v procesu ocenjevanja pozabljena načela preverjanja in ocenjevanja, ki jih 

določa 2. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ 

(Ur. l. RS, št.73/08). Z upoštevanjem teh načel se združijo tako strategije in načela 

formativnega sprotnega spremljanja in procesa ocenjevanja v celotnem vzgojno-

izobraževalnem procesu, tudi pri pouku književnosti. S sledenjem načelom preverjanja in 

ocenjevanja lahko razvijemo nekaj priporočil za preverjanje in ocenjevanje učencev, ki na 

literarnem področju zmorejo več, in so povezana tudi z ostalimi ugotovitvami naše raziskave. 

Prvo priporočilo se nanaša na spoštovanje integritete učenca in razlik med učenci. Če je 

ocenjevanje znanja ustrezno načrtovano in povezano s celotnim procesom pouka, potem bo 

učenec v fazi ocenjevanja dobil povratno informacijo, ki ga bo motivirala za nadaljnje učenje. 

S tem smo nakazali že naslednje priporočilo, ki je povezano z načelom poznavanja in 

razumevanja ciljev. Le-ti naj bodo znani in razumljivi tudi učencu (če je učenec v proces 

načrtovanja vključen, ve, kaj se od njega pričakuje, kakšne cilje mora in želi doseči, zato tudi 

razume, zakaj je dobil neko oceno). Učenci, ki zmorejo več (kakor vsi ostali učenci), lahko 

individualizirano sledijo individualnim ciljem in vsebinam, kar v fazi ocenjevanja ustrezno 

integriramo v način ocenjevanja. Raziskave kažejo (Arnes, 1990, Dwech, 1992 v Harlen  in 

Deakin Crick, 2002), da učenci, ki poznajo učne cilje, pokažejo in uporabijo več učnih 

strategij pri učenju, imajo bolj razvito kompetenco učenje učenja in kažejo večji interes  in 

pozitiven odnos do šolskega dela kot učenci, ki niso vključeni v načrtovanje.   

Zadnje priporočilo je povezano z raznolikostjo načinov ocenjevanja – ocena, ki jo dobi 

učenec, naj bo odraz realnega stanja, kar se lahko zgodi edino v primerih, ko smo učencu 

omogočili različne predstavitve njegovega znanja. Učitelj in učenec skupaj ustvarjata 

individualni načrt napredovanja, ki vključuje skupno načrtovanje, spremljanje in 

samoocenjevanje. Zato je med drugim potrebnih tudi več raznovrstnih sodobnih oblik in 

načinov ocenjevanja ob izdelanih in vnaprej določenih kriterijih. Vpeljevanje široke palete le-

teh namreč omogoči učencem, da lahko izkažejo različne vrste znanja na različne načine in 

prikažejo znanje v povezavi z močnimi področji: pri avtentičnih nalogah, intervjujih, 

razpravah, preko portfolia, pri igri vlog in simulacijah, projektnih nalogah, na vzorčnih 

zgledih, skozi dnevnike, pri prikazovanju spretnosti idr. (Rutar Ilc, 2006).  
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Kljub težnji po upoštevanju načel Pravilnika se pojavljajo dvomi in vprašanja. Ko govorimo o 

uveljavljanju drugačnih načinov ocenjevanja in stalnega spremljanja v naših razredih, se 

postavi veliko vprašanj, ki so povezana z veljavno zakonodajo. 3. člen Pravilnika o 

preverjanju, ocenjevanju ter napredovanju učencev v OŠ (Uradni list RS, št. 52/13) določa, da 

se ocenjevanje opravi po obravnavi učnih vsebin in po opravljenem preverjanju znanja iz teh 

vsebin. Interpretacija tega člena pomeni, da se ocenjuje le končni rezultat, vsi prej omenjeni 

drugačni, sodobnejši načini ocenjevanja pa poudarjajo proces učenja in veščine, npr. 

načrtovanje, izbira strategij, reflektiranje, poročanje. Pojavi se dvom o pravilnosti ocenjevanja 

vseh procesov učenja, napredka, vseh vrst dosežkov in s tem celostnega znanja učenca glede 

na omenjeno zakonodajo (prim. Holcar Brunauer, 2013). Izkušnje kažejo, da se s takimi 

dvomi ukvarjajo tudi učitelji.  

 

Na tem mestu se vračamo k izhodiščnim vprašanjem in dilemam tega poglavja. Učenca, ki na 

literarnem področju zmore več, ocenjujemo po enakem postopku kot ostale učence, imamo pa 

možnost diferenciranja vsebin (besedil), ki jih vključimo v ocenjevanje, načina ocenjevanja, 

predvsem pa zahtevnosti dejavnosti. Pri ocenjevanju so ključni kriteriji, ki nam omogočajo 

primerjanje dosežka učenca glede na cilje in standarde znanja. Učencem, ki na literarnem 

področju zmorejo več, tako lahko omogočimo, da presežejo standarde, določene za razred ali 

triletje.  

 

Z načrtovanjem nalog in dejavnosti, ki na več taksonomskih ravneh sledijo enakim ciljem, 

zagotavljamo, da je ocenjevanje veljavno. Veljavnost ocenjevanja je uresničena, če 

ocenjevanje zajame vse tisto, kar smo želeli ocenjevati, in so vsebine proporcionalno zajete. 

Za zanesljivost ocenjevanja skrbimo z jasnimi, enoznačnimi in natančno določenimi kriteriji 

ocenjevanja. Za objektivnost, kot eno od ključnih karakteristik ocenjevanja, pomeni, da je 

ocena odvisna samo od kakovosti učenčevega znanja. Ocenjevanje mora biti uravnoteženo 

glede težavnosti nalog, saj v primeru samih težavnejših nalog razlikujemo le med boljšimi 

učenci, ostale pa zanemarimo. Če želimo, da je npr. pisno ocenjevanje občutljivo, mora imeti 

tudi zadostno število nalog, ki pokrivajo minimalni standard znanja (Marentič Požarnik, 

2000).  

 

Kljub nekaterim najdenim odgovorom na kompleksno vprašanje o »pravi« izvedbi preverjanja 

in ocenjevanja učencev, ki zmorejo več ali nadarjenih učencev, se pridružujemo predlogu M. 



 

308 

 

Kukanja Gabrijelčič (2013), ki med drugim predlaga, da bi potrebovali zakonska izhodišča, ki 

bi jih morali oblikovati s pravilnikom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci, ki bi vseboval 

in CELOSTNO obravnaval vsa področja odkrivanja in nadaljnje pedagoško-psihološke 

oskrbe nadarjenih in talentiranih učencev, in sicer z zajetimi posameznimi predmetnimi 

področji, jasnimi teoretskimi izhodišči glede pojmovanja nadarjenosti, identifikacije, 

edukacije in evalvacije.  

 

8.2 Povzetki  spoznanj  

 

 

1. Preverjanje in ocenjevanje sta procesa, za katera je značilno načrtno in sistematično 

zbiranje informacij o učenčevem doseganju učnih ciljev oziroma standardov oziroma 

o doseženem obsegu in kakovosti znanja. Preverjanje se od ocenjevanja razlikuje v 

tem, da je njegov cilj tudi ugotavljanje vzrokov učnih pomanjkljivosti in njihovo 

takojšnje odpravljanje.  

2. Ključnega pomena pri vrednotenju so opisni kriteriji, ki izhajajo že iz učiteljevega 

načrtovanja pouka in na osnovi katerih se izvaja spremljanje, preverjanje in 

ocenjevanja znanja in spretnosti. Tudi na področju književnosti ima tako učenec 

priložnost izkazati svoje recepcijske zmožnosti, kakor tudi samooceniti svoje 

zmožnosti, s čimer učenec kritično vrednoti svoje znanje.  

3. Ocenjevanje je le faza v procesu učenja, zato je nujno potrebno upoštevati osebnostno 

integriteto vsakega učenca, upoštevati različnost med učenci in zato izbirati raznolike 

načine preverjanja in ocenjevanja znanja. Učenca, ki na literarnem področju zmore 

več, ocenjujemo po enakem postopku kot ostale učence, imamo pa možnost 

diferenciranja vsebin (besedil), ki jih vključimo v ocenjevanje, načina ocenjevanja, 

predvsem pa zahtevnosti dejavnosti.  

4. Povratna informacija mora izhajati iz učnega procesa, vezana mora biti na individualni 

napredek in dosežke glede na postavljene kriterije.
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II EMPIRIČNI DEL 

 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

 

Sodoben pouk in cilji šole za 21. stoletje zahtevajo razvoj osmih ključnih kompetenc, pri 

izgradnji katerih mora nujno sodelovati tudi učenec. V nalogi smo se osredotočili na 

kompetenco sporazumevanja v maternem jeziku, katere sestavni del je bralna kompetenca in 

odraz bralne kompetence ali zmožnosti pri pouku književnosti v 1. VIO oz. na literarnem 

področju (poimenovanje literarno področje povzeto po opredelitvi področja nadarjenosti iz 

Koncepta odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni OŠ (1999)). Kordigel (2008) 

deli bralno zmožnost v razvijanje zmožnosti razumevanja, vrednotenja in doživljanja 

posameznih književnih vrst. Bralna zmožnost se lahko razvije izključno na osnovi lastnega 

branja učenca.  

 

Izhodišče opredelitve raziskovalnega problema so predhodne raziskave, navedene v 

teoretičnem delu, spremljave Zavoda RS za šolstvo in obstoječe prakse, ki kažejo na to, da se 

v praksi sistematični skrbi za učence 1. VIO, ki zmorejo več, in s tem spodbujanju njihove 

bralne zmožnosti ne posveča dovolj pozornosti oz. se poučevanje ne prilagaja v zadostni meri 

njihovim sposobnostim. To velja tudi za literarno področje in razvoj bralno recepcijskih 

zmožnosti. Pri pouku književnosti, ki poteka po komunikacijskem modelu, za diferencirano 

in individualizirano delo z učenci, ki na literarnem področju zmorejo več, kakor tudi za delo 

z drugimi učenci obstaja več možnosti, in sicer: prilagoditve bralnega 

gradiva/besedila/odlomka (vsebinska in količinska), bralni interes in motivacija učenca, 

bralni tempo, učni stil, domače naloge, preverjanje in ocenjevanje, metode in oblike dela. 

Komunikacijski model pouka književnosti in s tem recepcija bralca – učenca je povezana s 

stopnjami in značilnostmi spoznavnega, čustvenega, socialno moralnega in govornega 

razvoja, s katerimi je recepcijski razvoj tudi pogojen in povezan. Izhodišče za načrtovanje in 

izvajanje komunikacijskega modela pouka književnosti je estetika recepcije, ki opredeljuje 

odnos med besedilom in recepcijo bralca. Teorija recepcije proučuje načine, s katerimi 

književno delo doseže učinek, da zadovolji horizont pričakovanj pri bralcu, kar je povezano z 

njegovimi bralnimi in drugimi izkušnjami. Metode, oblike in strategije dela pri pouku se 
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temu razvoju prilagajajo in sledijo načelu učenja v območju bližnjega razvoja – razvojna 

stopnja mišljenja in spretnosti, ki so malo nad tem, kar je otrok že dosegel.  

Poleg obveznega programa so na voljo tudi dejavnosti razširjenega program osnovne šole. 

Seveda ob upoštevanju temeljnega izhodišča – stopnja razvitosti bralnih in recepcijskih 

zmožnosti učenca. M. Grosman  (1997)  poudarja, da le lastno branje učenca, ki se postopno 

stopnjuje po zahtevnosti in dopolnjuje z nalogami, ki so sistematično usmerjene k razvijanju 

in dograjevanju bralne sposobnosti, omogoča optimalen razvoj. Za tak optimalen razvoj 

vsakega učenca, tudi učenca, ki zmore več, je potreben kakovosten pouk književnosti.  

 

Raziskave, ki bi ocenila stanje na področju diferenciranega dela pri pouku književnosti v 1. 

VIO, žal ne zasledimo, vendar spremljave v okviru projektov in nalog (npr. spremljave pouka 

v projektu ZRSŠ Opolnomočenje učencev z izboljšanjem pismenosti in dostopa do znanja – 

bralna pismenost; spremljava v nalogi ZRSŠ z naslovom Vsak torek v šoli 2013–2015) in 

tudi  spremljave pouka, namenjene oceni stanja v okviru tega dela, dokazujejo, da sta 

individualizacija in diferenciacija, ki sta predpogoj za optimalen razvoj otroka, pri pouku 

književnosti v 1. VIO pogosto zanemarjeni. Diferencirano delo zahteva učinkovito 

načrtovanje, izvajanje in evalviranje procesa poučevanja in učenja. Tudi pri pouku 

književnosti bi bilo potrebno udejanjati načela individualizacije in diferenciacije, kakor ju 

predvideva Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni 

šoli. Spodbujanje in spremljanje talentiranosti in nadarjenosti na literarnem področju zahteva 

stokovne kompetence učitelja, ki so poznavanje in razumevanje posebnih potreb nadarjenih 

učencev, vodenje do samousmerjevalnega učenja, usmerjenost pouka od poučevanja k 

učenju, spoznavno izzivanje učencev.  

Ključni problemi, ki smo jih identificirali s proučevanjem literature, prejšnjih raziskav in 

izkušenj, so:  

- Pri pouku književnosti v 1. VIO se preredko načrtuje in izvaja diferencirano delo za 

učence, ki na literarnem področju zmorejo več. 

- Pristopi, metode in oblike dela za spodbujanje bralne kompetence so isti za vse 

učence.  

- Sistematično načrtovanje in izvajanje ter spremljanje in spodbujanje zaznane 

nadarjenosti na literarnem področju v 1. VIO je redko.  

- Učitelji imajo težave s prepoznavanjem znakov nadarjenosti na literarnem področju in 

posledično s spremljanjem in spodbujanjem razvoja.  
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- V šolah se v 1. VIO z učenci, ki na literarnem področju zmorejo več,  v večji meri kot 

pri pouku književnosti ukvarjajo v okviru razširjenega programa šole.  

V nadaljevanju bomo vsak identificiran problem pojasnili.  

- Pri pouku književnosti v 1. VIO se preredko načrtuje in izvaja diferencirano 

delo za učence, ki zmorejo več na literarnem področju. 

Med učenci obstajajo razlike v predznanju in različnih zmožnostih (v stopnjah razvoja, učnih 

stilih, zaznavnih tipih), kakor tudi razlike, na katere vplivajo okoliščine (literarnoestetsko 

stimulativno oz. nestimulativno domače okolje, iz katerega prihaja otrok). Za uspešno 

diferenciacijo in optimalen razvoj posameznega učenca je nujno potrebno ustvarjanje 

mnogovrstnih poti poučevanja z namenom, da učencem z različnimi zmožnostmi, interesi in 

potrebami omogočamo enakovredno prilagojene načine pridobivanja, uporabe, razvijanja in 

predstavitve znanja, ki so del učnega procesa (Tomlinson, 2004). Tudi pri učencih, ki 

izkazujejo večje predznanje in bolj razvite bralne zmožnosti, je treba poskrbeti za ustrezno 

poučevanje in s tem individualizirati oz. diferencirati pouk književnosti, in sicer tako, da se 

prepoznava njihove bralne interese, prilagaja strategije in metode dela, kakor tudi prilagaja 

vsebine/besedila in se s tem ne samo zadovoljuje njihove potrebe, pač pa se jih razvija in 

nadgrajuje. Raziskave v 3. VIO (prim. Kerndl, 2013) kažejo, da se diferenciacijski in 

individualizacijski ukrepi niso izvajali v tolikšni meri, kot bi bilo potebno oz. so vezani le na 

določene faze komunikacijskega modela pouka književosti ali so vezani le na specifično 

skupino otrok (največkrat prilagoditve za otroke, pri katerih se pojavljajo učne težave in 

posebne potrebe). J. S. Reis in J. S. Renzulli (1992) pišeta o glavnem problemu, s katerim se 

sooča šola, to je pomankanje didaktične diferenciacije za sposobnejše učence. 

Pojavlja se torej vprašanje, kako izkazane nadpovprečne bralne in recepcijske zmožnosti 

otroka razvijati, spodbujati in spremljati z diferenciacijskimi ukrepi in individualizacijo, ki jih 

ima učitelj v 1. VIO na voljo. Pojavlja se tudi vprašanje, ki se usmeri v proučevalne možnosti  

v 1. VIO za variiranje vsebin, dejavnosti, učnih materialov/virov, rezultatov, učnega okolja, 

strategij poučevanja, tempa, količine pomoči, preverjanja in ocenjevanja, oblikovanja skupin, 

domačih nalog. I. Saksida (1997, 13) vidi smisel in namen notranje diferenciacije pri pouku 

književnosti v posebnem pristopu k besedilu ali t. i. inovativni atmosferi v razredu, v pestri in 

spodbudni učni ponudbi, podprti s pestrim učnim gradivom in pripomočki, v domiselnosti, 

fleksibilnosti in angažiranju dobro usposobljenega učitelja, v njegovih odnosih do učencev in 

staršev ter v prilagajanju učne pomoči v najširšem pomenu besede posebnim potrebam 

učencev. Raziskave, ki bi odgovorila na vprašanje, kakšno je stanje glede izvajanja načela 
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individualizacije in diferenciacije pri pouku književnosti v 1. VIO, in sicer z vidika učencev, 

ki zmorejo več, še ni bilo v našem prostoru, a izkušnje kažejo, da učitelji le-to izvajajo precej 

nekontinuirano, nesistematično ali pa sploh ne, saj pouk književnosti »ne sodi med 

predmete«, ki bi bili potrebni diferenciranega dela.  

- Pristopi, metode in oblike dela za spodbujanje bralne kompetence so isti za vse 

učence.  

Učenci, ki na literarnem področju zmorejo več, naj bi skozi pouk književnosti z učiteljevo 

pomočjo prihajali do globljega razumevanja besedila. Spodbujanje bralne kompetence pri 

učencih, ki zmorejo več, pomeni intenzivno delo z učencem na literarnem področju, saj se 

tako lahko zaznana nadarjenost razvija z različnimi strategijami, pristopi in modeli 

poučevanja in učenja. Pri nalogah in izzivih, ki so za vse učence enako zahtevni, učenci niso 

motivirani za delo in pouk ni prepričljiv. Trajno jezikovno znanje in zmožnosti pa lahko 

doseže samo prepričljiv pouk, ki učence prepriča o smiselnosti načrtovanega cilja, in 

dejavnosti, ki vodijo do cilja. V izobraževalnem sistemu se velikokrat zanemarjajo prav 

potrebe nadarjenih bralcev, ki imajo od pouka le to korist, da prejemajo veliko dodatnih 

nalog. Učitelj je v procesu spremljanja, spodbujanja in obravnave učenca tudi izvajalec dobre 

poučevalne prakse, ki pa mora biti sistematična in kontinuirana. Z dobro poučevalno prakso 

učitelj fleksibilno izbira specifične in operativne konkretne didaktične rešitve. Delo z 

nadarjenimi učenci v 1. VIO na literarnem in drugih področjih nujno zahteva dobro 

načrtovanje in fleksibilno organizacijo, individualizacijo in diferenciacijo procesa poučevanja, 

sodelovalno učenje, iskanje ključnih oseb v okolju nadarjenega otroka,  ustvarjanje pogojev 

za razvoj višjih kognitivnih procesov, razvoj strategij samoregulacije, vrstniško pomoč, 

celostno zasnovan pouk, dovolj časa za poglobljeno učenje, upoštevanje heterogenosti 

skupine/razreda in spremljanje napredka učenca. Pristopi, metode in oblike pri pouku 

književnosti v 1. VIO se povezujejo z načeli sodobnega pouka (izbor besedil in avtorjev, 

poglobljeno branje in pogovor o prebranem, neomejevanje mnenj učencev o prebranem, 

besedilnost kot nosilec pomena, različnost odzivov učencev, dovolj visoka zahtevnost pouka).  

Zastavlja se nam vprašanje, zakaj imajo učitelji pri pouku književnost tolikšne probleme pri 

načrtovanju in izvajanju diferenciranega in individualiziranega dela za vse učence oz. skupine 

učencev. Delno lahko odgovor najdemo v raziskavi M. Kerndl (2013), ki trdi, da gre za 

pomanjkljivo razvitost učiteljevih književno-didaktičnih kompetenc, ki si jih je pridobili skozi 

dodiplomsko izobraževanje (ugotovitev je vezana na učitelje slovenščine v 3. VIO, zato je ne 

posplošujemo na učitelje razrednega pouka). Na osnovi izkušenj in dela z učitelji 1. VIO 
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(aktivnosti v okviru delovanja nalog in projektov ZRSŠ) lahko trdimo, da učitelji razrednega 

pouka pri pouku književnosti ogromno uporabljajo že pripravljena strukturirana gradiva 

(učbenike, priročnike itd.) in le »tehnično« sledijo njihovim nalogam ter priporočilom, manj 

pa se sami poglabljajo v lastno percepcijo in razumevanje besedila vključno s predvidevanjem 

hipotetične otroške recepcije, da bi z učenci lahko dosegali globlje razumevanje besedila. 

Tuje analize (npr. Usiskin, 1987, Chall in Conrad, 1991 v Reis in Renzulli, 1992) so pokazale, 

da povzročajo učbeniki v izvajanju pouka s sposobnejšimi učenci tudi ovire, saj se učitelji 

preveč naslanjajo le na gradiva, ki so pripravljena za »povprečno populacijo«, prav tako pa se 

zapleta pri usklajevanju med učitelji, v kolikor učitelj nižega razreda poseže v gradivo višjega 

razreda z namenom, da bi pouk prilagodil učencu. Seveda bi lahko tudi ta gradiva učitelju 

pomagala in mu bila v oporo pri učinkovitejšem razvijanju bralne zmožnosti, in sicer s tem, 

da se zagotovi njihova vsestranska uporaba. B. Krakar Vogel (2014, 31) opozarja na rabo 

učbenikov in beril zgolj kot vira za branje in manj kot sredstvo za individualno poglobljen 

premislek, dodatno samostojno razmišljujoče opazovanje besedilne podlage. Avtorica tudi 

dokazuje, da učitelji pri pouku književnosti ne organizirajo oz. ne spodbujajo reševanja in 

dela ob samih besedilih.  

Vseskozi nas spremlja vprašanje o dovolj zahtevnem pouku književnosti za vse učence oz. o 

pouku, ki je prepričljiv in učence »vleče naprej«, kakor tudi vprašanje o usklajenosti 

načrtovanega in izvajanega pouka književnosti z veljavnim Učnim načrtom za slovenščino. 

Ustrezna zahtevnost se kaže tako v izvajanju pouka kot tudi v fazi preverjanja in ocenjevanja 

znanja, kjer pogosto zaznavamo prenizko postavljene zahteve za učence 1. VIO. Z 

opredelitvijo zahtevnosti sledimo načelom Vigotskega, ki govori o območju bližnjega 

razvoja. V kolikor bi sledili ciljem Učnega načrta za slovenščino (2011), bi zahtevnost pouka 

bila ustrezna, saj je veliko prvin učnega načrta, ki dokazujejo, da je tudi pri pouku 

književnosti v 1. VIO nujno presegati spontane odzive mladih bralcev in razvijati kritično 

pismenost (Saksida, 2014).  

- Sistematično načrtovanje in izvajanje ter spremljanje in spodbujanje zaznane 

nadarjenosti na literarnem področju v 1. VIO je redko.  

V 1. VIO poteka evidentiranje učenecev na posameznem področju nadarjenosti, pri čemer 

učitelj preko notranje diferenciacije in kombinacije različnih metod prepoznavanja 

individualnosti učencev skrbi za razvoj otrokovih potencialov ter za ustrezno visoke zahteve 

do učencev. Ključnega pomena je zgodnje prepoznavanje nadarjenih otrok, zato da bi se 

zagotovil diferenciran program, spodbudila motivacija in omogočile dopolnilne dejavnosti. 
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Prepoznano nadarjenost na literarnem področju je nato treba spodbujati in spremljati. Sprotno 

ali formativno spremljanje kot orodje oz. proces omogoča učitelju, da z učinkovitimi 

povratnimi informacijami pomaga učencu k napredku, kakor mu tudi pomaga pri 

odpravljanju šibkosti.  

Za presojo kakovosti razvijanja kompetenc so potrebni inštrumenti vrednotenja, ki 

omogočajo spremljavo posameznikovega razvoja in napredka, pri čemer avtorja (Wiggins, 

1998, Smith, 2001) priporočata, da se edukacijsko merjenje opre na raznolike evidence o 

učenčevem napredku, ki se zbirajo v nekem časovnem obdobju in na različne načine. S tem 

učitelj učenca v vseh fazah komunikacijskega modela spodbudi k aktivnemu delu, k višjim 

miselnim procesom. Za razvijanje kompetenc je treba organizirati učni proces, v katerem so 

učenci aktivni pri učenju in opazovanju lastnega učenja. Kvalitetno neposredno opazovanje 

zajema celovito učenčevo osebnost, objektivnost opazovalca, pestrost in raznolikost 

opazovanj, individualnost znanj/spretnosti in stališč.  

Srečamo se z vprašanjem, zakaj razvoj bralne kompetence oz. zmožnosti na literarnem 

področju ostaja naključen, nesistematičen in nekontinuiran oz. zakaj učitelji še vedno v 

premajhni meri izkoriščajo temeljna načela formativnega spremljanja, ki so preverjanje 

predznanja, razjasnitev kriterijev in ciljev branja, povratna informacija, vrstniško učenje ter 

samoevalvacija. V prvem VIO je odgovor moč poiskati tudi v starosti otrok in razvojni 

stopnji, ki po mnenju učiteljev še niso dorasli tem višjim miselnim zahtevam. Kljub temu pa 

mnogi učitelji s svojo prakso dokazujejo, da prav načela formativnega spremljanja pomagajo 

k napredku vsem skupinam otrok in posameznikom.  

- Učitelji imajo težave s prepoznavanjem znakov nadarjenosti na literarnem 

področju in posledično s spremljanjem in spodbujanjem razvoja.  

Nadarjenost na literarnem področju je kompleksna, razvojno dinamična in kontekstno višje 

od povprečja razvita bralna zmožnost. Konkretnejša opredelitev nadarjenosti na literarnem 

področju se kaže na kognitivnem, motivacijskem in ustvarjalnem nivoju in je presek 

nadpovprečnih recepcijskih sposobnosti in znanja, motivacije za branje literarnih besedil ter 

ustvarjalnosti. Ustvarjalnost kot element nadarjenosti na literarnem področju in kot del bralne 

zmožnosti niso samo poustvarjalne dejavnosti pač pa predvsem ustvarjalnosti v branju oz. 

branje, ki je ustvarjalno in zahteva celosten pedagoški pristop ter sistematične strategije za 

razvoj ustvarjalnosti in formativno spremljanje učenca na tem področju. Prav ta 

kompleksnost področja povzroča pri učiteljih dvome v lastno kompetentnost pri 

prepoznavanju znakov nadarjenosti. V prepoznanih primerih so ti znaki največkrat zaznani v 
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poustvarjalnih aktivnostih in manj v nadpovprečno razviti recepcijski zmožnosti. Razlog je 

pripisati preslabemu poznavanju sestavin recepcijske zmožnosti in s tem tudi nemoči pri 

postavljanju kriterijev za spremljanje in spodbujanje nadarjenosti na literarnem področju. 

Tudi obstoječa lestvica za odkrivanje nadarjenosti na literarnem področju (Koncept, 1999) 

kaže usmerjenost prepoznavanja znakov v poustvarjalnih dejavnostih in v motivaciji učenca 

v večji meri kot na dejavnike recepcijske zmožnosti.  

Menimo, da bi bila potrebna posodobitev postopka odkrivanja nadarjenosti v 1.VIO, ki bi 

morala biti usmerjena v daljše obdobje z več podstopnjami (iz širšega v ožji izbor) z 

raznolikimi evidencami o dosežkih in napredku otroka.  

Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni OŠ (1999) določa, da se delo z 

nadarjenimi učenci začne čimbolj zgodaj, a praksa in raziskave kažejo, da se že sam proces 

evidentiranja in identifikacije pogosto začne pozno (Bezič in Deutsch, 2011; Juriševič, 2012). 

Ponovno velja omeniti opozorilo M. Juriševič (2012, 108), ki navaja, da je le polovica 

učencev identificiranih v drugem VIO, druga polovica šele ob koncu osnovne šole. 

Vprašanje, zakaj se Koncept še vedno ne izvaja tako, kot je zamišljen – torej z zgodnjo 

identifikacijo zaradi čimprejšnjega prilagojenega vzgojno-izobraževalnega dela z 

identificiranimi nadarjenimi učenci, je še vedno aktualno.  

- V šolah se v 1. VIO z učenci, ki na literarnem področju zmorejo več, v večji meri 

kot pri pouku književnosti, ukvarjajo v okviru razširjenega programa šole.  

Zagotavljanje ustreznega stimulativnega okolja za nadarjene mlajše učence oz. za učence, ki 

zmorejo več, pomeni upoštevanje učenčevih interesov, prednosti in slabosti, zbiranje formalnih 

in neformalnih ugotovitev o učenčevih močnih področjih, fleksibilnosti pri hitrosti učenčevega 

učenja, zagotavljanje priložnosti za izgradnjo naprednih pismenosti (zmožnosti), dovolj 

raznovrstnih materialov, poučevalne strategije za spodbujanje avtentične izgradnje znanja, 

interakcija in sodelovanje z različnimi skupinami otrok, zagotavljanje izkušenj, ki segajo od 

konkretnega k abstraktnemu ter ustvarjanje priložnosti za socialno interakcijo z vrstniki iste 

starosti kot tudi interakcije s  posamezniki s podobnimi kognitivnimi sposobnostmi in interesi 

drugih starosti. Vse to se lahko uresničuje preko obveznega programa osnovne šole, in sicer pri 

pouku književnosti – tudi v 1. VIO (notranja diferenciacija, individualne zadolžitve, 

individualiziran pouk, hitrejše napredovanje, dnevi dejavnosti). Poleg tega pa tudi preko 

razširjenega programa OŠ, ki zajema dodatni pouk, interesne dejavnosti, tekmovanja 

(Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje), druge oblike dela (sobotne šole, 

kreativne delavnice), bralno značko, kakor tudi dejavnosti v okviru oddelka podaljšanega 
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bivanja. Analiza uresničevanja Koncepta – Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni 

osnovni šoli ob koncu šolskega leta 2009/2010 (Bezić, Deutsch, 2011, 70) je pokazala, da je 

tudi v 1. VIO veliko aktivnosti vezanih na potencialno nadarjene otroke v 1. VIO, vezane so na 

razširjeni program, predvsem sobotne šole, interesne dejavnosti in dodatni pouk. Odgovor na 

vprašanje, zakaj učitelji lažje delajo z učenci, ki zmorejo več, v okviru razširjenega programa 

kot pri obveznem programu – pri pouku književnosti, se verjetno skriva v homogenosti 

skupine, ki omogoča, da učitelji s skupino otrok, ki imajo podobne interese in sposobnosti, lažje 

načrtujejo in izvajajo dejavnosti, saj se ni treba prilagajati različnim specifičnim skupinam, prav 

tako je v izhodišču lahko vsaka dejavnost ciljno načrtovana na višji taksonomski ravni. Vendar 

se prepogosto ločevanje otrok iz matične skupine – razreda in iz njegove heterogenosti nekako 

odsvetuje. Zgodnje obogatitve in intervencije za mlajše učence še ne pomenijo, da otroke 

formalno ocenimo in označimo za nadarjene, pač pa pomenijo delo z vsemi učenci v razredu, ki 

jim je dovoljeno, da se razvijajo v spodbudnem učnem okolju (Guilbault, 2012).  

 

1.1 Namen raziskave 

 

Izpostavimo lahko dva osrednja problema raziskave, in sicer: 

- ugotavljanje stališč učiteljev 1. VIO do odkrivanja nadarjenih na področju poučevanja 

književnosti – literarnem področju  (katere metode in oblike pri tem uporabljajo ter 

kako izbirajo učence za vključevanje v posamezne aktivnosti oz. kako jih inkluzivno 

vključujejo v pouk in druge dejavnosti, katere omejitve, ovire in pomanjkljivosti za 

optimalen razvoj otrokove nadarjenosti vidijo učitelji) ter  

- načrtovanje, izvajanje, spremljanje in spodbujanje razvoja bralne zmožnosti pri pouku 

književnosti v 1. VIO z diferenciranim in individualiziranim poukom in drugimi 

dejavnostmi.  

Zato nas je zanimalo:  

- kakšno je stanje pri delu z učenci, ki bi lahko bili nadarjeni na literarnem področju 

(znotraj umetnostnega področja po Konceptu), v prvem VIO in ugotavljanje 

najpogostejših praks na področju diferenciacijskih in individualizacijskih ukrepov; 

- po katerih kriterijih učitelji določajo nadarjenost otroka na literarnem področju ter  

kakšne so najpogostejše ovire in težave pri razvijanju zaznane nadarjenosti  nadarjenih 

učencev ob komunikacijskem modelu pouka književnosti;  
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- katere so možnosti za izvajanje diferenciranega in individualiziranega pouka pri pouku 

književnosti v 1. VIO, ki omogoča sistematično formativno spremljanje razvoja bralne 

kompetence pri različnih učencih od faze načrtovanja preko spremljanja do 

vrednotenja. 

Raziskovalna problema smo raziskovali pri učiteljih razrednega pouka v 1. VIO in njihovih 

učencih.  

 

1.2 Cilji raziskave 

 

Osrednji cilj raziskave je pridobiti poglobljen vpogled v to, kako se pri pouku književnosti v 

1. VIO z udejanjanjem načela individualizacije in diferenciacije spodbuja razvoj bralne 

kompetence na literarnem področju pri učencih, ki zmorejo več, ter razviti model za 

sistematično spodbujanje in spremljanje razvoja bralne komeptence na literarnem področju.  

Osrednji cilj doktorskega dela smo razdelili v več sklopov podciljev.  

V prvem delu empiričnega dela raziskave (A) ugotavljamo in analiziramo stališča učiteljev 1. 

VIO o:  

- didaktičnih pristopih pri pouku književnosti za spodbujanje bralne komptence;  

- dejavnostih razširjenega programa OŠ, ki omogočajo spodbujanje bralne kompetence;  

- procesu odkrivanja učencev, ki zmorejo več na literarnem področju, v 1. VIO;  

- nalogah učitelja v procesu odkrivanja učencev, ki zmorejo več;  

- kriterijih, ki jih predvideva Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v 

devetletni OŠ (1999);  

- kriterijih, ki jih učitelji uporabljajo pri odkrivanju in spodbujanju nadarjenosti na 

literarnem področju;  

- ovirah, ki lahko vplivajo na spodbujanje razvoja bralne kompetence na literarnem 

področju.  

Pri tem nas zanimajo razlike med učitelji glede na:  

- delovno dobo, 

- količino dodatnega strokovnega izobraževanja, 

- okolje šole.  

V prvem delu raziskave nas zanimajo stališča učiteljev o odkrivanju nadarjenih na področju 

poučevanja književnosti v 1. VIO, katere metode in oblike pri tem uporabljajo ter kako 
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izbirajo učence za vključevanje v posamezne aktivnosti oz. kako jih inkluzivno vključujejo v 

pouk in druge dejavnosti. Ugotavljali bomo, katere omejitve, ovire in pomanjkljivosti za 

optimalen razvoj otrokove nadarjenosti vidijo učitelji. Preverili bomo, kakšna so stališča 

učiteljev do kriterijev, opredeljenih na lestvici (Koncept) za odkrivanje nadarjenih in 

talentiranih učencev na literarnem področju.  

Podcilji tega sklopa so:  

1) ugotoviti stališča učiteljev do dela z učenci, ki bi lahko bili nadarjeni na literarnem 

področju (znotraj umetnostnega področja po Konceptu) v prvem VIO; 

2) ugotoviti stališča učiteljev o najpogostejših praksah spodbujanja razvoja bralne 

kompetence na literarnem področju v okviru obveznega in razširjenega programa;  

3) odkriti kriterije, po katerih učitelji določajo nadarjenost otroka na literarnem 

področju, ter opredeliti najpogostejše ovire in težave pri razvijanju ustvarjalnosti 

nadarjenih učencev ob komunikacijskem modelu pouka književnosti ter izpeljati 

možnosti za razvoj. 

 

V drugem delu empiričnega dela raziskave ugotavljamo obstoječo prakso na področju 

spodbujanja bralne kompetence na literarnem področju v 1. VIO  na osnovnih šolah. Podcilji 

drugega dela raziskave so:  

4) ugotoviti stanje na področju izvajanja pouka književnosti v 1. VIO, in sicer 

ugotoviti, kako se izvaja komunikacijski model književnosti pri pouku književnosti 

v 1. VIO, ter ugotoviti, kako se udejanjajo načela diferenciranega in 

individualiziranega pouka književnosti; 

5) odkriti obstoječe pristope v praksi, ki omogočajo spodbujanje in odkrivanje 

nadaljenosti na literarnem področju v 1. VIO. 

 

V tretjem delu empiričnega dela raziskave na osnovi teoretičnih in izkušenjskih ugotovitev 

pokažemo možnosti diferenciranega dela pri pouku književnosti v 1. VIO z namenom 

spodbujanja bralne kompetence in nadarjenosti na literarnem področju. S tem namenom je 

oblikovan in v prakso apliciran predlog didaktičnega inštrumentarija na področju 

književnosti, ki spodbuja razvoj nadarjenosti na literarnem področju in spremljanje le-te v 

prvem VIO in vključuje diferenciacijske ukrepe. 

Podcilji tretjega dela raziskave so:  
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6) razviti, preizkusiti in evalvirati didaktični model, ki omogoča sistematično 

formativno spremljanje razvoja bralne kompetence pri različnih učencih od faze 

načrtovanja preko spremljanja do vrednotenja;  

7) spremljati pri učencih znotraj pouka književnosti v 1. VIO razvoj bralne in 

recepcijske zmožnosti;  

8) spremljati učinke izvajanja didaktičnega modela za spodbujanje bralne kompetence 

na literarnem področju v 1. VIO  v praksi. 

Namen in cilji raziskave so predstavljeni v spodnji shemi (shema 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shema 25: Shematični prikaz namena in ciljev raziskave

RAZVOJ BRALNE KOMPETENCE 

NA LITERARNEM PODROČJU V 1. 

VIO 

ANALIZA POUKA SLOVENŠČINE 

– KNJIŽEVNOSTI V 1. VIO 

(neposredno opazovanje) 

UDEJANJANJE NAČELA 

INDIVIDUALIZACIJE IN 

DIFERENCIACIJE PRI 

RAZVIJANJU BRALNE 

KOMPETENCE NA 

LITERARNEM PODROČJU 

(vprašalnik za učitelje) 

Dimenzije:  

1. Pouk književnosti 

2. Razširjen program 

3. Učiteljeva vloga pri  

odkrivanju učencev, ki 

zmorejo več 

4. Kriteriji odkrivanja 

učencev, ki na literarnem 

področju zmorejo več  

5. Ovire odkrivanja in 

spodbujanja nadarjenosti 

 

Delovna doba 

Količina 

dodatnega 

usposabljanja in 
izobraževanja 

Okolje šole 

DIDAKTIČNI MODEL razvoja bralne kompetence na 

literarnem področju v 1. VIO   

(akcijsko raziskovanje) 
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1.3 Raziskovalna vprašanja 

 

V skladu s predstavljenim problemom in opredeljenimi raziskovalnimi cilji smo definirali 

raziskovalna vprašanja.  

a) Raziskovalna vprašanja (RV) kvantitativnega raziskovanja 

 

RV1: Ali obstajajo razlike v stališčih učiteljev o delu z učenci, ki bi lahko bili nadarjeni 

na literarnem področju, v 1. VIO pri pouku književnosti glede na okolje šole, delovno 

dobo učitelja, količino dodatnega izobraževanja in usposabljanja? 

RV 1.1: Ali obstajajo razlike v stališčih učiteljev o diferenciacijskih ukrepih pri pouku književnosti?  

RV 1.2: Ali obstajajo razlike v stališčih učiteljev o smernicah Koncepta odkrivanja in dela z 

nadarjenimi učenci v 1. VIO?  

RV 1.3: Ali obstajajo razlike v stališčih učiteljev o diferenciaciji v posameznih fazah 

komunikacijskega modela pouka književnosti?  

(Podatki bodo zbrani z analizo anketnega vprašalnika.) 

 

RV 2: Ali obstajajo razlike v stališčih o dejavnostih razširjenega programa OŠ za 

spodbujanje razvoja bralne kompetence na literarnem področju (sobotne šole, 

tekmovanja …), v katere poleg pouka književnosti učitelji vključujejo potencialno 

nadarjene učence  prvega VIO, glede na okolje šole, delovno dobo učitelja in količino 

dodatnega izobraževanja in usposabljanja? 

(Podatki bodo zbrani z analizo anketnega vprašalnika.) 

 

RV3: Katere so najpogostejše prakse (pristopi, metode in oblike) dela za spodbujanje 

bralne kompetence učencev, ki bi lahko bili nadarjeni na literarnem področju, v 1. VIO 

v okviru razširjenega programa OŠ?  

RV 3.1: Ali obstajajo razlike v stališčih učiteljev o vključevanju učencev, ki zmorejo več na literarnem 

področju, v dejavnosti razširjenega programa OŠ? 

RV 3.2: Ali obstajajo razlike v stališčih učiteljev o pripisovanju pomembnosti dejavnostim 

razširjenega programa OŠ za razvijanje nadarjenosti na literarnem področju? 

(Podatki bodo zbrani z analizo anketnega vprašalnika in z analizo intervjujev.) 
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RV4: Katere postopke izvajajo in katere kriterije učitelji v večji meri upoštevajo za 

izbiro učencev, ki jih vključujejo v aktivnosti za razvoj bralne zmožnosti na literarnem 

področju? 

RV 4.1: Ali obstajajo razlike v stališčih učiteljev o pomenu in izvajanju njihovih postopkov in nalog  

za učinkovito odkrivanje učencev, ki zmorejo več na literarnem področju? 

RV 4.2: Ali obstajajo razlike v stališčih učiteljev o pripomočkih za odkrivanje nadarjenih učencev na 

literarnem področju? 

RV 4.3: Ali obstajajo razlike v stališčih učiteljev o pomenu posameznih kriterijev za prepoznavanje 

učencev, ki na literarnem področju zmorejo več? 

RV 4.4: Ali obstajajo razlike v stališčih učiteljev o ovirah spodbujanja razvoja bralne zmožnosti na 

literarnem področju pri učencih, ki zmorejo več?  

(Podatki bodo zbrani z analizo anketnega vprašalnika in z analizo intervjujev.) 

 

b) Raziskovalna vprašanja kvalitativnega raziskovanja 

RV5: V kolikšni meri učitelji prvega VIO pri načrtovanju in izvajanju pouka 

književnosti upoštevajo diferencirano in individualizirano načrtovanje ciljev in 

predznanje učenca na literarnem področju? 

RV 5.1: Ali je v posameznih delih učnega procesa – načrtovanja, izvajanja in vrednotenja razvidno 

vnašanje diferenciacijskh ukrepov? 

RV 5.2: Ali je v posameznih delih učnega procesa – načrtovanja, izvajanja in evalvacije razvidno 

vnašanje diferenciacijskih in individualizacijskih ukrepov za učence, ki zmorejo več na literarnem 

področju? 

RV 5.3: Ali je v posameznih delih učnega procesa – načrtovanja, izvajanja in evalvacije razvidno 

sistematično spremljanje razvijanja bralne zmožnosti na literarnem področju? 

(Podatki bodo zbrani z analizo opazovanih ur pouka, dokumentiranih virov in intervjujev.) 

 

RV6: Ali se ugotovitve sistematičnega spremljanja dela potencialno nadarjenih učencev 

v okviru izvajanja oblikovanega didaktičnega modela v prvem VIO skladajo z 

ugotovitvami procesa evidentiranja nadarjenih učencev in s tem s številom 

identificiranih nadarjenih na literarnem področju v 4. razredu? 

RV 6.1: Kateri so temeljni diferenciacijski ukrepi, ki omogočajo spremljanje učenčevega napredka v 

razvoju bralne zmožnosti na literarnem področju? 

RV 6.2: Kateri elementi pouka slovenščine – književnosti  so učitelji na osnovi akcijskega 

raziskovanja spremenili, izboljšali? 

RV 6.3: Kakšni so odzivi učencev na spremljanje lastnih dosežkov pri pouku književnosti?  
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(Podatki bodo zbrani z akcijsko raziskavo, – z analizo dokumentov, s spremljevalnimi  obrazci, s fokusnimi 

skupinami.) 

 

2 METODE DELA 

 

V empiričnem delu bo uporabljena kombinacija kvantitativnega in kvalitativnega 

raziskovanja. V okviru kvantitativne raziskave bomo sledili deskriptivno-kavzalni 

neeksperimentalni metodi pedagoškega raziskovanja. Po izvedenem kvantitativnem 

raziskovalnem delu smo opravili še kvalitativen pristop z opazovanjem pouka, analizo 

dokumentov in polstrukturiranim intervjujem ter akcijsko raziskovanje pri razvijanju in 

preizkušanju oblikovanega didaktično-metodičnega modela. 

 

2.1 Kvantitativni del raziskave 

 

2.1.1 Raziskovalne metode in obdelava podatkov 

 

Raziskava je temeljila na deskriptivno-kavzalni metodi pedagoškega raziskovanja. Z 

nestandardiziranim anketnim vprašalnikom za učitelje o spodbujanju bralne kompetence in 

nadarjenosti na literarnem področju v 1. VIO (Priloga 1) smo ugotavljali stališča učiteljev. 

Zbrane podatke v kvantitativni analizi smo obdelali na nivoju deskriptivne statistike ter jih 

predstavili z univariantno statistiko.  

 

2.1.2 Vzorec udeležencev raziskave 

 

V kvantitativno raziskavo smo zajeli slučajnostni vzorec 300 oseb, učiteljev prvega VIO iz 

osnovnih šol mestnega in vaškega okolja iz petih območnih enot Zavoda RS za šolstvo. Gre za 

območne enote Maribor, Murska Sobota, Ljubljana, Nova Gorica, Celje, Koper in Kranj. Izbor šol 

je bil naključen. Učitelji so se v raziskavo vključili prostovoljno. Razdelitev po spolu po naših 

pričakovanjih ni bila enakomerna, saj v prvem VIO poučuje pretežno ženska populacija učiteljev. 

Prav tako smo pričakovali neenakomerno porazdelitev učiteljev po količini nadaljnjega 

strokovnega izobraževanja in usposabljanja s področja nadarjenosti. Za preverjanje merskih 

karakteristik vprašalnika bo v naključno izbran vzorec vključenih približno 50 učiteljev iz šestih 

različnih šol.  
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a) Opis vzorca oseb – struktura zajetih v raziskavo glede na spol 

 

V kvantitativno raziskavo je bilo vključenih 98,7 % učiteljic prvega VIO OŠ in 1,3 % 

učiteljev, kar prikazuje preglednica 16. Spol146 je kategorija, ki jo je v raziskavah šolskega 

prostora (predvsem v nižjih razredih OŠ) težko primerljivo zajeti, saj je populacija učiteljev 

večinoma ženskega spola. Torej je spol kot dejavnik, ki vpliva na stališča učiteljev, manj 

statistično pomemben. Tudi v našem vzorcu je delež učiteljev moškega spola izredno nizek, 

zato smo iz analize povezav med spremenljivkami v nadaljevanju kategorijo spola izločili.  

 

Preglednica 16: Struktura v raziskavo vključenih učiteljev po spolu 

Spol število odstotek 

ženski 296 98,7 

moški 4 1,3 

skupaj 300 100,0 
 

 

b) Opis vzorca oseb – struktura zajetih v raziskavo glede na delovno dobo 

 

Povprečno število let delovne dobe zajetih učiteljev v raziskavo znaša 20,33. Največjo skupino 

predstavljajo učitelji z 18 leti delovne dobe, najmanjšo pa učitelji s 4 oz. 39 leti delovne dobe 

(preglednica 17). Nekaj več kot tretjina anketiranih učiteljev (35,1 %) ima do 15 let delovne dobe, 

64,9 % učiteljev pa nad 15 let delovne dobe. Za delitev v dve skupini učiteljev glede na delovno 

dobo (preglednica 18) smo se odločili, ker smo želeli zaznati razlike med starejšimi in mlajšimi 

učitelji. Mejo smo določili na osnovi ključnih sprememb, ki so bile v slovenski šolski prostor 

vpeljane pred približno 15 leti, in te so: uvedba devetletne osnove šole (2003), sprejet Koncept 

odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v OŠ (1999).   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
146 O posledicah feminizacije učiteljskega poklica so pisali številni avtorji, omenjamo raziskavo v našem šolskem prostoru, ki jo je opravila 

B. Jeraj (2006). Kljub temu, da to ni predmet naše raziskave, je pomembna ugotovitev omenjene raziskave ta, da avtor feminizacijo ženskega 
poklica na razredni stopnji osvetli kot enega izmed možnih vzrokov za slabšo učno uspešnost dečkov. Evropska komisija (Eurydice, 2010)  

potrjuje, da je med učitelji v primarnem in nižjem sekundarnem izobraževanju največ žensk in da se delež spreminja z razvojem 

izobraževanja: mlajši kot so otroci, večje je število učiteljev (v evropskih državah je razen v Turčiji delež učiteljev med 65 % v Grčiji in do 
98 % v Sloveniji). Ta ugotovitev je pri ukvarjanju z učenci, ki zmorejo več, izrednega pomena in se bomo v nadaljevanju z njo še srečali.  
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Preglednica 17: Struktura v raziskavo vključenih učiteljev glede na delovno dobo v letih 

Delovna doba v letih število odstotek 

3 2 0,7 

4 1 0,3 

5 3 1,0 

6 5 1,7 

7 3 1,0 

8 4 1,3 

9 8 2,7 

10 7 2,3 

11 9 3,0 

12 18 6,0 

13 17 5,7 

14 16 5,4 

15 12 4,0 

16 8 2,7 

17 13 4,3 

18 15 5,0 

19 15 5,0 

20 13 4,3 

21 5 1,7 

22 11 3,7 

23 8 2,7 

24 8 2,7 

25 13 4,3 

26 8 2,7 

27 6 2,0 

28 10 3,3 

29 6 2,0 

30 7 2,3 

31 3 1,0 

32 8 2,7 

33 13 4,3 

34 4 1,3 

35 7 2,3 

36 3 1,0 

37 4 1,3 

38 5 1,7 

39 1 0,3 

skupaj 299 100,0 

 

Preglednica 18: Struktura v raziskavo vključenih učiteljev glede na delovno dobo do 15 let ali več kot 15 let 

Delovna doba v letih število odstotek 

do 15 let 105 35,1 

več kot 15 let 194 64,9 

skupaj 299 100,0 
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c) Opis vzorca oseb – struktura zajetih v raziskavo glede na količino dodatnega 

strokovnega usposabljanja in izobraževanja s področja nadarjenosti 

 

Med vključenimi v raziskavo je bilo 55 učiteljev (18,3 %), ki niso bili deležni nobene ure 

dodatnega strokovnega usposabljanja in izobraževanja s področja nadarjenosti. Največjo skupino 

med anketiranimi učitelji predstavljajo tisti učitelji, ki so se udeležili izobraževanj v trajanju do 8 

ur (40,3 %). 29,7 % vprašanih učiteljev je bilo deležnih med 8 in 24 ur izobraževanja v okviru 

dodatnih usposabljanj in izobraževanja. Najmanjši delež (11,7 %) v raziskavo zajetih učiteljev 

predstavljajo tisti, ki so bili deležni več kot 24 ur dodatnih usposabljanj in izobraževanj 

(Preglednica 19). Preglednica 19a kaže razdelitev na dve skupini učiteljev glede na količino 

izobraževanja.  

 

Preglednica 19: Struktura v raziskavo vključenih učiteljev glede na količino dodatnega strokovnega 

usposabljanja in izobraževanja s področja nadarjenosti 

Obseg izobraževanja  število odstotek 

0 ur 55 18,3 

do 8 ur 121 40,3 

od 8 do 24 ur 89 29,7 

več kot 24 ur 35 11,7 

skupaj 300 100,0 

 

Preglednica 19a: Struktura v raziskavo vključenih učiteljev glede na količino dodatnega strokovnega 

usposabljanja in izobraževanja s področja nadarjenosti – 2 skupini  

Obseg izobraževanja število odstotek 

do 8 ur 176 58,7 

več kot 8 ur 124 41,3 

skupaj 300 100,0 

 

č)   Opis vzorca oseb – struktura zajetih v raziskavo glede na okolje šole, v kateri 

poučujejo 

 

V raziskavi je sodelovalo 39,3 % učiteljev, ki poučujejo na šoli v mestnem okolju, in 60,7 % 

učiteljev, ki poučujejo na šoli na podeželju, kar prikazuje Preglednica 20.  

 

Preglednica 20: Struktura zajetih v raziskavo glede na kraj (okolje) šole, v kateri poučujejo 

Kraj (okolje) šole število odstotek 

mesto 118 39,3 

podeželje 182 60,7 

skupaj 300 100,0 
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2.1.3 Postopek zbiranja podatkov 

 

Podatke smo pridobili z vprašalnikom, namenjenim učiteljem prvega VIO. Učitelji so 

vprašalnik reševali od junija 2014 do oktobra 2015. Raziskava je bila opravljena na opisanem 

vzorcu osnovnih šol s predhodnim strinjanjem v raziskavo vključenih učiteljev. Izpolnjevanje 

anketnega vprašalnika je bilo anonimno. Z vprašalnikom je bil narejen posnetek stanja na 

področju pouka slovenščine – književnosti v 1. VIO s poudarkom na odkrivanju stališč glede 

odkrivanja in spodbujanja nadarjenosti na literarnem področju. Ugotovitve so nam služile za 

postavitev ključnega problema akcijske raziskave ter za razvoj modela za sistematično delo z 

nadarjenimi od faze načrtovanja do vrednotenja v 1. VIO.  

 

2.1.4 Merske karakteristike inštrumentarija 

 

Uporabili smo nestandardiziran vprašalnik za učitelje prvega VIO, s katerim smo ugotavljali 

stališča učiteljev do odkrivanja nadarjenih pri pouku književnosti, do metod in oblik, ki jih pri 

tem uporabljajo, do kriterijev izbiranja učencev za vključevanje v posamezne aktivnosti oz. 

kako jih inkluzivno vključujejo v pouk ter do ovir in omejitev, ki jih zaznavajo. Vprašalnik 

smo oblikovali na osnovi teoretične analize relevantne literature in teoretičnih didaktičnih 

principov, predstavljenih v teoretičnem delu, pri čemer so najpomembnejši viri bili Učni načrt 

za slovenščino (2011), Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni OŠ 

(1999) ter teorija komunikacijskega modela poučevanja književnosti. Izvajal se je lahko pisno 

ali ustno (intervju).  

  

Preglednica 21: Vsebinska podlaga vprašalnika z opredelitvijo tipa vprašanja  

Zaporedna 

številka v 

vprašalniku 

Vsebinska podlaga za ugotavljanje 

stališč v vprašalniku 

Tip Sklop 

1.a Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi 

učenci v devetletni OŠ (1999) in temeljna 

načela za delo z nadarjenimi učenci; 

Diferenciacijski ukrepi pri pouku 

književnosti v 1. VIO in povezava z 

načeli sodobnega pouka (Saksida, 2005, 

9). 

 

Likertova lestvica stališč – 

petstopenjska 

(1 = nikoli, 2 = redko,  3 = 

občasno, 4 = pogosto, 5 = 

vedno) 

Diferenciacijski 

ukrepi, 

Komunikacijski 

model pouka 

književnosti, 

Koncept 
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1.b  Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi 

učenci v devetletni OŠ (1999) in 

predlagane oblike dela z nadarjenimi 

učenci  

Vprašanje izbirnega tipa – 

polodprto vprašanje  

in Ocenjevalna lestvica stališč 

o pomembnosti dejavnosti  

(1 = popolnoma nepomembno, 

5 = zelo pomembno) 

Dejavnosti  v 

okviru 

dodatnega in 

razširjenega 

programa šole 

2.a in 2.b Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi 

učenci v devetletni OŠ (1999) in vloga 

učitelja 

Izbirna vprašanja zaprtega tipa 

 

Likertova lestvica stališč o 

izvajanju dejavnosti – 

petstopenjska 

(1 = nikoli, 2 = redko,  3 = 

občasno, 4 = pogosto, 5 = 

vedno) 

Proces 

odkrivanja 

učencev, ki 

zmorejo več v 

1. VIO 

2.c  Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi 

učenci v devetletni OŠ (1999)  in 

predvidene lestvice, Analiza 

uresničevanja Koncepta odkrivanja in 

dela z nadarjenimi v devetletni OŠ ob 

koncu šol. leta 2009/2010 (Bezić, T., 

Deutsch, T. idr., 2011), Bela knjiga o 

vzgoji in izobraževanju v Republiki 

Sloveniji (2011); Nadarjeni učenci v 

slovenski šoli (Juriševič, M., 2012) 

Izbirna vprašanja zaprtega tipa 

 

 

Kriteriji za 

identifikacijo 

nadarjenih 

učencev  

2.d Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi 

učenci v devetletni OŠ (1999)  in 

predvidene lestvice z vnesenimi 

spremembami po predlogu ekspertov za 

področje mladinske književnosti  

Ocenjevalna lestvica stališč o 

pomembnosti dejavnosti 

 (1 = popolnoma 

nepomembno, 5 = zelo 

pomembno) 

Kriteriji za 

identifikacijo 

nadarjenih 

učencev 

3 Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi 

učenci v devetletni OŠ (1999)  in 

predvidene lestvice, Analiza 

uresničevanja Koncepta odkrivanja in 

dela z nadarjenimi v devetletni OŠ ob 

koncu šol. leta 2009/2010 (Bezić, T., 

Deutsch, T. idr., 2011), Bela knjiga o 

vzgoji in izobraževanju v Republiki 

Sloveniji (2011) 

Lestvica stališč o vplivu 

dejavnikov na učinkovitost  

(1 = premalo, 2 = ravno prav, 

3 = preveč) 

Ovire v procesu 

spodbujanja 

razvoja bralne 

kompetence pri 

učencih, ki 

zmorejo več na 

literarnem 

področju 

4 Neodvisne spremenljivke - število let delovne dobe, Neodvisne 
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- količina dodatnega 

strokovnega usposabljanje 

in izobraževanja, 

- okolje šole. 

spremenljivke 

 

Podatki, pridobljeni z izpolnjenimi vprašalniki, so bili osnova za oblikovanje modela za 

sistematično odkrivanje, spodbujanje in delo z nadarjenimi od faze načrtovanja do 

vrednotenja.  

Veljavnost vprašalnika smo praktično preizkusili na pilotskem vzorcu. Vsebinsko veljavnost 

sta ocenila dva eksperta, eden na področju didaktike mladinske književnosti in eden na 

področju nadarjenosti.  

Objektivnost z vidika vrednotenja odgovorov je bila zagotovljena z jasnimi opredelitvami 

kategorij ocenjevalnih lestvic v vprašalniku (Sagadin, 1993). Objektivnost vrednotenja 

odgovorov smo zagotovili z uporabo vprašanj zaprtega tipa in lestvic stališč Likertovega tipa.  

 

Vprašalnik za učitelje o spodbujanju bralne kompetence in nadarjenosti na literarnem 

področju v 1. VIO je vseboval tri sklope.  

1. sklop je zajemal lestvico stališč o didaktičnih pristopih pri pouku slovenščine – 

književnosti in v okviru razširjenega programa, ki omogočajo učenčev napredek na 

področju bralne kompetence in s tem tudi zmožnosti recepcije književnih besedil.  Učitelje 

smo v prvem delu spraševali, kako pogosto pri svojem delu izvajajo posamezne dejavnosti, 

oblike ali prilagoditve za učinkovito spodbujanje bralne kompetence na literarnem 

področju, v drugem delu smo jih vprašali, v katere dejavnosti razširjenega programa OŠ 

vključujejo učence 1. VIO, ki na literarnem področju zmorejo več, in kakšno pomembnost 

pripisujejo posamezni dejavnosti.  

2. sklop je bil sestavljen iz Likertove lestvice stališč o izvajanju  procesa odkrivanja učencev, 

ki zmorejo več na literarnem področju. V njem nas je zanimalo, kako učitelji ocenjujejo 

vpliv njihovih nalog na razvoj bralne kompetence učenca na literarnem področju in v 

kolikšni meri izvajajo posamezne temeljne naloge (po Konceptu)  pri svojem delu. V 

drugem delu 2. sklopa nas je zanimalo, v kolikšni meri posamezni načini in kriterij za 

identifikacijo učencev učitelji vključujejo v različne oblike dela oz. dejavnosti za učence, ki 

zmorejo več, ter kako ocenjujejo pomembnost posameznega kriterija izbire.  

3. sklop je zajemal lestvico stališč o vplivu ovir na spodbujanje razvoja bralne kompetence 

pri učencih, ki na literarnem področju zmorejo več. V njem nas je zanimalo, kaj menijo, 
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česa bi glede na pedagoške izkušnje moralo biti več oz. manj, da bi bilo delo na tem 

področju v razredu z učenci učinkovitejše.? 

 

2.1.5 Spremenljivke 

 

2.1.5.1 Opis neodvisnih spremenljivk 

2.1.5.2 Opis odvisnih spremenljivk 

 

2.1.5.1      Opis neodvisnih spremenljivk 

 

Neodvisne spremenljivke so bile:  

1. Delovna doba, kjer so učitelji opisno navajali delovno dobo v letih  (spremenljivka 4.1); 

2. Količina nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja s področja nadarjenosti 

učencev, pri čemer so sodelujoči izbirali med možnostmi: od 0 do 8 ur, od 8 do 24 ur, več 

kot 24 ur (spremenljivka 4.2);  

3. Vrsta (okolje) šole, ki zajema možnosti: mestna ali vaška šola (spremenljivka 4.3).  

 

Spremenljivka (oznaka) Vprašanje v vprašalniku Oznaka 

Delovna doba  Delovna doba V 4.1 

Količina dodatnega 

strokovnega izobraževanja in 

usposabljanja 

Dodatno strokovno izobraževanje in 

usposabljanje s področja nadarjenosti 

V 4.2 

Vrsta (okolje) šole Okolje šole, na kateri poučujete V 4.3 

 

2.1.5.2 Opis odvisnih spremenljivk 

 

Odvisne spremenljivke so bile razdeljene v  

1. Pogostost vključevanja didaktičnih pristopov pri pouku slovenščine (književnosti): 

diferenciacijski ukrepi, smernice Koncepta, komunikacijski model pouka književnosti. 

2. Dejavnosti razširjenega  programa, ki spodbujajo razvoj bralne kompetence pri 

učencih, ki zmorejo več na literarnem področju. 
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3. Pripisovanje pomembnosti dejavnostim razširjenega  programa, ki spodbujajo razvoj 

bralne kompetence pri učencih, ki zmorejo več na literarnem področju. 

4. Ocena vpliva nalog učitelja na razvoj bralne kompetence učenca na literarnem 

področju. 

5. Dejansko izvajanje nalog učitelja za odkrivanje učencev, ki zmorejo več. 

6. Ocena vpliva kriterija za identifikacijo nadarjenega učenca na izbiro učencev, ki jih 

vključujejo učitelji v različne oblike in dejavnosti. 

7. Pripisovanje pomembnosti značilnostim učenca, ki zmore več na literarnem področju. 

8. Ovire za učinkovito spodbujanje razvoja bralne kompetence pri učencih, ki na 

literarnem področju zmorejo več. 

 

Odvisne spremenljivke se nanašajo na naslednje sklope trditev:  

1. Spremenljivke, vezane na pogostost didaktičnih pristopov pri pouku književnosti v 1. 

VIO 

Trditve v vprašalniku Oznaka 

Pri načrtovanju ciljev pouka književnosti upoštevam predznanje učencev.  V 1.1 

Vsi učenci v razredu berejo ista besedila, le da  naloge ob njih diferenciram.  V 1.2 

Učencem, ki zmorejo več, omogočim, da berejo daljša besedila/odlomke kot ostali učenci 

(prilagojena njihovemu predznanju). 

V 1.3 

Učencem, ki zmorejo več, omogočim, da berejo zahtevnejša besedila istega avtorja  kot 

ostali učenci.  

V 1.4 

Učence, ki zmorejo več na literarnem področju,  prepuščam samostojnemu delu.  V 1.5 

Učencem, ki zmorejo več, omogočim, da izbirajo besedila, ki jih sami predlagajo oz. 

izberejo.  

V 1.6 

Učence delim v  homogene skupine in naloge prilagodim njihovim  sposobnostim.  V 1.7 

Učenci, ki na literarnem področju zmorejo več, dobijo individualne posebne zadolžitve 

pri pouku. 

V 1.8 

Učenci, ki na literarnem področju zmorejo več,  dobijo individualne posebne zadolžitve 

za domače delo. 

V 1.9 

V fazi  priprave/motivacije  na branje pripravim individualne naloge za učence, ki 

zmorejo več. 

V 1.10 

Učenci, ki zmorejo več, dobijo v fazi interpretacije besedila  diferencirana 

vprašanja/naloge. 

V 1.11 

Učenci, ki zmorejo več, dobijo v fazi poustvarjanja prebranega besedila  zahtevnejše 

naloge. 

V 1.12 

Za načrtovanje in izvajanje pouka književnosti uporabljam že pripravljene priročnike in 

sledim tam predlaganim dejavnostim. 

V 1.13 

Učencem, ki zmorejo več na literarnem področju, omogočam hitrejše napredovanje pri 

usvajanju učnih ciljev.    

V 1.14 

Učencem, ki zmorejo več na literarnem področju, omogočam hitrejše napredovanje na 

literarnem področju (obiskovanje pouka slovenščine v višjih razredih – akceleracija).  

V 1.15 
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2. Spremenljivke, vezane na dejavnosti razširjenega programa, ki spodbujajo razvoj 

bralne kompetence pri učencih, ki zmorejo več na literarnem področju, in pripisovanje 

pomembnosti le-tem 

Trditev v vprašalniku: Oznaka 

dodatni pouk  V 1.16 

interesne dejavnosti V 1.17 

sobotne šole, kreativne delavnice V 1.18 

natečaji V 1.19 

tekmovanja in priprave nanje (npr. Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo 

priznanje) 

V 1.20 

šolski časopis V 1.21 

 

3. Spremenljivke, vezane na izvajanje nalog učitelja za odkrivanje učencev, ki zmorejo 

več, in njihova učinkovitost 

Trditev v vprašalniku Oznaka 

Poznavanje Koncepta o odkrivanju in delu z nadarjenimi učenci v osnovni šoli.  V  2.1 

Spremljanje strokovne literature na področju nadarjenosti. V 2.2 

Načrtovanje oblik individualizacije in diferenciacije za učenca, ki kaže znake nadarjenosti.  V 2.3 

Procesno in vsebinsko načrtovanje pouka z upoštevanjem individualnih značilnosti in 

potreb otroka, ki kaže znake nadarjenosti.  

V 2.4 

Razgovori z učitelji, ki se  srečujejo z učencem pri izvajanju drugih dejavnosti na šoli  in 

upoštevanje njihovega mnenja.  

V 2.5 

Vodenje portfolia ali mape dosežkov učenca, ki kaže znake nadarjenosti. V 2.6 

Stalna povratna informacija učencu za njegovo delo  V 2.7 

Upoštevanje in spremljanje otrokovih močnih in šibkih področij pri izvajanju VI procesa.  V 2.8 

Opazovanje otrokovega funkcioniranja v skupini. V 2.9 

Opazovanje otrokovega čustvenega vedenja.  V 2.10 

Oblikovanje predloga za  evidentiranje nadarjenega učenca. V 2.11 

Ocenjevanje nadarjenosti z ocenjevalnimi lestvicami.  V 2.12 

 

4. Ocena vpliva kriterijev  za identifikacijo nadarjenega učenca na izbiro učencev, ki jih 

vključujejo učitelji v različne oblike in dejavnosti 

Trditev v vprašalniku Oznaka 

Ali  vam je lestvica za odkrivanje nadarjenih učencev v pomoč? V 2.13 

Ali se pri identificiranju učencev, ki zmorejo več na literarnem področju, ravnate po 

lastnem občutku? 

V 2.14 

Ali se vam zdi smiselno odkrivati učence, ki na literarnem področju zmorejo več? V 2.15 
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5. Pripisovanje pomembnosti značilnostim učenca, ki zmore več na literarnem področju, 

za spodbujanje njegovega napredka  

Trditev v vprašalniku Oznaka 

Učenec je motiviran za branje vseh vrst umetnostnih besedil.   V 2.16 

Učenec dobro pripoveduje obnovo literarnih besedil.  V 2.17 

Piše pesmi in/ali prozna besedila.  V 2.18 

Učenec  je motiviran za besedne in literarne igre.  V 2.19 

Učenec  vztraja v dejavnosti (branju, pisanju, poslušanju, pripovedovanju).  V 2.20 

Izstopa v pisanju domišljijskih spisov.  V 2.21 

Učenec literarnokritično misli (zna primerjati, vrednotiti, argumentirati).  V 2.22 

Učenec ima inovativne, drugačne ideje glede razlage pomena besed.  V 2.23 

 

6. Ovire za učinkovito spodbujanje razvoja bralne kompetence pri učencih, ki na 

literarnem pdoročju zmorejo več 

Trditev v vprašalniku Oznaka 

Časa za načrtno odkrivanje in spodbujanje nadarjenosti v razredu je … V 3.1 

Možnosti za dodatno strokovno izobraževanje na področju odkrivanja in dela z učenci, ki 

zmorejo več, je  … 

V 3.2 

Učni načrti vsebujejo toliko ciljev in vsebin, da je časa za  ukvarjanje z učenci, ki zmorejo 

več … 

V 3.3 

Povratnih informacij o lastnem delu na področju odkrivanja in spodbujanja nadarjenosti v  

razredu imam … 

V 3.4 

Znanj za učinkovito odkrivanje in spodbujanje nadarjenosti na literarnem področju imam 

… 

V 3.5 

 

Za vse spremenljivke smo podatke dobili iz anketnega vprašalnika za učitelje razrednega 

pouka v 1. VIO.  

 

2.1.6 Obdelava podatkov 

 

Podatki, zbrani z vprašalnikom, so bili statistično obdelani s programom SPSS. Statistična 

obdelava je zajela:  

a) opisno statistiko za atributivne spremenljivke (računanje števila pogostosti frekvenc in 

odstotnih frekvenc), pri numeričnih spremenljivkah pa aritmetične sredine, standardni 

odklon, ugotavljanje normalnosti porazdelitve spremenljivk;  

b) korelacijsko analizo podatkov (hi-kvadrat preizkus, t-preizkus, multivariantne analize 

podatkov).  
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Večsmerna analiza variance ugotavljanja statistične pomembnosti med odgovori učiteljev je bila 

izvedena glede na neodvisne spremenljivke (delovno dobo, okolje osnovne šole, dodatno 

strokovno izobraževanje in usposabljanje s področja nadarjenosti).  

 

Pri statističnih sklepanjih smo upoštevali stopnjo tveganja 0,05. 

 

2.2 Kvalitativni del raziskave 

 

2.2.1 Raziskovalna metoda 

 

Raziskavo smo oblikovali kot kombinacijo kvantitativnega in kvalitativnega raziskovanja in da bi 

bila raziskava verodostojna, smo uporabili triangulacijo metod in virov. Kombinacija več metod, 

virov podatkov v eni raziskavi zagotavlja boljše razumevanje proučevanega problema, gre torej za 

strategijo, ki poveča širino, globino, kompleksnost spoznanj vsake raziskave (Vogrinc idr., 2007 

po Denzin in Lincoln, 2005). A. Žbogar (2011, 37) poudarja, da se sodobna pedagoška 

raziskovalna metodologija druge polovice 20. stoletja razvija zlasti v smeri neeksperimentalnih 

raziskav, t. i. preglednih raziskav (angl. survey) oz. študij primerov, ki temeljijo na metodah 

kvalitativnega raziskovanja, posebej na metodi akcijskega raziskovanja, ta je po mnenju J.  

Mažgon (2008 po prav tam) posebej uporabna za reševanje vsakodnevnih problemov v vzgojno-

izobraževalni praksi. V kvalitativni raziskavi smo uporabili vse tri temeljne skupine tehnik 

zbiranja podatkov: opazovanje, intervju in dokumente (Vogrinc, 2008, 81). S pomočjo 

kvalitativne analize je bilo zbrano gradivo urejeno in kategorizirano ter oblikovana teorija. 

Podatke smo zbrali v dveh fazah. 

1. Z neposrednim opazovanjem, polstrukturiranimi intervjuji in analizo dokumentov (pri tem 

smo se dogovorili z učitelji in ravnatelji za spremljavo pouka književnosti v prvem VIO) 

smo želeli ugotoviti stanje na področju izvajanja pouka književnosti v 1. VIO. 

Ugotavljali smo, kako se izvaja komunikacijski model književnosti pri pouku 

književnosti v 1. VIO, kako se udejanjajo načela diferenciranega in 

individualiziranega pouka književnosti (4. cilj). Želeli smo tudi odkriti obstoječe 

pristope v praksi, ki omogočajo spodbujanje in odkrivanje nadarjenosti na literarnem 

področju v 1. VIO (5. cilj). Opazovanje je izvedla raziskovalka sama. Glavne prednosti 

zbiranja podatkov z opazovanjem so v tem, da opazovanje omogoča neposredno zbiranje 

podatkov, saj je opazovalec v situaciji, ki jo opazuje, podatke zbira v naravnem okolju  in 
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lahko pridobi podatke, ki jih z drugimi tehnikami ne more / … / (Vogrinc, 2008 po 

Frankfort-Nachmias in Nachmias, 1996). Opazovanje je bilo nestrukturirano z vnaprej 

oblikovanimi kategorijami opazovanja. Za nestrukturirano opazovanje je značilno, da so 

vnaprej določene bolj ali manj splošne vsebinske kategorije, v okviru katerih opazovalec 

vodi svoje opazovanje proti zastavljenemu cilju (Vogrinc, 2008, 84). Podatke o 

okoliščinah oz. kontekstu opazovane situacije, o prepričanjih in mnenjih ter o globljih 

vidikih problema (izkušnje, motivacija, način razmišljanja o pouku književnosti) smo po 

opazovanju dobili s polstrukturiranim intervjujem. Podatke o načrtovanju elementov, 

pomembnih za raziskavo, smo pridobili z analizo dokumentov, ki jih je uporabil v učnem 

procesu učitelj (sprotna priprava za opazovano enoto pouka književnosti). Odgovori so 

bili zbrani, dokumentirani in kodirani. Na osnovi kod smo oblikovali kategorije. 

Polstrukturirani intervjuji so v izvirni obliki arhivirani. Sočasno ob opazovanju pouka 

smo od učiteljev pridobili dokumente za analizo, in sicer poustvarjalne izdelke 

učencev, za katere učitelji smatrajo, da kažejo znake nadarjenosti, in jih analizirali.  

2. Z akcijskim raziskovanjem smo želeli razviti, preizkusiti in evalvirati didaktični model, ki 

omogoča spodbujanje razvoja bralne kompetence pri različnih učencih od faze 

načrtovanja preko spremljanja do vrednotenja (6. cilj). Uporabljene tehnike pri akcijskem 

raziskovanju so bile dnevnik sprotnih priprav, obrazci za spremljanje, anekdotski zapisi 

učiteljic, izdelki učencev, fokusne skupine učencev, saj smo s tem spremljali pri učencih 

znotraj pouka književnosti v 1. VIO razvoj bralne in recepcijske zmožnosti (7. cilj). 

Oblikovan didaktično-metodični model smo preizkusili in evalvirali v praksi z 

uporabo sodelovalnega participativnega akcijskega raziskovanja in kolegialnega 

couchinga, s tem smo spremljali učinke izvajanja didaktičnega modela za spodbujanje 

bralne kompetence na literarnem področju v 1. VIO v praksi (8. cilj). B. Marentič-

Požarnik (1991, 353) akcijsko raziskovanje147 opredeli kot sistematično proučevanje 

poklicnih situacij, ki ga izvajajo učitelji sami, da bi izboljšali kvaliteto učenja in 

poučevanja, ter pogoje, v katerih se ti procesi odvijajo. E. Stringer (2008 po Bogdan in 

Bikeln, 1992) širši okvir akcijskega raziskovanja vidi kot sistematično zbiranje 

podatkov, zasnovano na prinašanju družbene spremembe. Medtem M. Cencič (1994) 

definira namen akcijskega raziskovanja, ki je ta, da učitelji postanejo raziskovalci 

svojega pedagoškega dela, da spremljajo uvajanje novosti v svoje delo in da učitelji 

                                            
147 Ključna izhodišča akcijskega raziskovanja so postavili socialni psiholog Lewin, nato  L. Stenhouse (1975), 

tvorec teorije o akcijskem raziskovanju je D. A. Schon (1983). Na področju izobraževanja pa je bil prvi Corey 

(1953) in kasneje Carr in Kemmis, 1986; Kemmis in McTaggart, 1990; v slovenskem prostoru pa Sagadin 

(1989), Marentič Požarnik (1993), Mesec, Vogrinc (Vogrinc, 2008).  
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več razmišljajo o svojem delu in ga poskušajo izboljšati. Prav tako J. Vogrinc idr. 

(2007 po Bassey, 1998) opišejo akcijsko raziskovanje na področju izobraževanja kot 

obliko raziskovanja, ki ga izvajajo učitelji z namenom, da spoznajo, proučijo, 

evalvirajo svoje delo in vanj vnesejo spremembe, ki naj bi izboljšale vzgojno-

izobraževalno prakso. Metodologija akcijskega raziskovanja ne vsebuje togo 

predpisanih metodoloških meril, poteka v spiralnih krogih med akcijo in refleksijo, na 

vseh ravneh pa ponuja dovolj prostora za aplikacijo kvalitativnih in kvantitativnih 

postopkov (Vogrinc idr., 2007 po Mažgon, 2006). V raziskavi smo sledili ideji – 

učitelji so raziskovalci pedagoške prakse in s tem ciljem želijo sodelovati v 

proučevanju lastne prakse ter razvijati izobraževalne teorije, ki bi reflektirale 

neposredno pedagoško prakso (Vogrinc idr., 2007 po Schön, 1983). Različni avtorji 

(npr. J. Vogrinc idr., 2007, 52; J. Vogrinc, 2008 prim. po Carr in Kemmis, 1986, 

Kemmis in McTaggart, 1991) med značilnostmi akcijskega raziskovanja navajajo:  

- akcijska raziskava vedno izhaja iz konkretnih in vsakdanjih problemov, pri katerih 

obstajajo realne možnosti za izboljšave;  

- za učitelje, ki sodelujejo v izvajanju akcijske raziskave, je poleg njihove 

pripravljenosti in motiviranosti za raziskovalno delo potrebna še strokovna avtonomija 

za sprejemanje odločitev, ki so potrebne za izpeljavo raziskave; 

- navadno akcijska raziskava poteka na manjših vzorcih; 

- pri akcijski raziskavi ne gre za statistično posplošljivost ugotovitev, ampak na 

prenosljivost ugotovitev po analogiji; 

- merilo uspešnosti akcijskega raziskovanja je prispevek k izboljšanju dela v konkretnih 

situacijah, v katerih osebe, ki so izpeljale raziskavo, delajo, ter predložitev akcijskega 

raziskovanja kritični presoji strokovne javnosti;  

- akcijsko raziskovanje v šolah je dejavnik učiteljevega profesionalnega razvoja, 

pomemben je rezultat in tudi postopek.  

 

V akcijskem raziskovanju raziskovalec pripravi prožen (okvirni) raziskovalni načrt, ki se 

mora izpolnjevati skozi celotno raziskavo, v njem pa se celotna akcijska raziskava razgradi na 

posamezne uresničljive akcijske korake, pri čemer je vsak korak usmerjen v dejavnosti s 

konkretnimi cilji. Akcijska raziskava je razdeljena na korake, ki so usmerjeni k dejavnostim z 

določenim ciljem (Vogrinc idr., 2007, 53). Osnovni koraki akcijskega raziskovanja so 

sestavljeni iz ponavljanja rutinskih korakov, ki jih E. Stinger (2008) poimenuje vijačnica in 
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so: zbirati informacije z opazovanjem, analizirati informacije in preoblikovati za 

izoblikovanje rešitev problema.  

 

Akcijsko raziskovanje zapletenejših problemov zahteva bolj razčlenjene oblike preprostega 

procesa, zato bomo v naši raziskavi uporabili popoln cikel akcijskega raziskovanja, ki 

vključuje procese zasnove, zbiranja, analiziranja, sporočanja in uporabe rezultatov (Stringer, 

2008, 18). Shematično to prikazujemo s shemo (Shema 26), v kateri je z zapisom v črtkanih 

okencih predstavljena vijačnica akcijskega raziskovanja in je razširjena v širši cikel 

akcijskega raziskovanja s posameznimi koraki (zapisi v sivih okencih). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Shema 26: Vijačnica akcijskega raziskovanja, razširjena v cikel akcijskega raziskovanja (prirejeno po Stringer, 

2008 in  Carr in Kemmis, 1986) 

 

V naši raziskavi bomo sledili korakom akcijskega raziskovanja, ki jih predlaga E. Stringer 

(2008). Korake prikazuje preglednica 22. 
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Preglednica 22: Koraki akcijskega raziskovanja v naši raziskavi (preglednica temelji na smernicah Stringerja, 

2008) 

KORAKI AKCIJSKEGA RAZISKOVANJA – 2 kroga raziskave 

 ZASNOVA 

RAZISKAVE 

ZBIRANJE 

PODATKOV 

ANALIZA 

PODATKOV 

POROČANJE UKREPANJE 

1. Snovanje problema 

Oblikovanje 

ustvarjalnega 

raziskovalnega 

okolja 

Opredelitev namena 

zbiranja podatkov 

Analiziranje 

ključnih 

značilnosti 

raziskovalnega 

vprašanja 

Poročilo o izvedbi 

prvega cikla 

Ustvarjanje 

rešitev 

2. Začetek raziskave, 

osnovno zbiranje 

informacij o 

problemu 

Postopek oblikovanja 

sprotnih priprav in 

evalvacij  

Kategoriziranje 

in kodiranje 

Pisna poročila o 

napredku, o 

dejavnostih v 

razredu 

Reševanje težav 

3. Osredinjanje in 

uokvirjanje 

raziskave – 

informiranje o 

kontekstu 

Postopek intervjuja z 

udeleženci 

Vključevanje 

kvantitativnih 

podatkov 

Oblikovanje 

sklepa in 

ugotovitev  

Izdelava učnih 

priprav in gradiv 

4. Osnovna 

metodologija dela 

raziskovalne skupine 

(udeleženci) 

Postopek opazovanja 

pouka 

Izboljševanje 

analize – 

modela 

 Razvoj modela 

5. Upoštevanje etičnih 

pomislekov 

Postopek evidence 

dosežkov, izdelkov, 

dokumentov, 

fotografij, gradiva 

Uporaba 

konceptov in 

kategorij 

 Evalvacija 

6. Veljavnost Postopek spremljanja 

napredka učenca 

Skupinska 

analiza 

podatkov – 

modela 

 (Strateški) načrt 

za naprej 

 

2.2.2 Vzorec udeležencev v kvalitativni raziskavi 

 

Vzorec učiteljev in njihovih učencev je bil razdeljen na dva dela. V prvi del kvalitativne 

raziskave – za neposredno opazovanje pouka slovenščine – književnosti smo vključili 10 

učiteljev prvega VIO in učence njihovih razredov. Pri njih smo opazovali pouk, z njimi izvedli 

polstrukturiran intervju in analizo dokumentov učiteljev in učencev v njihovih razredih. V tem 
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delu je sodelovalo torej 10 učiteljev razrednega pouka, ki poučujejo v 1. VIO, in 188 učencev. 

Učitelje smo izbrali naključno, in sicer smo poslali prošnjo za sodelovanje na 50 šol iz območne 

enote Zavoda RS za šolstvo Maribor. Opazovanje pouka smo izvedli pri prvih desetih učiteljih 

razrednega pouka v 1. VIO, ki so se odzvali na prošnjo, in sicer na osnovi predhodnega soglasja 

ravnatelja šole ter strinjanja učitelja. Vsi vključeni učitelji so ženskega spola. Vsi učitelji so v 

raziskavi sodelovali prostovoljno. Zaradi varstva podatkov imena učiteljev in šol niso navedena, 

smo pa za učitelje, ki so izvedli pouk za potrebe raziskave, oblikovali oznake od Uo1 do Uo10.   

 

V drugi del, v akcijsko raziskavo, smo vključili raziskovalno skupino. E. Stringer (2008, 53) 

postavlja delovna načela akcijskega raziskovanja, ki so odnos, komunikacija, vključenost in 

sodelovanje in te lastnosti smo postavili kot temelj raziskovalne skupine. Vanjo je poleg 

raziskovalke bilo vključenih šest učiteljic in s tem šest oddelkov učencev tretjih razredov  

(skupaj 92 učencev) v okviru rednega pouka slovenščine v šolskem letu 2013/2014, pri katerih 

smo razvijali, preizkusili in evalvirali didaktični model za delo z učenci s poudarkom na 

diferenciranih dejavnostih za učence, ki na literarnem področju zmorejo več. V akcijsko 

raziskavo so bili učitelji vključeni prostovoljno, in sicer na osnovi povabila ter po predstavitvi 

namenov raziskave.  

Za učitelje, ki so sodelovali v akcijski raziskavi, smo oblikovali oznake (Uak1–Uak6).  

- Uak1 poučuje v vaški šoli v tretjem razredu, v katerem je 19 učencev.  

- Uak2 poučuje v mestni šoli v tretjem razredu, v katerem je 16 učencev.  

- Uak3 poučuje v vaški šoli v tretjem razredu  s 15 učenci.  

- Uak4 poučuje na podružnični vaški šoli v tretjem razredu s 7 učenci.  

- Uak5 poučuje v vaški šoli v tretjem razredu, v katerem je 9 učencev.  

- Uak6 poučuje v vaški šoli v tretjem razredu, v katerem je 27 učencev.  

Skozi akcijsko raziskavo smo spremljali napredek posameznih učencev, zato so tudi učenci v 

vseh razredih dobili svoje oznake, in sicer:  

- Učenci učitelja Uak1 imajo oznake od UČ1 do UČ19. 

- Učenci učitelja Uak2 imajo oznake od UČ20 do UČ35. 

- Učenci učitelja Uak3 imajo oznake od UČ36 do UČ50. 

- Učenci učitelja Uak4 imajo oznake od UČ51 do UČ57.  

- Učenci učitelja Uak5 imajo oznake od UČ58 do UČ66.  

- Učenci učitelja Uak6 imajo oznake od UČ67 do UČ92.  
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2.2.3 Postopek zbiranja podatkov 

 

V kvalitativnem delu raziskave smo podatke zbrali z uporabo več tehnik zbiranja podatkov, da 

bi zagotovili triangulacijo podatkov in virov.  

a) Za neposredno opazovanje pouka smo uporabili:  

- protokol za opazovanje pouka s splošnimi področji opazovanja, ki so bila: splošni 

podatki (čas opazovanja, šifra učitelja, število učencev v razredu), podatki o trajanju 

pouka in organizaciji razreda, podatki o učnih ciljih; podatki o poteku pouka – 

zaporedje didaktične komunikacije;  podatki o interakciji med učenci in učiteljem; 

podatki o diferenciacijskih in individualizacijskih ukrepih; podatki o didaktičnih 

pristopih; podatki o vključevanju elementov in načel formativnega spremljanja; podatki 

o uresničevanju ciljev pouka književnosti; podatki o upoštevanju različnega predznanja 

učencev; podatki o položaju učencev, ki zmorejo več pri pouku književnosti; splošni 

vtis in druga opažanja;  

- polstrukturirani intervju za učitelje;  

- analiza dokumentov – sprotne priprave za opazovane ure književnosti. 

Izvedbo opazovanja pouka, polstrukturiranih intervjujev in analizo dokumentov smo izvedli v 

soglasju z vodstvom posamezne šole.  

 

b) Za akcijsko raziskovanje smo uporabili: 

- polstrukturirane intervjuje z učitelji pred izvajanjem raziskave; 

- pripravo, izvedbo in evalvacijo dokumentov – 56 sprotnih priprav za enote pouka 

književnosti v tretjih razredih; 

- obrazce za spremljanje učencev pri izvedenih enotah pouka književnosti;  

- transkripte fokusne skupine z vključenimi učitelji po prvem ciklu raziskave;  

- polstrukturirane intervjuje z učitelji po izvedenih dveh ciklih raziskave; 

- transkripte fokusnih skupin s posameznimi razredi učencev po zaključku raziskave.  

Za izvedbo akcijskega raziskovanja smo pridobili soglasje vodstva posamezne šole. O poteku 

raziskave smo obvestili tudi starše učencev v vseh šestih razredih.  

 

S polstrukturiranim intervjujem smo vseh šest vključenih učiteljev povprašali o njihovem 

mnenju in praktičnih izkušanjah na področju, povezanem z raziskovalnim problemom. Na 

osnovi ugotovitev intervjuja smo oblikovali profil vseh šestih učiteljev.   
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Splošne kategorije za polstrukturiran intervju so se nanašale na šest sklopov vprašanj: 

a) Didaktična znanja  in izkušnje učitelja s poučevanjem slovenščine – književnosti v 1. 

VIO 

b) Uporaba pripomočkov in gradiv pri pouku slovenščine – književnosti  

c) Vključevanje učencev v druge dejavnosti, ki spodbujajo branja književnih besedil 

d) Diferenciacija in individualizacija pri pouku književnosti ter razlike med učenci 

e) Sprotno spremljanje učenčevega napredka pri pouku književnosti  

f) Identificiranje učencev, ki zmorejo več na literarnem področju, in delo s temi učenci pri 

ukvarjanju s književnimi besedili 

Ob predlaganem modelu in oblikovanih profilih učiteljev smo z modelom seznanili učitelje in 

nato skupaj z njimi načrtovali cilje, besedila, metode, oblike, strategije in s tem sprotne 

priprave, delovne liste ter opazovalne liste za izvajanje pouka. Vsaka sprotna priprava je imela 

svoj opazovalni list, nanj smo vpisovali opažanja, kot so čas opazovanja, razred, število 

učencev, ime oz. oznaka vsakega posameznega učenca, vnaprej določena področja opazovanja 

in opombe. Iz teh zapisov smo analizirali potek posameznih učnih enot in napredek vsakega 

posameznega učenca glede na oblikovana področja.  

V vsaki učni enoti smo zbrali tudi učenčeve izdelke, ki smo jih opremili z učiteljevo povratno 

informacijo. Nekateri izdelki so odražali tudi rezultate skupinskega dela in dialoga med učenci.  

 

Po zaključku prvega akcijskega koraka smo izvedli fokusno skupino z vključenimi učitelji. 

Tehnika fokusnih skupin je ena od kvalitativnih tehnik za zbiranje, analizo in interpretacijo 

podatkov, sodi  med metode, pri katerih se uporabljajo nestandardizirane tehnike anketiranja 

ali opazovanja, ki niso zelo strukturirane, npr. skupinske diskusije ali poglobljeni individualni 

intervjuji (Klemenčič, Hlebec, 2008, 7). Fokusna skupina je srečanje skupine ljudi, ki se 

usmerjeno pogovarjajo o vnaprej znani temi, pogovor pa poteka po določenem načrtu (prav 

tam). Namen naše fokusne skupine šestih učiteljev je bil ugotoviti rezultate in nove potrebe pri 

razvoju modela, evalvirati opravljen proces in dosežke. Uporabili smo osnovni postopek 

vodenja fokusne skupine, ki ga priporoča E. Stringer (2008, 89), in sicer: postavitev temeljnih 

pravil dialoga, dajanje jasnih smernic, določitev usmerjevalca in zapisovalca, sprotno 

pridobivanje povratne informacije in pojasnitev, analiziranje združenih informacij ter 

opredelitev načrta za ukrepanje.  

V vmesni evalvaciji – po prvem akcijskem koraku smo opravili tudi analizo dokumentov – 

sprotnih priprav, opazovalnih listov in izdelkov učencev.  
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V drugem akcijskem koraku smo nadaljevali z izvajanjem pouka, in sicer pri vsakem učitelju 

od 5 do 8 enot, dodali pa smo še izvajanje preverjanja in ocenjevanja ter pripravo celotnega 

procesa domačega branja od načrtovanja do izvedbe. Posebno pozornost smo namenili iskanju 

informacij o učencih, ki bi lahko bili nadarjeni na literarnem področju. Tudi v drugem koraku 

smo načrtovali, izvajali in evalvirali sprotne priprave, opazovalne liste ter izdelke učencev.  

Po zaključku drugega kroga akcijske raziskave smo izvedli polstrukturirane intervjuje z 

vključenimi učitelji.  

Splošne katergorije za polstrukturiran intervju so se nanašale na štiri sklope vprašanj: 

a) Odziv učencev pri urah pouka književnosti, ki so potekale po razvitem modelu. 

b) Nova spoznanja in možnosti, ki so jih za izvajanje komunikacijskega modela pouka 

književnosti odkrili z raziskavo. 

c) Dileme učiteljev, ki se jim pojavljajo po izvedbi celotne raziskave. 

d) Spoznanja, povezana  s spremljanjem napredka posameznega učenca na literarnem 

področju in odkrivanje nadarjenih učencev. 

Na osnovi zbranih stališč učiteljev smo izdvojili ključne pojme in jih povezali v kategorije za 

oblikovanje sklepa.  

Ob zaključku akcijske raziskave smo izvedli še fokusno skupino z učenci iz posameznih 

razredov. Namen izvajanja fokusne skupine z učenci je bil ugotoviti mnenja tretješolcev o: 

- o obravnavanih književnih delih, 

- o pouku književnosti,  

- o lastnih dosežkih (ob fokusni skupini so učenci imeli pred seboj tudi svoje zbirke 

izdelkov s povratnimi informacijami).  

Fokusna skupina z učenci je v vsakem razredu potekala približno 45 minut. Na osnovi zbranih 

izjav učencev smo izdvojili ključne pojme in jih povezali v kategorije za oblikovanje sklepa. 

 

2.2.4 Potek akcijske raziskave 

 

Raziskava je bila zasnovana in izvedena v dveh akcijskih krogih. Ugotovitve prvega kroga so 

bile osnova za akcijo naslednjega kroga. V drugem krogu akcijske raziskave smo ugotavljali, 

kako model izboljšati in kako ga dopolniti, tako smo ga izpopolnili do te mere, da omogoča 

izboljšanje procesa pouka književnosti v 1. VIO.  
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Potek prvega akcijskega kroga 

1. Potekal je v šolskem letu 2013/2014, in sicer v času od januarja 2014 do marca 2014. 

Pred izvajanjem modela in s tem prvega akcijskega raziskovanja smo izvedli sestanek 

s posameznimi učitelji, izvedli polstrukturirani intervju z njimi o  tem, kako razumejo 

bistvo diferenciranega dela pri pouku književnosti, katere razlike med učenci 

upoštevajo pri načrtovanju pouka književnosti, v kolikšni meri vključujejo elemente 

formativnega spremljanja v pouk književnosti, o dejavnikih, ki odločajo o tem, da 

nekega učenca prepoznajo kot potencialno nadarjenega, o njihovem mnenju o procesu 

identificiranja in evdentiranja nadarjenih učencev na literarnem področju v slovenski 

šoli  ter o dejavnostih in pristopih, s katerimi spodbujajo otroke, ki izstopajo na 

področju književnosti. V nadaljevanju sestanka smo se s posameznim učiteljem 

dogovorili o načinu dela. Oblikovali smo raziskovalni načrt (preglednica 23). Za prvi 

akcijski krog smo predvideli potek, cilje, besedila ter tehnike zbiranja podatkov. 

Upoštevali smo obstoječe letne priprave posameznega učitelja in načrtovane cilje in 

načrtovana besedila ter ob njih izvajali razvit model. Dogovorili smo se, da enkrat 

tedensko poteka  blok ura pouka književnosti in da za to enoto pripravimo skupno 

sprotno pripravo. Večina primerov sprotnih priprav je imela izhodišče v primerih  

modela, predstavljenega pri M. Kordigel Aberšek in I. Saksidi (2005). Priprave smo v 

skupnem dialogu priredili, dodali ključne elemente za razvoj in preizkušanje modela. 

Elementi sprotne priprave, ki smo jih vključili, so bili:  

- osnovni podatki: razred, učitelj, tip učne ure, tematski sklop, operativni cilji 

(kognitivni in vzgojni), izbrana vsebina (besedilo), didaktična sredstva;  

- poudarjen je bil del, v katerem je bilo potrebno razmisliti o diferenciacijskih in 

individualizacijskih elementih (v kateri fazi in v kakšni obliki); 

- del sprotne priprave je bila tudi strokovna (pred)priprava učitelja na ukvarjanje z 

besedilom v razredu, ki je vsebovala: premislek o temi besedila, iskanje osrednje 

besede oz. besedne zveze, opazovanje prvin za razvijanje bralne sposobnosti ter 

predvidevanje možnosti za aktualizacijo besedila;  

- sledil je glavni del sprotne priprave, kjer smo načrtovali artikulacijo oz. didaktično 

razvijanje komunikacije učne enote. Posamezni deli te priprave so bili: uvod z 

motivacijo, branje in literarnoestetsko doživetje, poglabljanje doživetja in v vsakem 

delu razdelano razvijanje didaktične komunikacije. Pripravi smo dodali tudi posebno 

rubriko, ki smo jo poimenovali področje spremljanja in je namenjena izpostavitvi 
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posameznih zmožnosti, spretnosti, veščin in znanj, ki smo jih želeli z neko aktivnostjo 

spremljati, razvijati in spodbujati;  

- k vsaki sprotni pripravi smo dodali učne in delovne liste ter po potrebi tudi besedila 

oz. odlomke; 

- načrtovali smo tudi rubrike opazovalnega lista, ki smo ga izpolnjevali med in po 

obravnavi literarnega besedila pri pouku književnosti. Opazovalni list je bil naravnan 

na posamezno besedilo in njegove posebnosti, ob katerih smo spremljali razvoj 

posameznega učenca v razredu.  

Na uvodnem sestanku smo se tudi dogovorili za kontinuirano in sistematično 

komuniciranje med člani raziskovalne skupine ter tudi za načine tega sodelovanja in 

komuniciranja (individualni sestanki učiteljev z raziskovalko, uporaba elektronske pošte, 

dostava delovnih listov za učence itd.).  

V času od februarja 2014 do marca 2014 smo izvajali pouk književnosti po modelu, ki smo 

ga oblikovali, s posebnim poudarkom na diferenciranem in individualiziranem delu ter 

spremljanju in spodbujanju razvoja bralne zmožnosti. Pouk smo načrtno opazovali ob 

spremljevalnem opazovalnem listu, vnašali tudi posebna opažanja ter spremljali vnaprej 

načrtovana področja spremljanja. Posebej smo zbirali tudi izdelke učencev v vseh fazah 

didaktičnega modela in s tem gradili učenčevo zbirko izdelkov. Na izdelkih učencev je bila 

vidna tudi povratna informacija učitelja za te izdelke. Nekateri izdelki so dokumentirani 

tudi v elektronski obliki (npr. stripi). 

 

Preglednica 23: Časovni in organizacijski raziskovalni načrt prvega kroga akcijske raziskave 

Korak Čas Dejavnosti Zbiranje podatkov 

Načrtovanje  oktober 2013–januar 

2014 

- Polstrukturirani intervjuji z 

učitelji. 

- Načrtovanje sprotnih priprav 

z učitelji.  

- Priprava opazovalnih listov. 

- Zapis intervjujev in 

oblikovanje profila učitelja. 

- Sprotna priprava na pouk 

slovenščine – književnosti 

- Delovni listi 

- Opazovalni listi  

Akcija februar 2014–marec 

2014 

- Izvedba  5 do 6 enot pouka 

književnosti na učitelja oz. 

vključen razred.  

- Spremljanje načrtovanih 

področij spremljanja pri 

učencih.  

- Izpolnjeni opazovalni listi. 

- Izdelki učencev. 

- Sprotne priprave z 

opombami.  
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Evalvacija marec 2014  - Analiziranje zbranih 

opazovalnih listov 

- Analiziranje izdelkov otrok 

- Analiziranje sprotnih priprav 

- Analiza in dopolnitev modela 

- Fokusna skupina z 

vključenimi učitelji. 

- Sprotne priprave.  

- Izdelki otrok.  

- Opazovalni listi. 

Oblikovanje 

korakov za 

drugi akcijski 

krog 

april 2014–maj 2014 - Načrtovanje z učitelji.   

- Vključitev preverjanja in 

ocenjevanja v spremljanje 

napredka.  

- Sprotne priprave.  

 

Potek drugega akcijskega kroga 

Na osnovi izkušenj iz prvega akcijskega kroga smo tudi v drugem krogu ohranili obrazec 

sprotne priprave, opazovalne liste in področja spremljanja. Drugi akcijski krog smo nadgradili z 

vključitvijo načrtovanja, izvedbe in vrednotenja preverjanja in ocenjevanja znanja ter izvedbo 

domačega branja po predlaganem  modelu. Raziskovalni akcijski načrt drugega kroga raziskave 

kaže preglednica 24. 

 

Preglednica 24: Časovni in organizacijski raziskovalni načrt drugega kroga akcijske raziskave 

Korak Čas Dejavnosti Zbiranje podatkov 

Načrtovanje  marec 2014–april 

2014 

- Načrtovanje sprotnih priprav 

z učitelji.  

- Priprava opazovalnih listov. 

- Sprotna priprava na pouk 

slovenščine – književnosti 

- Delovni listi 

- Opazovalni listi  

Akcija april 2014–maj 2014 - Izvedba 5 do 6 enot pouka 

književnosti na učitelja oz. 

vključen razred.  

- Opazovanje pouka.  

- Spremljanje načrtovanih 

področij spremljanja  pri 

učencih.  

- Izvedba domačega branja  

- Izvedba preverjanja znanja 

- Izvedba ocenjevanja znanja 

- Izpolnjeni opazovalni listi. 

- Izdelki učencev. 

- Sprotne priprave z 

opombami.  

- Rezultati preverjanja in 

ocenjevanja.  

- Mrežni načrti ocenjevanj.  

Evalvacija junij 2014–oktober 

2014 

- Analiziranje zbranih 

opazovalnih listov 

- Analiziranje izdelkov otrok 

- Analiziranje sprotnih priprav 

- Oblikovanje nabora učencev, 

- Polstrukturirani intervjuji z 

učitelji  

- Fokusne skupine z učenci 

posameznih vključenih 

razredov.  
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ki zmorejo več na literarnem 

področju  

- Sprotne priprave.  

- Izdelki otrok.  

- Opazovalni listi. 

- Analiza preverjanja in 

ocenjevanja 

Dopolnitev in 

preoblikovanje 

modela 

november 2014 - Analiza modela - Model 

 

2.2.5 Obdelava v raziskavi pridobljenih podatkov  

 

Pri kvalitativnem delu raziskave smo v obeh stopnjah – neposrednem opazovanju in akcijski 

raziskavi  – pridobljene podatke kvalitativno obdelali.  Po vsakem akcijskem koraku je potekala 

analiza, ki je zajemala analizo vsebine odgovorov ter kodiranje in kategorizacijo odgovorov po 

vsebini. Kvalitativna analiza polstrukturiranih intervjujev in fokusnih skupin je obsegala urejanje 

gradiva, določitev enot kodiranja in združevanje sorodnih pojmov v kategorije ter formuliranje 

sklepa oz. teorije. J. Vogrinc (2008a, 110) opredeli osrednji del kvalitativne analize gradiva, ki je 

kodiranje, in pomeni interpretacijo analiziranega besedila oziroma določanje pomena (ključnih 

besed, pojmov, kod) posameznim delom besedila.  

Po vsakem koraku je bila opravljena tudi analiza dokumentov oz. pregled izdelkov (sprotnih 

priprav in zbirke izdelkov učencev). J. Vogrinc (2008, 124) priporoča, da analiza dokumentov 

poteka enako kot analiza intervjuja in podatkov, do katerih pridemo s pomočjo opazovanja, saj 

tudi odgovore vpraševanca najprej prepišemo oziroma svoja opažanja zapišemo, tako da v vseh 

primerih pri analizi izhajamo iz besedila. Podatke iz pregleda izdelkov smo obdelali za vsak 

razred posebej, v drugem krogu bolj podrobno za učence, ki so kazali po prvem akcijskem 

koraku znake nadarjenosti na literarnem področju. Izdelke učencev smo zbirali z namenom 

ugotavljanja razlik v delu učencev, razlik v recepcijski zmožnosti ter razlik v ustvarjalnosti. Pri 

pregledu izdelkov otrok smo izdelali seznam informacij, ki smo jih pregledovali, saj kot piše E. 

Stringer (2008, 100) morajo raziskovalci skrbno popisati podatke, ki se jim zdijo za preiskavo 

relevantni. V množici tehnik zbiranja podatkov smo se držali načela pluralizma tehnik, ki jo 

poudarja J. Vogrinc (2008, 111), ki razlaga, da nam medsebojno kombiniranje tehnik lahko 

omogoči, da ugotovitve o posameznih pojavih ali vidikih povežemo v smiselno celoto. 
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2.2.6 Kriteriji148 kakovosti ugotovitev kvalitativnega raziskovanja  

 

Kriterije kakovosti smo zbrali na osnovi dveh preglednih študij in publikacij (Vogrinc, 2008;  

Stringer, 2008; Lincolj in Guba, 1985). Na njihovi osnovi smo opredelili šest kriterijev za 

ugotavljanje kakovosti naše raziskave in to so: verodostojnost, prenosljivost, zanesljivost, 

dokazljivost, veljavnost in avtentičnost.  

a) Verodostojnost 

V naši kvalitativni raziskavi smo verodostojnost ali verjetnost celovitosti študije zagotovili z 

dolgotrajnejšim delovanjem in z vztrajnim in natančnim zapisovanjem. Verodostojnost smo 

zagotovili tudi s triangulacijo, ki jo E. Stringer (prav tam) opredeli kot uporabo številnih in 

raznoterih virov, metod in nazorov za podkrepitev, izpopolnitev ali osvetlitev raziskovalnega 

problema in njegovih izidov. V prvem delu kvalitativne raziskave smo zajeli dovolj učiteljev, da 

smo zbrali pomembne podatke za raziskavo, pri njih smo opazovali številne elemente, vso 

zbrano gradivo smo pregledali. V akcijski raziskavi smo zajeli ustrezno število učiteljev in 

učencev, da smo lahko pridobili podatke o delovanju oblikovanega modela, pri tem smo zbirali 

izdelke z odzivi  učencev, dokumente učitelja, jih analizirali in dokumentirali. Vse metode in vsi 

viri so nam predstavljali vire za oblikovanje poročil in sklepov, ki so bili osnova za iskanje 

rešitev raziskovalnega problema oz. evalviranje delovanja modela. Prav tako smo za 

verodostojnost skrbeli z odgovori udeležencev v okviru intervjujev in fokusnih skupin v prvem 

in drugem delu kvalitativne raziskave. V analizi zbranih virov in pri oblikovanju poročila ter 

sklepov smo upoštevali vse poglede vključenih in vse vidike, pri čemer smo se ustrezno 

sklicevali na terminologijo in pojme, ki so jo uporabljali udeleženci v raziskavi (učitelji in 

učenci). Poskrbeli smo za revizijo in zbrane informacije ter rezultate raziskave sproti in nato še 

ob zaključku preverjali pri udeležencih, s tem smo poskrbeli za kredibilnost kot sestavni del 

verodostojnosti (Vogrinc, 2008, 159).  

b)Prenosljivost 

Rezultate obeh delov kvalitativne raziskave prenašamo samo neposredno na okoliščine študije. 

Vseeno je iz kvalitativnega dela možno izkoristiti nova spoznanja, ki smo jih pridobili med 

raziskavo, le-ta smo predstavili s podrobnimi opisi situacij, udeležencev ter virov.  

c) Zanesljivost raziskave smo dosegli s tem, da smo dali na voljo vse podrobnosti 

raziskovalnega procesa, od opredelitve problema, zbiranja in analiziranja ter poročanja. 

                                            
148 Pristopi za oblikovanje kriterijev kakovosti kvalitativnega raziskovanja so različni. Podrobno jih razdeli J. 

Vogrinc (2008), in sicer na: pozitivističen pristop k oblikovanju kriterijev (ta kriterije neposredno prenese iz 

kvantitativnega raziskovanja), postpozitivistični pristop (drugačni kriteriji kot v kvantitativnem raziskovanju, 

npr.: transparenca, skladnost, vpliv).  
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č) Dokazljivost smo dosegli s tem, da so hranjeni vsi zapisi, zbrani izdelki (v papirni in 

elektronski obliki), dokumenti in transkripti in jih je mogoče predati v revizijo. Ti podatki 

lahko potrdijo točnost vidikov, ki smo jih predstavili v raziskavi.  

d) Veljavnost in sodelovanje 

Udeleženci v naši kvalitativni raziskavi so člani raziskovalne skupine, v sodelovanju so izvajali 

procese načrtovanja, zbiranja in analiziranja podatkov, zato da bi sproti preverjali njihovo 

resničnost.  

e) Veljavnost in koristnost rezultatov raziskave smo zagotovili z načini opisovanja in 

tolmačenja dogodkov in podatkov, ki so nam omogočali učinkovito ukrepanje v situacijah, ki 

smo jih preiskovali. To dokazujejo tudi praktični rezultati raziskovalnega procesa.  

f) Avtentičnost – poštenost in nepristranost raziskave smo zagotovili z enakovrednim 

zastopanjem pogledov vseh vključenih. Z raziskavo smo prispevali k boljšemu razumevanju 

okoliščin (ontološka avtentičnost) in boljši strokovni usposobljenosti (izobraževalna 

avtentičnost) članov raziskovalne skupine.   
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3 REZULTATI  IN INTERPRETACIJA PRVEGA SKLOPA RAZISKAVE – 

KVANTITATIVNA RAZISKAVA  

 

Rezultati kvantitativne raziskave (A sklop), katere namen je bil ugotoviti, kakšno je stanje pri 

delu z učenci, ki bi lahko bili nadarjeni na literarnem področju v prvem VIO ter ugotavljanje 

najpogostejših praks na področju diferenciacijskih in individualizacijskih ukrepov, prikazujejo 

stališča učiteljev razrednega pouka v 1. VIO o izvajanju didaktičnih pristopov za spodbujanje 

bralne kompetence na literarnem področju ter o procesu spodbujanja in odkrivanja nadarjenosti 

učencev na tem področju. Stališča učiteljev in s tem njihove odgovore smo prikazali v treh 

sklopih. V prvem sklopu so predstavljeni odgovori učiteljev o didaktičnih pristopih za 

spodbujanje bralne kompetence pri pouku književnosti in v okviru razširjenega programa OŠ. 

V   drugem sklopu so zajeta stališča učiteljev o procesu odkrivanja učencev, ki zmorejo več na 

literarnem področju, v 1. VIO. V tretjem sklopu so zbrana stališča učiteljev o ovirah, ki lahko 

vplivajo na spodbujanje razvoja bralne kompetence na literarnem področju. 

 

3.1 Opisna statistika za atributivne spremenljivke – analiza posameznih vsebinskih 

vprašanj 

3.1.1 SKLOP 1: Didaktični pristopi pri pouku književnosti in v okviru razširjenega 

programa OŠ, ki omogočajo učenčev napredek na področju bralne kompetence 

in s tem tudi zmožnosti recepcije književnih besedil 

 

a) Stališča učiteljev o didaktičnih pristopih PRI POUKU KNJIŽEVNOSTI za 

spodbujanje razvoja bralne kompetence 

 

V sklopu izjav, ki opisujejo didaktične pristope pri pouku književnosti, ki omogočajo 

spremljanje in spodbujanje učenca, so učitelji izražali svoja stališča o tem, kako pogosto 

vključujejo posamezen didaktični pristop. Stališča učiteljev glede pogostosti posameznega 

didaktičnega pristopa, dejavnosti, oblike ali prilagoditve pri poučevanju književnosti prikazuje 

Preglednica 25. 
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Preglednica 25: Stališča učiteljev o pogostosti vključevanja didaktičnih pristopov za učinkovito spodbujanje 

bralne kompetence na literarnem področju 

Didaktični pristop, dejavnost, oblika ali prilagoditev pri 

poučevanju književnosti N Min. Max. M SD 

Pri načrtovanju ciljev pouka književnosti upoštevam predznanje 

učencev. 
300 2 5 4,04 0,755 

Vsi učenci v razredu berejo ista besedila, le da naloge ob njih 

diferenciram. 
300 1 5 3,87 0,790 

Učencem, ki zmorejo več, omogočim, da berejo daljša 

besedila/odlomke kot ostali učenci (prilagojena njihovemu  

predznanju). 
300 2 5 3,99 0,780 

Učencem, ki zmorejo več, omogočim, da berejo zahtevnejša 

besedila istega avtorja kot ostali učenci. 
300 1 5 3,66 0,909 

Učence, ki zmorejo več na literarnem področju, večkrat prepuščam 

samostojnemu delu. 
300 2 5 3,74 0,753 

Učencem, ki zmorejo več, omogočim, da izbirajo besedila, ki jih 

sami predlagajo oz. izberejo. 
300 1 5 3,04 0,904 

Učence delim v homogene skupine in naloge prilagodim njihovim 

sposobnostim. 
300 1 5 3,54 0,742 

Učenci, ki na literarnem področju zmorejo več, dobijo 

individualne posebne zadolžitve pri pouku. 
300 1 5 3,74 0,746 

Učenci, ki na literarnem področju zmorejo več,  dobijo 

individualne posebne zadolžitve za domače delo. 
300 1 5 3,45 0,850 

V fazi priprave/motivacije na branje pripravim individualne naloge 

za učence, ki zmorejo več. 
300 1 5 2,87 0,875 

Učenci, ki zmorejo več, dobijo v fazi interpretacije besedila 

diferencirana vprašanja/naloge. 
300 1 5 3,64 0,799 

Učenci, ki zmorejo več, dobijo v fazi poustvarjanja prebranega 

besedila zahtevnejše naloge. 
300 1 5 4,01 0,740 

Za načrtovanje in izvajanje pouka književnosti uporabljam že 

pripravljene priročnike in sledim tam predlaganim dejavnostim.  
300 2 5 3,61 0,757 

Učencem, ki zmorejo več na literarnem področju, omogočam 

hitrejše napredovanje pri usvajanju učnih ciljev. 
300 1 5 3,51 1,052 

Učencem, ki zmorejo več na literarnem področju, omogočam 

hitrejše napredovanje na literarnem področju (obiskovanje pouka 

slovenščine v višjih razredih – akceleracija). 

300 1 5 1,63 1,018 

 

 

V sklopu trditev, ki se je nanašal na didaktične pristope pri pouku književnosti in smo jih 

analizirali na osnovi priporočenih diferenciacijskih ukrepov pri književnosti (Saksida, 2009, 9) 

in priporočil Koncepta za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci (1999), smo ugotovili, da 

učitelji pripisujejo prisotnosti posameznih pristopov in ukrepov v njihovih razredih visoko 

vrednost. Ne preseneča spoznanje, da so učitelji največji pomen pripisali diferenciaciji 

zahtevnosti v fazi poustvarjanja prebranega, saj kot navajajo številne raziskave – sicer v višjih 

razredih (npr. Kerndl, 2013) se diferencirani ukrepi največkrat izvajajo prav v tej fazi. Na tem 

mestu prihaja do razlike v stališčih zajetih učiteljev in rezultati minulih raziskav (Wood, 2008), 

ki kažejo, da nadarjeni in talentirani učenci oz. bralci pred ali po branju dobivajo iste 

naloge/navodila kot povprečni bralci/učenci. Hitrejše napredovanje in akceleracija sta pristopa, 

ki so jima učitelji pripisali najmanj pomena oz. so izrazili stališče, da se ju najmanj poslužujejo. 
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Ta ugotovitev je v skladu z ugotovitvami več raziskav, opravljenih v našem prostoru (Bezić, 

Deutsch idr., 2008, 2011) in o katerih piše tudi Bela knjiga (2011), ko nakazuje, da bi bilo treba 

razredno in predmetno akceleracijo po vertikali bolj izkoriščati. Razloge za neizkoriščanje te 

možnosti bi veljalo raziskati v nadaljnjih raziskavah.  

 

b) Stališča učiteljev o pristopih in dejavnostih RAZŠIRJENEGA PROGRAMA OŠ, 

ki omogočajo spodbujanje razvoja bralne kompetence na literarnem podočju 

 

V sklopu trditev, ki navaja dejavnosti razširjenega programa OŠ, ki omogočajo razvoj bralne 

kompetence na literarnem področju, so učitelji izbirali in navajali tiste, ki jih vključujejo v delo 

z učenci 1. VIO. Stališča učiteljev o vključevanju posameznih dejavnosti razširjenega programa 

OŠ za razvoj bralne kompetence na literarnem področju prikazuje Preglednica 26.   

 

Preglednica 26: Stališča učiteljev o vključevanju učencev v dejavnosti razširjenega programa OŠ za razvoj 

bralne kompetence na literarnem področju 

Dejavnosti razširjenega programa ne da skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

dodatni pouk 42 14,0 258 86,0 300 100,0 

interesne dejavnosti 44 14,7 256 85,3 300 100,0 

sobotne šole, kreativne delavnice 183 61,0 117 39,0 300 100,0 

natečaji 63 21,0 237 79,0 300 100,0 

tekmovanja in priprave nanje 42 14,0 258 86,0 300 100,0 

šolski časopis 154 51,3 146 48,7 300 100,0 

 

 

Učitelji, zajeti v raziskavi, so med dejavnostmi razširjenega programa OŠ za učence 1. VIO, ki 

omogočajo razvoj bralne kompetence na literarnem področju, kot najpogostejši izbrali dodatni 

pouk in tekmovanja s pripravami nanje (86 %). Tema dvema sledijo interesne dejavnosti (85,5 

%) in natečaji (79 %). Rezultati kažejo, da se učence 1. VIO manj vključuje v sobotne šole in 

kreativne delavnice (40 %). Slaba polovica (48,7 %) vprašanih je izrazila, da učence 1. VIO 

vključuje v delo šolskega časopisa, ker v tem vidijo dejavnosti, ki spodbujajo razvoj bralne 

kompetence na literarnem področju. Poleg navedenih dejavnosti razširjenega programa, ki jih 

predvideva tudi Koncept (1999), pa so učitelji navedli še druge dejavnosti za spodbujanje 

bralne kompetence na literarnem področju, v katere vključujejo učence 1. VIO, kar v zbirni 

obliki prikazuje Preglednica 27. Učitelji so najpogosteje navajali bralne projekte, članke za 

lokalne časopise, javne prireditve, šolski radio, bralna torbica/nahrbtnik, druženje s pisatelji, 

predstavitve sošolcev in noč s knjigo. Učitelji so poleg navedenih dejavnosti navedli še 30 
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različnih dejavnosti, ki jih za spodbujanje razvoja bralne kompetence izvajajo v 1. VIO na 

področju književne vzgoje.  

 

Preglednica 27: Stališča učiteljev o vključevanju učencev v dejavnosti razširjenega programa OŠ za razvoj 

bralne kompetence na literarnem področju 

Navedene dejavnosti število 

bralni projekt 5 

članki za lokalni časopis 5 

javne prireditve v kraju 4 

radio, šolski radio 4 

bralna torbica, nahrbtnik 3 

druženje s pisatelji 2 

predstavitve sošolcem,  2 

noč s knjigo 2 

bralne urice 1 

bralni tabor 1 

razredni projekti – Moja pravljica, Pravljični vikend 1 

gledališka skupina v šoli 1 

samoiniciativna priprava predstavitev 1 

individualne govorilne ure 1 

kamp za nadarjene 1 

branje za deževne dni, Z domišljijo na potep 1 

Knjigoljub 1 

uganka za sošolce 1 

literarni večeri 1 

oglasna deska (uspešni lit. prispevki) 1 

pesniški portfolio otroka 1 

Popestrimo šolo 1 

priprava razredne kronike, slikanice ... 1 

integracija s šolo s posebnimi potrebami  1 

razredna tekmovanja v branju 1 

spletnik (bloganje v razredu) 1 

šolski časopis – učenci pišejo članke 1 

trikrat v letu organiziramo Pesniško kovačnico za učence 1 

učenci pišejo svojo pesniško zbirko 1 

 

Z odgovori učiteljev (preglednici 26 in 27) smo odgovorili na raziskovalno vprašanje 3 

(RV 3): Katere so najpogostejše prakse (pristopi, metode in oblike) dela za spodbujanje 

bralne kompetence učencev, ki bi lahko bili nadarjeni na literarnem področju v 1. VIO v 

okviru razširjenega programa OŠ? Ugotovili smo, katere so najpogostejše prakse – 

dejavnosti razširjenega programa, v katere učitelji 1. VIO vključujejo učence, ki bi lahko 

bili nadarjeni na literarnem področju. To so dodatni pouk in tekmovanja.   
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c) Stališča učiteljev o pomembnosti dejavnosti RAZŠIRJENEGA PROGRAMA OŠ, 

ki omogočajo spodbujanje razvoja bralne komptence za razvijanje nadarjenosti  

na literarnem podočju 

 

Med navedenimi dejavnostmi razširjenega programa OŠ za spodbujanje bralne komeptence na 

literarnem področju so učitelji izražali stališča o tem, kako pomembno je vključevati učence v 

posamezno dejavnost. Stališča učiteljev glede pomembnosti vključevanja učencev v dejavnosti 

razširjenega programa so navedena v Preglednici 28. Rezultati pokažejo, da učitelji pripisujejo 

največjo pomembnost vključevanju učencev, ki na literarnem področju zmorejo več, v 

tekmovanja in priprave nanje, aritmetična sredina za to dejavnost je 4,42 (SD = 0,76). 

Tekmovanjem sledi dodatni pouk, ki so mu kot naslednji dejavnosti razširjenega programa 

vprašani učitelji pripisali velik pomen (aritmetična sredina je 4,31; SD je 0,79). Učitelji, 

vključeni v raziskavo, so izrazili stališče, da so med pomembnejšimi dejavnostmi razširjenega 

programa za spodbujanje razvoja bralne kompetence ter nadarjenosti na literanem področju tudi 

natečaji (aritmetična sredina je 4,08; SD je 0,95) in šolski časopis (aritmetična sredina je 4,09; 

SD je 1,01). Nižjo vrednost so vključeni pripisali interesnim dejavnostim, za kar je aritmetična 

sredina 3,97 (SD = 0,93) in sobotnim šolam / kreativnim delavnicam (aritmetična sredina je 

3,78; SD je 0,99).   

 

Preglednica 28: Stališča učiteljev o pomembnosti vključevanja učencev v dejavnosti razširjenega programa OŠ 

za razvoj bralne kompetence in nadarjenosti na literarnem področju 

Dejavnosti razširjenega programa N Min. Max. M SD 

dodatni pouk 300 1 5 4,31 0,793 

interesne dejavnosti 300 1 5 3,97 0,930 

sobotne šole, kreativne delavnice 299 1 5 3,78 0,998 

natečaji 299 1 5 4,08 0,956 

tekmovanja in priprave nanje 300 2 5 4,42 0,765 

šolski časopis 299 1 5 4,09 1,011 

 

Stališča učiteljev, tako do pomena vključevanja učencev v dejavnosti razširjenega programa kot 

pripisovanje pomena dejavnostim razširjenega programa, kažejo na visok pomen dodatnega 

pouka in tekmovanj oz. priprav na tekmovanja. Pomeni, da učitelji učence vključujejo v te 

oblike šolskega dela in ta rezultat podkrepi ugotovitev M. Urbančič - Jelovšek (2003), da 

nadarjeni učenci ne morejo povsem zadovoljiti svojih izobraževalnih potreb v okviru rednega 

pouka, saj so njihovi interesi širši. Stališča zajetih učiteljev se pokrijejo z evalvacijo ob koncu 

šolskega leta 2009/2010 (Bezić, Deutsch, 2011, 70), ki je pokazala, da so izmed v Konceptu 

predlaganih dejavnosti razširjenega programa OŠ za spodbujanje nadarjenosti v 1. VIO 
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najpogosteje izvedene: interesne dejavnosti (94 %), dodatni pouk (88 %). Se pa postavlja 

vprašanje, ali je dodatni pouk v 1. VIO namenjen pouku književnosti in kakšne kakovosti je 

dodatni pouk, pri katerem se poglobljeno ukvarja s cilji književnosti. To bi lahko bil predmet 

nadaljnjih raziskav, kar opozarja tudi Bela knjiga (2011, 109), v kateri avtorji ocenjujejo, da ta 

oblika pouka za sposobnejše učence ni tako dosledno izvajana kot dopolnilna učna pomoč 

šibkejšim oz. dopolnilni pouk. Izkušnje iz prakse kažejo, da se dodatni pouk, namenjen 

književnosti, največkrat povezuje s pripravo na tekmovanje iz znanja slovenščine za 

Cankarjevo tekmovanje.  

3.1.2 SKLOP 2: Proces odkrivanja učencev, ki na literarnem področju v 1. VIO 

zmorejo več  

 

a) Stališča učiteljev o vplivu nalog učitelja na razvoj bralne kompetence in 

nadarjenosti učenca na literarnem področju 

Anketirani učitelji 1. VIO so ocenili vpliv svojih nalog na razvoj bralne kompetence učenca na 

literarnem področju, kar kaže Preglednica 29. Večina učiteljev je med navedenimi nalogami 

učitelja največji vpliv pripisala procesnemu in vsebinskemu načrtovanju pouka z upoštevanjem 

individualnih značilnosti in potreb otroka, ki kaže znake nadarjenosti (293 učiteljev ali 97,7 % 

anketiranih) ter stalni povratni informaciji učencu za njegovo delo (97,7 %). Prav tako večina 

zajetih učiteljev (97,3 %) ocenjuje, da na razvoj bralne komeptence vpliva tudi načrtovanje 

oblik individualizacije in diferenciacije za učenca, ki kaže znake nadarjenosti. 96,3 % vprašanih 

učiteljev ocenjuje, da ima visok vpliv na omenjeno kompetenco tudi upoštevanje in spremljanje 

otrokovih močnih in šibkih področij pri izvajanju VI procesa. Med navedenimi nalogami so 

učitelji najnižji vpliv pripisali ocenjevanju nadarjenosti z ocenjevalnimi lestvicami, in sicer je 

tako stališče izrazilo 62,7 % učiteljev.  

 

Preglednica 29: Stališča učiteljev o vplivu  naloge učitelja na razvoj bralne kompetence in nadarjenosti učenca 

na literarnem področju  

Temeljne naloge 

 

ne da skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

Poznavanje Koncepta o odkrivanju in 

delu z nadarjenimi učenci v osnovni šoli. 
42 14,0 258 86,0 300 100,0 

Spremljanje strokovne literature na 

področju nadarjenosti. 
27 9,0 273 91,0 300 100,0 

Načrtovanje oblik individualizacije in 

diferenciacije za učenca, ki kaže znake 

nadarjenosti. 

8 2,7 292 97,3 300 100,0 

Procesno in vsebinsko načrtovanje pouka 

z upoštevanjem individualnih značilnosti 

in potreb otroka, ki kaže znake 

7 2,3 293 97,7 300 100,0 



 

354 

 

nadarjenosti. 

Razgovori z učitelji, ki se srečujejo z 

učencem pri izvajanju drugih dejavnosti 

na šoli in upoštevanje njihovega mnenja. 

16 5,3 284 94,7 300 100,0 

Vodenje portfolia ali mape dosežkov 

učenca, ki kaže znake nadarjenosti. 
50 16,7 250 83,3 300 100,0 

Stalna povratna informacija učencu za 

njegovo delo. 
7 2,3 293 97,7 300 100,0 

Upoštevanje in spremljanje otrokovih 

močnih in šibkih področij pri izvajanju 

VI procesa. 

11 3,7 289 96,3 300 100,0 

Opazovanje otrokovega funkcioniranja v 

skupini. 
45 15,0 255 85,0 300 100,0 

Opazovanje otrokovega čustvenega 

vedenja. 
66 22,0 234 78,0 300 100,0 

Oblikovanje predloga za evidentiranje 

nadarjenega učenca. 
63 21,0 237 79,0 300 100,0 

Ocenjevanje nadarjenosti z ocenjevalnimi 

lestvicami. 
112 37,3 188 62,7 300 100,0 

 

Temeljne didaktično-pedagoške spremembe književnega pouka po prenovah (1998, 2008, 

2011) so premaknile težišče z vsebinskega na ciljno načrtovanje pouka, na področju pouka 

književnosti je to pomenilo premik od literarnozgodovinskih k literarnorecepcijskim ciljem. 

Učitelji so s svojimi stališči pokazali, da pripisujejo največji pomen procesnemu in 

vsebinskemu načrtovanju pouka z upoštevanjem individualnih značilnosti in potreb otroka, ki 

kaže znake nadarjenosti, čemur prilagajajo metode, oblike in strategije dela pri pouku. S tem 

poskrbijo za individualiziran pristop, ki jim omogoča odkrivanje nadarjenih učencev. Ves 

proces usmerjajo s povratno informacijo, ki so ji v tej raziskavi prav tako pripisali izreden 

pomen. Vključenost individualiziranega pouka v načrtovanje in izvajanje, kakor tudi nudenje 

povratne informacije v praksi 1. VIO pri pouku književnosti, bomo preverili še v okviru 

drugega dela raziskave. Zanimivo je izraženo stališče učiteljev glede vpliva lestvic za 

odkrivanje nadarjenosti na proces evidentiranja. V primerjavi z drugimi nalogami in vlogami so 

jim pripisali nizek pomen, čeprav bi pričakovali, da so lestvice učiteljem v pomoč tudi pri 

načrtovanju, izvajanju in spremljanju dela z učenci, saj jim lahko ponudijo oporo oz. neke vrste 

opomnik s kriteriji za odkrivanje in spremljanje. Z namenom, da preverimo, v kolikšni meri 

učitelji dejansko izvajajo določene naloge za razvoj bralne kompetence in nadarjenosti na 

literarnem področju, smo jih v naslednjem vprašanju prosili za oceno dejanskega opravljanja 

posameznih nalog, prav tako smo to preverili tudi v drugem delu te raziskave z neposrednim 

opazovanjem pouka in z analizo dokumentov.  
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b) Stališča učiteljev o dejanskem izvajanju naloge učitelja za razvoj bralne 

kompetence in nadarjenosti učenca na literarnem področju 

 

V sklopu navedenih učiteljevih nalog, katere omogočajo učinkovito odkrivanje učencev, ki 

zmorejo več (tudi na literarnem področju), so učitelji izrazili, v kolikšni meri posamezno 

nalogo dejansko izvajajo pri svojem delu, kar prikazuje Preglednica 30. Analiza podatkov 

(preglednica 30) kaže, da učitelji za učinkovito odkrivanje nadarjenosti na literarnem 

področju v največji meri izvajajo opazovanje otrokovega čustvenega vedenja, aritmetična 

sredina za to nalogo je 4,25 (SD = 0,79). Učitelji so pokazali, da v veliki meri izvajajo 

podajanje stalne povratne informacije učencem za njihovo delo, tej nalogi so pripisali velik 

pomen, aritmetična sredina je 4,24 (SD = 0,72). Pogosto učitelji izvajajo tudi načrtovanje 

oblik individualizacije in diferenciacije za učenca, ki kaže znake nadarjenosti, kar kaže 

aritmetična sredina 4,15 (SD = 0,75). Prav tako se kaže pogostost upoštevanja in spremljanje 

otrokovih močnih in šibkih področjih pri izvajanju VI procesa, aritmetična sredina za to 

nalogo je 4,12; SD je 0,80.  

 
 

Preglednica 30: Stališča učiteljev o dejanskem izvajanju nalog učitelja za razvoj bralne kompetence in 

nadarjenosti učenca na literarnem področju  

Temeljne naloge N Min. Max. M SD 

Poznavanje Koncepta o odkrivanju in delu z nadarjenimi 

učenci v osnovni šoli. 
299 1 5 3,56 0,959 

Spremljanje strokovne literature na področju nadarjenosti. 300 1 5 3,44 0,953 

Načrtovanje oblik individualizacije in diferenciacije za 

učenca, ki kaže znake nadarjenosti. 
300 2 5 4,15 0,753 

Procesno in vsebinsko načrtovanje pouka z upoštevanjem 

individualnih značilnosti in potreb otroka, ki kaže znake 

nadarjenosti. 

300 2 5 4,02 0,790 

Razgovori z učitelji, ki se srečujejo z učencem pri izvajanju 

drugih dejavnosti na šoli in upoštevanje njihovega mnenja. 
300 1 5 3,60 0,960 

Vodenje portfolia ali mape dosežkov učenca, ki kaže znake 

nadarjenosti. 
300 1 5 3,37 1,060 

Stalna povratna informacija učencu za njegovo delo. 300 2 5 4,24 0,724 

Upoštevanje in spremljanje otrokovih močnih in šibkih 

področij pri izvajanju VI procesa. 
300 1 5 4,12 0,807 

Opazovanje otrokovega funkcioniranja v skupini. 300 1 5 4,09 0,923 

Opazovanje otrokovega čustvenega vedenja. 300 1 5 4,25 0,789 

Oblikovanje predloga za evidentiranje nadarjenega učenca. 299 1 5 3,90 1,071 

Ocenjevanje nadarjenosti z ocenjevalnimi lestvicami. 299 1 5 3,33 1,305 

 

Vprašani učitelji najmanj pozornosti namenjajo ocenjevanju nadarjenosti z ocenjevalnimi 

lestvicami, kar kaže aritmetična sredina 3,33 (SD = 1,30). Med dejavnostmi, ki so se izkazale 

kot manjkrat izvajane v naboru temeljnih nalog, so tudi vodenje portfolia ali mape dosežkov 

učenca, ki kaže znake nadarjenosti (aritmetična sredina je 3,37; SD = 1,06), potem tudi 
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spremljanje strokovne literature na področju nadarjenosti (aritmetična sredina 3,44; SD je 

0,95) ter poznavanju Koncepta o odkrivanju in delu z nadarjenimi učenci v osnovni šoli, kar 

kaže aritmetična sredina 3,56; SD je 0,96.  

 

Med oceno pomembnosti naloge in dejanskim izvajanjem naloge učitelja prihaja do nekaterih 

razlik (Preglednici 29 in 30). V oceni dejansko izvajanih nalog učitelja se izkaže kot 

najpogostejše opazovanje čustvenega vedenja otroka, kar kaže na ozaveščenost učiteljev o tem, 

da je potrebno otroka, ki kaže znake nadarjenosti, obravnavati celostno in s tem spremljati tudi 

njegova čustvovanja in vedenja. Na to opozarjajo tudi številni avtorji v svojih delih. Tako npr. 

B. Kroflič (2011) opozarja na neodkrite in potencialno nadarjene otroke, ki se skrivajo za 

vedenjskimi težavami. I. Ferbežer (2007, 43) piše o efektivnih problemih, s katerimi se soočajo 

nadarjeni otroci v okoljski, medosebni in osebni strukturi zaradi premalo spoznavnih izzivov in 

zanimanja v kurikulu. Zanimivo je, da sta nalogi načrtovanje in upoštevanje načela 

diferenciacije in individualizacije v okviru dejanskih nalog zasedli nižje mesto kot v sklopu, 

kjer so jima učitelji pripisovali pomen za razvoj bralne kompetence in nadarjenosti. Iz tega 

lahko sklepamo, da se učitelji pomena nalog zavedajo, vendar te naloge v manjši meri 

vključujejo v svojo prakso, zato smo jih v nadaljnjih sklopih vprašanj povprašali tudi o ovirah 

za tako stanje. V sodobnih didaktičnih in pedagoških priporočilih (Razdevšek Pučko, 1996; 

Baumgartner, 2006; Komljanc, 2009; Sentočnik, 2012; Juriševič, 2012) se navajajo drugačne 

oblike preverjanja in spremljanja napredka otroka tudi za spremljanje razvoja nadarjenosti, med 

drugimi je najpogostje naveden portfolio učenca. Učitelji, zajeti v raziskavi, so tako v 

pripisovanju pomena kot v oceni dejanskega vključevanja, vodenju portfolia za potencialno 

nadarjenega učenca, pripisali najnižji pomen.  

 

Z odgovori učiteljev (preglednici 29 in 30) smo odgovorili na prvi del raziskovalnega 

vprašanja 4 (RV 4), ki se glasi: Katere postopke/naloge izvajajo učitelji za izbiro učencev, 

ki jih vključujejo v aktivnosti za razvoj bralne zmožnosti na literarnem področju. 

Ugotovili smo, da učitelji dejansko v svoji praksi izvajajo naloge odkrivanja učencev, ki 

na literarnem področju zmorejo več, in sicer učitelji največ opazujejo otrokovo čustveno 

vedenje in nudijo stalno povratno informacijo.  

 

 



 

357 

 

c) Stališča učiteljev o načinih evidentiranja učencev, ki na literarnem področju 

zmorejo več 

Iz Preglednice 31 je razvidno, da je nekaj več kot polovica ali 59,2 % vključenih učiteljev,  

izrazilo mnenje, da jim je lestvica za odkrivanje nadarjenih učencev v pomoč. Ob tem je na 

drugi strani 40,8 % učiteljev izrazilo stališče, da jim lestvica ni v pomoč oziroma da ne vedo, če 

jim pomaga v procesu odkrivanja nadarjenih otrok na literarnem področju v 1. VIO. Večina 

zajetih učiteljev (86,7 %) je odgovorila, da se pri evidentiranju učencev, ki zmorejo več na 

literarnem področju, ravnajo po lastnem občutku, in le 6,3 % učiteljev le tega ne izraža. 92,7 % 

vprašanih učiteljev vidi smiselnost v odkrivanju učencev, ki na literarnem področju zmorejo 

več; 1,7 % učiteljev pa smiselnosti ne vidi.  

 

 Preglednica 31: Stališča učiteljev o načinih evidentiranja učencev, ki na literarnem področju zmorejo več 

 ne da ne vem skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek število odstotek 

Ali vam je lestvica za odkrivanje 

nadarjenih učencev v pomoč? 
59 19,7 177 59,2 63 21,1 299 100,0 

Ali se pri evidentiranju učencev, ki 

zmorejo več na literarnem področju, 

ravnate po lastnem občutku? 
19 6,3 260 86,7 21 7,0 300 100,0 

Ali se vam zdi smiselno odkrivati 

učence, ki na literarnem področju 

zmorejo več? 

5 1,7 278 92,7 17 5,7 300 100,0 

 

Da bi učitelj lahko odkril potencialno nadarjenega učenca v svojem razredu, si mora odgovoriti 

na dve vprašanji: kaj je nadarjenost in kako jo opredeliti, kako ugotavljati nadarjenost, a za 

nobeno od teh vprašanj ni enoznačnega odgovora (Žagar, 2012). Koncept (1999) je učitelju pri 

tem v pomoč. V 1. VIO učitelju prvenstveno nalaga nalogo, da opazuje učenca, njegove 

značilnosti, potrebe in interese, da bi v tretjem razredu in naprej zmogel ustrezno evidentirati 

tega otroka. Analiza zbranih podatkov v naši raziskavi (Preglednica 31) na svoj način kaže 

zaskrbljujoče podatke, saj več kot osem desetin učiteljev v tem postopku ravna po občutku, kar 

lahko pomeni dvoje: da imajo učitelji tako izostren občutek za opazovanje in odkrivanje 

nadarjenih otrok ali pa da nimajo ustreznega znanja, pripomočkov, ki bi jim v tem procesu bili 

v oporo. Predvidevamo, da tisti učitelji, ki so izrazili stališče, da jim je lestvica za odkrivanje 

nadarjenih učencev v pomoč, kombinirajo tako ta inštrument kot tudi lasten občutek. Učiteljem 

se zdi smiselno odkrivati nadarjene otroke tudi na literarnem področju, zato smo z naslednjim 

sklopom želeli dobiti vpogled v kriterije, po katerih učitelji te učence odkrivajo.  
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č) Stališča učiteljev o pomembnosti značilnosti učenca, nadarjenega na literarnem 

področju, za evidentiranje otroka kot učenca, ki zmore več  

 

V sklopu trditev, ki opisujejo značilnosti učencev, ki na literarnem področju kažejo znake 

nadarjenosti, so učitelji pripisovali pomen posamezni značilnosti, glede na to, v kolikšni meri je  

značilnost učenca pomembna, da ga opazijo kot učenca, ki na literarnem področju zmore več. 

To prikazuje Preglednica 32. Največjo pomembnost so učitelji pripisali temu, da učenec 

literarnokritično misli (zna pripovedovati, vrednotiti, argumentirati), kar kaže aritmetična 

sredina 4,70; SD je 0,55. Enako pomembnost in s tem aritmetično sredino ima značilnost 

učenca, ki ima inovativne, drugačne ideje glede razlage pomena besed (SD je 0,59). Vsem 

značilnostim so učitelji pripisali visoko pomembnost, kar kažejo vse aritmetične sredine, ki so 

nad 4 (izkazana pomembnost značilnostim, kot so motivacija za branje, dobro pripovedovanje 

obnov, pisanje pesmi in proze, motivacija za besedne igre, izstopanje v pisanju domišljijskih 

spisov). Med vsemi je najnižjo pomembnost dobila značilnost učenca, da vztraja v dejavnostih 

branja, pisanja, poslušanja in pripovedovanja (aritmetična sredina je 4,35; SD = 0,72).  

 

Preglednica 32: Stališča učiteljev o pomembnosti značilnosti učenca, nadarjenega na literarnem področju, za 

odkrivanje otroka kot učenca, ki zmore več 

Značilnost učenca N Min. Max. M SD 

Učenec je motiviran za branje vseh vrst umetnostnih 

besedil. 
300 1 5 4,36 0,762 

Učenec dobro pripoveduje obnovo literarnih besedil. 300 2 5 4,36 0,720 

Piše pesmi in/ali prozna besedila. 300 2 5 4,40 0,763 

Učenec je motiviran za besedne in literarne igre. 300 2 5 4,39 0,726 

Učenec vztraja v dejavnosti (branju, pisanju, poslušanju, 

pripovedovanju). 300 2 5 4,35 0,728 

Izstopa v pisanju domišljijskih spisov. 300 2 5 4,64 0,614 

Učenec literarnokritično misli (zna primerjati, vrednotiti, 

argumentirati). 300 2 5 4,70 0,546 

Učenec ima inovativne, drugačne ideje glede razlage 

pomena besed. 300 2 5 4,70 0,588 

 

Trditve, ki so jim učitelji pripisovali pomen za prepoznavanje nadarjnega otroka na literarnem 

področju, so modificirane in dodane glede na trditve v lestvici za učitelje149 (OLNADLIT), ki jo 

trenutno uporabljajo v šolah, saj kot smo že pisali, menimo, da je ključna zmožnost, v kateri 

mora otrok pokazati nadpovprečne sposobnosti, recepcijska zmožnost, poleg motivacije in 

                                            
149 Trditve lestvice za evidentiranje nadarjenega učenca na literarnem področju v Lestvici (OLNADLIT) so: 

Učenec ceni prozo, poezijo, dramatiko, knjige nasploh. / Učenec dobro pripoveduje. / Piše pesmi in/ali prozne 

sestavke. / Učenec rad bere. / Občutljiv je za pomene besed, ritem in harmonijo besed. / Rad ima besedne in 

literarne igre. / Učenec vztraja v literarni dejavnosti. / Izstopa v pisanju domišljijskih spisov. 
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ustvarjalnosti seveda. Kot so že pokazale raziskave na zelo majhnih vzorcih učiteljev (npr. 

Budin, 2012, 44), so učitelji izrazili mnenje, da lestvice ponujajo veliko možnosti, da pa niso 

dovolj natančne oz. so preširoko zastavljene. Učitelji, zajeti v naši raziskavi, so trditvama 

(kritično razmišljanje in inovativnost v literarnih dejavnostih), ki nista v lestvicah eksplicitno 

zajeti,  pripisali največji pomen, kar kaže na to, da se učitelji zavedajo dejstva, da je treba iskati 

učence, ki kažejo znake nadarjenosti v nalogah, ki so dovolj visoke zahtevnosti in višjih 

taksonomskih ravni. Vsekakor bi veljalo načrtovati tudi vključitev trditev, ki bi zajele znake 

nadpovprečno razvite recepcijske zmožnosti150, o čemer smo pisali v prvih poglavjih.  

 

Z odgovori učiteljev v tem sklopu smo odgovorili na drugi del raziskovalnega vprašanja 4 

(RV 4): Katere kriterije učitelji v večji meri upoštevajo za izbiro učencev, ki jih 

vključujejo v aktivnosti za razvoj bralne zmožnosti na literarnem področju. Ugotovili 

smo, da učitelji pri izbiri učencev v največji meri upoštevajo značilnosti otroka, da 

literarnokritično misli in da ima inovativne, drugačne ideje.  

 

3.1.3 SKLOP 3: Ovire, ki lahko vplivajo na spodbujanje razvoja bralne kompetence 

na literarnem področju 

 

a) Stališča učiteljev o dejstvih, ki lahko ovirajo spodbujanje razvoja bralne 

kompetence pri učencih, ki na literarnem področju zmorejo več  

 

Iz odgovorov učiteljev (preglednica 33) je razbrati, da 69 % anketiranih učiteljev meni, da je 

časa za načrtno odkrivanje in spodbujanje nadarjenosti premalo. Prav tako 64 % učiteljev meni, 

da je premalo možnosti za dodatno strokovno izobraževanje na področju odkrivanja in dela z 

učenci, ki zmorejo več, in da učni načrt vsebuje premalo ciljev in vsebin, ki bi nakazovale 

priložnosti za delo z učenci, ki zmorejo več (64,3 % zajetih učiteljev). Slaba tretjina vprašanih 

učiteljev meni, da ponuja učni načrt ravno prav ciljev in vsebin, ki dajejo priložnost za delo s 

potencialno nadarjenimi učenci. Več kot polovica učiteljev (55,7 %) odgovarja, da ima premalo 

povratnih informacij o njihovem lastnem delu na področju odkrivanja in spodbujanja 

                                            
150 Nadpovprečne recepcijske zmožnosti se kažejo v nadpovprečnem, neobičajnem in drugačnem zaznavanju, 

oblikovanju in izkazovanju domišljijskočutne predstave dogajalnega prostora, literarnih oseb, literarnega 

dogajanja, pripovedne strukture; v intenzivnem, drugačnem odkrivanju »vrat za identifikacijo«; v zaznavanju in 

razumevanju, vrednotenju perspektiv, avtorjevega videnja in besedilne stvarnosti; v intenzivnosti zaznavanja 

razpoloženja ter v spretnostih, ki jih izkazuje ob preklopu iz objektivne v subjektivno miselno shemo, 

povezovanju motivov in prepoznavanju literarne forme.  
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nadarjenosti v razredu, skoraj dve tretjini učiteljev (64,3 %) pa priznavata, da imajo premalo 

znanj za učinkovito odkrivanje in spodbujanje nadarjenosti na literarnem področju.  

 

Preglednica 33: Stališča učiteljev o ovirah, ki lahko vplivajo na spodbujanje razvoja bralne kompetence na 

literarnem področju 

 premalo ravno prav preveč skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek število odstotek 

Časa za načrtno odkrivanje in 

spodbujanje nadarjenosti v razredu je: 
207 69,0 81 27,0 12 4,0 300 100,0 

Možnosti za dodatno strokovno 

izobraževanje na področju odkrivanja in 

dela z učenci, ki zmorejo več, je: 
192 64,0 108 36,0 0 0,0 300 100,0 

Učni načrt vsebuje toliko ciljev in 

vsebin, da je priložnosti za ukvarjanje z 

učenci, ki zmorejo več: 
193 64,3 89 29,7 18 6,0 300 100,0 

Povratnih informacij o lastnem delu na 

področju odkrivanja in spodbujanja 

nadarjenosti v razredu imam: 
167 55,7 132 44,0 1 0,3 300 100,0 

Znanj za učinkovito odkrivanje in 

spodbujanje nadarjenosti na literarnem 

področju imam: 

193 64,3 105 35,0 2 0,7 300 100,0 

 

Na osnovi stališč učiteljev o ovirah v procesu odkrivanja in spodbujanja nadarjenosti na 

literarnem področju lahko sklepamo, da so vse navedene ovire prisotne (zaznane pri več kot 

polovici zajetih učiteljev), in sicer pomanjkanje časa, pomanjkanje možnosti za dodatno 

strokovno izobraževanje na področju odkrivanja in spodbujanja nadarjenosti, učni načrt, 

premalo povratnih informacij učitelju, kakor tudi premalo znanj na omenjenem področju. 

Zagotovo delo s potencialno nadarjenimi in nadarjenimi učenci zahteva dodatna znanja, kar 

izkazujejo s svojimi stališči tudi vprašani učitelji. Formalno izobraževanje prispeva ta znanja v 

splošni obliki, pogosto na osnovi pričevanj učiteljev in spremljanja dela učitelja razrednega 

pouka v praksi, trdimo, da je tega znanja premalo ali pa je presplošno in premalo didaktično 

pedagoško usmerjeno. Zato je učitelj prepuščen svoji vedoželjnosti in temu, koliko je sam 

pripravljen raziskovati in pridobivati nova potrebna znanja in veščine za delo z nadarjenimi 

učenci (seminarji, dodatna izobraževanja, strokovna literatura). Žal so učitelji izkazali stališče, 

da spremljanje strokovne literature na področju dela z nadarjenimi (preglednica 30) dejansko 

manjkrat izvajajo kot ostale naloge. I. Ferbežer (1971, 123) poroča o rezultatih večletnih tujih 

eksperimentov na področju dela z nadarjenimi, ki so se ukvarjali tudi s tem, kakšna znanja in 

veščine potrebuje učitelj za delo z nadarjenimi učenci. Med drugim navaja: široko splošno 

izobrazbo, življenjsko energijo, navdušenje in zanos za pedagoško delo, mora navdihovati in 

pritegovati učenca k sodelovanju in biti neobremenjen z disciplinskimi problemi. Presenetljivo 

pa je metaanaliza, ki jo je opravil J. A. C. Hattie (2013) pokazala, da ima strokovna literatura 
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nizek vpliv na dosežke učencev in iz tega predvidevamo, da učitelji le-te ne spremljajo in ne 

berejo, kar je konec koncev posredno potrdila naša raziskava.  

 

3.2 Analiza povezanosti med spremenljivkami 

 

Analiza povezav je bila narejena iz spremenljivk lestvice stališč. Novih spremenljivk nismo 

oblikovali, saj je lestvica stališč bila narejena na osnovi pregleda literature didaktičnih 

pristopov, ki podpirajo delo z učenci, ki zmorejo več. Spremenljivk nismo združevali, saj vse 

prinašajo vsebinsko močno sporočilo za potrebe te raziskave in so vsaka zase ključna za 

prepoznavanje stanja na področju diferenciacijskih didaktičnih pristopov, nalog in kriterijev v 

1. VIO, ukrepov pri pouku književnosti in širše.  

Izdelana je bila korelacijska matrika. Korelacijska matrika nam pove smer in moč povezanosti 

manifestnih spremenljivk med seboj. Pearsonov koeficient korelacije nam izmeri korelacijsko 

linearno povezanost med dvema spremenljivkama, medtem ko je Spearmanov koeficient 

pokazal intervale med spremenljivkami. Koeficient interpretiramo po J. Sagadinu (1987, 152). 

Vsako korelacijo omenjamo in interpretiramo samo enkrat pri korelaciji s prvo spremenljivko, 

pri naslednjih pa že interpretirano korelacijo izpustimo. V preglednici 34 in v analizi 

povezanosti so uporabljene in pripisane kratice posameznih spremenljivk zaradi lažje obdelave. 

Analizo povezanosti smo izvedli za tri sklope, in sicer DIDAKTIČNI PRISTOPI, NALOGE 

UČITELJA in KRITERIJI IZBIRE.  

 

3.2.1 Analiza povezanosti spremenljivk znotraj sklopa DIDAKTIČNI PRISTOPI 

 

Preglednica 34 prikazuje Pearsonove koeficente korelacije in njihovo statistično značilnost 

povezanosti na nivoju spremenljivk v sklopu DIDAKTIČNI PRISTOPI. V preglednici je tudi 

nakazana stopnja značilnosti za  tveganje, in sicer korelacije, ki so statistično značilne s stopnjo 

značilnosti 0,01 kot **, ter korelacije, ki so statistično značilne s stopnjo značilnosti 0,05 z 

oznako *.  

 

Povezanost manifestne spremenljivke PREDZNANJE z naslednjimi spremenljivkami: 

- daljša besedila: korelacijski koeficient je  0,290, kar kaže na šibko povezanost – korelacija je torej šibka in 

pozitivna;  

- samostojno delo: korelacijski koeficient je 0,193, kar kaže na neznatno in pozitivno povezanost; 
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- individualne zadolžitve pri pouku: korelacijski koeficient je 0,237, kar kaže na neznatno in pozitivno povezanost;  

- domače delo: korelacijski koeficient je 0,172, kar kaže na neznatno in pozitivno povezavo; 

- motivacija: korelacijski koeficient je 0,220, kar kaže na šibko povezanost – korelacija je nizka in pozitivna;  

- diferenciacija pri interpretaciji: korelacijski koeficient je 0,221, kar kaže na šibko povezanost – korelacija je 

nizka in pozitivna; 

- poustvarjanje: korelacijski koeficient je 0,238, kar kaže na šibko povezanost – korelacija je nizka in pozitivna; 

- hitrejše napredovanje – cilji: korelacijski koeficient je 0,208, kar kaže na šibko povezanost – korelacija je nizka 

in pozitivna. 

Ugotavljamo (preglednica 34), da je manifestna spremenljivka PREDZNANJE povezana z ostalimi;  

najvišjo povezavo dosega s spremenljivko DALJŠA BESEDILA (r = 0,290**, korelacija je 

statistično značilna s stopnjo značilnosti 0,01), najnižjo pa s spremenljivko DOMAČE DELO (r = 

0,172**). Na osnovi pozitivne povezave s spremenljivko DALJŠA BESEDILA lahko sklepamo, da 

učitelji, ki pri načrtovanju ciljev pouka književnosti upoštevajo predznanje učencev, pogosteje 

omogočajo učencem, ki zmorejo več, da berejo daljša besedila kot ostali učenci. Obenem je pri 

učiteljih, ki načrtujejo pouk književnosti na osnovi predznanja učencev, več dajanja individualnih 

posebnih zadolžitev za učence, ki na literarnem področju zmorejo več. Analiza povezav 

spremenljivke PREDZNANJE pokaže, da se korelacije s statistično značilnostjo pri stopnji 0,01 

nakazujejo tudi pri spremenljivkah SAMOSTOJNO DELO (r = 0,193**), INDIVIDUALNE 

ZADOLŽITVE PRI POUKU (r = 0,237**), MOTIVACIJA INDIVIDUALIZIRANO (r = 0,220**), 

INTERPRETACIJA DIFERENCIRANO (r = 0,221**), POUSTVARJANJE ZAHTEVNOST (r = 

0,238**) in HITREJŠE NAPREDOVANJE – CILJI (r = 0,208**). Iz tega lahko izpeljemo, da 

učitelji, ki pri načrtovanju ciljev pouka književnosti upoštevajo predznanje učencev, tudi večkrat 

omogočajo samostojno delo učencev, dajejo individualne zadolžitve pri pouku, pripravijo 

individualne naloge za učence v fazi priprave/motivacije na branje, diferencirajo vprašanja v fazi 

interpretacije besedila, v fazi poustvarjanja dajejo zahtevnejše naloge ter omogočajo učencem, ki 

zmorejo več, hitrejše napredovanje pri usvajanju ciljev.  

 

Povezanost manifestne spremenljivke ISTA BESEDILA z naslednjimi spremenljivkami: 

- zahtevnejša besedila: korelacijski koeficient je  0,160, kar kaže na neznatno in pozitvno povezanost; 

- samostojno delo: korelacijski koeficient je - 0,070, kar kaže na neznatno in negativno povezanost; 

- individualne zadolžitve pri pouku: korelacijski koeficient je 0,093, kar kaže na neznatno in pozitivno povezanost;  

- domače delo: korelacijski koeficient je 0,184, kar kaže na neznatno in pozitivno povezavo; 

- motivacija: korelacijski koeficient je 0,066, kar kaže na neznatno povezanost – korelacija je nizka in pozitivna;  

- diferenciacija pri interpretaciji: korelacijski koeficient je - 0,013, kar kaže na neznatno in negativno povezanost;  

- poustvarjanje: korelacijski koeficient je 0,135, kar kaže na neznatno in pozitivno povezanost;   

- hitrejše napredovanje – cilji: korelacijski koeficient je - 0,171, kar kaže na neznatno in negativno povezanost.  
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Preglednica 34 kaže, da je spremenljivka ISTA BESEDILA povezana z ostalimi; najvišjo povezavo 

dosega s spremenljivko DOMAČE DELO (r = 0,184**, korelacija je statistično značilna s stopnjo 

značilnosti 0,01), najnižjo pa s spremenljivko ZAHTEVNOST BESEDILA (r = 0,160**) oziroma s 

spremenljivko POUSTVARJANJE, ZAHTEVNOST (kjer je korelacija značilna s stopnjo 0,05, r = 

0,135*). Na osnovi pozitivne povezave s spremenljivko DOMAČE DELO lahko sklepamo, da 

učitelji, ki pri pouku književnosti vsem učencem dajejo ista besedila v branje, pogosteje dajejo 

učencem, ki zmorejo več, individualne posebne zadolžitve za domače delo. Najnižje nakazana 

povezava spremenljivke ISTA BESEDILA s spremenljivko ZAHTEVNOST BESEDILA pa kaže na 

to, da učitelji, ki dajejo v branje ista besedila vsem učencem, v manjši meri lahko zagotavljajo, da bi 

učenci, ki zmorejo več, brali zahtevnejša besedila istega avtorja. Prav tako se nakazuje, da učitelji, 

pri katerih vsi učenci berejo ista književna besedila, v fazi poustvarjanja prebranega potencialno 

nadarjenim učencem dajejo zahtevnejše naloge. Analiza povezav spremenljivke ISTA BESEDILA 

pokaže, da se korelacije s statistično značilnostjo pri stopnji 0,01 nakazujejo tudi pri spremenljivkah 

PRIROČNIKI ter negativna povezava je pri spremenljivki HITREJŠE NAPREDOVANJE – CILJI. 

Iz tega sklepamo, da pri pouku književnosti, kjer vsi učenci berejo ista besedila, učitelji za 

načrtovanje in izvajanje pouka uporabljajo in sledijo priročnikom ter predlaganim dejavnostim. 

Obenem pa se v razredih, kjer vsi učenci berejo ista besedila, manj omogoča hitrejše napredovanje v 

smislu hitrejšega usvajanja ciljev pouka književnosti.   

 

Povezanost manifestne spremenljivke DALJŠA BESEDILA z naslednjimi spremenljivkami: 

- zahtevnejša besedila: korelacijski koeficient je  0,390, kar kaže na nizko in pozitvno povezanost; 

- samostojno delo: korelacijski koeficient je 0,318, kar kaže na nizko in pozitivno povezanost; 

- izbira besedila: korelacijski koeficient je 0,399,  povezanost je neznatna in pozitivna; 

- homogene skupine: korelacijski koeficient je 0,313, povezanost je šibka in pozitivna; 

- individualne zadolžitve pri pouku: korelacijski koeficient je 0,293, kar kaže na nizko in pozitivno povezanost;  

- domače delo: korelacijski koeficient je 0,150, kar kaže na šibko in pozitivno povezavo; 

- motivacija: korelacijski koeficient je 0,296 , kar kaže na nizko povezanost – korelacija je nizka in pozitivna;  

- diferenciacija pri interpretaciji: korelacijski koeficient je 0,255, kar kaže na nizko in pozitivno povezanost;  

- poustvarjanje: korelacijski koeficient je 0,216, kar kaže na šibko in pozitivno povezanost;   

- hitrejše napredovanje – cilji: korelacijski koeficient je 0,298, kar kaže na šibko in pozitivno povezanost;  

Ugotavljamo (preglednica 34), da je spremenljivka DALJŠA BESEDILA povezana z ostalimi; 

najvišjo povezavo dosega s spremenljivko IZBIRA BESEDILA (r = 0,399**, korelacija je statistično 

značilna s stopnjo značilnosti 0,01), najnižjo pa s spremenljivko DOMAČE DELO (r = 0,150**). Na 

osnovi pozitivne povezave s spremenljivko IZBIRA BESEDILA lahko ugotavljamo, da učitelji, ki 

pri pouku književnosti učencem, ki zmorejo več, omogočajo, da berejo daljša besedila/odlomke kot 

ostali učenci, pogosteje omogočajo tem učencem, da sami izbirajo in predlagajo besedila, ki jih bodo 

brali. Omogočanje učencem, ki zmorejo več, da berejo daljša besedila pa se v manjši meri povezuje 
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s situacijami, ko ti učenci dobijo tudi individualne posebne zadolžitve za domače delo.  

Povezave spremenljivke DALJŠA BESEDILA z drugimi spremenljivkami pokaže, da se korelacije s 

statistično značilnostjo pri stopnji 0,01, nakazujejo tudi pri spremenljivkah SAMOSTOJNO DELO 

(r = 0,318**), HOMOGENE SKUPINE (r = 0,313**), INDIVIDUALNE ZADOLŽITVE (r = 

0,293**), MOTIVACIJA DIFERENCIRANO (r = 0,296**), INTERPRETACIJA 

DIFERENCIRANO (r = 0,255**), POUSTVARJANJE ZAHTEVNOST (r = 0,261**) in HITREJŠE 

NAPREDOVANJE – CILJI (r = 0,298**). Iz tega lahko izpeljemo, da učitelji, ki učencem, ki 

zmorejo več na literarnem področju in berejo daljša besedila od ostalih učencev,  pogosteje 

prepuščajo te učence samostojnemu delu, organizirajo delo v homogenih skupinah, dajejo 

individualne zadolžitve, diferencirajo fazo motivacije in interpretacije, prilagajajo zahtevnost nalog v 

fazi poustvarjanja prebranega in omogočajo hitrejše usvajanje ciljev pri pouku književnosti.   

 

Povezanost manifestne spremenljivke ZAHTEVNEJŠA BESEDILA z naslednjimi spremenljivkami: 

- samostojno delo: korelacijski koeficient je 0,198, kar kaže na nizko in pozitivno povezanost; 

- izbira besedila: korelacijski koeficient je 0,461 – povezanost je srednja in pozitivna; 

- homogene skupine: korelacijski koeficient je 0,281 – povezanost je šibka in pozitivna; 

- individualne zadolžitve pri pouku: korelacijski koeficient je 0,262, kar kaže na nizko in pozitivno povezanost;  

- domače delo: korelacijski koeficient je 0,150, kar kaže na šibko in pozitivno povezavo; 

- motivacija: korelacijski koeficient je 0,296 , kar kaže na nizko povezanost – korelacija je nizka in pozitivna;  

- diferenciacija pri interpretaciji: korelacijski koeficient je 0,255, kar kaže na nizko in pozitivno povezanost;  

- poustvarjanje: korelacijski koeficient je 0,216, kar kaže na šibko in pozitivno povezanost;   

- priročniki: korelacijski koeficient je - 0,014, kar kaže na nizko in negativno povezanost; 

Iz korelacijske matrike Pearsonovih koeficientov (preglednica 34), lahko razberemo, da je 

spremenljivka ZAHTEVNEJŠA BESEDILA povezana z ostalimi. Najvišjo povezavo dosega s 

spremenljivko IZBIRA BESEDILA (r = 0,461**, korelacija je statistično značilna s stopnjo 

značilnosti 0,01), najnižjo pa s spremenljivko DOMAČE DELO (r = 0,145**). Na osnovi pozitivne 

povezave s spremenljivko IZBIRA BESEDILA lahko ugotavljamo, da učitelji, ki pri pouku 

književnosti učencem, ki zmorejo več, omogočajo, da berejo zahtevnejša besedila istega avtorja kot 

ostali učenci, pogosteje omogočajo tem učencem, da sami izbirajo in predlagajo besedila, ki jih bodo 

brali. Omogočanje učencem, ki zmorejo več, da berejo daljša besedila pa se v manjši meri povezuje 

s situacijami, ko ti učenci dobijo tudi individualne posebne zadolžitve za domače delo. Povezave 

spremenljivke ZAHTEVNEJŠA BESEDILA z drugimi spremenljivkami pokaže, da se korelacije s 

statistično značilnostjo pri stopnji 0,01 nakazujejo tudi pri spremenljivkah SAMOSTOJNO DELO (r 

= 0,198**), HOMOGENE SKUPINE (r = 0,281**), INDIVIDUALNE ZADOLŽITVE (r = 

0,262**), MOTIVACIJA DIFERENCIRANO (r = 0,330**), INTERPRETACIJA 

DIFERENCIRANO (r = 0,217**), POUSTVARJANJE ZAHTEVNOST (r = 0,275**) in HITREJŠE 

NAPREDOVANJE – CILJI (r = 0,168**). Iz tega lahko izpeljemo, da učitelji, ki učencem, ki 



 

365 

 

zmorejo več na literarnem področju in berejo zahtevnejša besedila od ostalih učencev, pogosteje 

prepuščajo te učence samostojnemu delu, organizirajo delo v homogenih skupinah, dajejo 

individualne zadolžitve, diferencirajo fazo motivacije in interpretacije, prilagajajo zahtevnost nalog v 

fazi poustvarjanja prebranega in omogočajo hitrejše usvajanje ciljev pri pouku književnosti. 

Povezave spremenljivke DALJŠA BESEDILA z drugimi spremenljivkami in povezave 

spremenljivke ZAHTEVNEJŠA BESEDILA z drugimi spremenljivkami so skorajda identične tako 

po moči kot po smeri.  

 

Povezanost manifestne spremenljivke SAMOSTOJNO DELO z naslednjimi spremenljivkami: 

- izbira besedila: korelacijski koeficient je 0,287 – povezanost je nizka in pozitivna; 

- homogene skupine: korelacijski koeficient je 0,137 – povezanost je neznatna in pozitivna; 

- individualne zadolžitve pri pouku: korelacijski koeficient je 0,181, kar kaže na neznatno in pozitivno povezanost;  

- domače delo: korelacijski koeficient je 0,166, kar kaže na neznatno in pozitivno povezavo; 

- motivacija: korelacijski koeficient je 0,125, kar kaže na neznatno povezanost – korelacija je pozitivna;  

- diferenciacija pri interpretaciji: korelacijski koeficient je 0,277, kar kaže na nizko in pozitivno povezanost;  

- poustvarjanje: korelacijski koeficient je 0,198, kar kaže na neznatno in pozitivno povezanost;   

- hitrejše napredovanje – cilji: korelacijski koeficient je 0,227, kar kaže na šibko in pozitivno povezanost;  

 

Korelacijska analiza (preglednica 34) med spremenljivko SAMOSTOJNO DELO in drugimi 

spremenljivkami je pokazala, da statistično značilno povezanost (korelacija je statistično značilna s 

stopnjo značilnosti 0,01) pojasnjujejo vse spremenljivke, razen PRIROČNIKI in AKCELERACIJA. 

Pri tem izstopa najmočnejša povezanost med spremenljivko SAMOSTOJNO DELO in IZBIRA 

BESEDILA (r = 0,285*). Tej povezavi sledi še povezanost z INTERPRETACIJO 

DIFERENCIRANO (r = 0,277**) in s spremenljivko HITREJŠE NAPREDOVANJE – CILJI (r = 

0,227**). Najšibkejša je povezava med spremenljivkama SAMOSTOJNO DELO in HOMOGENE 

SKUPINE (r = 0,137*) in MOTIVACIJA INDIVIDUALIZIRANO (r = 0,125*), pri obeh je 

korelacija statistično značilna s stopnjo značilnosti 0,05. Na osnovi tega sklepamo, da učitelji, ki 

večkrat prepuščajo učence, ki zmorejo več, samostojnemu delu pri pouku književnosti, tudi 

dopuščajo izbiro besedila učencem. Izvajajo pa tudi diferencirano interpretacijo prebranega besedila 

in hitrejše usvajanje ciljev pri učencih, ki zmorejo več.  

 

Povezanost manifestne spremenljivke IZBIRA BESEDILA z naslednjimi spremenljivkami: 

- homogene skupine: korelacijski koeficient je 0,319 – povezanost je nizka in pozitivna; 

- individualne zadolžitve pri pouku: korelacijski koeficient je 0,305, kar kaže na nizko in pozitivno povezanost;  

- domače delo: korelacijski koeficient je 0,188, kar kaže na neznatno in pozitivno povezavo; 

- motivacija: korelacijski koeficient je 0,320, kar kaže na nizko povezanost – korelacija je pozitivna;  

- diferenciacija pri interpretaciji: korelacijski koeficient je 0,387, kar kaže na nizko in pozitivno povezanost;  

- poustvarjanje: korelacijski koeficient je 0,324, kar kaže na nizko in pozitivno povezanost;   
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- hitrejše napredovanje – cilji: korelacijski koeficient je 0,149, kar kaže na šibko in pozitivno povezanost.  

S korelacijsko matriko (preglednica 34) smo preverjali povezanost s spremenljivko IZBIRA 

BESEDILA. Analiza je pokazala statistično značilno (korelacija je statistično značilna s stopnjo 

značilnosti 0,01)  in pozitivno povezanost s spremenljivko INTERPRETACIJA DIFERENCIRANO 

(r = 0,387**). Ta povezava je tudi najmočnejša. Sledijo še povezave z MOTIVACIJO 

INDIVIDUALIZIRANO (r = 0,320**), POUSTVARJANJE ZAHTEVNOST (r = 0,324**) in 

HOMOGENE SKUPINE (r = 0,319**). Najšibkejša je povezava s spremenljivko HITREJŠE 

NAPREDOVANJE – CILJI (r = 0,149**). Na osnovi tega sklepamo, da učitelji, ki večkrat 

prepuščajo učence, ki zmorejo več, da izberejo besedilo za branje pri pouku književnosti, tudi 

organizirajo fazo interpretacije prebranega besedila tako, da le-to diferencirajo. Ti učitelji tudi 

individualizirajo v fazi motivacije/priprave na branje in diferencirajo zahtevnost nalog v fazi 

poustvarjanja prebranega.   

 

Povezanost manifestne spremenljivke HOMOGENA SKUPINA z naslednjimi spremenljivkami: 

- individualne zadolžitve pri pouku: korelacijski koeficient je 0,347, kar kaže na nizko in pozitivno povezanost;  

- domače delo: korelacijski koeficient je 0,197, kar kaže na neznatno in pozitivno povezavo; 

- motivacija: korelacijski koeficient je 0,229, kar kaže na nizko povezanost – korelacija je pozitivna;  

- diferenciacija pri interpretaciji: korelacijski koeficient je 0,242, kar kaže na nizko in pozitivno povezanost;  

- poustvarjanje: korelacijski koeficient je 0,230, kar kaže na nizko in pozitivno povezanost;   

- hitrejše napredovanje – cilji: korelacijski koeficient je 0,137, kar kaže na šibko in pozitivno povezanost.  

Ugotavljamo (preglednica 34), da je spremenljivka HOMOGENA SKUPINA povezana z ostalimi; 

najvišjo povezavo dosega s spremenljivko INDIVIDUALNE ZADOLŽITVE (r = 0,347**, 

korelacija je statistično značilna s stopnjo značilnosti 0,01), najnižjo pa s spremenljivko HITREJŠE 

NAPREDOVANJE – CILJI (r = 0,137*, korelacija je statistično značilna s stopnjo značilnosti 0,05). 

Na osnovi pozitivne povezave s spremenljivko HOMOGENE SKUPINE lahko sklepamo, da učitelji, 

ki pri pouku književnosti učence delijo v homogene skupine, naloge prilagajajo sposobnostim 

skupin, učencem tudi dajejo individualne zadolžitve pri pouku. Učitelji, ki organizirajo delo pri 

pouku književnosti v homogenih skupinah, manjkrat omogočajo hitrejše napredovanje učencev, ki 

zmorejo več na literarnem področju.  

Analiza povezav spremenljivke HOMOGENA SKUPINA pokaže, da se korelacije s statistično 

značilnostjo pri stopnji 0,01 nakazujejo tudi pri spremenljivkah DOMAČE DELO, MOTIVACIJA 

INDIVIDUALIZIRANO, INTERPRETACIJA DIFERENCIRANO in POUSTVARJANJE 

ZAHTEVNOST. Iz tega sklepamo, da se pri pouku književnosti, kjer učenci delajo v homogenih 

skupinah, učitelji poslužujejo tudi didaktičnih pristopov, ki so povezani z delom doma, 

individualizirajo in diferencirajo pa tudi delo v različnih fazah pouka književnosti.   
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Povezanost manifestne spremenljivke INDIVIDUALNE ZADOLŽITVE PRI POUKU  z naslednjimi 

spremenljivkami: 

- domače delo: korelacijski koeficient je 0,397, kar kaže na nizko in pozitivno povezavo; 

- motivacija: korelacijski koeficient je 0,351, kar kaže na nizko povezanost – korelacija je pozitivna;  

- diferenciacija pri interpretaciji: korelacijski koeficient je 0,289, kar kaže na nizko in pozitivno povezanost;  

- poustvarjanje: korelacijski koeficient je 0,382, kar kaže na nizko in pozitivno povezanost;   

- hitrejše napredovanje – cilji: korelacijski koeficient je 0,219, kar kaže na šibko in pozitivno povezanost.  

S korelacijsko matriko (preglednica 34) smo preverjali povezanost s spremenljivko 

INDIVIDUALNE ZADOLŽITVE PRI POUKU. Analiza je pokazala statistično značilno (korelacija 

je statistično značilna s stopnjo značilnosti 0,01) in pozitivno povezanost s spremenljivko DOMAČE 

DELO (r = 0,397**). Ta povezava je tudi najmočnejša. Sledijo še povezave s POUSTVARJANJE 

ZAHTEVNOST (r = 0,382**), MOTIVACIJA INDIVIDUALIZIRANO (r = 0,351**) in 

INTERPRETACIJA DIFERENCIRANO (r = 0,289**). Najšibkejša je povezava s spremenljivko 

HITREJŠE NAPREDOVANJE – CILJI (r = 0,219**).   

Na osnovi tega sklepamo, da učitelji, ki večkrat dajejo učencem pri pouku književnosti individualne 

posebne zadolžitve, dajejo tudi individualne posebne zadolžitve domačega dela, pri pouku pa 

diferencirajo v fazah dela s književnim besedilom.    

 

Povezanost manifestne spremenljivke  DOMAČE DELO z naslednjimi spremenljivkami: 

- motivacija: korelacijski koeficient je 0,265, kar kaže na nizko povezanost – korelacija je pozitivna;  

- diferenciacija pri interpretaciji: korelacijski koeficient je 0,252, kar kaže na nizko in pozitivno povezanost;  

- poustvarjanje: korelacijski koeficient je 0,299, kar kaže na nizko in pozitivno povezanost;   

- priročniki: korelacijski koeficient je 0,160, kar kaže na neznatno in pozitivno povezanost; 

- hitrejše napredovanje – cilji: korelacijski koeficient je 0,055, kar kaže na neznatno in pozitivno povezanost.  

Iz korelacijske matrike Pearsonovih koeficientov (preglednica 34) lahko razberemo, da je 

spremenljivka DOMAČE DELO povezana z ostalimi; najvišjo povezavo dosega s spremenljivko 

POUSTVARJANJE ZAHTEVNOST (r = 0,299**, korelacija je statistično značilna s stopnjo 

značilnosti 0,01), najnižjo pa s spremenljivko PRIROČNIKI (r = 0,160**). Na osnovi pozitivne 

povezave s spremenljivko POUSTVARJANJE ZAHTEVNOST lahko ugotavljamo, da učitelji, ki 

učencem na področju književnosti dajejo posebne zadolžitve za domače delo, pri pouku tudi 

diferencirajo zahtevnost nalog v fazi poustvarjanja besedila. Povezave spremenljivke DOMAČE 

DELO z drugimi spremenljivkami pokaže, da se korelacije s statistično značilnostjo pri stopnji 0,01, 

nakazujejo tudi pri spremenljivkah MOTIVACIJA INDIVIDUALIZIRANO (r = 0,265**), 

INTERPRETACIJA DIFERENCIRANO (r = 0,252**). Iz tega lahko izpeljemo, da učitelji, ki 

učencem, ki na literarnem področju zmorejo več, dajejo posebne individualne zadolžitve za domače 

delo, tudi diferencirano načrtujejo in izvajajo pouk književnosti v fazah komunikacijskega modela.   
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Povezanost manifestne spremenljivke MOTIVACIJA INDIVIDUALIZIRANO z naslednjimi 

spremenljivkami: 

- diferenciacija pri interpretaciji: korelacijski koeficient je 0,347, kar kaže na nizko in pozitivno povezanost;  

- poustvarjanje: korelacijski koeficient je 0,266, kar kaže na šibko in pozitivno povezanost;   

- hitrejše napredovanje – cilji: korelacijski koeficient je 0,129, kar kaže na neznatno in pozitivno povezanost;  

- akceleracija: korelacijski koeficient je  0,162, kar kaže na neznatno in poziitivno povezanost.  

Ugotavljamo (preglednica 34), da je spremenljivka MOTIVACIJA INDIVIDUALIZIRANO 

povezana z ostalimi spremenljivkami; najvišjo povezavo dosega s spremenljivko 

INTERPRETACIJA DIFERENCIRANO (r = 0,347**, korelacija je statistično značilna s stopnjo 

značilnosti 0,01), najnižjo pa s spremenljivko HITREJŠE NAPREDOVANJE – CILJI (r = 0,129*, 

korelacija je statistično značilna s stopnjo značilnosti 0,05). Na osnovi pozitivne povezave s 

spremenljivko MOTIVACIJA INDIVIDUALIZIRANO lahko sklepamo, da učitelji, ki v fazi 

priprave na branje/motivacije pripravijo za učence, ki zmorejo več, posebne naloge, diferencirano 

izvajajo tudi interpretacijo prebranega besedila, manjkrat pa omogočajo hitrejše napredovanje 

učencev, ki zmorejo več, v usvajanju ciljev.  

Analiza povezav spremenljivke MOTIVACIJA INDIVIDUALIZIRANO pokaže, da se korelacije s 

statistično značilnostjo pri stopnji 0,01 nakazujejo tudi pri spremenljivkah POUSTVARJANJE 

ZAHTEVNOST in AKCELERACIJA. Zato ocenjujemo, da učitelji, ki diferencirajo v fazi 

motivacije, diferencirajo skozi ves proces pouka književnosti, kjer učenci delajo v homogenih 

skupinah, učitelji se poslužujejo tudi didaktičnih pristopov, ki so povezani z delom doma, 

individualizirajo in diferencirajo pa tudi delo v različnih fazah pouka književnosti. Učitelji, ki 

individualizirajo naloge v fazi motivacije, se tudi odločajo za akceleracijo, vendar je ta povezava 

šibka.   

 

Povezanost manifestne spremenljivke  INTERPRETACIJA DIFERENCIACIJA z naslednjimi 

spremenljivkami: 

- poustvarjanje: korelacijski koeficient je 0,500, kar kaže na zmerno in pozitivno povezanost;   

- hitrejše napredovanje – cilji: korelacijski koeficient je 0,179, kar kaže na neznatno in pozitivno povezanost.  

V korelacijski analizi (preglednica 34) smo primerjali povezanost spremenljivke 

INTERPRETACIJA DIFERENCIACIJA z drugimi spremenljivkami. Analiza je pokazala statistično 

značilno povezanost (korelacija je statistično značilna s stopnjo značilnosti 0,01) s spremenljivko 

POUSTVARJANJE ZAHTEVNOST, kar potrjuje že prej ugotovljeno, da učitelji, ki 

individualizirajo in diferencirajo didaktične pristope in prijeme, to počnejo v vseh fazah pouka.  

 

Povezanost manifestne spremenljivke POUSTVARJANJE ZAHTEVNOST z naslednjimi spremenljivkami: 

- priročniki: korelacijski koeficient je 0,135, kar kaže na neznatno in pozitivno povezanost; 

- hitrejše napredovanje – cilji: korelacijski koeficient je 0,253, kar kaže na nizko in pozitivno povezanost. 
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Ugotovili smo povezanost spremenljivke POUSTVARJANJE ZAHTEVNOST z drugimi 

spremenljivkami (preglednica 34). Najvišjo povezavo dosega s spremenljivko HITREJŠE 

NAPREDOVANJE – CILJI (r = 0,253**, korelacija je statistično značilna s stopnjo značilnosti 

0,01), najnižjo pa s spremenljivko PRIROČNIKI (r = 0,135*, korelacija je statistično značilna s 

stopnjo značilnosti 0,05). Na osnovi pozitivne povezave s spremenljivko HITREJŠE 

NAPREDOVANJE lahko ugotavljamo, da učitelji, ki diferencirajo zahtevnost nalog v fazi 

poustvarjanja prebranega, tudi omogočijo učencem hitrejše napredovanje v usvajanju ciljev.  

 

Povezanost manifestne spremenljivke HITREJŠE NAPREDOVANJE – CILJI z naslednjimi 

spremenljivkami: 

- akceleracija: korelacijski koeficient je  0,124, kar kaže na neznatno in pozitivno povezanost.  

Ugotavljamo (preglednica 34), da je spremenljivka HITREJŠE NAPREDOVANJE – CILJI 

povezana z ostalimi; najvišjo povezavo dosega s spremenljivko AKCELERACIJA (r = 0,124*, 

korelacija je statistično značilna s stopnjo značilnosti 0,05). Iz tega lahko izpeljemo, da učitelji, ki 

učencem, ki zmorejo več, omogočajo hitrejše napredovanje v usvajanju ciljev, tudi omogočajo 

akceleracijo.   

 

Povezanost manifestne spremenljivke AKCELERACIJA je opisana pri ostalih spremenljivkah. 

Ugotavljamo (preglednica 34), da se spremenljivka AKCELERACIJA povezuje z ostalimi; najvišjo 

povezavo dosega s spremenljivko MOTIVACIJA INDIVIDUALIZIRANO (r = 0,169**, korelacija 

je statistično značilna s stopnjo značilnosti 0,01). Iz tega lahko izpeljemo, da učitelji, ki učencem, ki 

zmorejo več, omogočajo akceleracijo, posvečajo pozornost individualizaciji že v fazi motivacije 

/priprave na branje.  

 

Iz zaznanih povezav med spremenljivkami v korelacijski matriki DIDAKTIČNI PRISTOPI se 

je pokazalo, da so didaktični pristopi med seboj povezani in da učitelji, ki pristope uvajajo in 

izvajajo v eni fazi pouka književnosti, le-te izvajajo tudi v ostalih fazah, kar pomeni, da 

načrtovanje in izvajanje diferenciacije in individualizacije ni vezano na posamezno fazo 

pouka, pač pa na posameznega učitelja, ki pripisuje pomen diferenciaciji in jo s tem tudi 

izvaja ali pa obratno. Z ostalimi spremenljivkami se najmanj povezujeta dve – priročniki in 

akceleracija. Predvidevali smo namreč, da učitelji, ki pripisujejo velik pomen priročnikom, 

pripisujejo manj pomena difenciacijskim ukrepom, saj priročniki za delo pri pouku 

književnosti največkrat prinašajo navodila in priporočila za delo s celotnim razredom in manj 

predvidevajo individualizirane in diferenciacijske didaktične pristope. Te povezave se niso 

pokazale. Nepovezanost akceleracije (tudi spremenljivka hitrejše napredovanje v usvajanju 
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ciljev je neznatno povezana z ostalimi) z ostalimi pristopi pa je pričakovana, saj kot smo 

ugotavljali na več mestih te raziskave, se ukrepi hitrejšega napredovanja v naši šoli premalo 

realizirajo, kar so potrdile že predhodne raziskave (npr. Bezić, Deutsch idr. 2008, 2011) in o 

katerih piše tudi Bela knjiga (2011), ko nakazuje, da bi bilo treba razredno in predmetno 

akceleracijo po vertikali bolj izkoriščati. Vse to kaže, da se učitelji, kljub temu da 

diferencirajo pristope, metode, vsebine – besedila, radikalnih pristopov, ki zahtevajo jasne in 

odločne rešitve, ki se povezujejo z ostalimi učitelji na šoli, poslužujejo v manjši meri.  
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Preglednica 34: Pearsonovi koeficienti in njihove statistične značilnosti povezanosti med spremenljivkami v sklopu – didaktični pristopi 
 

Pearsonov koeficient korelacije (nad diagonalo) in Spearmanov 

koeficient korelacije rangov (pod diagonalo) 

 

(1) 

PREDZNANJE 

(2) 

ENAKABES 

(3) 

DALJŠABES 

(4) 

ZAHTEVBES 

(5) 

SAMOSDELO 

(6) 

IZBIRABES 

(7) 

HOMOGE 

(8) 

INDIVIDUAL 

(9) 

DOMAČE 

(10) 

MOTIVACIND 

(11) 

INTERTDIF 

(12) 

POUSTZAHT 

 

(13) 

PRIROČNIKI 

(14) 

HITNAPCIL 

 

(15) 

AKCELERA 

Pri načrtovanju ciljev pouka književnosti upoštevam predznanje 

učencev.  (1) 
1 -0,037 0,290(**) 0,047 0,193(**) 0,110 0,072 0,237(**) 0,172(**) 0,220(**) 0,221(**) 0,238(**) -0,098 0,208(**) -0,043 

Vsi učenci v razredu berejo ista besedila, le da  naloge ob njih 

diferenciram.  (2) -0,023 1 -0,030 0,160(**) -0,070 0,032 0,088 0,093 0,184(**) 0,066 -0,013 0,135(*) 0,193(**) -0,171(**) 0,017 

Učencem, ki zmorejo več, omogočim, da berejo daljša 

besedila/odlomke kot ostali učenci (prilagojena njihovemu 

predznanju).  (3) 
0,289(**) -0,017 1 0,390(**) 0,318(**) 0,399(**) 0,313(**) 0,293(**) 0,150(**) 0,296(**) 0,255(**) 0,261(**) -0,014 0,298(**) -0,015 

Učencem, ki zmorejo več, omogočim, da berejo zahtevnejša 

besedila istega avtorja  kot ostali učenci.  (4) 0,002 0,205(**) 0,358(**) 1 0,198(**) 0,461(**) 0,281(**) 0,262(**) 0,145(*) 0,330(**) 0,217(**) 0,275(**) 0,168(**) 0,094 0,095 

Učence, ki zmorejo več na literarnem področju, večkrat prepuščam 

samostojnemu delu.  (5) 0,221(**) -0,084 0,327(**) 0,188(**) 1 0,287(**) 0,137(*) 0,181(**) 0,166(**) 0,125(*) 0,277(**) 0,198(**) -0,042 0,227(**) 0,027 

Učencem, ki zmorejo več, omogočim, da izbirajo besedila, ki jih 

sami predlagajo oz. izberejo.  (6) 0,112 0,029 0,385(**) 0,436(**) 0,285(**) 1 0,319(**) 0,305(**) 0,188(**) 0,320(**) 0,387(**) 0,324(**) 0,020 0,149(**) 0,072 

Učence delim v  homogene skupine in naloge prilagodim njihovim  

sposobnostim.  (7) 0,098 0,097 0,305(**) 0,253(**) 0,123(*) 0,299(**) 1 0,347(**) 0,197(**) 0,229(**) 0,242(**) 0,230(**) 0,037 0,137(*) -0,002 

Učenci, ki na literarnem področju zmorejo več, dobijo individualne 

posebne zadolžitve pri pouku.  (8) 0,213(**) 0,097 0,253(**) 0,246(**) 0,174(**) 0,296(**) 0,347(**) 1 0,397(**) 0,351(**) 0,289(**) 0,382(**) 0,074 0,219(**) -0,041 

Učenci, ki na literarnem področju zmorejo več,  dobijo individualne 

posebne zadolžitve za domače delo.  (9) 0,167(**) 0,166(**) 0,176(**) 0,188(**) 0,191(**) 0,190(**) 0,160(**) 0,381(**) 1 0,265(**) 0,252(**) 0,299(**) 0,160(**) 0,055 -0,017 

V fazi  priprave/motivacije  na branje pripravim individualne naloge 

za učence, ki zmorejo več.  (10) 0,203(**) 0,084 0,257(**) 0,290(**) 0,118(*) 0,325(**) 0,233(**) 0,327(**) 0,287(**) 1 0,347(**) 0,266(**) 0,043 0,129(*) 0,162(**) 

Učenci, ki zmorejo več, dobijo v fazi interpretacije besedila  

diferencirana vprašanja/naloge.  (11) 0,223(**) 0,010 0,230(**) 0,192(**) 0,270(**) 0,344(**) 0,201(**) 0,266(**) 0,264(**) 0,325(**) 1 0,500(**) 0,040 0,179(**) 0,058 

Učenci, ki zmorejo več, dobijo v fazi poustvarjanja prebranega 

besedila  zahtevnejše naloge.  (12) 0,223(**) 0,144(*) 0,249(**) 0,285(**) 0,218(**) 0,337(**) 0,194(**) 0,336(**) 0,328(**) 0,244(**) 0,487(**) 1 0,135(*) 0,253(**) 0,060 

Za načrtovanje in izvajanje pouka književnosti uporabljam že 

pripravljene priročnike in sledim tam predlaganim dejavnostim.  

(13) 
-0,106 0,201(**) -0,011 0,208(**) -0,076 0,027 0,024 0,070 0,178(**) 0,054 0,068 0,157(**) 1 -0,083 -0,021 

Učencem, ki zmorejo več na literarnem področju, omogočamo 

hitrejše napredovanje pri usvajanju učnih ciljev.  (14) 0,186(**) -0,175(**) 0,300(**) 0,095 0,257(**) 0,160(**) 0,146(*) 0,224(**) 0,078 0,116(*) 0,186(**) 0,238(**) -0,046 1 0,124(*) 

Učencem, ki zmorejo več na literarnem področju, omogočamo 

hitrejše napredovanje na literarnem področju (obiskovanje pouka 

slovenščine v višjih razredih – akceleracija).  (15) -0,028 0,008 0,030 0,104 0,029 0,136(*) 0,032 0,015 0,046 0,169(**) 0,080 0,099 -0,054 0,140(*) 1 

Preglednica 34 
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3.2.2 Analiza povezanosti spremenljivk znotraj sklopa NALOGE UČITELJA 

 

Preglednica 35 prikazuje Pearsonove koeficente korelacije in njihovo statistično značilnost 

povezanosti na nivoju spremenljivk v sklopu NALOGE UČITELJA. V preglednici je nakazana  

stopnja značilnosti za tveganje, in sicer korelacije, ki so statistično značilne s stopnjo 

značilnosti 0,01 kot **.  

 

Povezanost manifestne spremenljivke KONCEPT z naslednjimi spremenljivkami: 

- literatura: korelacijski koeficient je  0,364, kar kaže na šibko povezanost – korelacija je torej šibka in pozitivna;  

- oblike individualizacije in diferenciacije: korelacijski koeficient je 0,416, kar kaže na zmerno in pozitivno 

povezanost; 

- načrtovanje: korelacijski koeficient je 0,393, kar kaže na nizko in pozitivno povezanost;  

- razgovori: korelacijski koeficient je 0,355, kar kaže na šibko in pozitivno povezavo; 

- portfolio: korelacijski koeficient je 0,405, kar kaže na zmerno povezanost – korelacija je srednja in pozitivna;  

- povratna informacija: korelacijski koeficient je 0,245, kar kaže na nizko povezanost – korelacija je nizka in 

pozitivna; 

- močna/šibka področja: korelacijski koeficient je 0,331, kar kaže na šibko povezanost – korelacija je nizka in 

pozitivna; 

- opazovanje funkcioniranja v skupini: korelacijski koeficient je 0,284, kar kaže na šibko povezanost – korelacija 

je nizka in pozitivna: 

- opazovanje čustvovanja: korelacijski koeficient je 0,422, kar kaže na zmerno povezanost – korelacija je srednja 

in pozitivna; 

- predlog evidentiranja: korelacijski koeficient je 0,602, kar kaže na zmerno povezanost – korelacija je srednja  in 

pozitivna; 

- ocenjevalne lestvice: korelacijski koeficient je 0,409 – korelacija je srednja in pozitivna. 

 

Ugotavljamo (preglednica 35), da je manifestna spremenljivka KONCEPT povezana z vsemi 

ostalimi; najvišjo povezavo dosega s spremenljivko PREDLOG EVIDENTIRANJA (r = 0,602**, 

korelacija je statistično značilna s stopnjo značilnosti 0,01), najnižjo pa s spremenljivko 

POVRATNA INFORMACIJA (r = 0,245**). Na osnovi pozitivne povezave s spremenljivko 

PREDLOG EVIDENTIRANJA lahko sklepamo, da učitelji, ki poznajo in upoštevajo  Koncept 

odkrivanja in dela z nadarjenimi v osnovni šoli, tudi v večji meri udejanjajo možnost oblikovanja 

predloga za nadarjenega učenca, obenem je pri teh učiteljih manj povezave s stalno povratno 

informacijo učencu za njegovo delo. Razlog je iskati v konceptu, ki določa vsebinske in 

organizacijske vidike procesa odkrivanja in dela z nadarjenimi, manj pa se dotika didaktično 

pedagoških načel.  
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Analiza povezav spremenljivke KONCEPT pokaže, da so korelacije s statistično značilnostjo pri 

stopnji 0,01 močnejše tudi pri spremenljivkah OBLIKE INDIVIDUALIZACIJE IN 

DIFERENCIACIJE (r = 0,416**), PORTFOLIO (r = 0,405**), OPAZOVANJE ČUSTVOVANJA 

(r = 0,422**) in OCENJEVALNE LESTVICE (r = 0,409**). Iz tega lahko izpeljemo, da učitelji, ki 

poznajo in upoštevajo Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi v osnovni šoli tudi načrtujejo oblike 

individualizacije in diferenciacije, vključujejo portfolio učenca, opazujejo čustvovanje in vidijo 

pomen v ocenjevalnih lestvicah nadarjenosti. Vse te spremenljivke so tudi vsebinsko nakazane v 

Konceptu.   

 

Povezanost manifestne spremenljivke LITERATURA z naslednjimi spremenljivkami: 

- oblike individualizacije in diferenciacije: korelacijski koeficient je 0,297, kar kaže na nizko in pozitivno 

povezanost; 

- načrtovanje: korelacijski koeficient je 0,346, kar kaže na nizko in pozitivno povezanost;  

- razgovori: korelacijski koeficient je 0,435, kar kaže na zmerno in pozitivno povezavo; 

- portfolio: korelacijski koeficient je 0,351, kar kaže na nizko povezanost – korelacija je šibka in pozitivna;  

- povratna informacija: korelacijski koeficient je 0,274, kar kaže na nizko povezanost – korelacija je nizka in 

pozitivna; 

- močna/šibka področja: korelacijski koeficient je 0,398, kar kaže na šibko povezanost – korelacija je nizka in 

pozitivna; 

- opazovanje funkcioniranja v skupini: korelacijski koeficient je 0,389, kar kaže na šibko povezanost – korelacija 

je nizka in pozitivna: 

- opazovanje čustvovanja: korelacijski koeficient je 0,366, kar kaže na nizko povezanost – korelacija je šibka in 

pozitivna; 

- predlog evidentiranja: korelacijski koeficient je 0,350, kar kaže na zmerno povezanost – korelacija je srednja  in 

pozitivna; 

- ocenjevalne lestvice: korelacijski koeficient je 0,297 – korelacija je nizka  in pozitivna.  

 

Ugotavljamo (preglednica 35), da je spremenljivka LITERATURA povezana z vsemi ostalimi; 

najvišjo povezavo dosega s spremenljivko RAZGOVOR  (r = 0,435**, korelacija je statistično 

značilna s stopnjo značilnosti 0,01), najnižjo pa s spremenljivko POVRATNA INFORMACIJA  (r = 

0,274**). Na osnovi pozitivne povezave s spremenljivko LITERATURA lahko sklepamo, da 

učitelji, ki spremljajo strokovno literaturo na področju nadarjenosti, pripisujejo pomen tudi 

informacijam, ki jih o učencu dobijo v razgovorih z drugimi učitelji, manj pa vključujejo stalno 

povratno informacijo o delu učenca v proces.  

 

Povezanost manifestne spremenljivke OBLIKE INDIVIDUALIZACIJE IN DIFERENCIACIJE  z 

naslednjimi spremenljivkami: 

- načrtovanje: korelacijski koeficient je 0,685, kar kaže na srednjo in pozitivno povezanost;  
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- razgovori: korelacijski koeficient je 0,317, kar kaže na nizko in pozitivno povezavo; 

- portfolio: korelacijski koeficient je 0,375, kar kaže na nizko povezanost – korelacija je šibka in pozitivna;  

- povratna informacija: korelacijski koeficient je 0,322, kar kaže na nizko povezanost – korelacija je nizka in 

pozitivna; 

- močna/šibka področja: korelacijski koeficient je 0,274, kar kaže na šibko povezanost – korelacija je nizka in 

pozitivna; 

- opazovanje funkcioniranja v skupini: korelacijski koeficient je 0,222, kar kaže na šibko povezanost – korelacija 

je nizka in pozitivna: 

- opazovanje čustvovanja: korelacijski koeficient je 0,388, kar kaže na nizko povezanost – korelacija je šibka in 

pozitivna; 

- predlog evidentiranja: korelacijski koeficient je 0,499, kar kaže na zmerno povezanost – korelacija je srednja  in 

pozitivna; 

- ocenjevalne lestvice: korelacijski koeficient je 0,247 – korelacija je nizka  in pozitivna.  

Preglednica 35 kaže, da je spremenljivka OBLIKE INDIVIDUALIZACIJE IN DIFERENCIACIJE 

povezana z ostalimi; najvišjo povezavo dosega s spremenljivko NAČRTOVANJE (r = 0,685**, 

korelacija je statistično značilna s stopnjo značilnosti 0,01), najnižjo pa s spremenljivko 

OPAZOVANJE V SKUPINI (r = 0,222**). Na osnovi teh povezav lahko sklepamo, da učitelji, ki 

pri pouku književnosti za potencialno nadarjenega učenca izvajajo različne oblike individualizacije 

in diferenciacije, le-to tudi v večji meri načrtujejo.  

Analiza povezav spremenljivke OBLIKE INDIVIDUALIZACIJE IN DIFERENCIACIJE pokaže, da 

se zmernejša korelacija s statistično značilnostjo pri stopnji 0,01 nakazuje tudi pri spremenljivki 

PREDLOG EVIDENTIRANJA. Iz tega sklepamo, da učitelji, ki pri pouku književnosti za 

potencialno nadarjenega učenca izvajajo različne oblike individualizacije in diferenciacije, 

pripisujejo večji pomen predlogu evidentiranja, kar izhaja iz Koncepta odkrivanja in dela z 

nadarjenimi v osnovni šoli, ki oblike notranje diferenciacije in individualizacije tudi posebej 

opredeljuje.  

 

Povezanost manifestne spremenljivke NAČRTOVANJE z naslednjimi spremenljivkami: 

- razgovori: korelacijski koeficient je 0,316, kar kaže na nizko in pozitivno povezavo; 

- portfolio: korelacijski koeficient je 0,357, kar kaže na nizko povezanost – korelacija je šibka in pozitivna;  

- povratna informacija: korelacijski koeficient je 0,358, kar kaže na nizko povezanost – korelacija je nizka in 

pozitivna; 

- močna/šibka področja: korelacijski koeficient je 0,336, kar kaže na šibko povezanost – korelacija je nizka in 

pozitivna; 

- opazovanje funkcioniranja v skupini: korelacijski koeficient je 0,300, kar kaže na šibko povezanost – korelacija 

je nizka in pozitivna: 

- opazovanje čustvovanja: korelacijski koeficient je 0,36, kar kaže na srednjo povezanost – korelacija je zmerna in 

pozitivna; 
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- predlog evidentiranja: korelacijski koeficient je 0,454, kar kaže na zmerno povezanost – korelacija je srednja  in 

pozitivna; 

- ocenjevalne lestvice: korelacijski koeficient je 0,217 – korelacija je nizka  in pozitivna.  

 

Iz korelacijske matrike Pearsonovih koeficientov (preglednica 35) lahko razberemo, da je 

spremenljivka NAČRTOVANJE povezana z ostalimi; najvišjo povezavo dosega s spremenljivko 

PREDLOG EVIDENTIRANJA (r = 0,454**, korelacija je statistično značilna s stopnjo značilnosti 

0,01), najnižjo pa s spremenljivko OCENJEVALNE LESTVICE (r = 0,217**). Na osnovi pozitivne 

povezave s spremenljivko NAČRTOVANJE lahko ugotavljamo, da učitelji, ki pri pouku 

književnosti načrtujejo individualne značilnosti in potrebe potencialno nadarjenega učenca, 

pripisujejo večji pomen oblikovanju predloga za evidentiranje nadarjenega otroka, v manjši meri pa 

pripisujejo pomen ocenjevalnim lestvicam.  

 

Povezanost manifestne spremenljivke RAZGOVOR z naslednjimi spremenljivkami: 

- portfolio: korelacijski koeficient je 0,369, kar kaže na nizko povezanost – korelacija je šibka in pozitivna;  

- povratna informacija: korelacijski koeficient je 0,421, kar kaže na srednjo povezanost – korelacija je zmerna in 

pozitivna; 

- močna/šibka področja: korelacijski koeficient je 0,435, kar kaže na srednjo povezanost – korelacija je zmerna in 

pozitivna; 

- opazovanje funkcioniranja v skupini: korelacijski koeficient je 0,490, kar kaže na zmerno povezanost – 

korelacija je srednja in pozitivna: 

- opazovanje čustvovanja: korelacijski koeficient je 0,418,  kar kaže na srednjo povezanost – korelacija je zmerna 

in pozitivna; 

- predlog evidentiranja: korelacijski koeficient je 0,293, kar kaže na nizko povezanost – korelacija je šibka in 

pozitivna; 

- ocenjevalne lestvice: korelacijski koeficient je 0,312 – korelacija je nizka in pozitivna.  

Ugotavljamo (preglednica 35), da je spremenljivka RAZGOVOR povezana z ostalimi;  

najvišjo povezavo dosega s spremenljivko OPAZOVANJE FUNKCIONIRANJA V SKUPINI (r = 

0,490**, korelacija je statistično značilna s stopnjo značilnosti 0,01), najnižjo pa s spremenljivko 

PREDLOG EVIDENTIRANJA (r = 0,293**). Na osnovi pozitivne povezave s spremenljivko 

RAZGOVOR lahko sklepamo, da učitelji, ki pri načrtovanju in izvajanju dela s potencialno 

nadarjenim učencem upoštevajo mnenja drugih učiteljev, v to delo vključujejo tudi informacije, ki 

jih dobijo z opazovanjem otrokovega funkcioniranja v skupini. Iz tega bi lahko izpeljali, da se ti 

učitelji zavedajo celostne obravnave otroka v procesu odkrivanja nadarjenosti.  

Analiza povezav spremenljivke RAZGOVOR pokaže, da se zmerne korelacije s statistično 

značilnostjo pri stopnji 0,01 nakazujejo tudi pri spremenljivkah POVRATNA INFORMACIJA  (r = 

0,421**), MOČNA IN ŠIBKA PODROČJA (r = 0,435**) in OPAZOVANJE ČUSTVOVANJA (r = 
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0,436**). Iz tega lahko potrdimo prejšnji sklep o celostni obravnavi otroka, saj učitelji, ki pri 

načrtovanju in izvajanju dela s potencialno nadarjenim učencem upoštevajo mnenja drugih učiteljev, 

v to delo vključujejo tudi informacije, ki jih dobijo z opazovanjem čustvovanja v skupini, s 

spremljanjem otrokovih močnih in šibkih področij in da otroku dajejo tudi sprotne povratne 

informacije o njegovem delu.  

 

Povezanost manifestne spremenljivke PORTFOLIO z naslednjimi spremenljivkami: 

- povratna informacija: korelacijski koeficient je 0,336, kar kaže na šibko povezanost – korelacija je nizka in 

pozitivna; 

- močna/šibka področja: korelacijski koeficient je 0,414, kar kaže na srednjo povezanost – korelacija je zmerna in 

pozitivna; 

- opazovanje funkcioniranja v skupini: korelacijski koeficient je 0,324, kar kaže na šibko povezanost – korelacija 

je nizka  in pozitivna: 

- opazovanje čustvovanja: korelacijski koeficient je 0,384,  kar kaže na nizko  povezanost – korelacija je šibka in 

pozitivna; 

- predlog evidentiranja: korelacijski koeficient je 0,432, kar kaže na zmerno povezanost – korelacija je srednja in 

pozitivna; 

- ocenjevalne lestvice: korelacijski koeficient je 0,336,  korelacija je nizka in pozitivna.  

Iz korelacijske matrike Pearsonovih koeficientov (preglednica 35) lahko razberemo, da je 

spremenljivka PORTFOLIO povezana z ostalimi; najvišjo povezavo dosega s spremenljivko 

PREDLOG EVIDENTIRANJA (r = 0,432**, korelacija je statistično značilna s stopnjo značilnosti 

0,01), najnižjo pa s spremenljivko OPAZOVANJE SKUPINE (r = 0,324**). Na osnovi pozitivne 

povezave s spremenljivko PORTFOLIO lahko ugotavljamo, da učitelji, ki pri pouku književnosti 

vodijo portfolio za učenca, ki kaže znake nadarjenosti, pripisujejo predlogu evidentiranja večji 

pomen, v manjši meri pa ti učitelji povezujejo delo z opazovanjem otrokovega funkcioniranja v 

skupini.  

 

Povezanost manifestne spremenljivke POVRATNA INFORMACIJA z naslednjimi spremenljivkami: 

- močna/šibka področja: korelacijski koeficient je 0,587,  kar kaže na srednjo povezanost – korelacija je zmerna in 

pozitivna; 

- opazovanje funkcioniranja v skupini: korelacijski koeficient je 0,518, kar kaže na srednjo povezanost – 

korelacija je zmerna in pozitivna: 

- opazovanje čustvovanja: korelacijski koeficient je 0,498,  kar kaže na srednjo povezanost – korelacija je zmerna 

in pozitivna; 

- predlog evidentiranja: korelacijski koeficient je 0,253, kar kaže na nizko povezanost – korelacija je šibka in 

pozitivna; 

- ocenjevalne lestvice: korelacijski koeficient je 0,232,  korelacija je nizka in pozitivna.  
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Ugotavljamo (preglednica 35), da je spremenljivka POVRATNA INFORMACIJA povezana z 

ostalimi; najvišjo povezavo dosega s spremenljivko MOČNA IN ŠIBKA PODROČJA (r = 0,587**, 

korelacija je statistično značilna s stopnjo značilnosti 0,01), najnižjo pa s spremenljivko 

OCENJEVALNE LESTVICE (r = 0,232**). Na osnovi pozitivne povezave s spremenljivko 

POVRATNA INFORMACIJA lahko sklepamo, da učitelji, ki pri pouku književnosti učencem 

nudijo stalno povratno informacijo o njihovem delu, tudi upoštevajo in spremljajo otrokova močna 

in šibka področja. Predvidevamo, da le-ta vključujejo v povratno informiranje in s tem spremljajo 

razvoj močnih in odpravljanje šibkih področij. Zanimiva je nizka povezava z ocenjevalnimi 

lestvicami, kar lahko pomeni, da učitelji, ki vključujejo več formativnega vidika v pouk, manjši 

pomen pripisujejo ocenjevanju, ki je določeno »od zunaj«, vendar bi to povezavo veljalo natančneje 

raziskati v nadaljnjih raziskavah.  

Analiza povezav spremenljivke POVRATNA INFORMACIJA pokaže, da se srednje močne 

korelacije s statistično značilnostjo pri stopnji 0,01 nakazujejo tudi pri spremenljivkah 

OPAZOVANJE SKUPINE in OPAZOVANJE ČUSTVOVANJA. Iz tega sklepamo, da pri pouku 

književnosti, kjer imajo učenci na voljo stalno povratno informacijo o svojem delu, učitelji 

upoštevajo tudi informacije, ki jih pridobijo z opazovanjem otroka v skupini in z opazovanjem 

njegovega čustvovanja, kar je v skladu s teorijo učinkovite povratne informacije, ki naj otroku pove, 

kaj je naredil, kako je to naredil in kaj naj naredi v nadaljnih korakih, da bo napredoval v razvoju 

svojega znanja in veščin.   

 

Povezanost manifestne spremenljivke MOČNA IN ŠIBKA PODROČJA z naslednjimi spremenljivkami: 

- opazovanje funkcioniranja v skupini: korelacijski koeficient je 0,614, kar kaže na srednjo povezanost – 

korelacija je zmerna in pozitivna; 

- opazovanje čustvovanja: korelacijski koeficient je 0,647,  kar kaže na srednjo povezanost – korelacija je zmerna 

in pozitivna; 

- predlog evidentiranja: korelacijski koeficient je 0,378, kar kaže na nizko povezanost – korelacija je šibka in 

pozitivna; 

- ocenjevalne lestvice: korelacijski koeficient je 0,256,  korelacija je nizka in pozitivna.  

Ugotavljamo (preglednica 35), da je spremenljivka MOČNA IN ŠIBKA PODROČJA povezana z 

ostalimi; najvišjo povezavo dosega s spremenljivko OPAZOVANJE ČUSTVOVANJA (r = 0,647**, 

korelacija je statistično značilna s stopnjo značilnosti 0,01), najnižjo pa s spremenljivko 

OCENJEVALNE LESTVICE  (r = 0,256*). Na osnovi pozitivne povezave s spremenljivko 

MOČNA IN ŠIBKA PODROČJA lahko sklepamo, da učitelji, ki pri pouku književnosti upoštevajo 

in spremljajo otrokova močna in šibka področja v izvajanju VI procesa, tudi upoštevajo informacije, 

ki jih dobijo z opazovanjem otrokovega čustvovanja, kar potrdi tudi srednje močna povezava 

spremenljivke MOČNA IN ŠIBKA PODROČJA s spremenljivko OPAZOVANJE SKUPINE (r = 
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0,614**). Manj pa se spremljanje močnih in šibkih področij povezuje z ocenjevanjem na osnovi 

ocenjevalnih lestvic nadarjenosti. Upoštevanje močnih in šibkih področij se torej povezuje s celostno 

obravnavo otroka, kar kažejo tudi povezave z drugimi spremenljivkami.  

 

Povezanost manifestne spremenljivke OPAZOVANJE SKUPINE z naslednjimi spremenljivkami: 

- opazovanje čustvovanja: korelacijski koeficient je 0,681,  kar kaže na srednjo povezanost – korelacija je zmerna 

in pozitivna; 

- predlog evidentiranja: korelacijski koeficient je 0,355, kar kaže na nizko povezanost – korelacija je šibka in 

pozitivna; 

- ocenjevalne lestvice: korelacijski koeficient je 0,323,  korelacija je nizka in pozitivna.  

Preglednica 35 kaže, da je spremenljivka OPAZOVANJE SKUPINE povezana z ostalimi; najvišjo 

povezavo dosega s spremenljivko OPAZOVANJE ČUSTVOVANJA (r = 0,681**, korelacija je 

statistično značilna s stopnjo značilnosti 0,01), najnižjo pa s spremenljivko OCENJEVALNE 

LESTVICE (r = 0,323*). Na osnovi pozitivne povezave s spremenljivko OPAZOVANJE SKUPINE 

lahko sklepamo, da učitelji, ki pri pouku književnosti upoštevajo in spremljajo otrokovo 

funkcioniranje v skupini, tudi upoštevajo informacije, ki jih dobijo z opazovanjem otrokovega 

čustvovanja. Manj pa se spremljanje močnih in šibkih področij povezuje z ocenjevanjem na osnovi 

ocenjevalnih lestvic nadarjenosti.  

 

Povezanost manifestne spremenljivke OPAZOVANJE ČUSTVOVANJA z naslednjimi spremenljivkami: 

- predlog evidentiranja: korelacijski koeficient je 0,562, kar kaže na zmerno povezanost – korelacija je srednja in 

pozitivna; 

- ocenjevalne lestvice: korelacijski koeficient je 0,258,  korelacija je nizka in pozitivna.  

Preglednica 35 kaže, da je spremenljivka OPAZOVANJE ČUSTVOVANJA povezana z ostalimi; 

najvišjo povezavo dosega s spremenljivko PREDLOG EVIDENTIRANJA (r = 0,562**, korelacija 

je statistično značilna s stopnjo značilnosti 0,01), najnižjo pa s spremenljivko OCENJEVALNE 

LESTVICE (r = 0,258*). Na osnovi pozitivne povezave s spremenljivko OPAZOVANJE 

ČUSTVOVANJA lahko sklepamo, da učitelji, ki pri pouku književnosti upoštevajo in spremljajo 

otrokovo čustvovanje, te informacije upoštevajo, tudi ko oblikujejo predlog evidentiranja otroka kot 

nadarjenega. 

 

 

 

 

 

 



 

379 

 

Povezanost manifestne spremenljivke PREDLOG EVIDENTIRANJA z naslednjimi spremenljivkami: 

- ocenjevalne lestvice: korelacijski koeficient je 0,593,  korelacija je zmerna in pozitivna.  

Ugotavljamo (preglednica 35), da je spremenljivka PREDLOG EVIDENTIRANJA povezana z 

ostalimi; najvišjo povezavo dosega s spremenljivko OCENJEVALNE LESTVICE (r = 0,593*, 

korelacija je statistično značilna s stopnjo značilnosti 0,01). Iz tega lahko izpeljemo, da učitelji, ki 

pripisujejo pomen pripravi predloga za evidentiranje učenca, tudi v večji meri pripisujejo pomen  

ocenjevalnim lestvicam za odkrivanje nadarjenosti.  

 

Povezanost manifestne spremenljivke OCENJEVALNE LESTVICE  je opisana pri ostalih spremenljivkah. 

Iz preglednice 35 lahko razberemo, da se spremenljivka OCENJEVALNE LESTVICE povezuje z 

ostalimi; najvišjo povezavo dosega s spremenljivko PREDLOG EVIDENTIRANJA (r = 0,567**, 

korelacija je statistično značilna s stopnjo značilnosti 0,01). Iz tega lahko sklepamo, da je proces 

identifikacije največkrat povezan z izpolnjevanjem lestvic nadarjenosti na posameznem področju, saj 

tudi Koncept določa, da se identifikacija začne ob koncu tretjega razreda (oddaja predloga učitelja) 

in eden od korakov je tudi izpolnjevanje ocenjevalnih lestvic.   

 

Iz analize povezav med spremenljivkami v korelacijski matriki NALOGE UČITELJA se je 

pokazalo, da so med navedenimi nalogami najbolj povezane tiste, s katerimi se učitelji 

srečujejo v procesu priprave predloga za evidentiranje učenca in ki jih določa tudi Koncept 

(1999). Da bi ta predlog oblikovali ustrezno in korektno, je potrebna vsestranska zaznava, 

opazovanje in spremljanje otroka, zato se tudi pokaže močnejša povezanost z nalogami, ki 

pomenijo opazovanje in spremljanje otroka v procesu (opazovanje funkcioniranja v skupini, 

opazovanje čustvovanja, iskanje informacij v razgovorih z drugimi učitelji, ki poznajo 

otroka). Z ostalimi spremenljivkami je najmanj povezana spremenljivka literatura, kar 

ponovno potrjuje že ugotovljeno povezavo. Učitelji spremljanju strokovne literature na 

področju nadarjenosti ne pripisujejo visokega pomena za njihovo delo oz. le-te ne spremljajo.  
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Preglednica 35: Pearsonovi koeficienti in njihove statistične značilnosti povezanosti med spremenljivkami v sklopu – naloge učitelja 
 

 

Pearsonov koeficient korelacije (nad diagonalo) in 

Spearmanov koeficient korelacije rangov (pod diagonalo) 

 

(1) 

KONCEPT 
(2) 

LITERA 
(3) 

OBLIKIND 
(4) 

NAČRT 
(5) 

RAZGOVOR 
(6) 

PORTFOLIO 
(7) 

POVINF 
(8) 

MOČŠIB 
(9) 

OPSKUP 
(10) 

OPČUST 
(11) 

PREDEVID 
(12) 

OCENJLEST 

Poznavanje Koncepta o odkrivanju in delu z nadarjenimi 

učenci v osnovni šoli.  (1) 
1 0,364(**) 0,416(**) 0,393(**) 0,355(**) 0,405(**) 0,245(**) 0,331(**) 0,284(**) 0,422(**) 0,602(**) 0,409(**) 

Spremljanje strokovne literature na področju nadarjenosti.  

(2) 
0,372(**) 1 0,297(**) 0,346(**) 0,435(**) 0,351(**) 0,274(**) 0,398(**) 0,389(**) 0,366(**) 0,350(**) 0,297(**) 

Načrtovanje oblik individualizacije in diferenciacije za 

učenca, ki kaže znake nadarjenosti.  (3) 
0,426(**) 0,336(**) 1 0,685(**) 0,317(**) 0,375(**) 0,322(**) 0,274(**) 0,222(**) 0,388(**) 0,499(**) 0,247(**) 

Procesno in vsebinsko načrtovanje pouka z upoštevanjem 

individualnih značilnosti in potreb otroka, ki kaže znake 

nadarjenosti.  (4) 
0,412(**) 0,381(**) 0,687(**) 1 0,316(**) 0,357(**) 0,358(**) 0,336(**) 0,300(**) 0,436(**) 0,454(**) 0,217(**) 

Razgovori z učitelji, ki se  srečujejo z učencem pri 

izvajanju drugih dejavnosti na šoli,  in upoštevanje 

njihovega mnenja.  (5) 
0,376(**) 0,430(**) 0,331(**) 0,333(**) 1 0,369(**) 0,421(**) 0,435(**) 0,490(**) 0,418(**) 0,293(**) 0,312(**) 

Vodenje portfolia ali mape dosežkov učenca, ki kaže 

znake nadarjenosti.  (6) 
0,396(**) 0,355(**) 0,381(**) 0,361(**) 0,373(**) 1 0,336(**) 0,414(**) 0,324(**) 0,384(**) 0,432(**) 0,336(**) 

Stalna povratna informacija učencu za njegovo delo.  (7) 
0,267(**) 0,302(**) 0,293(**) 0,337(**) 0,448(**) 0,345(**) 1 0,587(**) 0,518(**) 0,498(**) 0,253(**) 0,232(**) 

Upoštevanje in spremljanje otrokovih močnih in šibkih 

področij pri izvajanju VI procesa.  (8) 
0,321(**) 0,378(**) 0,279(**) 0,336(**) 0,429(**) 0,395(**) 0,622(**) 1 0,614(**) 0,647(**) 0,378(**) 0,256(**) 

Opazovanje otrokovega funkcioniranja v skupini.  (9) 
0,296(**) 0,362(**) 0,291(**) 0,341(**) 0,457(**) 0,337(**) 0,560(**) 0,610(**) 1 0,681(**) 0,355(**) 0,323(**) 

Opazovanje otrokovega čustvenega vedenja.  (10) 
0,418(**) 0,347(**) 0,450(**) 0,471(**) 0,411(**) 0,367(**) 0,531(**) 0,628(**) 0,742(**) 1 0,562(**) 0,258(**) 

Oblikovanje predloga za  evidentiranje nadarjenega 

učenca.  (11) 
0,563(**) 0,373(**) 0,551(**) 0,495(**) 0,285(**) 0,399(**) 0,286(**) 0,368(**) 0,422(**) 0,609(**) 1 0,593(**) 

Ocenjevanje nadarjenosti z ocenjevalnimi lestvicami.  

(12) 
0,386(**) 0,304(**) 0,245(**) 0,204(**) 0,279(**) 0,319(**) 0,232(**) 0,233(**) 0,313(**) 0,259(**) 0,567(**) 1 

 
**  Korelacija je statistično značilna pri stopnji 0,01 (2-delna). 
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3.2.3 Analiza povezanosti spremenljivk znotraj sklopa KRITERIJI IZBIRE 

 

Raziskali smo tudi povezanost med spremenljivkami učiteljevega pogleda na kriterije izbire 

otrok, ki bi lahko bili nadarjeni na literarnem področju, kar prikazuje preglednica 36. 

Ugotavljali smo, kako se posamezni kriteriji za izbiro učenca med seboj povezujejo glede na 

pomen, ki so jim ga pripisali učitelji. V preglednici je nakazana stopnja značilnosti za tveganje, 

in sicer korelacije, ki so statistično značilne s stopnjo značilnosti 0,01 kot **. 

 

Pri tem smo ugotovili, da se statistično značilno povezujejo s spremenljivko, ki smo jo 

poimenovali Učenec je motiviran za branje vseh vrst umetnostnih besedil (MOTIVIRAN), vse 

spremenljivke. Pozitivno, zmerno in statistično značilno se povezuje s spremenljivkami Učenec 

dobro pripoveduje obnovo literarnih besedil (PRIPOVED) (r = 0,495), Piše pesmi in/ali prozna 

besedila (PIŠE) (r = 0,446). Najšibkejša, a pozitivna je povezava s spremenljivko Učenec  

vztraja v dejavnosti (branju, pisanju, poslušanju, pripovedovanju) (VZTRAJA) (r = 0,174). 

Prav tako se z vsemi spremenljivkami pozitivno in statistično značilno povezuje spremenljivka 

Učenec dobro pripoveduje obnovo literarnih besedil (PRIPOVEDUJE). Najmočnejša je 

povezava s spremenljivko Piše pesmi in/ali prozna besedila (PIŠE) (r = 0,588), najšibkejša pa s 

spremenljivko Učenec literarnokritično misli (zna primerjati, vrednotiti, argumentirati) 

(KRITMIŠ) (r = 0,214). S spremenljivko, ki smo jo poimenovali Piše pesmi in/ali prozna 

besedila (PIŠE), se prav tako pozitivno povezujejo vse spremenljivke, ki označujejo kriterije 

izbire učencev, vendar so povezave nekoliko višje. Pozitivno in zmerno se PIŠE povezuje 

predvsem spremenljivkami Izstopa v pisanju domišljijskih spisov (DOMSPIS) (r = 0,470), 

Učenec literarnokritično misli (zna primerjati, vrednotiti, argumentirati) (KRITMIŠ) (r = 

0,338) in  Učenec ima inovativne, drugačne ideje glede razlage pomena besed (INOVIDEJE) (r 

= 0,138). Najnižja je povezava spremenljivke PIŠE s spremenljivko Učenec vztraja v dejavnosti 

(branju, pisanju, poslušanju, pripovedovanju) (VZTRAJA) (r = 0,169). S spremenljivko 

Učenec je motiviran za besedne in literarne igre (BESLITIGRE) se ponovno  statistično 

značilno povezujejo vsi. Pozitivno se z BESLITIGRE povezujejo predvsem Učenec vztraja v 

dejavnosti (branju, pisanju, poslušanju, pripovedovanju) (VZTRAJA) (r = 0,460). S 

spremenljivko kriterija izbire, ki smo ga poimenovali Učenec vztraja v dejavnosti (branju, 

pisanju, poslušanju, pripovedovanju) (VZTRAJA), so povezane vse ostale spremenljivke 

večinoma statistično značilne, vendar neznatne in pozitivne. Spremenljivka Izstopa v pisanju 

domišljijskih spisov (DOMSPIS) se pozitivno povezuje z vsemi, najmočneje s spremenljivko  
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Učenec ima inovativne, drugačne ideje glede razlage pomena besed (INOVIDEJE) (r = 0,644) 

in s spremenljivko Učenec literarnokritično misli (zna primerjati, vrednotiti, argumentirati) 

(KRITMIŠ) (r = 0,548). Tudi spremenljivka Učenec literarnokritično misli (zna primerjati, 

vrednotiti, argumentirati) (KRITMIŠ) se s spremenljivkami povezuje pozitivno in statistično 

značilno, vendar nizko, razen pri spremenljivki Učenec ima inovativne, drugačne ideje glede 

razlage pomena besed (INOVIDEJE), kjer je povezava zmerna (r = 0,643). Povezanost 

spremenljivke Učenec ima inovativne, drugačne ideje glede razlage pomena besed 

(INOVIDEJE)  je opisana pri ostalih spremenljivkah. 

     
Preglednica 36: Pearsonovi koeficienti in njihove statstične značilnosti povezanosti med spremenljivkami v 

sklopu –  kriteriji izbire 

 

 
**  Korelacija je statistično značilna pri stopnji 0,01 (2-delna). 
*  Korelacija je statistično značilna pri stopnji 0,05 (2-delna). 

 

Pregled korelacij v sklopu KRITERIJI IZBIRE je pokazal, da so povezave najvišje pri 

spremenljivki Piše pesmi in/ali prozna besedila. Iz tega sklepamo, da učitelji temu kriteriju 

pripisujejo visok pomen in ga vedno povezujejo z ostalimi kriteriji. Kot smo že na več mestih 

zapisali, učitelji največkrat izbirajo in presojajo nadarjenost učenca na področju književnosti 

na osnovi njegovih dosežkov in izdelkov v fazi poustvarjanja, poglabljanja doživetja. V tej 

fazi učenci največkrat pišejo pesmi in nova besedila. Na osnovi povezav znotraj sklopa 

KRITERIJI IZBIRE smo ugotovili, da se z ostalimi kriteriji najmanjkrat povezuje kriterij 

vztrajnost učenca, kar pomeni, da učitelji, ki pripisujejo veliko pomembnost ostalim 

kriterijem, za to, da nekega učenca evidentirajo kot nadarjenega, kriterija vztrajnosti ne vidijo 

 

 

Pearsonov koeficient korelacije (nad 

diagonalo) in Spearmanov koeficient 

korelacije rangov (pod diagonalo) 

 

(1) 

MOTIVIRAN 

(2) 

PRIPOVED 

(3) 

PIŠE 

(4) 

BESLITIGRE 

(5) 

VZTRAJA 

(7)  

DOMSPIS 

(8) 

KRITMIŠ 

(9) 

INOVIDEJE 

Učenec je motiviran za branje vseh 

vrst umetnostnih besedil.  (1) 1 0,495(**) 0,446(**) 0,279(**) 0,174(**) 0,335(**) 0,263(**) 0,351(**) 

Učenec dobro pripoveduje obnovo 

literarnih besedil.  (2) 
0,474(**) 1 0,586(**) 0,249(**) 0,291(**) 0,274(**) 0,214(**) 0,249(**) 

Piše pesmi in/ali prozna besedila.  

(3) 
0,418(**) 0,585(**) 1 0,313(**) 0,169(**) 0,470(**) 0,338(**) 0,338(**) 

Učenec  je motiviran za besedne in 

literarne igre.  (4) 
0,234(**) 0,230(**) 0,336(**) 1 0,460(**) 0,233(**) 0,265(**) 0,257(**) 

Učenec  vztraja v dejavnosti (branju, 

pisanju, poslušanju, 

pripovedovanju).  (5) 
0,225(**) 0,303(**) 0,160(**) 0,439(**) 1 0,161(**) 0,190(**) 0,171(**) 

Izstopa v pisanju domišljijskih 

spisov.  (7) 
0,348(**) 0,297(**) 0,452(**) 0,235(**) 0,175(**) 1 0,548(**) 0,644(**) 

Učenec literarnokritično misli (zna 

primerjati, vrednotiti, argumentirati).  

(8) 
0,255(**) 0,246(**) 0,360(**) 0,267(**) 0,173(**) 0,477(**) 1 0,643(**) 

Učenec ima inovativne, drugačne 

ideje glede razlage pomena besed.  

(9) 
0,344(**) 0,246(**) 0,350(**) 0,270(**) 0,180(**) 0,561(**) 0,573(**) 1 
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kot pomembnega. Če interpretacijo te povezave povežemo z rezultati, prikazanimi v 

preglednici 32, kjer so učitelji izrazili stališče, da je med vsemi podanimi kriteriji vztrajnost 

najmanj pomembna, lahko sklepamo, da se tej dimenziji otrokovega dela posveča premajhna 

pozornost v 1. VIO. O povezavi vztrajnosti z delom učencev, tudi na področju razvoja bralne 

zmožnosti, so pisali tudi S. Pečjak idr. (2006), ko navajajo rezultate raziskav, ki med drugim 

kažejo, da je bralna kompetentnost povezana s trudom in vztrajnostjo. Prav tako je vztrajnost 

povezana z inteligentnostjo, kar je podrobno raziskal H. Gardner (1983), ki je inteligentnost 

opredelil kot hipotetični konstrukt, ki se uporablja za opis širokega vedenja (kognitivne 

funkcije povezane s pozornostjo, vztrajnostjo, socialno odgovornostjo, zaznavno-motorično 

koordinacijo). To  nenazadnje potrjuje tudi Termanova študija talentov (Juriševič, 2006 po 

Gagne in StPere, 2002), ki je pokazala, da motivacija ni povezana z znanjem le v najožjem 

smislu, temveč so vztrajnost, oblikovani cilji, samozaupanje in neodvisnost od občutkov 

manjvrednosti kot motivacijske sestavine pomembni indikatorji življenjske uspešnosti. 

 Torej bi veljalo v delo z  nadarjenimi učenci za razvoj bralne zmožnosti na literarnem 

področju vlagati več pozornosti tudi pri elementu vztrajnost. 



384 

 

3.3 Analiza razlik med spremenljivkami 

 

Pogostost izvajanja posameznega didaktičnega pristopa in dejavnosti, naloge ali izbire kriterija 

smo prikazali s frekvenco in veljavnim pristopom. S t-testom za neodvisne spremenljivke smo 

ugotavljali statistično pomembnost razlik med aritmetičnimi sredinami za vsako posamezno 

spremenljivko glede na delovno dobo učiteljev, količino dodatnega izobraževanja in okolje šole, 

v kateri učitelj poučuje. Statistično pomembnost smo ocenili na stopnji tveganja p < 0,05.  

 

3.3.1 Analiza povezav glede na delovno dobo, količino dodatnega izobraževanja in 

okolje šole v sklopu didaktični pristopi pri pouku književnosti 

 

Zanimalo nas je, kakšne so razlike med učitelji glede na delovno dobo, količino dodatnega 

izobraževanja s področja nadarjenosti in glede na okolje šole pri izvajanju didaktičnih pristopov 

pri pouku književnosti in v dejavnostih razširjenega programa za to, da se omogoči učenčev 

napredek na področju bralne kompetence in s tem tudi zmožnosti recepcije književnih besedil. Za 

vsako posamezno spremenljivko smo poleg frekvence porazdelitev opravili t-test med 

aritmetičnimi sredinami za dve skupini (delovna doba učitelja do oz. nad 15 let; količina 

dodatnega izobraževanja do oz. več kot 8 ur izobraževanj ter mestno ali podeželsko okolje šole).  

 

 

Preglednica 37: Opisna statistika za skupine učiteljev z različnim obsegom delovne dobe glede izvajanja 

didaktičnih pristopov pri pouku književnosti in t-test razlik med aritmetičnimi sredinami 

 
do 15 let več kot 15 let t-test 

št. odg. povp. st. odkl. št. odg. povp. st. odkl. t sig. 

Pri načrtovanju ciljev pouka književnosti upoštevam 

predznanje učencev. PREDZNANJE 
105 3,89 0,812 194 4,12 0,714 -2,564 0,011 

Vsi učenci v razredu berejo ista besedila, le da  naloge 
ob njih diferenciram. ISTA BESEDILA 

105 3,74 0,785 194 3,93 0,789 -1,993 0,047 

Učencem, ki zmorejo več, omogočim, da berejo daljša 

besedila/odlomke kot ostali učenci (prilagojena 
njegovemu predznanju). 

DALJŠA BESEDILA 

105 3,83 0,713 194 4,07 0,802 -2,549 0,011 

Učencem, ki zmorejo več, omogočim, da berejo 

zahtevnejša besedila istega avtorja  kot ostali učenci. 

ZAHTEVNEJŠA BESEDILA 

105 3,54 0,931 194 3,73 0,888 -1,729 0,085 

Učence, ki zmorejo več na literarnem področju, večkrat 

prepuščam samostojnemu delu. 
SAMOSTOJNO DELO 

105 3,66 0,830 194 3,78 0,709 -1,321 0,188 

Učencem, ki zmorejo več, omogočim, da izbirajo 

besedila, ki jih sami predlagajo oz. izberejo. 
IZBIRA BESEDILA 

105 2,97 0,871 194 3,09 0,920 -1,062 0,289 

Učence delim v  homogene skupine in naloge 

prilagodim njihovim  sposobnostim. 

HOMOGENE SKUPINE 

105 3,44 0,771 194 3,59 0,723 -1,667 0,097 

Učenci, ki na literarnem področju zmorejo več, dobijo 

individualne posebne zadolžitve pri pouku. 

INDIVIDUALNE ZADOLŽITVE 

105 3,61 0,740 194 3,80 0,743 -2,165 0,031 
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Učenci, ki na literarnem področju zmorejo več,  dobijo 

individualne posebne zadolžitve za domače delo. 

DOMAČE DELO 

105 3,27 0,847 194 3,54 0,840 -2,691 0,008 

V fazi  priprave/motivacije  na branje pripravim 

individualne naloge za učence, ki zmorejo več. 
MOTIVACIJA INDIVIDUALIZIRANO 

105 2,80 0,848 194 2,91 0,888 -1,012 0,312 

Učenci, ki zmorejo več, dobijo v fazi interpretacije 

besedila  diferencirana vprašanja/naloge. 

INTERPRETACIJA DIFERENCIACIJA 

105 3,63 0,775 194 3,65 0,815 -0,215 0,830 

Učenci, ki zmorejo več, dobijo v fazi poustvarjanja 

prebranega besedila  zahtevnejše naloge. 

POUSTVARJANJE ZAHTEVNOST 

105 3,92 0,730 194 4,06 0,745 -1,540 0,125 

Za načrtovanje in izvajanje pouka književnosti 
uporabljam že pripravljene priročnike in sledim tam 

predlaganim dejavnostim. 

PRIROČNIKI 

105 3,49 0,822 194 3,68 0,713 -2,046 0,042 

Učencem, ki zmorejo več na literarnem področju, 

omogočamo hitrejše napredovanje pri usvajanju učnih 

ciljev. 
HITREJŠE NAPREDOVANEJ – CILJI 

105 3,30 1,100 194 3,62 1,012 -2,598 0,010 

Učencem, ki zmorejo več na literarnem področju, 

omogočamo hitrejše napredovanje na literarnem 

področju (obiskovanje pouka slovenščine v višjih 
razredih – akceleracija). 

AKCELERACIJA 

105 1,77 1,187 194 1,56 0,910 1,615 0,108 

 

V preglednici 37 predstavljeni rezultati kažejo, da so razlike v pogostosti izvajanja didaktičnih 

pristopov pri pouku književnosti glede na delovno dobo učitelja. Učitelji z do 15 leti delovne 

dobe izkazujejo stališče, da se najpogosteje poslužujejo pristopa zahtevnejših nalog za učence, ki 

zmorejo več, v fazi poustvarjanja besedila (x̄ = 3,92), najmanj pa možnosti akceleracije oz. 

hitrejšega napredovanja učencev na literarnem področju (x̄ = 1,77). Medtem ko učitelji z več kot 

15 leti delovnih izkušenj najpogosteje pristopajo tako, da v načrtovanju upoštevajo predznanje 

učencev (x̄ = 4,12), prav tako pa se najmanj poslužujejo možnosti akceleracije (x̄ = 1,56). 

Rezultati so tudi pokazali, da se vseh didaktičnih pristopov pogosteje poslužujejo starejši učitelji, 

razen akceleracije, ki so jo pogosteje udejanili učitelji z manj kot 15 leti delovne dobe. Iz t-testa 

(preglednica 37) lahko ugotavljamo statistično pomembne razlike med variancami in iz tega 

izhaja, da prihaja do statistično pomembnih razlik med variancami (p < 00,5) pri spremenljivkah 

predznanje, ista besedila, daljša besedila, individualne zadolžitve, domače delo, priročniki in 

hitrejše napredovanje – cilji. Pri spremenljivki predznanje se izkaže, da učitelji z delovno dobo 

do 15 let manj upoštevajo predznanje učencev pri načrtovanju pouka književnosti kot učitelji z 

več kot 15 let delovne dobe (t = –2,56; sig = 0,011).  

Učitelji z daljšo delovno dobo (več kot 15 let) izražajo stališče, da učencem, ki zmorejo več na 

literarnem področju, pogosteje omogočajo, da berejo daljša besedila, kot učitelji z manj kot 15 let 

delovne dobe, obenem pa starejši učitelji tudi pogosteje dajejo vsem učencem enaka besedila, le 

da naloge ob njih diferencirajo. Tako t-test pokaže statistično pomembne razlike med variancami 

pri spremenljivkah daljša besedila (t = –2,549; sig = 0,011) in ista besedila (t = –1,993; sig = 

0,047). Pri spremenljivkah individualne zadolžitve pri pouku in domače delo prihaja do 
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statistično pomembnih razlik med skupinama učiteljev. Učitelji z več kot 15 leti delovne dobe v 

večji meri dajejo učencem, ki zmorejo več, individualne zadolžitve pri pouku književnosti (t = –

2,165; sig = 0,031) in posebne individualne zadolžitve za domače delo (t = –2,691; sig = 0,008). 

Pri spremenljivki priročniki se pokažejo statistično pomembne razlike, in sicer učitelji z daljšo 

delovno dobo (> 15 let) le-te več uporabljajo za načrtovanje in izvajanje pouka književnosti kot 

mlajši učitelji (t = –2,046; sig = 0,042). Statistično pomembne razlike med skupinama učiteljev 

glede na delovno dobo se izkazujejo tudi pri spremenljivki hitrejše napredovanje – cilji, saj 

učitelji z več kot 15 leti delovne dobe večkrat učencem, ki zmorejo več na literarnem področju, 

omogočajo hitrejše napredovanje v usvajanju ciljev kot učitelji z manj kot 15 leti delovne dobe (t 

= –2,598; sig = 0,010).  

 

Preglednica  37a: Opisna statistika za skupine učiteljev z različnim obsegom dodatnega strokovnega 

izobraževanja s področja nadarjenosti glede izvajanja didaktičnih pristopov pri pouku književnosti in t-test razlik 

med aritmetičnimi sredinami 

 
do 8 ur več kot 8 ur t-test 

št. odg. povp. st. odkl. št. odg. povp. st. odkl. t sig. 
Pri načrtovanju ciljev pouka književnosti upoštevam 
predznanje učencev. PREDZNANJE 

176 3,96 0,781 124 4,15 0,706 -2,100 0,037 

Vsi učenci v razredu berejo ista besedila, le da  naloge 

ob njih diferenciram. ISTA BESEDILA 
176 3,84 0,764 124 3,91 0,827 -0,821 0,413 

Učencem, ki zmorejo več, omogočim, da berejo daljša 

besedila/odlomke kot ostali učenci (prilagojena 

njegovemu predznanju). 
DALJŠA BESEDILA 

176 3,90 0,769 124 4,10 0,784 -2,217 0,027 

Učencem, ki zmorejo več, omogočim, da berejo 

zahtevnejša besedila istega avtorja  kot ostali učenci. 

ZAHTEVNEJŠA BESEDILA 
176 3,57 0,904 124 3,78 0,907 -1,964 0,051 

Učence, ki zmorejo več na literarnem področju, 
večkrat prepuščam samostojnemu delu. 

SAMOSTOJNO DELO 
176 3,72 0,770 124 3,77 0,731 -0,659 0,510 

Učencem, ki zmorejo več, omogočim, da izbirajo 

besedila, ki jih sami predlagajo oz. izberejo. 

IZBIRA BESEDILA 
176 3,02 0,891 124 3,08 0,925 -0,599 0,549 

Učence delim v  homogene skupine in naloge 

prilagodim njihovim  sposobnostim. 

HOMOGENE SKUPINE 
176 3,49 0,748 124 3,60 0,732 -1,179 0,240 

Učenci, ki na literarnem področju zmorejo več, dobijo 

individualne posebne zadolžitve pri pouku. 
INDIVIDUALNE ZADOLŽITVE 

176 3,69 0,707 124 3,80 0,796 -1,204 0,229 

Učenci, ki na literarnem področju zmorejo več,  dobijo 

individualne posebne zadolžitve za domače delo. 
DOMAČE DELO 

176 3,42 0,858 124 3,48 0,841 -0,636 0,526 

V fazi  priprave/motivacije  na branje pripravim 

individualne naloge za učence, ki zmorejo več. 

MOTIVACIJA INDIVIDUALIZIRANO 
176 2,87 0,894 124 2,86 0,849 0,062 0,950 

Učenci, ki zmorejo več, dobijo v fazi interpretacije 

besedila  diferencirana vprašanja/naloge. 

INTERPRETACIJA DIFERENCIACIJA 
176 3,63 0,767 124 3,65 0,846 -0,240 0,810 

Učenci, ki zmorejo več, dobijo v fazi poustvarjanja 
prebranega besedila  zahtevnejše naloge. 

POUSTVARJANJE ZAHTEVNOST 
176 3,98 0,760 124 4,06 0,713 -0,846 0,398 

Za načrtovanje in izvajanje pouka književnosti 
uporabljam že pripravljene priročnike in sledim tam 

predlaganim dejavnostim. 

PRIROČNIKI 

176 3,61 0,701 124 3,62 0,832 -0,142 0,887 
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Učencem, ki zmorejo več na literarnem področju, 

omogočamo hitrejše napredovanje pri usvajanju učnih 

ciljev. 

HITREJŠE NAPREDOVANEJ – CILJI 

176 3,49 1,042 124 3,54 1,070 -0,418 0,676 

Učencem, ki zmorejo več na literarnem področju, 
omogočamo hitrejše napredovanje na literarnem 

področju (obiskovanje pouka slovenščine v višjih 

razredih – akceleracija). 
AKCELERACIJA 

176 1,65 1,019 124 1,60 1,019 0,474 0,636 

 

V preglednici 37a predstavljeni rezultati kažejo, da so razlike med učitelji v pogostosti izvajanja 

didaktičnih pristopov pri pouku književnosti glede na količino dodatnega izobraževanja s 

področja nadarjenosti. Učitelji z do 8 urami dodatnega izobraževanja izkazujejo stališče, da se 

najpogosteje poslužujejo pristopa zahtevnejših nalog za učence, ki zmorejo več, v fazi 

poustvarjanja besedila (x̄ = 3,98), najmanj pa možnosti akceleracije oz. hitrejšega napredovanja 

učencev na literarnem področju (x̄ = 1,65). Medtem ko učitelji z več kot osmimi urami dodatnega 

izobraževanja najpogosteje pristopajo tako, da v načrtovanju upoštevajo predznanje učencev (x̄ = 

4,15), najmanj pa se prav tako poslužujejo možnosti akceleracije (x̄ = 1,60). Rezultati so tudi 

pokazali, da se vseh didaktičnih pristopov pogosteje poslužujejo učitelji z več urami dodatnega 

izobraževanja s področja nadarjenosti, razen akceleracije, ki jo pogosteje udejanjajo učitelji z 

manj urami dodatnega izobraževanja, vendar je razlika majhna. Iz t-testa (preglednica 37a) lahko 

ugotavljamo statistično pomembne razlike med variancami in iz tega izhaja, da prihaja do 

statistično pomembnih razlike med variancami (p < 0,05) pri spremenljivkah predznanje, daljša 

besedila, zahtevnejša besedila. Pri spremenljivki predznanje se izkaže, da učitelji z manj 

dodatnega izobraževanja manj upoštevajo predznanje učencev pri načrtovanju pouka 

književnosti kot učitelji z več dodatnega izobraževanja (t = –2,100; sig = 0,037).  

Učitelji z več kot osmimi urami dodatnega izobraževanja izražajo stališče, da učencem, ki 

zmorejo več na literarnem področju, pogosteje omogočajo, da berejo daljša besedila, kot učitelji 

z manj kot osmimi urami dodatnega izobraževanja (t = –2,217; sig = 0,027), obenem pa učitelji z 

več dodatnega izobraževanja pogosteje dajejo učencem, ki zmorejo več, v branje zahtevnejša 

besedila istega avtorja (t = –1,964; sig = 0,051).  
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Preglednica  37b: Opisna statistika za skupine učiteljev iz šol v različnih okoljih glede izvajanja didaktičnih 

pristopov pri pouku književnosti in t-test razlik med aritmetičnimi sredinami 

 
mesto podeželje t-test 

št. odg. povp. st. odkl. št. odg. povp. st. odkl. t sig. 

Pri načrtovanju ciljev pouka književnosti upoštevam 

predznanje učencev. PREDZNANJE 
118 4,10 0,721 182 3,99 0,776 1,202 0,230 

Vsi učenci v razredu berejo ista besedila, le da  

naloge ob njih diferenciram. ISTA BESEDILA 
118 3,88 0,786 182 3,86 0,795 0,259 0,796 

Učencem, ki zmorejo več, omogočim, da berejo 
daljša besedila/odlomke kot ostali učenci 

(prilagojena njegovemu predznanju). 

DALJŠA BESEDILA 

118 3,90 0,767 182 4,04 0,785 -1,584 0,114 

Učencem, ki zmorejo več, omogočim, da berejo 

zahtevnejša besedila istega avtorja  kot ostali učenci. 
ZAHTEVNEJŠA BESEDILA 

118 3,64 0,965 182 3,67 0,874 -0,244 0,807 

Učence, ki zmorejo več na literarnem področju, 
večkrat prepuščam samostojnemu delu. 

SAMOSTOJNO DELO 

118 3,63 0,749 182 3,81 0,749 -2,101 0,036 

Učencem, ki zmorejo več, omogočim, da izbirajo 
besedila, ki jih sami predlagajo oz. izberejo. 

IZBIRA BESEDILA 

118 3,06 0,972 182 3,03 0,860 0,240 0,811 

Učence delim v  homogene skupine in naloge 

prilagodim njihovim  sposobnostim. 
HOMOGENE SKUPINE 

118 3,42 0,744 182 3,61 0,733 -2,136 0,034 

Učenci, ki na literarnem področju zmorejo več, 

dobijo individualne posebne zadolžitve pri pouku. 
INDIVIDUALNE ZADOLŽITVE 

118 3,68 0,750 182 3,77 0,742 -1,098 0,273 

Učenci, ki na literarnem področju zmorejo več,  

dobijo individualne posebne zadolžitve za domače 

delo. 
DOMAČE DELO 

118 3,44 0,790 182 3,45 0,889 -0,098 0,922 

V fazi  priprave/motivacije  na branje pripravim 

individualne naloge za učence, ki zmorejo več. 
MOTIVACIJA INDIVIDUALIZIRANO 

118 2,92 0,849 182 2,83 0,891 0,910 0,364 

Učenci, ki zmorejo več, dobijo v fazi interpretacije 
besedila  diferencirana vprašanja/naloge. 

INTERPRETACIJA DIFERENCIACIJA 

118 3,66 0,829 182 3,63 0,782 0,366 0,715 

Učenci, ki zmorejo več, dobijo v fazi poustvarjanja 

prebranega besedila  zahtevnejše naloge. 

POUSTVARJANJE ZAHTEVNOST 

118 4,00 0,704 182 4,02 0,765 -0,251 0,802 

Za načrtovanje in izvajanje pouka književnosti 
uporabljam že pripravljene priročnike in sledim tam 

predlaganim dejavnostim. 

PRIROČNIKI 

118 3,60 0,786 182 3,62 0,739 -0,214 0,831 

Učencem, ki zmorejo več na literarnem področju, 
omogočamo hitrejše napredovanje pri usvajanju 

učnih ciljev. 

HITREJŠE NAPREDOVANJE – CILJI 

118 3,52 1,084 182 3,51 1,034 0,092 0,927 

Učencem, ki zmorejo več na literarnem področju, 

omogočamo hitrejše napredovanje na literarnem 

področju (obiskovanje pouka slovenščine v višjih 
razredih – akceleracija). 

AKCELERACIJA 

118 1,86 1,200 182 1,48 0,852 2,926 0,004 

 

Rezultati v preglednici 37b kažejo, da obstajajo razlike med učitelji glede na okolje šole v 

pogostosti izvajanja didaktičnih pristopov pri pouku književnosti. Učitelji iz šol v mestnem 

okolju izkazujejo stališče, da najpogosteje načrtujejo cilje pouka književnosti glede na 

predznanje učencev (x̄ = 4,10), najmanj pa možnosti akceleracije oz. hitrejšega napredovanja 

učencev na literarnem področju (x̄ = 1,86). Anketirani učitelji iz šol v podeželskem okolju 

najpogosteje pristopajo tako, da učencem, ki zmorejo več, omogočijo, da berejo daljša 

besedila/odlomke kot ostali učenci (x̄ = 4,04), najmanj pa se prav tako poslužujejo možnosti 

akceleracije (x̄ = 1,48).  
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Iz t-testa (preglednica 37b) lahko ugotavljamo statistično pomembne razlike med variancami in 

iz tega izhaja, da prihaja do statistično pomembnih razlik med variancami (p < 0,05) pri 

spremenljivkah samostojno delo, homogene skupine, akceleracija. Pri spremenljivki samostojno 

delo se izkaže, da učitelji iz šol v podeželskem okolju učence, ki zmorejo več, v večji meri 

prepuščajo samostojnemu delu kot učitelji iz šol v mestnem okolju (t = –2,101; sig = 0,036). 

Statistično pomembna razlika se pokaže tudi pri spremenljivki homogene skupine, saj učitelji iz 

šol v podeželskem okolju pogosteje učence pri pouku književnosti delijo v homogene skupine z 

nalogami, prilagojenimi njihovim sposobnostim (t = –2,136; sig = 0,034). Učitelji iz šol v 

mestnem okolju pogosteje izražajo stališče, da učencem, ki zmorejo več na literarnem področju, 

omogočajo hitrejše napredovanje na literarnem področju (obiskovanje pouka slovenščine v višjih 

razredih – akceleracija) (t = 2,926; sig = 0,004).  

 

Na osnovi izkazanih statistično pomembnih razlik lahko previdevamo, da so učitelji z daljšo 

delovno dobo in z več urami dodatnega izobraževanja bolj suvereni pri vključevanju didaktičnih 

pristopov in ukrepov za individualizacijo in diferenciacijo pouka za učence, ki zmorejo več. V 

svoje poučevanje v večji meri vključujejo načelo diferenciacije in individualizacije oz. se lažje 

usmerijo v samega učenca in manj v »snov« oz. vsebino, zato tudi večkrat v svoje načrtovanje 

vključujejo učenčevo predznanje, razlike v besedilih, zadolžitvah in nalogah za učence, kar je 

predpogoj za to, da bo načrtovanje učenja in poučevanja ustrezno razvojni stopnji in hkrati 

posebnostim posameznih učencev. S poznavanjem predznanja učitelj poskrbi za ustrezno 

zahteven pouk in pri pouku slovenščine – književnosti tudi za ustrezno senzibilizacijo literarno-

estetskega doživetja in za intenzivno bralno izkušnjo. Statistično pomembne razlike med učitelji 

iz različnih okolij šole pokažejo, da se učitelji iz primestnega okolja v večji meri kot učitelji iz 

mestnih šol poslužujejo diferenciacijskih ukrepov, vezanih na oblike dela – samostojno delo, 

homogene skupine; medtem ko so učitelji iz mestnih šol bolj »pogumni« pri izvajanju možnosti 

akceleracije.  

Že v predhodnih poglavjih smo ugotavljali, da se učitelji ne glede na delovno dobo in količino 

dodatnega izobraževanja v manjši meri poslužujejo diferenciacijskih ukrepov, ki so vezani na 

pouk književnosti – izbira besedila, individualizacija in diferenciacija v posameznih fazah pouka 

književnosti ter zelo izrazito redko akceleracije.  
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Z odgovori učiteljev v tem sklopu smo odgovorili na raziskovalno vprašanje 1 (RV 1 – Ali 

obstajajo razlike v stališčih učiteljev o delu z učenci, ki bi lahko bili nadarjeni na 

literarnem področju v 1. VIO pri pouku književnosti glede na okolje šole, delovno dobo 

učitelja, količino dodatnega izobraževanja in usposabljanja?), in sicer delno pritrdilno, saj 

razlike v stališčih učiteljev obstajajo pri nekaterih spremenljivkah. Obstajajo statistično 

pomembne razlike med učitelji o didaktičnih pristopih za delo z učenci, ki bi lahko bili 

nadarjeni na literarnem področju v 1. VIO, in sicer glede na delovno dobo učitelja, količino 

dodatnega izobraževanja in usposabljanja s področja nadarjenosti ter okolje šole. Na 

raziskovalno podvprašanje 1.3 (RV 1.3) smo v tem sklopu odgovorili negativno, saj ne 

obstajajo statistično pomembne razlike med učitelji glede izvajanja diferenciacijskih 

ukrepov v posameznih fazah pouka književnosti, žal vse skupine izražajo stališče, da se le-

to vključuje in upošteva v manjši meri.   

 

3.3.2 Analiza povezav glede na delovno dobo, količino dodatnega izobraževanja in 

okolje šole v sklopu dejavnosti razširjenega programa 

 

Zanimalo nas je, kakšne so razlike med učitelji glede na delovno dobo, količino dodatnega 

izobraževanja ter okolje šole pri vključevanju učencev, ki na literarnem področju zmorejo več, v 

dejavnosti razširjenega programa osnovne šole. Za vsako posamezno dejavnost smo poleg 

frekvence porazdelitev opravili hi-kvadrat za določitev razlik v stališčih učiteljev glede na 

delovno dobo (delovna doba učitelja do oz. nad 15 let; količina dodatnega izobraževanja do oz. 

več kot 8 ur izobraževanj ter mestno ali podeželsko okolje šole). 

 
Preglednica 38: Opisna statistika in hi-kvadrat –  razlike v stališčih o vključevanju učencev v dodatni pouk glede 

na delovno dobo učitelja  

dodatni pouk 
do 15 let več kot 15 let skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 11 10,5 % 31 16,0 % 42 14,0 % 

da 94 89,5 % 163 84,0 % 257 86,0 % 

skupaj 105 100,0 % 194 100,0 % 299 100,0 % 

Χ2 = 1,709, sig. = 0,191 

 

Preglednica 39: Opisna statistika in hi-kvadrat – razlike v stališčih o vključevanju učencev v interesne dejavnosti  

glede na delovno dobo učitelja 

interesne 

dejavnosti 

do 15 let več kot 15 let skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 20 19,0 % 24 12,4 % 44 14,7 % 

da 85 81,0 % 170 87,6 % 255 85,3 % 

skupaj 105 100,0 % 194 100,0 % 299 100,0 % 

Χ2 = 2,420, sig. = 0,120 
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Preglednica 40: Opisna statistika in hi-kvadrat –  razlike v stališčih o vključevanju učencev v sobotne šole –

kreativne delavnice glede na delovno dobo učitelja 

kreativne 

delavnice 

do 15 let več kot 15 let skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 71 67,6 % 112 57,7 % 183 61,2 % 

da 34 32,4 % 82 42,3 % 116 38,8 % 

skupaj 105 100,0 % 194 100,0 % 299 100,0 % 

Χ2 = 2,805, sig. = 0,094 

 

Preglednica 41: Opisna statistika in hi-kvadrat –  razlike v stališčih o vključevanju učencev v natečaje glede na 

delovno dobo učitelja 

natečaji 
do 15 let več kot 15 let skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 23 21,9 % 39 20,1 % 62 20,7 % 

da 82 78,1 % 155 79,9 % 237 79,3 % 

skupaj 105 100,0 % 194 100,0 % 299 100,0 % 

Χ2 = 0,135, sig. = 0,714 

 

Preglednica 42:  Opisna statistika in hi-kvadrat –  razlike v stališčih o vključevanju učencev v tekmovanja  glede 

na delovno dobo učitelja 

 
tekmovanja 

in priprave 

nanje 

do 15 let več kot 15 let skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 15 14,3 % 27 13,9 % 42 14,0 % 

da 90 85,7 % 167 86,1 % 257 86,0 % 

skupaj 105 100,0 % 194 100,0 % 299 100,0 % 

Χ2 = 0,008, sig. = 0,930 

 

Preglednica 43: Opisna statistika in hi-kvadrat –  razlike v stališčih o vključevanju učencev v šolski časopis  glede 

na delovno dobo učitelja 

šolski 

časopis 

do 15 let več kot 15 let skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 61 58,1 % 93 47,9 % 154 51,5 % 

da 44 41,9 % 101 52,1 % 145 48,5 % 

skupaj 105 100,0 % 194 100,0 % 299 100,0 % 

Χ2 = 2,814, sig. = 0,093 

 

 

Iz zgornjih preglednic (preglednice 38 do 41) je razvidno, da so učitelji z delovno dobo do 15 

let in učitelji z delovno dobo nad 15 let dokaj enotno izrazili stališče o tem, v katere dejavnosti 

razširjenega programa OŠ vključujejo učence. Neznatne razlike se pojavijo pri dodatnem pouku 

(preglednica 38), kjer je opaziti, da učitelji z manj leti delovne dobe (< 15 let) pogosteje 

vključujejo učence v dodatni pouk (89,5 %), ki je namenjen tistim, ki na literarnem področju 

zmorejo več, kot pa učitelji z več leti delovne dobe (> 15 let) (84 %). Prav tako se razlike med 

učitelji glede na delovno dobo pokažejo pri vključevanju potencialno nadarjenih učencev na 

literarnem področju v sobotne šole s kreativnimi delavnicami ter v delo šolskega časopisa 

(učitelji z več kot 15 leti delovne dobe učence v obe dejavnosti vključujejo v večji meri kot 

učitelji z manj kot 15 leti delovne dobe). Iz preglednic od 38 do 44 je razvidno, da pri nobeni 

od spremenljivk – dejavnosti ne prihaja do statistično pomembnih razlik med skupinama 

učiteljev glede na delovno dobo, kar kaže hi-kvadrat Χ2, pri čemer smo statistično pomembnost 

razlik ocenili na stopnji tveganja < 0,05.  
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V preglednici 44 so predstavljeni rezultati, ki kažejo, da ni bistvenih razlik v pripisovanju 

pomembnosti posamezni dejavnosti razširjenega programa glede na delovno dobo učitelja. Obe 

skupini učiteljev izkazujeta stališče, da je najpomembnejša dejavnost razširjenega programa za 

učence, ki na literarnem področju zmorejo več, tekmovanje in priprave nanj (pri učiteljih z 

manj kot 15 leti delovne dobe x̄ = 4,44 in pri učiteljih z več kot 15 leti delovne dobe x̄ = 4,40), 

prav tako sta obe skupini enotni v pripisovanju najmanjše pomembnosti dejavnosti razširjenega 

programa za spodbujanje nadarjenosti, in sicer so to sobotne šole oz. kreativne delavnice (pri 

učiteljih z manj kot 15 leti delovne dobe x̄ = 3,70 in pri učiteljih z več kot 15 leti delovne dobe 

x̄ = 3,82). Iz t-testa (preglednica 42) lahko ugotavljamo, da ne obstajajo statistično pomembne 

razlike med variancami (p < 0,05) v stališčih mlajših in starejših učiteljev o pomembnosti 

dejavnosti razširjenega programa OŠ.  

 

Preglednica 44: Opisna statistika za skupine učiteljev z različnim obsegom delovne dobe glede pripisovanja 

pomena dejavnostim razširjenega programa in t-test razlik med aritmetičnimi sredinami 

 
do 15 let več kot 15 let t-test 

št. odg. povp. st. odkl. št. odg. povp. st. odkl. t sig. 

dodatni pouk 105 4,30 0,856 194 4,31 0,761 -0,100 0,920 

interesne dejavnosti 105 3,90 0,999 194 4,01 0,893 -0,986 0,325 

sobotne šole, kreativne delavnice 105 3,70 1,055 193 3,82 0,968 -0,982 0,327 

natečaji 105 4,09 0,962 193 4,08 0,954 0,024 0,981 

tekmovanja in priprave nanje 105 4,44 0,720 194 4,40 0,791 0,388 0,698 

šolski časopis 105 4,04 1,082 193 4,12 0,974 -0,660 0,510 

 

Dejavnosti razširjenega programa omogočajo šoli, da nadarjenemu oz. potencialno 

nadarjenemu učencu omogoči, da svoje znanje poglobi, razširi, obenem pa tudi to, da se krepi 

na socialnem in čustvenem področju.  

 

Preglednica 45: Opisna statistika in hi-kvadrat –  razlike v stališčih o vključevanju učencev v dodatni pouk glede 

na količino ur dodatnega izobraževanja učitelja 

dodatni pouk 
do 8 ur več kot 8 ur skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 29 16,5 % 13 10,5 % 42 14,0 % 

da 147 83,5 % 111 89,5 % 258 86,0 % 

skupaj 176 100,0 % 124 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 2,170, sig. = 0,141 

 

Preglednica 46: Opisna statistika in hi-kvadrat –  razlike v stališčih o vključevanju učencev v interesne dejavnosti 

glede na količino ur dodatnega izobraževanja učitelja 

interesne 

dejavnosti 

do 8 ur več kot 8 ur skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 30 17,0 % 14 11,3 % 44 14,7 % 

da 146 83,0 % 110 88,7 % 256 85,3 % 

skupaj 176 100,0 % 124 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 1,925, sig. = 0,165 
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Preglednica 47: Opisna statistika in hi-kvadrat –  razlike v stališčih o vključevanju učencev v kreativne delavnice, 

sobotne šole glede na količino ur dodatnega izobraževanja učitelja 

kreativne 

delavnice 

do 8 ur več kot 8 ur skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 112 63,6 % 71 57,3 % 183 61,0 % 

da 64 36,4 % 53 42,7 % 117 39,0 % 

skupaj 176 100,0 % 124 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 1,244, sig. = 0,265 

 

Preglednica 48: Opisna statistika in hi-kvadrat –  razlike v stališčih o vključevanju učencev v natečaje glede na 

količino ur dodatnega izobraževanja učitelja 

natečaji 
do 8 ur več kot 8 ur skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 41 23,3 % 22 17,7 % 63 21,0 % 

da 135 76,7 % 102 82,3 % 237 79,0 % 

skupaj 176 100,0 % 124 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 1,352, sig. = 0,245 

 

Preglednica 49: Opisna statistika in hi-kvadrat –  razlike v stališčih o vključevanju učencev v tekmovanje in 

priprave nanj glede na količino ur dodatnega izobraževanja učitelja 

tekmovanja in 

priprave nanje 

do 8 ur več kot 8 ur skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 35 19,9 % 7 5,6 % 42 14,0 % 

da 141 80,1 % 117 94,4 % 258 86,0 % 

skupaj 176 100,0 % 124 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 12,254, sig. = 0,000 

 

Preglednica 50: Opisna statistika in hi-kvadrat –  razlike v stališčih o vključevanju učencev v sodelovanju pri 

šolskem časopisu  glede na količino ur dodatnega izobraževanja učitelja 

šolski časopis 
do 8 ur več kot 8 ur skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 89 50,56 % 65 52,4 % 154 51,3 % 

da 87 49,4 % 59 47,6 % 146 48,7 % 

skupaj 176 100,0 % 124 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 0,100, sig. = 0,752 

 

 

Iz preglednic (preglednice 45 do 50) je razvidno, da so učitelji z manj kot osmimi urami 

dodatnega izobraževanja in tisti z več kot osmimi urami izobraževanja dokaj enotno izrazili 

stališče o tem, v katere dejavnosti razširjenega programa OŠ vključujejo učence. Kljub temu pa 

je zaznati majhne razlike. Razlike se pojavijo pri dodatnem pouku (preglednica 45), kjer je 

opaziti, da učitelji z več urami dodatnih izobraževanja pogosteje vključujejo učence v dodatni 

pouk (89,5 %), ki je namenjen tistim, ki na literarnem področju zmorejo več, kot pa učitelji z 

manj urami izobraževanja (83,5 %). Prav tako se majhne razlike med učitelji glede na količino 

izobraževanja s področja nadarjenosti pokažejo pri vključevanju potencialno nadarjenih 

učencev na literarnem področju v sobotne šole s kreativni delavnicami, v interesne dejavnosti, v 

tekmovanje in natečaje (učitelji z več kot 8 urami dodatnega izobraževanja učence v vse  
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dejavnosti vključujejo v večji meri kot učitelji z manj kot 8 urami izobraževanja). Učitelji z 

manj kot 8 urami izobraževanja samo pri eni dejavnosti prednjačijo, in sicer pri vključevanju 

učencev v dejavnost šolski časopis, vendar je vrednost nizka (učitelji z manj kot 8 ur 

izobraževanja jih vključujejo v 49,4 %, tisti z več urami izobraževanj v 47,6 %).  

Iz preglednice 49 je razvidno, da pri spremenljivki tekmovanja in priprava nanje prihaja do 

statistično pomembnih razlik med skupinama učiteljev glede na količino dodatnega 

izobraževanja s področja nadarjenosti (Χ2 = 12,254),  pri čemer smo statistično pomembnost 

razlik ocenili na stopnji tveganja < 0,05 (sig. = 0,000). To kaže na precej uveljavljeno obliko 

dela z nadarjenimi in to so tekmovanja. O tem priča tudi raziskava M. Vehovec (2012), v kateri 

so ravnatelji šol izrazili stališče, da učence na 93 % anketiranih šol vključujejo vanje (v 

raziskavi so bila zajeta stališča ravnateljev in s tem zajeta celotna vertikala OŠ). Če povežemo 

tekmovanja s poukom književnostji v 1. VIO, potem lahko ta delež pripišemo tekmovanju iz 

znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje v 1. VIO, o katerem smo že pisali v teoretičnem 

delu in pri katerem statistični podatki (Saksida, 2014 po DMFA) kažejo, da vključenost otrok v 

tekmovanje narašča, kar sovpada z rezultati naše raziskave.  

 

Preglednica 51: Opisna statistika za skupine učiteljev z različnim obsegom dodatnega izobraževanja glede 

pripisovanja pomena dejavnostim razširjenega programa in t-test razlik med aritmetičnimi sredinami 

 

do 8 ur več kot 8 ur t-test 

št. odg. povp. 
st. 

odkl. 
št. odg. povp. 

st. 

odkl. 
t sig. 

dodatni pouk 176 4,27 0,809 124 4,37 0,770 -1,118 0,265 

interesne dejavnosti 176 3,95 0,937 124 3,99 0,924 -0,342 0,732 

sobotne šole, kreativne delavnice 176 3,74 0,967 123 3,84 1,043 -0,793 0,428 

natečaji 176 4,05 0,946 123 4,12 0,972 -0,630 0,529 

tekmovanja in priprave nanje 176 4,45 0,747 124 4,37 0,791 0,868 0,386 

šolski časopis 176 4,10 1,001 123 4,08 1,029 0,128 0,898 

 

V preglednici 51 so predstavljeni rezultati, ki kažejo, da ni bistvenih razlik v pripisovanju 

pomembnosti posamezni dejavnosti razširjenega programa glede na količino dodatnega 

izobraževanja s področja nadarjenosti. Obe skupini učiteljev izkazujeta stališče, da je 

najpomembnejša dejavnost razširjenega programa za učence, ki zmorejo več na literarnem 

področju, tekmovanje in priprave nanj (pri učiteljih z do 8 urami izobraževanj x̄ = 4,45 in pri 

učiteljih z več kot  8 urami izobraževanj x̄ = 4,37). Enako pomembnost kot tekmovanjem 

učitelji z več ur izobraževanj pripisujejo tudi dodatnemu pouku (x̄ = 4,37). Prav tako sta obe 

skupini enotni v pripisovanju najmanjše pomembnosti dejavnosti razširjenega programa za 

spodbujanje nadarjenosti, in sicer so to sobotne šole oz. kreativne delavnice (pri učiteljih z do 8 

urami izobraževanj x̄ = 3,74 in pri učiteljih z več kot  8 urami izobraževanj x̄ = 3,48). Iz t-testa 
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(preglednica 51) lahko ugotavljamo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike med 

variancami (p < 0,05) v stališčih učiteljev z različno količino dodatnih izobraževanj o 

pomembnosti dejavnosti razširjenega programa OŠ.  

 

Preglednica 52: Opisna statistika in hi-kvadrat –  razlike v stališčih o vključevanju učencev v dodatni pouk glede 

na okolje šole, v kateri poučujejo učitelji 

Dodatni pouk 
mesto podeželje skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 23 19,5 % 19 10,4 % 42 14,0 % 

da 95 80,5 % 163 89,6 % 258 86,0 % 

skupaj 118 100,0 % 182 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 4,872, sig. = 0,027 

 

 

 

Preglednica 53: Opisna statistika in hi-kvadrat –  razlike v stališčih o vključevanju učencev v interesne dejavnosti 

glede na okolje šole, v kateri poučujejo učitelji 

interesne 

dejavnosti 

mesto podeželje skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 20 16,9 % 24 13,2 % 44 14,7 % 

da 98 83,1 % 158 86,8 % 256 85,3 % 

skupaj 118 100,0 % 182 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 0,810, sig. = 0,368 

 

Preglednica 54: Opisna statistika in hi-kvadrat –  razlike v stališčih o vključevanju učencev v kreativne delavnice, 

sobotne šole glede na okolje šole, v kateri poučujejo učitelji 

kreativne delavnice, 

sobotne šole 

mesto podeželje skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 67 56,8 % 116 63,7 % 183 61,0 % 

da 51 43,2 % 66 36,3 % 117 39,0 % 

skupaj 118 100,0 % 182 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 1,456, sig. = 0,228 

 

Preglednica 55: Opisna statistika in hi-kvadrat –  razlike v stališčih o vključevanju učencev v natečaje glede na 

okolje šole, v kateri poučujejo učitelji 

natečaji 
mesto podeželje skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 21 17,8 % 42 23,1 % 63 21,0 % 

da 97 82,2 % 140 76,9 % 237 79,0 % 

skupaj 118 100,0 % 182 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 1,203, sig. = 0,273 

 

Preglednica 56: Opisna statistika in hi-kvadrat –  razlike v stališčih o vključevanju učencev v tekmovanje in 

priprave nanje glede na okolje šole, v kateri poučujejo učitelji 

tekmovanja in 

priprave nanje 

mesto podeželje skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 19 16,1 % 23 12,6 % 42 14,0 % 

da 99 83,9 % 159 87,4 % 258 86,0 % 

skupaj 118 100,0 % 182 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 0,714, sig. = 0,398 
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Preglednica 57: Opisna statistika in hi-kvadrat –  razlike v stališčih o vključevanju učencev v dejavnost šolski 

časopis glede na okolje šole, v kateri poučujejo učitelji 

Šolski časopis 
mesto podeželje skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 58 49,2 % 96 52,7 % 154 51,3 % 

da 60 50,8 % 86 47,3 % 146 48,7 % 

skupaj 118 100,0 % 182 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 0,370, sig. = 0,543 

 

 

Preglednice 52 do 57 kažejo majhne razlike med učitelji glede na okolje šole pri vključevanju 

učencev v dejavnosti razširjenega programa OŠ. Majhne razlike med učitelji glede na okolje 

šole se kažejo pri vključevanju potencialno nadarjenih učencev na literarnem področju v 

interesne dejavnosti in tekmovanja (učitelji iz podeželskega okolja v  te  dejavnosti učence 

vključujejo v večji meri kot učitelji iz mestnega okolja). Učitelji iz šol v mestnem okolju pa v 

večji meri kot učitelji iz podeželskega okolja vključujejo učence v sobotne šole, natečaje in 

šolski časopis, vendar je vrednost nizka.   

Razlike se pojavijo pri dodatnem pouku (preglednica 52), kjer je opaziti, da učitelji iz šol v 

podeželskem okolju večkrat vključujejo učence v dodatni pouk (89,6 %), ki je namenjen tistim, 

ki na literarnem področju zmorejo več, kot učitelji iz šol v mestnem okolju (80,5 %). Iz 

preglednice 52 je razvidno, da pri spremenljivki dodatni pouk prihaja do statistično pomembnih 

razlik med skupinama učiteljev glede okolja šole (Χ2 = 4,872), pri čemer smo statistično 

pomembnost razlik ocenili na stopnji tveganja < 0,05 (sig. = 0,027).  

 

Preglednica 58: Opisna statistika za skupine učiteljev glede na okolje šole glede pripisovanja pomena dejavnostim 

razširjenega programa in t-test razlik med aritmetičnimi sredinami 

 
mesto podeželje t-test 

št. odg. povp. st. odkl. št. odg. povp. st. odkl. t sig. 

dodatni pouk 118 4,12 0,907 182 4,43 0,684 -3,228 0,001 

interesne dejavnosti 118 3,87 0,930 182 4,03 0,928 -1,459 0,146 

sobotne šole, kreativne delavnice 118 3,82 1,001 181 3,76 0,998 0,551 0,582 

natečaji 118 4,11 0,894 181 4,06 0,995 0,436 0,663 

tekmovanja in priprave nanje 118 4,27 0,854 182 4,51 0,687 -2,560 0,011 

šolski časopis 118 4,08 0,957 181 4,09 1,047 -0,077 0,939 

 

V preglednici 58 so predstavljeni rezultati, ki kažejo, da obstajajo razlike med učitelji v 

pripisovanju pomembnosti posamezni dejavnosti razširjenega programa glede na okolje šole.  

Obe skupini učiteljev izkazujeta stališče, da je najpomembnejša dejavnost razširjenega 

programa za učence, ki zmorejo več na literarnem področju, tekmovanje in priprave nanj (pri 

učiteljih  iz mestnih šol x̄ = 4,27 in pri učiteljih iz podeželskih šol x̄ = 4,51). Prav tako sta obe 

skupini enotni v pripisovanju najmanjše pomembnosti dejavnosti razširjenega programa za 
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spodbujanje nadarjenosti, in sicer so to sobotne šole oz. kreativne delavnice (pri učiteljih iz 

mestnih šol  x̄ = 3,82 in pri učiteljih iz podeželskih šol x̄ = 3,76). Iz t-testa (preglednica 58) 

lahko ugotavljamo, da prihaja do statistično pomembnih razlik med skupinama učiteljev v 

pripisovanju pomena sobotnim šolam (t = 0,551, sig. = 0,001), kakor tudi v pripisovanju 

pomena tekmovanjem (t = –2,560, sig. = 0,011), pri čemer smo statistično pomembnost razlik 

ocenili na stopnji tveganja < 0,05. Pri tem se izkazuje, da učitelji iz mestnih šol pripisujejo 

večjo pomembnost sobotnim šolam kot učitelji iz podeželskih šol, medtem ko učitelji iz 

podeželskih šol pripisujejo večjo pomembnost tekmovanjem kot učitelji iz mestnih šol.  

Izhodišča za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci (Koncept, 1999, 6) dajejo usmeritev, da naj 

delo z nadarjenimi učenci v 1. VIO praviloma poteka v oblikah notranje diferenciacije in v 

nadaljevanju predlaga (prav tam, 11), da delo v 1. VIO poteka predvsem v okviru matičnega 

razreda ter nadaljuje: »priporočljivo je le občasno krajše ločevanje nadarjenih učencev iz 

razreda.« Predvidevamo, da so učitelji, zajeti v naši raziskavi, v svojih stališčih izrazili 

poznavanje tega priporočila, saj pripisujejo najmanj pomena prav sobotnim šolam in kreativnim 

delavnicam, ki so lahko priložnost za druženje in delo tistih nadarjenih učencev, ki imajo 

podobne interese in potrebe. I. Ferbežer (2002a po Fiedler idr., 1993) piše o mitu t. i. »tracking 

sistema« oz. sistemu razvrščanja po sposobnostih, ki so ga avtorji proučevali in ugotovili, da ima 

lahko heterogeno razvrščanje negativne učinke na nadarjene in druge učence (togo heterogeno 

razvrščanje škoduje izobraževanju in samopodobi nadarjenih učencev). Avtor (prav tam) 

nadaljuje s povzemanjem in piše, da se celotno šolsko izobraževanje premika v smeri 

heterogenega razvrščanja učencev, ki lahko največ pridobijo v sodelovanju v skupinah mešanih 

nivojev sposobnosti, vendar se ne smejo preprečiti pravice nadarjenih učencev do izobraževalnih 

okoliščin, ki maksimalno in popolno razvijajo njihove učne zmožnosti. Na drugi strani pa 

metaanalize (Hattie, 2009) kažejo, da razvrščanje učencev v razmeroma stalne homogene 

skupine nima skoraj nobenega vpliva na dosežke otrok. Gotovo ne gre v 1. VIO pretiravati z 

dejavnostmi, ki učenca ločijo in izločijo iz matičnega razreda, vendar pa občasna vključitev 

otroka v sredino, kjer se lahko ukvarja s temami in dejavnostmi, ki jih pri rednem pouku ne more 

izvajati oz. se uči v skupini podobnih otrok, lahko le blagodejno vpliva nanj. Dejavnosti 

razširjenega programa to vsekakor omogočajo, vendar jih v 1. VIO za potrebe potencialno 

nadarjenih otrok na literarnem področju za razvoj recepcijskih zmožnosti premalo izkoriščamo. 

Na osnovi izkušenj in dela z učitelji opažamo, da se v t. i. sobotne šole in kreativne delavnice 

vabi vse učence nekega razreda, kar kaže na to, da so tudi aktivnosti največkrat prilagojene 

večini in povprečju, časa za ukvarjanje s tistimi, ki zmorejo več, pa je spet premalo. Velja 
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omeniti še opozorilo M. Blažiča (2003, 32), ki piše, da šola, ki omejuje svojo izobraževalno 

ponudbo le na pouk, ne izpolnjuje pričakovanj posebej zainteresiranih in sposobnih učencev in 

navaja številne raziskave (prav tam), ki kažejo na tesno povezanost med prostočasnimi 

dejavnostmi in razvojem nadarjenosti.  

 

Z raziskovanjem razlik med spremenljivkami smo odgovorili na raziskovalni vprašanji 2 in 

3.1 (RV 2 in RV 3.1), in sicer delno pritrdilno, saj statistično pomembne razlike v stališčih 

učiteljev o vključevanju učencev v dejavnosti razširjenega programa obstajajo le pri dveh 

dejavnostih – to so stališča o vključevanju v tekmovanja med učitelji glede na količino 

njihovega dodatnega izobraževanja ter stališča o vključevanju učencev v dodatni pouk 

glede na okolje šole. Druga dejavnost, v kateri se kažejo statistično pomembne razlike v 

stališčih učiteljev o pripisovanju pomena, so sobotne šole, in sicer glede na okolje šole. Pri 

ostalih dejavnostih ni statistično pomembnih razlik med učitelji različnih skupin. Na 

raziskovalno vprašanje 3.2 (RV 3.2) smo odgovorili delno pritrdilno, saj obstajajo 

statistično pomembne razlike v stališčih učiteljev iz šol v različnih okoljih v pripisovanju 

pomembnosti sobotnim šolam in tekmovanjem kot dejavnostim razširjenega programa OŠ 

za razvijanje nadarjenosti na literarnem področju. Sobotnim šolam večji pomen 

pripisujejo učitelji iz šol v mestnem okolju, a tekmovanjem učitelji iz šol v vaškem okolju.  

 

3.3.3 Analiza povezav glede na delovno dobo, količino dodatnega izobraževanja in 

okolje šole v sklopu naloge učitelja v procesu odkrivanja nadarjenih učencev 

 

Zanimalo nas je, kakšne so razlike med učitelji glede na delovno dobo, količino dodatnega 

izobraževanja s področja nadarjenosti ter okolje šole pri izvajanju njihovih nalog v procesu dela 

in odkrivanja nadarjenega otroka na literarnem področju. Za vsako posamezno spremenljivko 

smo poleg frekvence porazdelitev opravili t-test med aritmetičnimi sredinami za dve skupini  

(delovna doba učitelja do oz. nad 15 let; količina dodatnega izobraževanja do oz. več kot 8 ur 

izobraževanj ter mestno ali podeželsko okolje šole). 

 

Analiza rezultatov za skupine učiteljev z različno dolgo delovno dobo (preglednica 59) je 

pokazala, da tako učitelji z do 15 leti delovne dobe (x̄ = 4,27) kot učitelji z več kot 15 leti 

delovne dobe (x̄ = 4,24) v navečji meri izražajo stališče, da v procesu odkrivanja nadarjenega 

učenca največ opazujejo otrokovo čustveno vedenje. Identično stališče sta obe skupini izrazili 
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tudi glede naloge ocenjevanje z ocenjevalnimi lestvicami, ki jo med vsemi nalogami izvajajo 

najmanj (učitelji z manj kot 15 leti delovne dobe x̄ = 3,34 in učitelji z več kot 15 leti delovne 

dobe x̄ = 3,33). Iz t-testa (preglednica 59) lahko ugotavljamo, da ni statistično pomembnih razlik 

med skupinama učiteljev glede na delovno dobo (p < 0,05). 

 

Preglednica 59: Opisna statistika za skupine učiteljev z različnim obsegom delovne dobe glede izvajanja nalog 

učitelja in t-test razlik med aritmetičnimi sredinami 

 
do 15 let več kot 15 let t-test 

št. odg. povp. st. odkl. št. odg. povp. st. odkl. t sig. 

Poznavanje Koncepta o odkrivanju in delu z 

nadarjenimi učenci v osnovni šoli. 

KONCEPT 

104 3,61 0,818 194 3,54 1,024 0,641 0,522 

Spremljanje strokovne literature na področju 

nadarjenosti. 

LITERATURA 

105 3,46 0,877 194 3,43 0,996 0,253 0,800 

Načrtovanje oblik individualizacije in diferenciacije 

za učenca, ki kaže znake nadarjenosti. 

OBLIKE INDIVIDUALIZACIJE in 

DIFERENCIACIJE 

105 4,06 0,770 194 4,20 0,738 -1,585 0,114 

Procesno in vsebinsko načrtovanje pouka z 

upoštevanjem individualnih značilnosti in potreb 

otroka, ki kaže znake nadarjenosti. 

NAČRTOVANJE 

105 3,91 0,774 194 4,09 0,793 -1,819 0,070 

Razgovori z učitelji, ki se  srečujejo z učencem pri 

izvajanju drugih dejavnosti na šoli  in upoštevanje 

njihovega mnenja. 

RAZGOVORI 

105 3,57 0,875 194 3,62 1,007 -0,448 0,654 

Vodenje portfolia ali mape dosežkov učenca, ki kaže 

znake nadarjenosti. 

PORTFOLIO 

105 3,41 1,044 194 3,36 1,069 0,379 0,705 

Stalna povratna informacija učencu za njegovo delo. 

POVRATNA INFORMACIJA 
105 4,16 0,774 194 4,28 0,696 -1,386 0,167 

Upoštevanje in spremljanje otrokovih močnih in 

šibkih področij pri izvajanju VI procesa. 

PRIROČNIKI 

105 4,09 0,761 194 4,13 0,835 -0,492 0,623 

Opazovanje otrokovega funkcioniranja v skupini. 

OPAZOVANJE SKUPINE 
105 4,10 0,894 194 4,09 0,943 0,068 0,946 

Opazovanje otrokovega čustvenega vedenja. 

OPAZOVANJE ČUSTVOVANJA 
105 4,27 0,763 194 4,24 0,807 0,254 0,799 

Oblikovanje predloga za  evidentiranje nadarjenega 

učenca. 

PREDLOG EVIDENTIRANJA 

105 3,88 1,053 193 3,91 1,086 -0,234 0,815 

Ocenjevanje nadarjenosti z ocenjevalnimi lestvicami. 

OCENJEVALNE LESTVICE 
105 3,34 1,300 193 3,33 1,305 0,071 0,943 

 

V preglednici 60 predstavljeni rezultati kažejo, da tako učitelji z več kot 8 urami dodatnega 

izobraževanja (x̄ = 4,27)  kot učitelji z do 8 urami izobraževanja (x̄ = 4,23) v navečji meri 

izražajo stališče, da v procesu odkrivanja nadarjenega učenca največ opazujejo otrokovo 

čustveno vedenje. Učitelji z do 8 urami izobraževanja so izrazili stališče glede izvajanja naloge 

ocenjevanje z ocenjevalnimi lestvicami, ki jo med vsemi nalogami izvajajo najmanj (x̄ = 3,18), 

medtem ko se učitelji z več kot 8 urami izobraževanja najmanj poslužujejo vodenja portfolia za 

učenca, ki zmore več na literarnem področju (x̄ = 3,39). Iz t-testa (preglednica 60) lahko 
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ugotavljamo, da statistično pomembne razlike med skupinama učiteljev glede na količino 

dodatnega izobraževanja obstajajo pri nalogi ocenjevanje nadarjenosti z ocenjevalnimi lestvicami 

(t = –2,422; sig = 0,016) pri p < 0,05. Pri tem se kaže, da učitelji iz podeželskih šol to nalogo 

izvajajo v večji meri kot učitelji iz mestnih šol.   

 

Preglednica 60: Opisna statistika za skupine učiteljev z različnim obsegom dodatnega izobraževanja glede 

izvajanja nalog učitelja in t-test razlik med aritmetičnimi sredinami 

 

do 8 ur več kot 8 ur t-test 

št. odg. povp. st. odkl. št. odg. povp. 
st. 

odkl. 
t sig. 

Poznavanje Koncepta o odkrivanju in delu z 

nadarjenimi učenci v osnovni šoli. 

KONCEPT 

175 3,50 0,958 124 3,63 0,958 -1,122 0,263 

Spremljanje strokovne literature na področju 

nadarjenosti. 

LITERATURA 

176 3,42 0,916 124 3,46 1,007 -0,350 0,726 

Načrtovanje oblik individualizacije in 

diferenciacije za učenca, ki kaže znake 

nadarjenosti. 

OBLIKE INDIVIDUALIZACIJE in 

DIFERENCIACIJE 

176 4,11 0,770 124 4,19 0,729 -0,905 0,366 

Procesno in vsebinsko načrtovanje pouka z 

upoštevanjem individualnih značilnosti in potreb 

otroka, ki kaže znake nadarjenosti. 

NAČRTOVANJE 

176 3,96 0,795 124 4,11 0,778 -1,652 0,100 

Razgovori z učitelji, ki se  srečujejo z učencem 

pri izvajanju drugih dejavnosti na šoli  in 

upoštevanje njihovega mnenja. 

RAZGOVORI 

176 3,59 0,916 124 3,63 1,024 -0,388 0,698 

Vodenje portfolia ali mape dosežkov učenca, ki 

kaže znake nadarjenosti. 

PORTFOLIO 

176 3,36 1,076 124 3,39 1,041 -0,188 0,851 

Stalna povratna informacija učencu za njegovo 

delo. 

POVRATNA INFORMACIJA 

176 4,19 0,746 124 4,31 0,689 -1,336 0,183 

Upoštevanje in spremljanje otrokovih močnih in 

šibkih področij pri izvajanju VI procesa. 

PRIROČNIKI 
176 4,09 0,740 124 4,16 0,896 -0,777 0,438 

Opazovanje otrokovega funkcioniranja v 

skupini. 

OPAZOVANJE SKUPINE 

176 4,06 0,880 124 4,14 0,982 -0,741 0,459 

Opazovanje otrokovega čustvenega vedenja. 

OPAZOVANJE ČUSTVOVANJA 
176 4,23 0,791 124 4,27 0,790 -0,445 0,657 

Oblikovanje predloga za  evidentiranje 

nadarjenega učenca. 

PREDLOG EVIDENTIRANJA 

176 3,85 1,108 123 3,97 1,016 -0,960 0,338 

Ocenjevanje nadarjenosti z ocenjevalnimi 

lestvicami. 

OCENJEVALNE LESTVICE 

176 3,18 1,291 123 3,54 1,301 -2,422 0,016 

 

V preglednici 61 so predstavljeni rezultati, ki kažejo, da učitelji iz šol v mestnem okolju v 

največji meri izražajo stališče, da v procesu odkrivanja nadarjenega učenca največ dajejo stalno 

povratno informacijo učencu za njegovo delo (x̄ = 4,20), medtem ko učitelji iz šol v podeželskem 

okolju največ opazujejo otrokovo čustveno vedenje (x̄ = 4,32). Oboji, učitelji iz mestnega in 



 

401 

 

učitelji iz podeželjskega okolja šole, med vsemi nalogami najmanj izvajajo ocenjevanje 

nadarjenosti z lestvicami (mestno okolje x̄ = 3,22; podeželsko okolje x̄ = 3,40). Pri vseh 

navedenih nalogah se pokaže, da jih  učitelji iz šol v podeželskem okolju izvajajo v večji meri 

kot učitelji iz mestnih šol.  

Iz t-testa (preglednica 60) lahko ugotavljamo, da obstajajo statistično pomembne razlike med 

skupinama učiteljev glede na okolje šole pri nalogah opazovanje otrokovega funkcioniranja v 

skupini (t = –2,404; sig = 0,017) pri p < 0,05 ter oblikovanje predloga za evidentiranje 

nadarjenega učenca (t = –2,424; sig. = 0,016). Na osnovi tega lahko ugotovimo, da učitelji iz 

podeželskega okolja obe nalogi izvajajo v večji meri kot učitelji iz mestnega okolja.  

 

Preglednica 61: Opisna statistika za skupini učiteljev iz šol v različnih okoljih glede izvajanja nalog učitelja in t-

test razlik med aritmetičnimi sredinami 

 
mesto podeželje t-test 

št. odg. povp. st. odkl. št. odg. povp. st. odkl. t sig. 

Poznavanje Koncepta o odkrivanju in delu z 

nadarjenimi učenci v osnovni šoli. 

KONCEPT 

118 3,42 1,033 181 3,64 0,900 -1,923 0,055 

Spremljanje strokovne literature na področju 

nadarjenosti. 

LITERATURA 

118 3,31 1,002 182 3,52 0,915 -1,808 0,072 

Načrtovanje oblik individualizacije in 

diferenciacije za učenca, ki kaže znake 

nadarjenosti. 

OBLIKE INDIVIDUALIZACIJE in 

DIFERENCIACIJE 

118 4,12 0,764 182 4,16 0,747 -0,518 0,605 

Procesno in vsebinsko načrtovanje pouka z 

upoštevanjem individualnih značilnosti in potreb 

otroka, ki kaže znake nadarjenosti. 

NAČRTOVANJE 

118 4,00 0,773 182 4,04 0,803 -0,411 0,681 

Razgovori z učitelji, ki se  srečujejo z učencem 

pri izvajanju drugih dejavnosti na šoli  in 

upoštevanje njihovega mnenja. 

RAZGOVORI 

118 3,56 1,000 182 3,63 0,935 -0,638 0,524 

Vodenje portfolia ali mape dosežkov učenca, ki 

kaže znake nadarjenosti. 

PORTFOLIO 
118 3,31 1,017 182 3,42 1,088 -0,897 0,370 

Stalna povratna informacija učencu za njegovo 

delo. 

POVRATNA INFORMACIJA 

118 4,20 0,746 182 4,26 0,710 -0,705 0,482 

Upoštevanje in spremljanje otrokovih močnih in 

šibkih področij pri izvajanju VI procesa. 

PRIROČNIKI 

118 4,02 0,887 182 4,18 0,747 -1,728 0,085 

Opazovanje otrokovega funkcioniranja v skupini. 

OPAZOVANJE SKUPINE 
118 3,93 1,036 182 4,19 0,829 -2,404 0,017 

Opazovanje otrokovega čustvenega vedenja. 

OPAZOVANJE ČUSTVOVANJA 
118 4,14 0,889 182 4,32 0,711 -1,880 0,061 

Oblikovanje predloga za  evidentiranje 

nadarjenega učenca. 

PREDLOG EVIDENTIRANJA 

118 3,71 1,079 181 4,02 1,051 -2,424 0,016 

Ocenjevanje nadarjenosti z ocenjevalnimi 

lestvicami. 

OCENJEVALNE LESTVICE 

118 3,22 1,328 181 3,40 1,290 -1,149 0,251 
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Analizirali smo tudi razlike med stališči učiteljev glede na delovno dobo v pripisovanju pomena 

nalogam učiteljev v procesu dela in odkrivanja z nadarjenimi. Rezultati so v prilogi 2 in iz nje so 

razvidne vrednosti hi-kvadrata, ki kažejo, da ne prihaja do statistično pomembnih razlik med 

skupinama učiteljev glede na delovno dobo, in sicer pri nobeni od spremenljivk – nalog učitelja, 

pri čemer smo statistično pomembnost razlik ocenili na stopnji tveganja < 0,05. 

Prav tako smo pogledali razlike med stališči učiteljev glede na njihovo dodatno izobraževanje, in 

sicer v pripisovanju pomena nalogam učiteljev v procesu dela in odkrivanja z nadarjenimi. Iz 

preglednice 62 je razvidno, da pri nalogi razgovori z učitelji, ki se srečujejo z učencem  prihaja 

do statistično pomembnih razlik med skupinama učiteljev glede količine dodatnega 

izobraževanja s področja nadarjenosti (Χ2 = 11,106), pri čemer smo statistično pomembnost 

razlik ocenili na stopnji tveganja < 0,05 (sig. = 0,000). Pri tem se izkazuje, da učitelji z manj 

urami dodatnega izobraževanja tej nalogi pripisujejo večjo pomembnost kot učitelji, ki imajo več 

kot 8 ur izobraževanj.  

 

Preglednica 62: Opisna statistika in hi-kvadrat –  razlike v stališčih o pomembnosti razgovorov z drugimi učitelji 

za odkrivanje nadarjenosti glede na količino ur dodatnega izobraževanja učitelja 

Razgovori z učitelji, ki se srečujejo z 

učencem pri izvajanju drugih dejavnosti 

na šoli  in upoštevanje njihovega mnenja. 

do 8 ur več kot 8 ur skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 3 1,7 % 13 10,5 % 16 5,3 % 

da 173 98,3 % 111 89,5 % 284 94,7 % 

skupaj 176 100,0 % 124 100,0 % 300 100,0 % 
Χ2 = 11,106, sig. = 0,001 

 

Vrednosti hi-kvadrata kažejo, da pri ostalih nalogah ne prihaja do statistično pomembnih razlik 

med skupinama učiteljev glede na količino dodatnega strokovnega izobraževanja, zbrane so v 

prilogi 3.   

 

Razlike med stališči učiteljev glede na okolje šole v pripisovanju pomena nalogam učiteljev v 

procesu dela in odkrivanja z nadarjenimi prikazujejo preglednice v prilogi 4. Iz preglednice 63 je 

razvidno, da pri nalogi vsebinsko in procesno načrtovanje prihaja do statistično pomembnih 

razlik med skupinama učiteljev glede okolja šole (Χ2 = 6,461), pri čemer smo statistično 

pomembnost razlik ocenili na stopnji tveganja < 0,05 (sig. = 0,011). Pri tem se izkazuje, da 

učitelji iz šol v podeželskem okolju pripisujejo tej nalogi večjo pomembnost kot učitelji, ki 

poučujejo v mestnem okolju. Prav tako prihaja do statistično pomembnih razlik v pripisovanju 

pomena upoštevanje močnih in šibkih področij učenca (Χ2 = 8,637; sig. = 0,011). Pri čemer spet 

učitelji iz šol v podeželskem okolju tej nalogi pripisujejo večji pomen (preglednica 64).  
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Preglednica 63: Opisna statistika in hi-kvadrat – razlike v stališčih o pomembnosti procesnega in vsebinskega 

načrtovanja z upoštevanjem individualnih značilnosti za odkrivanje nadarjenosti glede na okolje šole 
Procesno in vsebinsko 

načrtovanje z upoštevanjem 

individualnih značilnosti za 

odkrivanje nadarjenosti 

mesto podeželje skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 6 5,1 % 1 0,5 % 7 2,3 % 

da 112 94,9 % 181 99,5 % 293 97,7 % 

skupaj 118 100,0 % 182 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 6,461, sig. = 0,011 

 

Preglednica 64: Opisna statistika in hi-kvadrat – razlike v stališčih o pomembnosti upoštevanja in spremljanja 

otrokovih močnih in šibkih področij za odkrivanje nadarjenosti glede na okolje šole 
Procesno in vsebinsko 

načrtovanje z upoštevanjem 

individualnih značilnosti za 

odkrivanje nadarjenosti 

mesto podeželje skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 9 7,6 % 2 1,1 % 11 3,7 % 

da 109 92,4 % 180 98,9 % 289 96,3 % 

skupaj 118 100,0 % 182 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 8,637, sig. = 0,003 

 

Preglednica 65: Opisna statistika in hi-kvadrat – razlike v stališčih o pomembnosti opazovanja otrokovega 

funkcioniranja v skupini za odkrivanje nadarjenosti glede na okolje šole 
Procesno in vsebinsko 

načrtovanje z upoštevanjem 

individualnih značilnosti za 

odkrivanje nadarjenosti 

mesto podeželje skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 24 20,3 % 21 11,5 % 45 15,0 % 

da 94 79,7 % 161 88,5 % 255 85,0 % 

skupaj 118 100,0 % 182 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 4,348, sig. = 0,037 

 

Preglednica 66: Opisna statistika in hi-kvadrat – razlike v stališčih o pomembnosti opazovanja otrokovega 

čustvenega vedenja za odkrivanje nadarjenosti glede na okolje šole 
Procesno in vsebinsko 

načrtovanje z upoštevanjem 

individualnih značilnosti za 

odkrivanje nadarjenosti 

mesto podeželje skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 34 28,8 % 32 17,6 % 66 22,0 % 

da 84 71,2 % 150 82,4 % 234 78,0 % 

skupaj 118 100,0 % 182 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 5,262, sig. = 0,022 

 

Iz preglednice 65 je razvidno, da pri nalogi opazovanje otrokovega funkcioniranja v skupini 

prihaja do statistično pomembnih razlik med skupinama učiteljev glede na okolje šole (Χ2 = 

4,348), pri čemer smo statistično pomembnost razlik ocenili na stopnji tveganja < 0,05 (sig. = 

0,037). Pri tem se izkazuje, da učitelji iz šol v podeželskem okolju pripisujejo tej nalogi večjo 

pomembnost kot učitelji, ki poučujejo v mestnem okolju. Prav tako prihaja do statistično 

pomembnih razlik v pripisovanju pomena nalogi opazovanje otrokovega čustvenega vedenja (Χ2 

= 5,262; sig. = 0,022), pri čemer učitelji iz šol v podeželskem okolju tej nalogi pripisujejo večji 

pomen (preglednica 66).  

 



 

404 

 

Učitelji, zajeti v raziskavi, ne glede na njihovo delovno dobo in količino dodatnega strokovnega 

izobraževanja s področja nadarjenosti, izražajo stališče, da je njihova naloga, v kateri opazujejo  

čustveno vedenje učenca, ki zmore več, najpomembnejša in največkrat izvajana. Statistično 

pomembno se v pripisovanju pomena tej nalogi razlikujejo učitelji iz šol v podeželskem okolju 

od učiteljev iz šol v mestnem okolju. Iz tega lahko izpeljemo, da se učitelji zavedajo, da 

nadarjeni otroci ne le razmišljajo drugače, pač pa tudi drugače čustvujejo (Rostohar, 2012, 56). J. 

Cvetković-Lay (2002 po Clark, 1983) predstavi emocionalne lastnosti in potrebe nadarjenih 

otrok in te so: nalaganje čustev, ki niso ozaveščena, izjemna občutljivost za občutke in 

pričakovanja drugih, smisel za humor, visoka samozavest, idealizem in občutek za pravico, 

zgodnji razvoj notranjega lokusa kontrole, emocionalna globina in intenzivnost, visoka 

pričakovanja do sebe in drugih, močna potreba po usklajenosti med abstraktnimi vrednotami in 

osebnim delovanjem. Vse to kaže, da je pozornost v učnem procesu potrebno usmeriti temu, 

kako poskrbeti za te otrokove potrebe, kako jih sprejeti in predvideti možne probleme, da bi 

učenec lahko napredoval v skladu z vsemi temi svojimi značilnostmi in se počutil varnega, saj bi 

drugače prav ti otroci lahko postali učno neuspešni. Naša raziskava je že na več mestih pokazala, 

da imajo zajeti učitelji 1. VIO z ocenjevanjem nadarjenosti z ocenjevalnimi lestvicami težave oz. 

jih ne izpolnjujejo brez težav oz. jih učitelji v 1. VIO izpolnjujejo manj. Tudi M. Kukanja 

Gabrijelčič (2014, 95) med predlogi za temeljitejše izobraževanje učiteljev na področju 

prepoznavanja nadarjenih in talentiranih učencev izpostavlja predvsem vprašljivost ocenjevalne 

lestvice za učitelje. Težave z izpolnjevanjem ocenjevalnih lestvic zaznavajo tudi ravnatelji v 

raziskavi M. Vehovec (2012, 142), kjer jih več kot tretjina (34,2 %) ocenjuje, da le-to predstavlja 

težavo v delu šole, tretjina pa jih pri odgovoru na to vprašanje ostane neopredeljena.  

 

V tem sklopu smo z raziskovanjem razlik med spremenljivkami odgovorili na raziskovalni 

vprašanji 4.1 in 4.2  (RV 4.1), in sicer delno pritrdilno, saj statistično pomembne razlike v 

stališčih učiteljev o pomenu in izvajanju njihovih nalog in uporabi pripomočkov v procesu 

odkrivanja nadarjenih učencev na literarnem področju obstajajo. Do razlik prihaja sicer v 

stališčih učiteljev glede na njihovo delovno dobo pri izvajanju naloge ocenjevanje z 

ocenjevalnimi lestvicami in v stališčih učiteljev glede na dodatno izobraževanje v 

pripisovanju pomena razgovorom z drugimi učitelji. Statistično pomembne razlike se 

pokažejo tudi med skupinama učiteljev glede na okolje šole, pri čemer učitelji iz 

podeželskih šol večji pomen pripisujejo načrtovanju, upoštevanju močnih in šibkih 

področij učenca, opazovanju funkcioniranja učenca v skupini ter njegovega čustvovanja. 
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Pri ostalih dejavnostih ni statistično pomembnih razlik med učitelji različnih skupin. Z 

analizo v tem sklopu smo tudi odgovorili na raziskovalno vprašanje 1.2 (RV 1.2), saj se ne 

pojavljajo statistično pomembe razlike v stališčih učiteljev o smernicah Koncepta.  

3.3.4  Analiza povezav glede na delovno dobo, količino dodatnega izobraževanja in 

okolje šole v sklopu kriteriji izbire učencev, ki na literarnem področju zmorejo več 

 

Raziskali smo, kakšne so razlike med stališči učitelji glede na njihovo delovno dobo, dolžino 

dodatnega izobraževanja in okolje šole v pripisovanju pomena kriterijem za evidentiranje otroka 

kot nadarjenega na literarnem področju. Za vsako posamezno spremenljivko smo poleg 

frekvence porazdelitev opravili t-test med aritmetičnimi sredinami za dve skupini (delovna doba 

učitelja do oz. nad 15 let; količina dodatnega izobraževanja do oz. več kot 8 ur izobraževanj; 

mestno ali podeželsko okolje šole). 

 

Preglednica 67: Opisna statistika za skupine učiteljev z različnim obsegom delovne dobe glede pripisovanja 

pomembnosti kriterijem za odkrivanje nadarjenega učenca na literarnem področju in t-test razlik med 

aritmetičnimi sredinami 

Kriteriji za odkrivanje nadarjenega učenca na 
literarnem področju 

do 15 let več kot 15 let t-test 

št. odg. povp. st. odkl. št. odg. povp. st. odkl. t sig. 

Učenec je motiviran za branje vseh vrst 

umetnostnih besedil. 
105 4,30 0,810 194 4,39 0,735 -0,942 0,347 

Učenec dobro pripoveduje obnovo 

literarnih besedil. 
105 4,31 0,738 194 4,38 0,711 -0,710 0,478 

Piše pesmi in/ali prozna besedila. 105 4,42 0,757 194 4,39 0,769 0,350 0,726 

Učenec  je motiviran za besedne in 

literarne igre. 
105 4,45 0,693 194 4,36 0,744 0,986 0,325 

Učenec  vztraja v dejavnosti (branju, 

pisanju, poslušanju, pripovedovanju). 
105 4,30 0,774 194 4,35 0,720 -0,511 0,610 

Izstopa v pisanju domišljijskih spisov. 105 4,64 0,695 194 4,64 0,569 -0,084 0,933 

Učenec literarnokritično misli (zna 

primerjati, vrednotiti, argumentirati). 
105 4,71 0,584 194 4,69 0,526 0,356 0,722 

Učenec ima inovativne, drugačne ideje 

glede razlage pomena besed. 
105 4,71 0,600 194 4,69 0,584 0,402 0,688 

 

Preglednica 67 kaže rezultate, da tako učitelji z do 15 leti delovne dobe (x̄ = 4,71) kot učitelji z 

več kot 15 leti delovne dobe (x̄ = 4,69) v navečji meri izražajo stališče, da v procesu odkrivanja 

nadarjenega učenca največ pomena pripisujejo temu, da otrok literarnokritično misli in z enako 

vrednostjo povprečja pri obeh skupinah tudi kriteriju, da ima učenec inovativne, drugačne ideje 

glede razlage pomena besed. Zanimivo je, da obe skupini učiteljev pripisujeta najnižji pomen 

kriteriju vztrajnost v dejavnostih (učitelji z manj kot 15 leti delovne dobe x̄ = 4,30 in učitelji z 

več kot 15 leti delovne dobe x̄ = 4,35). Iz t-testa (preglednica 67) lahko ugotavljamo, da ni 

statistično pomembnih razlik med skupinama (p < 0,05). 
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Skorajda identičen rezultat zgornjemu dobimo (preglednica 68), ko iščemo razlike v stališčih 

učiteljev glede na količino dodatnega izobraževanja s področja nadarjenosti. Učitelji z do 8 urami 

dodatnega izobraževanja (x̄ = 4,70) tako kot učitelji z več kot 8 urami dodatnega izobraževanja 

(x̄ = 4,70) v največji meri izražajo stališče, da v procesu odkrivanja nadarjenega učenca največ 

pomena pripisujejo temu, da otrok literarnokritično misli. Učitelji z do 8 urami izobraževanja 

pripisujejo najnižji pomen kriteriju vztrajnosti v dejavnostih (x̄ = 4,31), medtem ko tisti z več 

urami izobraževanja tako stališče izrazijo za kriterij otrok dobro pripoveduje obnove literarnih 

besedil (x̄ = 4,34). Iz t-testa (preglednica 68) lahko ugotavljamo, da ni statistično pomembnih 

razlik med skupinama (p < 0,05). 

 

Preglednica 68: Opisna statistika za skupine učiteljev z različnim obsegom dodatnega izobraževanja  glede 

pripisovanja pomembnosti kriterijem za odkrivanje nadarjenega učenca na literarnem področju in t-test razlik 

med aritmetičnimi sredinami 

Kriteriji za odkrivanje nadarjenega učenca 
na literarnem področju 

do 8 ur več kot 8 ur t-test 

št. odg. povp. st. odkl. št. odg. povp. st. odkl. t sig. 

Učenec je motiviran za branje vseh vrst 

umetnostnih besedil. 
176 4,32 0,795 124 4,42 0,711 -1,070 0,286 

Učenec dobro pripoveduje obnovo 

literarnih besedil. 
176 4,37 0,744 124 4,34 0,685 0,362 0,717 

Piše pesmi in/ali prozna besedila. 176 4,42 0,759 124 4,37 0,770 0,553 0,581 

Učenec  je motiviran za besedne in 

literarne igre. 
176 4,39 0,747 124 4,40 0,697 -0,198 0,843 

Učenec  vztraja v dejavnosti (branju, 

pisanju, poslušanju, pripovedovanju). 
176 4,31 0,761 124 4,38 0,705 -0,834 0,405 

Izstopa v pisanju domišljijskih spisov. 176 4,66 0,630 124 4,62 0,593 0,529 0,597 

Učenec literarnokritično misli (zna 

primerjati, vrednotiti, argumentirati). 
176 4,70 0,571 124 4,70 0,510 -0,043 0,966 

Učenec ima inovativne, drugačne ideje 

glede razlage pomena besed. 
176 4,67 0,636 124 4,73 0,512 -0,955 0,341 

 

Preglednica 69 kaže rezultate, da učitelji iz šol v mestnem okolju (x̄ = 4,63) v navečji meri 

izražajo stališče, da v procesu odkrivanja nadarjenega učenca največ pomena pripisujejo temu, da 

ima učenec inovativne, drugačne ideje glede razlage pomena besed. Učitelji iz šol v 

podeželskem okolju pa največ pomena pripisujejo temu, da otrok literarnokritično misli (x̄ = 

4,76). Skupina učiteljev iz šol v mestnem okolju pripisuje najnižji pomen kriteriju vztrajnost v 

dejavnostih (x̄ = 4,29), a učitelji iz šol v podeželskem okolju kriteriju dobro pripovedovanje 

obnove literarnih besedil (x̄ = 4,36). Iz t-testa (preglednica 69) lahko ugotavljamo, da obstajajo 

statistično pomembne razlike med skupinama učiteljev (p < 0,05) pri kriteriju učenec 

literarnokritično misli  (t = –2,436; sig. = 0,016), pri čemer učitelji iz šol v podeželskem okolju 

temu kriteriju  pripisujejo večji pomen kot učitelji iz šol v mestnem okolju.  
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Preglednica 69: Opisna statistika za skupine učiteljev iz šol v podeželskem ali mestnem okolju  glede pripisovanja 

pomembnosti kriterijem za odkrivanje nadarjenega učenca na literarnem področju in t-test razlik med 

aritmetičnimi sredinami 

Kriteriji za odkrivanje nadarjenega učenca 

na literarnem področju 
mesto podeželje t-test 

št. odg. povp. st. odkl. št. odg. povp. st. odkl. t sig. 

Učenec je motiviran za branje vseh vrst 

umetnostnih besedil. 
118 4,30 0,799 182 4,41 0,735 -1,223 0,222 

Učenec dobro pripoveduje obnovo 

literarnih besedil. 
118 4,35 0,671 182 4,36 0,751 -0,178 0,859 

Piše pesmi in/ali prozna besedila. 118 4,41 0,682 182 4,40 0,813 0,128 0,898 

Učenec  je motiviran za besedne in 

literarne igre. 
118 4,34 0,787 182 4,43 0,684 -1,044 0,297 

Učenec  vztraja v dejavnosti (branju, 

pisanju, poslušanju, pripovedovanju). 
118 4,29 0,807 182 4,39 0,670 -1,141 0,255 

Izstopa v pisanju domišljijskih spisov. 118 4,58 0,683 182 4,68 0,564 -1,279 0,202 

Učenec literarnokritično misli (zna 

primerjati, vrednotiti, argumentirati). 
118 4,60 0,601 182 4,76 0,498 -2,436 0,016 

Učenec ima inovativne, drugačne ideje 

glede razlage pomena besed. 
118 4,63 0,638 182 4,74 0,551 -1,603 0,110 

 

Ugotovitve kažejo na to, da učitelji vseh skupin ne glede na delovno dobo, količino dodatnega 

strokovnega izpopolnjevanja in okolje šole največji pomen v procesu odkrivanja nadarjenih 

pripisujejo dvema kriterijema: inovativne in drugačne ideje ter kritično mišljenje o literarnem 

besedilu. Zanimivo je, da nobeden od navedenih kriterijev ni naveden na lestvici, ki se 

uporablja v šolah za odkrivanje učencev, nadarjenih na literarnem področju, pri čemer se 

ponovno dotaknemo problema strukture lestvice ONADLIT, ki smo jo v tem delu že večkrat 

razčlenjevali.  

Kot smo ugotavljali že v analizi povezanosti spremenljivk sklopa Kriteriji izbire (poglavje 3.2.3 

empiričnega dela) se še posebej intenzivno pokaže pripisovanje nizkega pomena kriteriju 

vztrajnost učenca v dejavnostih. Analiza ugotovitev v tem delu raziskave to potrdi, saj večina 

vprašanih skupin učiteljev (izjema je edino skupina učiteljev iz šol v podeželskem okolju, ki je 

najnižji pomen pripisala kriteriju dobro pripovedovanje obnove) vztrajnosti pripišejo najnižji 

pomen v procesu odkrivanja nadarjenega učenca na literarnem področju. Že omenjene 

raziskave in študije (Gardner, 1983; Pečjak idr., 2006; Juriševič, 2006) pa kažejo na veliko 

pomembnost tega kriterija pri nadarjenih učencih, saj je povezan z motivacijo učencev. P. H. 

Mussen idr. (1999) pišejo, da se motivacija za dosežke pri učencu kaže v vztrajanju pri težki 

nalogi, v intenzivnem delu, v usmerjenosti k perfekcionizmu ter v izbiri izzivov. Raziskava I. 

Mervielde (1995) celo kot pomembne kazalnike in napovednike učne uspešnosti pokaže 

vestnost kot marljivost in vztrajnost, motivacijo in odprtost za novosti. Vztrajnost kot kriterij je 

torej pomemben dejavnik, a vseeno ne sme biti edini, saj bi učitelja to lahko zavedlo v primerih 



 

408 

 

učno neuspešnega nadarjenega otroka, ki lahko kaže nezainteresiranost za šolsko delo in slabo 

pozornost med še drugimi značilnostmi (strah, nizka samopodoba, hiperaktivnost, čustvena in 

socialna nezrelost, nesprejetost običajnih metod spodbude) (Koncept, 1999, 6).  

 

V tem sklopu smo z raziskovanjem razlik med spremenljivkami odgovorili na raziskovalno 

vprašanje 4.3 (RV 4.3), in sicer delno pritrdilno. Obstaja le ena statistično pomembna 

razlika v stališčih učiteljev glede na njihovo delovno dobo, količino dodatnega 

izobraževanja in okolje šole o pomenu kriterijev za prepoznavanje učencev, ki na 

literarnem področju zmorejo več. Ta razlika se kaže pri kriteriju literarnokritičnega 

mišljenja, in sicer učitelji iz šol v podeželskem okolju temu pripisujejo večji pomen kot 

učitelji v mestnem okolju.  

 

3.3.5 Analiza povezav glede na delovno dobo, količino dodatnega izobraževanja in 

okolje šole v sklopu ovire za spodbujanje razvoja bralne kompetence pri učencih, 

ki na literarnem področju zmorejo več 

 

Raziskali smo, kakšne so razlike med stališči učiteljev glede na njihovo delovno dobo, količino 

dodatnega izobraževanja s področja nadarjenosti in okolje šole v navajanju ovir za spodbujanje 

razvoja bralne kompetence pri učencih, ki na literarnem področju zmorejo več. Za vsako 

posamezno dejavnost smo poleg frekvence porazdelitev opravili hi-kvadrat za določitev razlik v 

stališčih učiteljev glede na dve skupini učiteljev (delovna doba učitelja do oz. nad 15 let; količina 

dodatnega izobraževanja do oz. več kot 8 ur izobraževanj; mestno ali podeželsko okolje šole). 

 

Iz preglednic (preglednice 70 do 74) je razvidno, da so učitelji z delovno dobo do 15 let in 

učitelji z delovno dobo nad 15 let dokaj enotno izrazili stališče o tem, katere ovire vidijo v 

procesu odkrivanja nadarjenih učencev na literarnem področju. Obe skupini učiteljev vidita 

ovire za delo z nadarjenimi učenci v pomanjkanju časa, možnostih za dodatno strokovno 

izpopolnjevanje, v učnem načrtu, v povratnih informacijah za njihovo delo in v lastnem znanju, 

saj sta pri vseh spremenljivkah obe skupini izrazili stališče, da je tega premalo. Neznatne 

razlike se pojavijo pri presojanju učnega načrta in priložnosti, ki jih le-ta ponuja za ukvarjanje z 

učenci, ki na literarnem področju zmorejo več  (preglednica 59), kjer je opaziti, da učitelji z 

manj leti delovne dobe (< 15 let) v večji meri menijo (8,6 %), da je teh priložnosti preveč, kot 

učitelji z več leti delovne dobe (> 15 let) (4,6 %), vendar pa je ravno obratno stališču, da je teh 
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priložnosti ravno prav (starejši učitelji v 32,0 % menijo, da učni načrt ponuja ravno prav 

priložnosti za ukvarjanje z nadarjenimi, mlajši učitelji pa tako menijo v 24,8 % primerih). Iz 

preglednic od 70 do 74 je razvidno, da pri nobeni od spremenljivk – ovir ne prihaja do 

statistično pomembnih razlik med skupinama učiteljev glede na delovno dobo, kar kaže hi-

kvadrat Χ2, pri čemer smo statistično pomembnost razlik ocenili na stopnji tveganja < 0,05.  

 
Preglednica 70: Opisna statistika in hi-kvadrat –  razlike v stališčih o času  v procesu odkrivanja nadarjenega 

učenca glede na delovno dobo učitelja  

Časa za načrtno odkrivanje in 
spodbujanje nadarjenosti v 

razredu je 

do 15 let več kot 15 let skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

premalo 73 69,5 % 133 68,6 % 206 68,9 % 

ravno prav 25 23,8 % 56 28,9 % 81 27,1 % 

preveč 7 6,7 % 5 2,6 % 12 4,0 % 

skupaj 105 100,0 % 194 100,0 % 299 100,0 % 

Χ2 = 3,491, sig. = 0,175 

 

 

Preglednica 71: Opisna statistika in hi-kvadrat  –  razlike v stališčih o možnostih za dodatno strokovno 

izobraževanje v procesu odkrivanja nadarjenega učenca glede na delovno dobo učitelja  
Možnosti za dodatno strokovno 

izobraževanje na področju 

odkrivanja in dela z učenci, ki 
zmorejo več, je 

do 15 let več kot 15 let skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

premalo 71 67,6 % 120 61,9 % 191 63,9 % 

ravno prav 34 32,4 % 74 38,1 % 108 36,1 % 

preveč 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

skupaj 105 100,0 % 194 100,0 % 299 100,0 % 

Χ2 = 0,981, sig. = 0,322 

 

Preglednica 72: Opisna statistika in hi-kvadrat –  razlike v stališčih o priložnostih, ki jih daje učni načrt za 

ukvarjanje z nadarjenimi učenci glede na delovno dobo učitelja  
Učni načrti vsebujejo toliko 

ciljev in vsebin, da je priložnosti  
za  ukvarjanje z učenci, ki 

zmorejo več, 

do 15 let več kot 15 let skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

premalo 70 66,7 % 123 63,4 % 193 64,5 % 

ravno prav 26 24,8 % 62 32,0 % 88 29,4 % 

preveč 9 8,6 % 9 4,6 % 18 6,0 % 

skupaj 105 100,0 % 194 100,0 % 299 100,0 % 

Χ2 = 3,061, sig. = 0,216 

 

Preglednica 73: Opisna statistika in hi-kvadrat –  razlike v stališčih o povratnih informacijah o delu z nadarjenimi 

učenci glede na delovno dobo učitelja  
Povratnih informacij o lastnem 
delu na področju odkrivanja in 

spodbujanja nadarjenosti v  

razredu imam 

do 15 let več kot 15 let skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

premalo 65 61,9 % 101 52,1 % 166 55,5 % 

ravno prav 40 38,1 % 92 47,4 % 132 44,1 % 

preveč 0 0,0 % 1 0,5 % 1 0,3 % 

skupaj 105 100,0 % 194 100,0 % 299 100,0 % 

Χ2 = 3,073, sig. = 0,215 
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Preglednica 74: Opisna statistika in hi-kvadrat –  razlike v stališčih o  oceni lastnih znanj za delo z nadarjenimi 

učenci glede na delovno dobo učitelja  

Znanj za učinkovito odkrivanje 

in spodbujanje nadarjenosti na 
literarnem področju imam 

do 15 let več kot 15 let skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

premalo 71 67,6 % 121 62,4 % 192 64,2 % 

ravno prav 34 32,4 % 71 36,6 % 105 35,1 % 

preveč 0 0,0 % 2 1,0 % 2 0,7 % 

skupaj 105 100,0 % 194 100,0 % 299 100,0 % 

Χ2 = 1,720, sig. = 0,423 

 

 

Iz preglednic (preglednice 75 do 79) je razvidno, da so učitelji  v obeh skupinah (učitelji z do 8 

urami dodatnega izobraževanja in učitelji z več kot 8 urami dodatnega izobraževanja) izrazili 

podobno stališče o tem, katere ovire vidijo v procesu odkrivanja nadarjenih učencev na 

literarnem področju. Obe skupini učiteljev vidita ovire za delo z nadarjenimi učenci v 

pomanjkanju časa, možnostih za dodatno strokovno izpopolnjevanje, v učnem načrtu, v 

povratnih informacijah za njihovo delo in v lastnem znanju, saj sta pri vseh spremenljivkah obe 

skupini izrazili stališče, da je tega premalo. Iz preglednice 75 je razvidno, da pri spremenljivki 

čas prihaja do statistično pomembnih razlik med skupinama učiteljev glede količine dodatnega 

izobraževanja s področja nadarjenosti (Χ2 = 6,436; sig.= 0,040), pri čemer smo statistično 

pomembnost razlik ocenili na stopnji tveganja < 0,05. Učitelji z manj ur izobraževanja (74,4 %) 

izražajo v večji meri stališče, da je časa za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci premalo, kot 

učitelji z več ur izobraževanja (61,3 %). Prav tako se statistično pomembne razlike med 

skupinama učiteljev pokažejo v stališčih o možnostih za dodatno izobraževanje  (Χ2 = 4,170, 

sig. = 0,041), kar prikazuje preglednica 76. Tisti učitelji, ki so se dodatnega izobraževanja s 

področja nadarjenosti udeležili v obsegu do 8 ur, izražajo v večji meri stališče, da je možnosti 

za izobraževanje premalo (74,4 %), kot tisti učitelji, ki so se udeležili več kot 8 ur izobraževanj 

(61,3 %).   

 

Preglednica 75: Opisna statistika in hi-kvadrat –  razlike v stališčih o  času v procesu odkrivanja nadarjenega 

učenca glede na količino dodatnega izobraževanja s področja nadarjenosti 

Časa za načrtno odkrivanje in 

spodbujanje nadarjenosti v razredu je 

do 8 ur več kot 8 ur skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

premalo 131 74,4 % 76 61,3 % 207 69,0 % 

ravno prav 38 21,6 % 43 34,7 % 81 27,0 % 

preveč 7 4,0 % 5 4,0 % 12 4,0 % 

skupaj 176 100,0 % 124 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 6,436, sig. = 0,040 
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Preglednica 76: Opisna statistika in hi-kvadrat –  razlike v stališčih o možnosti za dodatno strokovno 

izobraževanje  v procesu odkrivanja nadarjenega učenca glede na količino dodatnega izobraževanja s področja 

nadarjenosti 
Možnosti za dodatno strokovno 

izobraževanje na področju odkrivanja 

in dela z učenci, ki zmorejo več, je 

do 8 ur več kot 8 ur skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

premalo 121 68,8 % 71 57,3 % 192 64,0 % 

ravno prav 55 31,3 % 53 42,7 % 108 36,0 % 

preveč 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

skupaj 176 100,0 % 124 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 4,170, sig. = 0,041 

 

Preglednica 77: Opisna statistika in hi-kvadrat –  razlike v stališčih o učnih načrtih in priložnostih, ki jih le-ta 

ponuja za  delo z nadarjenimi učenci glede na količino dodatnega izobraževanja s področja nadarjenosti 
Učni načrti vsebujejo toliko ciljev in 

vsebin, da je priložnosti  za  

ukvarjanje z učenci, ki zmorejo več, 

do 8 ur več kot 8 ur skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

premalo 118 67,0 % 75 60,5 % 193 64,3 % 

ravno prav 48 27,3 % 41 33,1 % 89 29,7 % 

preveč 10 5,7 % 8 6,5 % 18 6,0 % 

skupaj 176 100,0 % 124 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 1,381, sig. = 0,501 

 

Preglednica 78: Opisna statistika in hi-kvadrat –  razlike v stališčih o povratnih informacijah o lastnem delu glede 

na količino dodatnega izobraževanja s področja nadarjenosti 
Povratnih informacij o lastnem delu 

na področju odkrivanja in 

spodbujanja nadarjenosti v  razredu 

imam 

do 8 ur več kot 8 ur skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

premalo 105 59,7 % 62 50,0 % 167 55,7 % 

ravno prav 71 40,3 % 61 49,2 % 132 44,0 % 

preveč 0 0,0 % 1 0,8 % 1 0,3 % 

skupaj 176 100,0 % 124 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 3,934, sig. = 0,140 

 

 

Preglednica 79: Opisna statistika in hi-kvadrat –  razlike v stališčih o lastnih znanjih glede na količino dodatnega 

izobraževanja s področja nadarjenosti 
Znanj za učinkovito odkrivanje in 

spodbujanje nadarjenosti na 

literarnem področju imam 

do 8 ur več kot 8 ur skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

premalo 119 67,6 % 74 59,7 % 193 64,3 % 

ravno prav 55 31,3 % 50 40,3 % 105 35,0 % 

preveč 2 1,1 % 0 0,0 % 2 0,7 % 

skupaj 176 100,0 % 124 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 3,832, sig. = 0,147 

 

Iz preglednic (preglednice 80 do 84) je razvidno, da so učitelji v obeh skupinah (učitelji iz šol v 

mestnem in podeželskem okolju) izrazili podobno stališče o tem, katere ovire vidijo v procesu 

odkrivanja nadarjenih učencev na literarnem področju. Obe skupini učiteljev vidita ovire za 

delo z nadarjenimi učenci v pomanjkanju časa (69 %), možnostih za dodatno strokovno 

izpopolnjevanje (64 %), v učnem načrtu (64,3 %), v povratnih informacijah za njihovo delo 

(55,7 %) in v lastnem znanju (64,3 %), saj sta pri vseh spremenljivkah obe skupini izrazili 
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stališče, da je tega premalo. Iz preglednic 80 do 84 je razvidno, da pri nobeni spremenljivki ne 

prihaja do statistično pomembnih razlik med skupinama učiteljev glede na okolje šole. 

 

Preglednica 80: Opisna statistika in hi-kvadrat –  razlike v stališčih o  času v procesu odkrivanja nadarjenega 

učenca glede na okolje šole  

Časa za načrtno odkrivanje in spodbujanje 

nadarjenosti v razredu je 

mesto podeželje skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

premalo 77 65,3 % 130 71,4 % 207 69,0 % 

ravno prav 35 29,7 % 46 25,3 % 81 27,0 % 

preveč 6 5,1 % 6 3,3 % 12 4,0 % 

skupaj 118 100,0 % 182 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 1,478, sig. = 0,478 

 

Preglednica 81: Opisna statistika in hi-kvadrat –  razlike v stališčih o možnosti za dodatno strokovno 

izobraževanje  v procesu odkrivanja nadarjenega učenca glede na okolje šole 
Možnosti za dodatno strokovno izobraževanje na 

področju odkrivanja in dela z učenci, ki zmorejo 

več, je 

mesto podeželje skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

premalo 72 61,0 % 120 65,9 % 192 64,0 % 

ravno prav 46 39,0 % 62 34,1 % 108 36,0 % 

preveč 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

skupaj 118 100,0 % 182 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 0,751, sig. = 0,386 

 

Preglednica 82: Opisna statistika in hi-kvadrat –  razlike v stališčih o učnih načrtih in priložnostih, ki jih le-ta 

ponuja za  delo z nadarjenimi učenci glede na okolje šole 

Učni načrti vsebujejo toliko ciljev in vsebin, da je 

priložnosti  za ukvarjanje z učenci, ki zmorejo več, 

mesto podeželje skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

premalo 76 64,4 % 117 64,3 % 193 64,3 % 

ravno prav 36 30,5 % 53 29,1 % 89 29,7 % 

preveč 6 5,1 % 12 6,6 % 18 6,0 % 

skupaj 118 100,0 % 182 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 0,318, sig. = 0,853 

 

Preglednica 83: Opisna statistika in hi-kvadrat –  razlike v stališčih o povratnih informacijah o lastnem delu glede 

na okolje šole 
Povratnih informacij o lastnem delu na področju 

odkrivanja in spodbujanja nadarjenosti v  razredu 

imam 

mesto podeželje skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

premalo 65 55,1 % 102 56,0 % 167 55,7 % 

ravno prav 52 44,1 % 80 44,0 % 132 44,0 % 

preveč 1 0,8 % 0 0,0 % 1 0,3 % 

skupaj 118 100,0 % 182 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 1,554, sig. = 0,460 

 

Preglednica 84: Opisna statistika in hi-kvadrat –  razlike v stališčih o lastnih znanjih glede na okolje šole 

Znanj za učinkovito odkrivanje in spodbujanje 

nadarjenosti na literarnem področju imam 

mesto podeželje skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

premalo 72 61,0 % 121 66,5 % 193 64,3 % 

ravno prav 45 38,1 % 60 33,0 % 105 35,0 % 

preveč 1 0,8 % 1 0,5 % 2 0,7 % 

skupaj 118 100,0 % 182 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 0,974, sig. = 0,614 

 

Ugotovitve analize kažejo, da ni razlik v videnju ovir za spodbujanje nadarjenosti na literarnem 

področju med učitelji z različno dolgo delovno dobo. V analizi razlik med učitelji glede na 

njihovo dodatno strokovno izobraževanje s področja nadarjenosti pa ugotavljamo razlike v 

intenzivnosti izrazanja stališča, in sicer tisti z manj urami dodatnih izobraževanj bolj izražajo 
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stališče, da je časa in možnosti za izobraževanje premalo. V vseh rubrikah proučevanja ovir se je 

izkazalo, da vse dejavnike, ki smo jih navedli v anketi, učitelji vidijo kot oviro (čas, 

izobraževanja, učni načrt, povratne informacije in lastna znanja o nadarjenosti).  

Najpogostejši oviri, ne glede na temo, ki se jo obravnava z učitelji, sta čas in pa učni načrti (to 

kažejo izkušnje avtorice, ki jih je pridobila s svetovalnimi storitvami, seminarji, študijskimi 

skupinami). To potrjuje tudi evalvacijska študija (Marentič Požarnik idr., 2003a, 36), ki je 

pokazala, da učitelji razrednega pouka doživljajo svojo avtonomnost, a le v določenih okvirjih, 

kot so učni načrti, učni cilji, potrebe in značilnosti učencev  (25 % zajetih učiteljev je tako 

ocenilo in pokazala se je statistično pomembna povezava med izraženim doživljanjem 

avtonomnosti in stopnjo poučevanja). Naša analiza razlik med skupinama učiteljev glede na 

delovno dobo je pokazala podobne rezultate kot predhodno opravljena raziskava (Marentič 

Požarnik idr., 2003a),  ki pa ni bila eksplicitno vezana na delo z nadarjenimi na literarnem 

področju. V njej se je pokazalo, da glede na leta poučevanja statistično pomembno nižje 

ocenjujejo vpliv učnih načrtov učitelji začetniki (do 2 let delovnih izkušenj) (p = 0,003), medtem 

ko se pri ostalih ovirah niso pokazale statistično pomembne razlike (prav tam, 53). 

 

Učitelji v naši raziskavi so ne glede na njihovo delovno dobo izražali stališče, da je možnosti za 

dodatno strokovno izobraževanje na področju nadarjenosti premalo. Pri analizi povezav glede na 

količino dodatnega izobraževanja so se pojavile statistično pomembne razlike, in sicer učitelji z 

manj izobraževanji močneje izrazijo to stališče. V raziskavi M. Vehovec (2012, 108) so 

ravnatelji v 47,1 % zagotavljali, da učitelje motivirajo in stimulirajo ter jim omogočajo 

izobraževanje na področju nadarjenosti, ostalih 52,9 % pa je izrazilo, da tega ne počnejo. M. 

Kukanja Gabrijelčič (2014, 95) poudarja, da je za kakovostno izobraževanje potrebno 

permanentno izobraževanje s področja predmeta ter tudi širšega pedagoškega in psihološkega 

področja, zato da bi učitelji kakovostno uporabili ta znanja tudi pri delu s specifičnimi 

skupinami. In nadaljuje z rezultati analize katalogov izobraževanj za učitelje v šolskih letih 2010 

do 2014, ki je pokazala, da nobeno področje izobraževanja, ki je vezano na predmet, ne vključuje 

tem, ki bi bile povezane z nadarjenimi učenci; prav tako se izobraževanja na temo diferenciacije 

eksplicitno ne dotikajo nadarjenih učencev.  

Učitelji v celotnem vzorcu so v večini izrazili mnenje, da imajo povratnih informacij o lastnem 

delu na področju odkrivanja nadarjenih premalo. Učitelji s krajšo delovno dobo so to izrazili bolj 

kot učitelji z daljšo delovno dobo, prav tako pa tudi učitelji z manj urami dodatnega 

izobraževanja. Raziskava Talis 2013 (OECD, Teaching and Learning International Survey) je 
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pokazala ugotovitve o povratni informaciji o učiteljevem delu. V njej se je pokazalo, da 88 % 

učiteljev dobiva na šoli povratno informacijo o svojem delu, da jih 80 % prejme povratno 

informacijo po opazovanju pouka in večina učiteljev navaja pozitivne učinke ocene oz. povratne 

informacije o svojem delu oz. o poučevanju. Tudi J. A. C. Hattie (2013) govori o učinkih 

povratne informacije učitelju o njegovem delu na dosežke otrok in ugotavlja, da je ta učinek med 

najmočnejšimi (0,90). Sprotna informacija učitelju o njegovem poučevanju in učinkih na učence 

je lahko podana s strani ravnatelja, kolegov, zunanjega strokovnjaka in pripomore, da učitelj 

odkrije svoja močna in šibka področja v poučevanju ter vzroke za to, če učenci ne napredujejo 

dovolj.  

V naši raziskavi so učitelji v vseh skupinah v velikem deležu izrazili stališče, da imajo znanj za 

delo in odkrivanje nadarjenih učencev premalo. V študiji, namenjeni evalvaciji prenove osnovne 

šole (Marentič Požarnik idr., 2003a), proučujejo učiteljevo presojo lastne usposobljenosti za 

strokovno delovanje na posameznih področjih ter vlogo izpopolnjevanja in pokazalo se je, da 

učitelji razrednega pouka najvišje ocenjujejo lastno usposobljenost na področju vzpostavljanja 

dobrih odnosov in sodelovalnega vzdušja v razredu (x̄ = 4,25 na 5-stopenjski lestvici), tudi na 

področju upoštevanja razvojnih značilnosti in individualnim razlikam med učenci so pripisali 

visoko oceno (x̄ = 4,02), medtem ko so najnižje ocenili svojo usposobljenost na področju 

integracije otrok s posebnimi potrebami151 (x̄ = 2,79). V omenjeni raziskavi (prav tam) se je tudi 

izkazalo, da učitelji v celotnem vzorcu ocenjujejo, da so najboljše usposobljeni na področju 

poznavanja vsebinskih novosti pri predmetu, za vzpostavljanje dobrih odnosov in za uvajanje 

raznolikih aktivnih metod, najmanj pa za integracijo otrok s posebnimi potrebami, za uvajanje 

učencev v strategije učenja in za vzgojno delovanje.  

 

Z analizo razlik med spremenljivkami smo delno pritrdilno odgovorili na raziskovalno 

vprašanje 4.4 (RV 4.4), saj obstajajo statistično pomembne razlike v stališčih učiteljev o 

ovirah v procesu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci na literarnem področju. Razlike 

obstajajo pri oviri čas in možnosti za dodatno izobraževanje med učitelji glede na količino 

njihovega dodatnega izobraževanja. Učitelji z manj urami dodatnega izobraževanaja s 

področja nadarjenosti v večji meri vidijo obe oviri. Pri ostalih ovirah ni statistično 

pomembnih razlik med učitelji različnih skupin.  

 

                                            
151 V času izvedene študije so nadarjeni učenci bili kategorizirani kot ena od skupin učencev s posebnimi 

potrebami.  
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3.4 Povzetek ugotovitev kvantitativne raziskave 

 

Kvantitativna raziskava nam je omogočila globlji vpogled v stališče učiteljev o didaktičnih 

pristopih, dejavnostih, kriterijih, ovirah na področju razvijanja bralne kompetence na literarnem 

področju s poudarkom na učencih, ki zmorejo več. Na osnovi te raziskave smo izpeljali temeljne 

ugotovitve.  

1. Učitelji 1. VIO povezujejo diferenciacijo pri pouku književnosti z diferenciranimi 

nalogami in dejavnostmi v fazi poustvarjanja  in poglabljanja doživetja. Diferenciacija v 

fazi motivacije, branja, interpretacije, izbire besedila se ne izvaja. V izvajanju 

diferenciacije pri pouku književnosti so bolj suvereni učitelji z daljšo delovno dobo in z 

več urami dodatnega strokovnega izobraževanja.  

2. Oblike hitrejšega napredovanja in akceleracije za učence, ki zmorejo več, so redki ukrepi 

v 1. VIO. 

3. Dejavnosti razširjenega programa OŠ, ki omogočajo razvoj bralne kompetence na 

literarnem področju, so zelo pestre, največ se učence vključuje v dodatni pouk in 

tekmovanja, ki imata po oceni učiteljev tudi največji pomen.  

4. Med učitelji je prisotna visoka zavest o pomembnosti procesnega in vsebinskega 

načrtovanja pouka z upoštevanjem individualnih značilnosti in potreb otroka, oblik 

individualizacije in diferenciacije za učenca, ki kaže znake nadarjenosti, kakor tudi o 

stalni povratni informaciji, vendar se v praksi le-to v manjši meri izvaja. 

5. Opazovanje otrokovega čustvovanja je najpogosteje izvajana naloga učitelja v procesu 

odkrivanja in dela s potencialno nadarjenimi učenci na literarnem področju.  

6. Lestvice za evidentiranje nadarjenih učencev na literarnem področju ne opravljajo svoje 

vloge v tolikšni meri, kot bi si želeli, saj učitelji v procesu evidentiranja pogosto delujejo 

po svojem občutku. Med učitelji različnih skupin se kažejo razlike v stališčih o lestvici. 

Lestvica za literarno področje premalo zajema recepcijsko zmožnost.  

7. Za odkrivanje in delo z učenci, ki na literarnem področju zmorejo več,  sta po mnenju 

učiteljev najpomembnješi značilnosti učencev kritično mišljenje in inovativne, drugačne 

ideje.  

8. Ovire v procesu odkrivanja in dela z učenci, ki zmorejo več, so po mnenju učiteljev 

pomanjkanje časa, pomanjkanje možnosti za dodatno strokovno izobraževanje na 

področju odkrivanja in spodbujanja nadarjenosti, učni načrt, premalo povratnih 

informacij učitelju, kakor tudi premalo znanj na omenjenem področju.  
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9. Spremljanje otroka, ki zmore več na literarnem področju, zahteva vsestransko celostno  

zaznavo, opazovanje in spodbujanje otroka in učitelji nalogo evidentiranja povezujejo z 

nalogami, ki pomenijo opazovanje in spremljanje otroka v procesu (opazovanje 

funkcioniranja v skupini, opazovanje čustvovanja, iskanje informacij v razgovorih z 

drugimi učitelji, ki poznajo otroka). 

10. Izbira učenca in presoja njegove nadarjenosti na področju književnosti se največkrat 

oblikuje na osnovi njegovih dosežkov in izdelkov v fazi poustvarjanja, poglabljanja 

doživetja.  

 

Odgovori in stališča učiteljev so nam omogočili vpogled v to, kako se pri pouku književnosti 

v 1. VIO z udejanjanjem načela individualizacije in diferenciacije spodbuja razvoj bralne 

kompetence na literarnem področju pri učencih, ki zmorejo več. Ta spoznanja nam bodo 

pomagala razviti model za sistematično spodbujanje in spremljanje razvoja bralne 

kompetence na literarnem področju. Da bi ugotovitve še poglobili, smo v nadaljevanju 

obstoječo prakso na področju spodbujanja bralne kompetence na literarnem področju v 1. 

VIO na osnovnih šolah ugotavljali še preko kvalitativnega raziskovanja, in sicer preko 

neposrednega opazovanja pouka književnosti v 1. VIO.  
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA DRUGEGA  SKLOPA RAZISKAVE –

KVALITATIVNA RAZISKAVA  

 

4.1 Analiza kvalitativnih podatkov – neposredno opazovanje pouka 

 

Za oceno stanja na področju pouka književnosti v 1. VIO smo opazovali 10 enot pouka 

književnosti, analizirali sprotne priprave učiteljev za te enote ter opravili z učitelji 

polstrukturirani intervju (Priloga 5). Neposredno opazovanje pouka je bilo spremljano z odprtimi 

področji opazovanja, v katerih smo prišli do spodaj opisanih rezultatov v obliki zapisov, ki smo 

jih pregledali in jim določili kode. Kodiranje je glavna povezava med postopkom zbiranja 

podatkov in oblikovanjem teorije, ki naj bi razložila zbrane podatke (Vogrinc, 208, 62). Za 

kodiranje smo izbrali induktiven pristop (prav tam), saj smo kode oblikovali med analizo zapisov 

(seveda so zapisi zaradi množice podatkov, ki bi jih lahko zbrali med opazovanjem pouka, 

nastajali na osnovi vnaprej določenih opazovanih področij). Za analizo gradiva smo torej 

uporabili kvalitativno analizo z uporabo postopkov kodiranja, ki izhaja iz utemeljitvene analize, 

ki jo opisujeta Strauss in Corbin (1998 v Mesec, 1998; Vogrinc, 2008; Mažgon, 2008).  

 

Ob navedeni oznaki učitelja so zapisani povzetki ključnih okoliščin, v katerih se izvaja pouk 

književnosti (okolje šole, število otrok v razredu, znanja in veščine učitelja, gradiva za pouk 

književnosti ter druge dejavnosti, ki spodbujajo motivacijo za branje) in so nam jih učitelji 

povedali v polstrukturiranem intervjuju po spremljavi pouka. Osredotočili smo se na tiste vidike 

pouka, ki so za našo raziskavo in cilje naloge ključni.  

 

4.1.1 Analiza opazovanja pouka in polstrukturiranih intervjujev 

 

a) Učitelj Uo1 

Učitelj  Uo1 poučuje na manjši mestni šoli, v razredu je 14 učencev. Učitelj ima 13 let delovne dobe. 

Znanja za poučevanje pri pouku književnosti je pridobil v večini s študijem, ob tem pa se v zadnjih letih 

udeležuje številnih izobraževanj na to temo, hospitira primerom dobre prakse, izmenjuje izkušnje s kolegi. 

V vseh fazah izvajanja komunikacijskega model pouka književnosti  je uspešen pri delu z učenci in nima 

težav. Za načrtovanje in izvajanje pouka književnosti v 1. VIO uporablja učni načrt, letno pripravo, 

berilo, priročnik za učitelje – Jaz pa berem (avtorice Metke Kordigel). Poleg dejavnosti pri pouku 
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književnosti učence k samostojnemu branju književnih besedil spodbuja z vsakodnevnim branjem v 

knjižnem kotičku (nabor knjig vsak teden izberejo učenci glede na interes), z mesečnimi bralnimi listi, 

bibliopedagoškimi urami, z branjem v nadaljevanjih ter z vrstniškim branjem učenec-učencu. Branje 

predstavlja domačo nalogo za vsak dan v letu. 

 

V preglednici 85 so prikazana področja opazovanja in zapisi, ki so nastali na osnovi opazovanja pouka pri 

učitelju Uo1. Na osnovi zapisov smo oblikovali kode, ki so prav tako razvidne iz preglednice.  

 

Preglednica 85: Področja opazovanja in zapisi na osnovi opazovanja pouka pri učitelju Uo1 

Področja opazovanja Zapisi152 (kombinacija miselnih, kratkih in popolnih) 

opazovanja 

Kode 

Splošni podatki  Razred: 2. 

Število učencev v razredu: 14 

Čas opazovanja: 90 minut 

 

Podatki  

o učnih ciljih in vsebinah 

Besedilo: Ifigenija Simonović: Poljub za princeso Kvakico 

- Načrtovani so  kognitivni, vzgojni  in učni cilji.  

- Učenci spoznavajo slovensko mladinsko književnost. 

- Usposabljajo se za  doživljanje in razumevanje besedne umetnosti.  

- Bogatijo si besedišče. 

- Privzgajanje ljubezni do literature in branja.  

Kognitivni cilji 

 

Vzgojni cilji 

 

Učni cilji   

Podatki o poteku pouka 

- zaporedje didaktične 

komunikacije po 

komunikacijskem 

modelu 

Učitelj je faze učne enote poimenoval tako:  

1. Uvodni del – motivacija 

2. Branje in literarnoestetsko doživetje 

3. Interpretacija 

4. Poustvarjanje in evalviranje 

Učitelj je dosledno vključeval vse korake, ki jih predvideva komunikacijski 

model.  

Motivacija 

 

Branje in literarnoestetsko 

doživetje 

 

Interpretacija 

Poustvarjanje 

Podatki o 

diferenciacijskih in 

individualizacijskih 

ukrepih v fazah pouka 

V uvodnem delu - motivaciji je bil poleg učitelja pri romskemu otroku 

vključen romski pomočnik, ki mu je omogočil dodatno individualno razlago 

in podajanje ter razumevanje navodil.  

Med tihim branjem romskemu učencu polglasno bere sošolec. Polglasno 

branje besedila nato izvedejo vsi v dvojicah in učenci drug drugemu podajo 

povratno informacijo o tehniki branja.  

V fazi interpretacije ob učiteljevih vprašanjih učenci primerjajo svoje 

predstave o osebah, prostoru in času s sošolci.  

V fazi poustvarjanja učitelj da učencem možnost, da izbirajo med tremi 

nalogami, in sicer so bila navodila taka:  

a) Postavite se v vlogo pisateljice in nadaljujte pravljico tako, kot želite, da 

bi se nadaljevala. Ne pozabite na značilnosti pravljice in pravopisna 

pravila. (Izbralo pet učencev.) 

b) Na dogajalni trak v obliki stripa zapišite tisti del pravljice, ki pripoveduje 

o Žabanu. Pazite na pravila zapisa stripa. (Izbrali štirje učenci.) 

c) Odlomke pravljic, zapisane na lističih, pozorno preberite in razvrstite v 

Diferenciacija pri učencu 

Romu v vseh fazah pouka 

 

 

Vrstniško sodelovanje 

 

 

Diferenciranje nalog v fazi 

poustvarjanja doživetja 

 

Izbira naloge učenca 

 

 

                                            
152 J. Voginc (2008 po npr. Lofland in Lofland, 1995, Sanjek, 1990) predstavlja klasifikacijo zapiskov med opazovanjem, in sicer: miselni 
zapiski oz. opomniki; kratki zapisi ali kratke zabeležke; popolni zapisi, ki pomenijo podroben opis nekega dogodka. Vsi zapisi so osnova za 

oblikovanje končnega poročila.  
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ustrezno zaporedje. (Izbrala dva učenca.) 

Učenec Rom v fazi poustvarjanja prireja sličice k lističem z besedami.  

Podatki o tem, glede na 

kaj je učitelj diferenciral 

in individualiziral pouk 

Zaznani so bili diferenciacijski ukrepi glede na zmožnosti in posebnosti 

učencev (količina navodil, količina pomoči, pripomočki) in glede na interese 

učencev (izbira dejavnosti v fazi poustvarjanja, dogovori o učenju).  

Diferenciacija glede na 

zmožnosti in glede na 

interese 

Podatki o položaju in 

obravnavi učencev, ki 

zmorejo več, pri pouku 

književnosti 

Posebnih ukrepov, ki bi podprli učence, ki so kazali znake nadarjenosti na 

področju recepcijske zmožnosti, ni bilo, čeprav smo v razredu zaznali tri 

otroke, ki so v svojih recepcijskih zmožnostih izstopali. Deček, ki je 

dogajanje v mlaki opisal kot prostor za razvijanje mladih žab, deklica, ki bi 

rada prevzela vlogo Kvakice, da bi se počutila svobodno in deklica, ki bi rada 

postala stara krastača, ker bi zrla v prihodnost in s tem pomagala vsem 

ljudem. V nekaterih delih učne enote je omenjeni deček kazal znake 

nemirnosti in nezainteresiranosti.  

Ni prilagoditev pouka 

učencem, ki zmorejo več 

 

 

Nezainteresiranost  

Podatki o vključevanju 

elementov formativnega 

spremljanja 

Med učno uro je bilo zaznati stalno vključevanje povratne informacije 

učencem, vrstniško sodelovanje, vključevanje učencev v opredeljevanje 

kriterijev uspešnosti (pri izbiri nalog v fazi poustvarjanja) in posebej 

intenzivno izvedena faza samoevalvacije, v kateri so učenci evalvirali lastno 

delo, napredek ob evalvacijskem listu.  

Povratna informacija 

Sonačrtovanje kriterijev 

Samoevalvacija 

Vrstniško učenje 

Ni preverjanja predznanja  

Podatki o interakciji 

med učenci in učiteljem 

Učitelj se je skozi vso enoto trudil z vsemi učenci vzpostaviti  stik, v dialogih 

je bil sproščen, vztrajal je pri odgovorih, dajal učencem dovolj časa za 

razmislek. Verbalna komunikacija učitelja je bila ustrezna. V fazi 

pripovedovanja pravljice se je zelo približal izvirniku in z načinom govora 

uspel doseči, da so se učenci umirili in se ob prvem stiku z besedilom 

senzibilizirali za branje. Tudi učenci, ki pred to fazo niso bili motivirani, so 

aktivno poslušali pripovedovanje in prvo branje.  

 

Spodbudna komunikacija 

in interakcija 

Splošni vtis in druga 

opažanja 

Učitelj je učence uspešno motiviral in pripravil na srečanje z literarnim 

besedilom. Zelo dosledno je izpeljal postopek pripovedovanja, branja in 

interpretacije. Učitelj se je trudil vnašati diferenciacijske ukrepe, 

predvsem za učenca Roma, manj pa za učence, ki so kazali znake 

nadarjenosti. Učno okolje tega razreda je zelo vzpodbudno, učitelj ima 

pozitiven odnos do pouka književnosti in branja na sploh, kar se odraža 

tudi v aktivnostih otrok.  

Spodbudno okolje za 

literarnoestetsko branje  

 

Z intervjujem smo učitelju postavili vprašanja, ki se nanašajo na izvajanje pouka književnosti in 

na delo z učenci, ki na literarnem področju zmorejo več. Del odgovorov iz intervjuja smo 

uporabili za opis okoliščin na začetku analize opazovanja.  

 

Iz odgovorov učitelja Uo1 v intervjuju smo zaznali stališča učitelja in njegov pogled na delo z 

učenci, ki na literarnem področju zmorejo več. Učitelj je povedal, da učenca, ki izstopa na 

literarnem področju, zazna in spremlja preko tega, da je zmožen: operiranja153 z besedami na 

višjem nivoju in z različnimi sogovorci, razumevanja in oblikovanja vprašanj višjih taksonomskih 

stopenj, povezovanja dogodkov z lastnimi izkušnjami ter z dogodki drugih literarnih besedil, 

                                            
153   S poševnim tiskom smo zapisali tiste dele besedila, ki so dobesedni prepisi odgovorov učiteljev. 
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kreativnega pisanja in globokega identificiranja s književnimi junaki ter bogate domišljije. 

Učitelj je ocenil postopek evidentiranja nadarjenih učencev na literarnem področju in povedal, da 

ga moti absolutno preveč učencev, prepoznanih kot nadarjenih, tudi na literarnem področju, saj se vedno 

znova pokaže, da še ne znajo prav dobro brati. Svoje mnenje podkrepi še s trditvijo, da ni vsak, ki je 

priden, vljuden in rad hodi v knjižnico, verbalni talent ali nadarjen na literarnem področju. Učitelj je tudi 

navedel dejavnosti, s katerimi spodbuja razvoj znakov nadarjenosti pri učencih, ki le-te kažejo na 

literarnem področju in to počne z: vključevanjem v interesno dejavnost »mladi bralci«, kjer učence 

seznanja z različnimi bralnimi strategijami, individualnimi predstavitvami različnih besedil (v obliki 

govornega nastopa), z igro vlog, aktivnim vključevanjem v razredne dramske predstave, objavljanjem 

člankov, lastnih domišljijskih besedil v šolskem časopisu, prevzemanjem vloge tutorja  ̶  medvrstniška 

pomoč, izmenjavo mnenj, vtisov o prebrani knjigi (učenec – učenec, učenec – učitelj), oblikovanjem 

vprašanj na različnih taksonomskih stopnjah … 

 

b) Učitelj Uo2 

Učitelj Uo2 poučuje na veliki mestni šoli, v razredu je 27 otrok. Učitelj ima 36 let delovne dobe. Pretežni 

del znanj, potrebnih za poučevanje književnosti v 1. VIO, je pridobil z dodatnim izobraževanjem na 

seminarjih, modulih, veliko bere strokovno literaturo s tega področja. V komunikacijskem modelu pouka 

književnosti najlažje izvaja motivacijo pred branjem in interpretacijo po branju besedila. Pri pouku 

književnosti uporablja berilo Lili in Bine (založba Rokus Klett) ter priročnik za učitelje Jaz pa berem 

avtorice Metke Kordigel. Poleg dejavnosti pri pouku književnosti učence k samostojnemu branju 

književnih besedil spodbuja z Bralno značko, z branjem s starši, z metodo branja na deževen dan in z 

branjem za rojstni dan. 

V preglednici 86 so prikazana področja opazovanja in zapisi, ki so nastali na osnovi opazovanja pouka pri 

učitelju Uo2. Na osnovi zapisov smo oblikovali kode, ki so prav tako razvidne iz preglednice.  

 

Preglednica 86: Področja opazovanja in zapisi na osnovi opazovanja pouka pri učitelju Uo2 

Področja opazovanja Zapisi154 (kombinacija miselnih, kratkih in popolnih) 

opazovanja 

Kode 

Splošni podatki  Razred: 1. 

Število učencev v razredu: 27 

Čas opazovanja: 90 minut 

Večji razred, mesto 

Podatki  

o učnih ciljih in vsebinah 

Besedilo: Dane Zajc: Leteča hišica 

Načrtovani so  kognitivni in vzgojni cilji:  

- Učenci razvijajo razumevanje vzročno-posledičnega zaporedja literarnih 

motivov. 

- Učenci razvijajo in urijo lastno domišljijo ter doživljajo barve. 

Kognitivni cilji 

 

Vzgojni cilji 

 

 

                                            
154 J. Voginc (2008 po npr. Lofland in Lofland, 1995, Sanjek, 1990) predstavlja klasifikacijo zapiskov med opazovanjem, in sicer: miselni 
zapiski oz. opomniki; kratki zapisi ali kratke zabeležke; popolni zapisi, ki pomenijo podroben opis nekega dogodka. Vsi zapisi so osnova za 

oblikovanje končnega poročila.  
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- Učenci razumejo prebrano besedilo. 

- Učenci spoznajo nove, neznane besede. 

- Učenci znajo določiti zaporedje dogodkov v zgodbi.  

- Učenci si medsebojno pomagajo, razvijanje prijateljstva.  

Podatki o poteku pouka - 

zaporedje didaktične 

komunikacije po 

komunikacijskem modelu 

Učitelj je faze učne enote poimenoval tako:  

1. Uvod z motivacijo 

2. Branje in literarnoestetsko doživetje 

3. Ponovno branje besedila 

4. Poglabljanje doživetja 

Učitelj je nekatere korake, ki jih komunikacijski model predvideva, izpustil. Ni 

bilo pripovedovanja pravljice, čustvenega odmora in izjave po čustvenem 

odmoru. Učenci tudi niso samostojno brali besedila in so imeli priložnost 

ponotranjiti besedilo le enkrat, in sicer ob prvem učiteljevem branju.  

Motivacija 

Branje in 

literarnoestetsko 

doživetje 

 

Ponovno branje 

 

Poustvarjanje 

Podatki o diferenciacijskih 

in individualizacijskih 

ukrepih v fazah pouka 

V prvem delu izvedene enote ni bilo nobenih diferenciacijskih in 

individualizacijskih ukrepov.  

V fazi dela z besedilom so bili učenci razdeljeni v sodelovalne skupine, ki so 

dobile različna vprašanja. Vprašanja so se nanašala na interpretacijo besedila.  

V fazi poglabljanja doživetja je učitelj razdelil tri vrste nalog:  

a) Domišljijski binom (sivo mesto in velikan, sivo mesto in dobra vila, 

sivo mesto in čarovnik, sivo mesto in palček) 

b) Pod slike iz pravljice učenci napišejo besede iz pravljice. 

c) Slike iz zgodbe sestavljajo v zaporedje in ustno obnovijo zgodbo v 

skupinah.  

 

 

Skupinsko delo pri 

interpretaciji 

 

Diferencirana vsebina  

nalog v fazi 

poglabljanja doživetja   

 

Podatki o tem, glede na 

kaj je učitelj diferenciral 

in individualiziral pouk 

Zaznani so bili diferenciacijski ukrepi glede na vsebino (različne naloge).  Diferenciacija glede na 

vsebino 

Podatki o položaju in 

obravnavi učencev, ki 

zmorejo več, pri pouku 

književnosti 

Posebnih ukrepov, ki bi podprli učence, ki so kazali znake nadarjenosti na 

področju recepcijske zmožnosti, ni bilo, čeprav smo v razredu zaznali dva 

otroka, ki sta izkazovala nadpovprečno razvito recepcijsko zmožnost, saj sta 

odgovarjala drugače od ostalih učencev, njuno besedišče je bilo bogato in 

zaznala sta veliko več besedilnih signalov kot ostali učenci.  

Ni prilagoditev pouka 

učencem, ki zmorejo 

več 

 

 

Podatki o vključevanju 

elementov formativnega 

spremljanja 

Med učno uro ni bilo zaznati elementov formativnega spremljanja. Zaznati je 

bilo nedodelane oblike vrstniškega sodelovanja.  

 Ni bilo elementov FS 

Podatki o interakciji med 

učenci in učiteljem 

Učitelj je učence v začetku ure uspel motivirati z dejavnostjo slikanja, vendar je 

motivacija hitro popustila in preostali del enote je bil izveden v precej 

nemirnem in neurejenem delovnem vzdušju. Učitelj učencem ni podajal 

povratnih informacij za njihovo delo, kakor tudi ni komentiral napačnih 

predstav učencev ali pa jih je tudi spodbudil, npr. v sivih mestih živijo hudobni 

ljudje.  

 

Neustrezno vodenje 

učnega pogovora 

Splošni vtis in druga 

opažanja 

Učna enota je po vzpodbudnem začetku zašla v delo, ki ni sledilo ciljem 

književnega pouka. V fazi interpretacije je bila neustrezno uporabljena 

skupinska oblika dela, saj vsi učenci niso sodelovali pri interpretaciji vseh 

elementov besedila. Organizirano je bilo poglabljanje doživetja, ki 

otrokovih recepcij ni poglobilo, pač pa so le »tehnično« opravili nalogo, ki 

jim je bila dana. Zaznati je bilo prenizka in premalo zahtevna 

pričakovanja učitelja do otrok. 

Nespodbudno okolje 

za literarnoestetsko 

doživetje 

 

Nizka pričakovanja.  
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V intervjuju z učiteljem Uo2 smo dobili informacije o tem, katere značilnosti in dosežke otroka 

sledi, za to, da ga prepozna kot učenca, ki zmore več na literarnem področju. To so: zelo155 širok 

in obsežen besedni zaklad, zapis nenavadnih zgodb, domišljijski svet v pisnih izdelkih in pri 

pripovedovanju, razlaga neznanih besed, zapis svojih besedil – pesmice, natančen opis 

predmetov, branje druge literature, dramatizacija zgodb, igra vlog, lutkovne predstave … Učitelj 

je mnenja, da je postopek evidentiranja nadarjenih učencev na literarnem področju na njihovi šoli 

uspešen, prav tako pa se mu zdi pomembno učinkovito zgodnje odkrivanje otrok že v 1. VIO. 

Učitelj predlaga, da se razmisli o možnostih tega, da bi tudi vzgojitelji spremljali otroke v 

zadnjem letu in mogoče kdaj sugerirali razredniku, na katere učence naj bo pozoren in na 

katerem področju, da bi lahko razrednik nadaljeval njegovo delo. Spodbujanje in razvijanje 

nadarjenosti pri učencih, ki jo kažejo na literarnem področju, učitelj spodbuja tako, da učencem 

omogoča sodelovanje v dramskem in lutkovnem krožku ter v literarni delavnici, predstavitev 

njegovih lastnih prispevkov na različnih prireditvah, objava njegovih člankov v časopisih in z 

literarno nagrado. 

 

c) Učitelj Uo3 

Učitelj Uo3 poučuje na srednje veliki vaški šoli, v razredu je 22 učencev. Učitelj ima 15 let 

delovne dobe. Večino znanj, potrebnih za poučevanje književnosti v 1. VIO, je pridobil s 

študijem, na srečanju študijskih skupin ZRSŠ, z lastnimi izobraževanji po Katalogu izobraževanj 

za učitelje ter z branjem strokovne literature. V komunikacijskem modelu pouka književnosti 

najlažje izvaja motivacijo pred branjem in interpretativno branje. Za načrtovanje in izvajanje 

pouka književnosti v 1. VIO  uporablja priročnik Lili in Bine (založba Rokus Klett) in berilo Na 

mavrico po pravljico (založba Izolit) ter priročnik za učitelje M. Kordigel: Komunikacijski model 

poučevanja mladinske književnosti. Poleg dejavnosti pri pouku književnosti učence k 

samostojnemu branju književnih besedil spodbuja z obiski knjižnice, bralno vrečko (učenci jo 

nosijo domov, v njej je vedno leposlovje),  branje v času klepetalnic ali v OPB, krajše zgodbe za 

branje doma. 

V preglednici 87 so prikazana področja opazovanja in zapisi, ki so nastali na osnovi opazovanja pouka pri 

učitelju Uo3. Na osnovi zapisov smo oblikovali kode, ki so prav tako razvidne iz preglednice.  

 

 

 

                                            
155 S poševnim tiskom smo zapisali tiste dele besedila, ki so dobesedni prepisi odgovorov učiteljev.  
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Preglednica 87: Področja opazovanja in zapisi na osnovi opazovanja pouka pri učitelju Uo3 

Področja opazovanja Zapisi156 (kombinacija miselnih, kratkih in popolnih) 

opazovanja 

Kode 

Splošni podatki  Razred: 2. 

Število učencev v razredu: 22 

Čas opazovanja: 90 minut 

 

Podatki  

o učnih ciljih in vsebinah 

Besedilo:  Ela Peroci: Hišica iz kock 

Načrtovani so cilji:  

- Učenci poslušajo in doživljajo interpretativno prebrano pravljico.  

- Spoznajo pravljično število tri in njegov pomen za potek pravljičnega 

dogajanja.  

- Vedo, da se pravljice zmeraj končajo srečno. 

- Ustvarjajo in burijo svojo domišljijo.  

Cilji 

 

Podatki o poteku pouka - 

zaporedje didaktične 

komunikacije po 

komunikacijskem modelu 

Učitelj je faze učne enote poimenoval tako:  

1. Uvod 

2. Glavni del 

3. Zaključek 

Iz opazovane učne enote je bilo razbrati motivacijo, pripovedovanje in 

branje, interpretacijo besedila ter dejavnosti za poustvarjanje.  

Motivacija 

Uvod  

 

Glavni del 

 

Zaključek  

Podatki o diferenciacijskih 

in individualizacijskih 

ukrepih v fazah pouka 

V prvem delu izvedene enote ni bilo nobenih diferenciacijskih in 

individualizacijskih ukrepov.  

V fazi dela z besedilom so bili učenci razdeljeni v sodelovalne skupine, ki 

so dobile različna vprašanja. Vprašanja so se nanašala na interpretacijo 

besedila.  

V fazi poglabljanja doživetja je učitelj razdelil pet različnih nalog v petih 

skupinah:  

a) Napišejo oglas, ki bi ga objavili v časopisu, da bi našli muco. 

b) Preberejo zaključek zgodbe in zapišejo drugačen, pravljični 

konec.  

c) Iz kosov barvnega papirja sestavijo hišico, ki bi se njim zdela 

pravljična, pripovedujejo o njej. 

d) Narišejo in napišejo zgodbo v obliki stripa, zgodba naj ima 6 

slik. 

e) Izrežejo slike in jih vstavijo v kocko. Kocko mečejo, 

pripovedujejo zgodbo.  

 

 

Skupinsko delo pri 

interpretaciji 

 

Diferencirana vsebina  

nalog v fazi poglabljanja 

doživetja   

 

Podatki o tem, glede na kaj 

je učitelj diferencial in 

individualiziral pouk 

Zaznani so bili diferenciacijski ukrepi glede na vsebino (različne naloge).  Diferenciacija glede na 

vsebino 

Podatki o položaju in 

obravnavi učencev, ki 

zmorejo več, pri pouku 

književnosti 

Posebnih ukrepov, ki bi podprli učence, ki so kazali znake nadarjenosti na 

področju recepcijske zmožnosti, ni bilo, čeprav smo v razredu zaznali dva 

otroka, ki sta izkazovala nadpovprečno razvito recepcijsko zmožnost.   

Ni prilagoditev pouka za 

učence, ki zmorejo več 

 

 

Podatki o vključevanju 

elementov formativnega 

spremljanja 

Med učno uro ni bilo zaznati elementov formativnega spremljanja, pojavile 

so se nedodelane oblike vrstniškega sodelovanja 

Ni elementov FS  

 

Vrstniško sodelovanje 

                                            
156 J. Voginc (2008 po npr. Lofland in Lofland, 1995, Sanjek, 1990) predstavlja klasifikacijo zapiskov med opazovanjem, in sicer: miselni 
zapiski oz. opomniki; kratki zapisi ali kratke zabeležke; popolni zapisi, ki pomenijo podroben opis nekega dogodka. Vsi zapisi so osnova za 

oblikovanje končnega poročila.  
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Podatki o interakciji med 

učenci in učiteljem 

Učitelj je učence v začetku ure uspel motivirati s pismom, ki je otrokom 

prineslo nalogo. Kasneje pa je učitelj otroke težko pridobil k sodelovanju. 

Ob pripovedovanju besedila so poslušali in sledili, kasneje pa se je njihova 

aktivnost zmanjšala. Pri uri je bilo zaznati premalo učiteljevih intervencij 

za zaznavanje besedilnih signalov, ki so jih učenci spregledali in ki so bili 

pomembni za poglobljeno doživetje.   

Neustrezno vodenje 

učnega pogovora 

Splošni vtis in druga 

opažanja 

V fazi interpretacije je bila neustrezno uporabljena skupinska oblika 

dela, saj vsi učenci niso sodelovali pri interpretaciji vseh elementov 

besedila. Premalo je bilo ukvarjanja z besedilom.  Organizirano je bilo 

poglabljanje doživetja, ki otrokovih recepcij ni poglobilo, ampak so 

učenci v skupinah bili precej nemirni, nastajali so konflikti. Učna 

enota ni imela ustreznega zaključka. Zaznati je bilo prenizka in 

premalo zahtevna pričakovanja učitelja do otrok.  

Nespodbudno okolje za 

literarnoestetsko 

doživetje 

 

Nizka pričakovanja 

 

V intervjuju z učiteljem Uo3 smo dobili informacije o tem, katere značilnosti posameznega 

otroka sledi, zato da bi ga spremljal kot nadarjenega otroka na literarnem področju. Navedel je 

naslednje: smisel za pripovedovanje, izmišljanje zgodb, smisel za povezovanje že znanega z 

novim, zanimanje za literaturo – samoiniciativno. Učitelj je mnenja, da proces evidentiranja ni 

dovolj učinkovit, saj ostaja samo znotraj razreda, bolj malo pa gre za širše prepoznavanje in 

dodatno razvijanje potenciala. Učence, ki jih zazna kot tiste, ki na literarnem področju zmorejo 

več, spodbuja tako, da jim pripravi bralne urice v času dodatnega pouka ali klepetalnic, med 

urami književnosti lahko berejo, poustvarjajo na drugačen način – pišejo pesmi, zgodbe – so 

pisatelji.  

 

č) Učitelj Uo4 

Učitelj Uo4 poučuje na veliki vaški šoli, v razredu je 24 učencev. Učitelj ima 20 let delovne dobe. 

Pretežni del znanj, potrebnih za poučevanje književnosti v 1. VIO, je pridobil s študijskimi 

srečanji ZRSŠ, seminarji, posveti, v šolskem aktivu ter s študijem strokovne literature. V 

komunikacijskem modelu pouka književnosti najlažje izvaja motivacijo pred branjem in 

interpretacijo po branju besedila ter dejavnosti za poglabljanje doživetja. Pri pouku književnosti 

uporablja berilo Lili in Bine (založba Rokus Klett) ter priročnik za učitelje Jaz pa berem avtorice 

Metke Kordigel ter knjige iz knjižnice. Poleg dejavnosti pri pouku književnosti učence k 

samostojnemu branju književnih besedil spodbuja še z bralno značko, z rednimi obiski šolske 

knjižnice v okviru pouka in s celotnim razredom, z obiski potujoče knjižnice. 

V preglednici 88 so prikazana področja opazovanja in zapisi, ki so nastali pri  opazovanju pouka pri 

učitelju Uo4. Na osnovi zapisov smo oblikovali kode, ki so prav tako razvidne iz preglednice.  
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Preglednica 88: Področja opazovanja in zapisi na osnovi opazovanja pouka pri učitelju Uo4 

Področja opazovanja Zapisi157 (kombinacija miselnih, kratkih in 

popolnih) opazovanja 

Kode 

Splošni podatki  Razred: 1. 

Število učencev v razredu: 24 

Čas opazovanja: 90 minut 

 

Podatki  

o učnih ciljih in vsebinah 

Besedilo:  Dane Zajc: Leteča hišica  

Načrtovani so cilji:  

- Vzpodbuditi zanimanje za literaturo.  

- Doživljajo (hladno – toplo). 

- Se vživijo v domišljijski svet in razvijajo domišljijske 

predstave. 

- Pozorno in doživljajsko poslušajo pravljico. 

- Seznanijo se z vsebino nove zgodbe in razumejo njeno 

sporočilo. 

- Razvijajo zmožnost vživljanja v osebo. 

- Govorno obnavljajo zgodbo s pomočjo vprašanj in slikanice. 

- Ločijo domišljijski in realni svet. 

- Povezujejo besedilo s svojimi izkušnjami. 

- Ustvarjajo nove ilustracije in besedila.  

Cilji 

 

Podatki o poteku pouka - 

zaporedje didaktične 

komunikacije po 

komunikacijskem modelu 

Učitelj je faze učne enote poimenoval tako:  

1. Uvod z motivacijo 

2. Najava besedila 

3. Interpretacija 

4. Poglabljanje doživetja 

5. Zaključek 

Iz opazovane učne enote je bilo razbrati motivacijo, 

pripovedovanje in branje, interpretacijo besedila ter dejavnosti za 

poustvarjanje.  

Uvod z motivacijo 

Najava besedila 

Interpretacija 

Poglabljanje doživetja 

Zaključek 

Podatki o diferenciacijskih 

in individualizacijskih 

ukrepih v fazah pouka 

Diferencirane dejavnosti je bilo zaznati v fazi poustvarjanja 

doživetja, in sicer so učenci delali v eni homogeni in treh 

heterogenih skupinah glede na sposobnosti otrok.  

a) Ustvarijo svojo pravljico. (Izvajata učenca, ki zmoreta več.) 

b) K ilustracijam napišejo beesdilo.  

c) Narišejo sivo mesto. 

d) Narišejo, o čem sanjajo otroci v sivih hišah in o čem sanjajo 

otroci v pisanih hišah. 

Diferenciranje nalog v fazi 

poustvarjanja doživetja 

Diferenciacija glede na zmožnosti 

Homogene, heterogene skupine 

Podatki o tem, glede na 

kaj je učitelj diferenciral 

in individualiziral pouk 

Zaznani so bili diferenciacijski ukrepi glede na zmožnosti 

(zahtevnost naloge v fazi poustvarjanja doživetja).   

Diferenciacija glede na zmožnosti  

Podatki o položaju in 

obravnavi učencev, ki 

zmorejo več, pri pouku 

književnosti 

V fazi poustvarjanja doživetja sta dva otroka dobila zahtevnejšo 

nalogo, ta zahtevnost je bila določena v količini in načinu 

izražanja, saj sta dobila navodilo, da ustvarita novo pravljico v 

celoti in da pravljico tudi zapišeta, česar ostali učenci še niso 

počeli.  

Drugačna naloga v fazi 

poustvarjanja 

 

 

 

                                            
157 J. Voginc (2008 po npr. Lofland in Lofland, 1995, Sanjek, 1990) predstavlja klasifikacijo zapiskov med opazovanjem, in sicer: miselni 
zapiski oz. opomniki; kratki zapisi ali kratke zabeležke; popolni zapisi, ki pomenijo podroben opis nekega dogodka. Vsi zapisi so osnova za 

oblikovanje končnega poročila.  
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Podatki o vključevanju 

elementov formativnega 

spremljanja 

Med učno uro je bilo zaznati stalno vključevanje povratne 

informacije učencem in izvedena je bila faza evalvacije.  

Povratna informacija 

Evalvacija 

  

Podatki o interakciji med 

učenci in učiteljem 

Učitelj je izpeljal učno uro v spodbudnem in primernem odnosu z 

učenci. Ves čas je učence spodbujal h komuniciranju, k 

odgovarjanju, dopuščal jim je dovolj časa, da so povedali svoje 

mnenje. Premalo časa je bilo namenjenega ustni obnovi besedil, saj 

učenci niso povsem ujeli zaporedja dogajanja in tudi interpretacija 

se ni dotaknila bistvenega dela.  

Spodbudna komunikacija in 

interakcija 

Splošni vtis in druga 

opažanja 

Učitelj je ustrezno vodil učni proces po korakih 

komunikacijskega modela. Učenci so bili motivirani in so 

zaznali temeljne besedilne signale. Dva učenca sta vidno 

izstopala po predznanju, zato bi jima veljalo omogočiti hitrejše 

delo ali pa jima postaviti zahtevnejša vprašanja.  

Spodbudno okolje za 

literarnorecepcijsko branje  

 

V intervjuju je učitelj Uo4 povedal, da so ključni kriteriji za to, da učenca opazi kot tistega, ki 

izstopa na literarnem področju, naslednji: ustvarjalnost (tvorjenje literarnih besedil in pesmi), 

kreativnost (izvirnost, domišljija, rime) in govorno nastopanje – dramatizacija, opis, obnova, 

nadaljevanje zgodbe. Učitelj je povedal, da je s postopkom evidentiranja zadovoljen, pri tem je 

mislil na postopek, kot ga izvajajo na njegovi šoli. Učence, ki jih zazna kot tiste, ki na 

literarnem področju zmorejo več, spodbuja tako, da jih vključuje v bralno značko, domače 

branje, bralne kotičke, izmenjavo knjig med učenci na šoli, v natečaje, v nastope na 

prireditvah, v izdelavo slikanice, narobe pravljic.  

 

d) Učitelj Uo5 

Učitelj Uo5 poučuje na veliki mestni šoli, v razredu je 24 učencev. Učitelj ima 14 let delovne 

dobe. Znanja za poučevanje književnosti na razredni stopnji je pridobil s študijem na Pedagoški 

fakulteti, s seminarji, na predstavitvah učbenikov različnih založb in s prebiranjem literature. 

Najmanj težav ima s pripravo interpretativnega branja pri pouku po komunikacijskem modelu 

poučevanja. Med gradivi, namenjenimi pouku književnosti, uporablja elektronsko berilo Lili in 

Bine (založba Rokus Klett), priročnik za učitelje književnosti (avtorjev Metke Kordigel Aberšek 

in Igorja Sakside) ter učni načrt. Branje književnih besedil spodbuja še z branjem žepne pravljice 

ali z branjem na deževen dan ter preko dramsko gledališkega krožka. 

V preglednici 89 so prikazana področja opazovanja in zapisi, ki so nastali na osnovi opazovanja pouka pri 

učitelju Uo5. Na osnovi zapisov smo oblikovali kode, ki so prav tako razvidne iz preglednice.  

 

Preglednica 89: Področja opazovanja in zapisi na osnovi opazovanja pouka pri učitelju Uo5 
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Področja opazovanja Zapisi158 (kombinacija miselnih, kratkih in popolnih) 

opazovanja 

Kode 

Splošni podatki  Razred: 3.  

Število učencev v razredu: 24 

Čas opazovanja: 90 minut 

 

Podatki  

o učnih ciljih in vsebinah 

Besedilo:  Ela Peroci: Moj dežnik je lahko balon  

Načrtovani so cilji:  

- Doživljajo interpretativno prebrano pravljico. 

- Berejo odlomek pravljice. 

- Razvijajo zmožnost predstavljanja, vživljanja v osebo, poistovetenja z njo.  

-  Razumejo motive za ravnanje književnih oseb. 

- Zaznajo razliko med dogajanjem v domišljijskem in realnem svetu. 

- Narišejo domišljijskočutno predstavo književnega prostora.  

Cilji 

 

Podatki o poteku pouka - 

zaporedje didaktične 

komunikacije po 

komunikacijskem modelu 

Učitelj je faze učne enote poimenoval tako:  

1. Motivacija 

2. Najava besedila 

3. Priprava na poslušanje 

4. Pripovedovanje/branje odlomka  

5. Čustveni odmor 

6. Izjava po čustvenem odmoru 

7. Branje odlomka 

8. Interpretacija 

9. Branje pravljice 

10. Poglabljanje doživetja 

Iz opazovane učne enote je bilo razbrati  vse navedene faze.  

Motivacija 

Najava besedila 

Priprava na poslušanje 

Pripovedovanje/branje 

odlomka  

Čustveni odmor 

Izjava po čustvenem 

odmoru 

Branje odlomka 

Interpretacija 

Branje pravljice 

Poglabljanje doživetja 

Podatki o diferenciacijskih 

in individualizacijskih 

ukrepih v fazah pouka 

Diferenciacijski ukrepi so bili izvajani za učenca z ADHD, in sicer z 

nenehnim nadzorom, individualnimi navodili, za dvojno izjemnega učenca 

pri zapisovanju besedila in za štiri učence z učnimi težavami, ki jim je učitelj 

podajal dodatna individualna navodila (sedeli so v skupini blizu učiteljeve 

mize).  

Diferencirane dejavnosti je bilo zaznati v fazi poustvarjanja doživetja, ko so 

homogene skupine dobile naslednje naloge:  

a) Narišejo deželo Klobučarijo. 

b) Pravljico obnovijo v obliki stripa. 

c) Napišejo svojo pravljico z naslovom Leteče vezalke.  

Diferenciranje pomoči 

glede na posebno 

potrebo otroka 

 

Diferenciacija nalog v 

fazi poustvarjanja 

 

Homogene, heterogene 

skupine 

Podatki o tem, glede na 

kaj je učitelj diferenciral 

in individualiziral pouk 

Zaznani so bili diferenciacijski ukrepi glede na zmožnosti (zahtevnost naloge 

v fazi poustvarjanja doživetja).   

Diferenciacija glede na 

zmožnosti, količino 

pomoči, oblikovanje 

skupin 

Podatki o položaju in 

obravnavi učencev, ki 

zmorejo več, pri pouku 

književnosti 

 

 

V fazi poustvarjanja doživetja  je skupina otrok dobila zahtevnejšo nalogo, 

vendar je bilo iz njihove reakcije zaznati, da jim ta naloga ni bila izziv. 

Drugih posebnih ukrepov za učence, ki zmorejo več, ni bilo zaznati.  

Drugačna naloga v fazi 

poustvarjanja 

 

 

 

                                            
158 J. Voginc (2008 po npr. Lofland in Lofland, 1995, Sanjek, 1990) predstavlja klasifikacijo zapiskov med opazovanjem, in sicer: miselni 
zapiski oz. opomniki; kratki zapisi ali kratke zabeležke; popolni zapisi, ki pomenijo podroben opis nekega dogodka. Vsi zapisi so osnova za 

oblikovanje končnega poročila.  
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Podatki o vključevanju 

elementov formativnega 

spremljanja 

Med učno uro je bilo zaznati občasno vključevanje povratne informacije 

učencem.  

Povratna informacija 

 

Podatki o interakciji med 

učenci in učiteljem 

Učitelj je izpeljal učno uro v ustreznem dialogu z učenci. Nekajkrat je moral 

posredovati v konfliktih med učenci. Premalo časa je bilo namenjenega ustni 

obnovi besedil in samostojnemu branju. Na dogajanje v razredu zelo vpliva 

učenec z motnjami pozornosti.  

Spodbudna 

komunikacija in 

interakcija 

Splošni vtis in druga 

opažanja 

Učitelj je ustrezno vodil učni proces po korakih komunikacijskega 

modela. Učenci so bili motivirani in so zaznali temeljne besedilne signale. 

V razredu je veliko otrok s posebnimi potrebami in ti vzamejo učitelju 

skorajda ves čas, zato za posebne ukrepe, ki bi omogočali delo z učenci, 

ki zmorejo več, zmanjkuje časa. Ocenjujemo, da je pri uri bila 

zahtevnost nalog, izzivov za učence prenizka.  

Pozornost učitelja 

usmerjena v skupino 

otrok s posebnimi 

potrebami 

 

 

Prenizka zahtevnost 

 

Iz odgovorov učitelja Uo5 v intervjuju smo zaznali stališča učitelja in njegov pogled na delo z 

učenci, ki na literarnem področju zmorejo več. Učitelj je povedal, da učence, ki izstopajo na 

literarnem področju, zazna, ker so komiki, ustvarjalci, imajo izvirne  ideje,  so dobri igralci, radi 

nastopajo pred sovrstniki, pišejo besedila z bogatim besednim zakladom in imajo velik interes za 

pisanje različnih besedil. Učitelj je ocenil postopek evidentiranja nadarjenih učencev na 

literarnem področju in povedal, da bi jim morali omogočiti veliko več, kot jim sedaj nudimo, zato 

predlaga povezovanje z vrstniki v tujini, spoznavanje načina in dela vrstnikov po svetu, skupne 

priprave različnih projektov (napisati zgodbe, pesmi, jih prevajati, jih zaigrati na odru …). 

Učitelj je tudi navedel dejavnosti, s katerimi spodbuja razvoj znakov nadarjenosti pri učencih, 

ki le-to kažejo na literarnem področju, in to počne z igro vlog, dramatizacijo, pisanjem 

nadaljevanje zgodbe, pisanjem narobe pravljice, s kritičnim presojanjem prebranega dela in 

pisanjem lastnih zgodb in pesmi. 

 

e) Učitelj Uo6 

Učitelj Uo6 poučuje na srednje veliki vaški šoli, v razredu je 22 otrok. Učitelj ima 3 leta delovne 

dobe. Znanja za poučevanje književnosti na razredni stopnji je pridobil s študijem. V 

komunikacijskem modelu pouka književnost najlažje izvaja motivacijo pred branjem in dejavnosti 

za poglabljanje doživetja, pri interpretaciji si pomaga s priročniki. Pri pouku književnosti 

uporablja berilo Lili in Bine (založba Rokus Klett) ter priročnik za učitelje Jaz pa berem avtorice 

Metke Kordigel ter knjige iz knjižnice. Poleg dejavnosti pri pouku književnosti učence k 

samostojnemu branju književnih besedil spodbuja še z bralno značko, bralnim nahrbtnikom in z 

branjem na deževen dan. 
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V preglednici 90 so prikazana področja opazovanja in zapisi, ki so nastali na osnovi opazovanja pouka pri 

učitelju Uo6. Na osnovi zapisov smo oblikovali kode, ki so prav tako razvidne iz preglednice.  

 

Preglednica 90: Področja opazovanja in zapisi na osnovi opazovanja pouka pri učitelju Uo6 

Področja opazovanja Zapisi159 (kombinacija miselnih, kratkih in popolnih) 

opazovanja 

Kode 

Splošni podatki  Razred: 1. 

Število učencev v razredu: 22 

Čas opazovanja: 90 minut 

 

Podatki  

o učnih ciljih in vsebinah 

Besedilo:  Ljudska: Peter Klepec   

Načrtovani so cilji:  

- Učenci doživljajo interpretativno prebrano pravljico.  

- Razvijajo zmožnost predstavljanja, vživljanja v osebo, poistovetenja z 

njo. 

- Razvijajo sposobnost razumevanja motivov za ravnanje književnih oseb. 

- Navajajo se na delo v skupinah in učne strategije. 

- Narišejo domišljijskočutne predstave književnih oseb.  

Cilji 

 

Podatki o poteku pouka - 

zaporedje didaktične 

komunikacije po 

komunikacijskem modelu 

Učiteljica je faze učne enote poimenovala tako:  

1. Uvod 

2. Motivacija 

3. Glavni del (najava besedila, priprava na poslušanje, 

pripovedovanje/branje pravljice, čustveni odmor, izjava po čustvenem 

odmoru, interpretacija) 

4. Končni del (poročanje) 

Iz opazovane učne enote je bilo zaznati nekatere faze komunikacijskega 

modela pouka književnosti.  

Uvod 

Motivacija 

Glavni del (najava besedila, 

priprava na poslušanje, 

pripovedovanje/branje 

pravljice, čustveni odmor, 

izjava po čustvenem odmoru, 

interpretacija) 

Končni del (poročanje) 

Podatki o diferenciacijskih 

in individualizacijskih 

ukrepih v fazah pouka 

Diferenciacijo smo lahko zaznali v zadnjem delu učne enote, in sicer v fazi 

novih nalog po prebranem besedilu – poustvarjanje. Učiteljica je vnaprej 

pripravila tabelsko sliko, na kateri so bile navedene štiri naloge, ki so jih 

učenci kasneje izvajali v homogenih skupinah.  

Naloge so bile:  

a) Opis literarnih junakov  

b) Opis dogajalnega prostora 

c) Spremenimo konec zgodbe 

d) Pozitivne strani življenja v preteklosti 

V zadnji skupini je učiteljica nudila dodatna navodila.  

Diferenciacija nalog v fazi 

poustvarjanja 

 

Homogene skupine 

Podatki o tem, glede na 

kaj je učitelj diferenciral 

in individualiziral pouk 

Zaznani so bili diferenciacijski ukrepi glede na zmožnosti (zahtevnost 

naloge v fazi poustvarjanja doživetja).   

Diferenciacija glede na 

zmožnosti, količino 

pomoči, oblikovanje 

skupin 

Podatki o položaju in 

obravnavi učencev, ki 

zmorejo več, pri pouku 

književnosti 

V fazi poustvarjanja doživetja  je skupina otrok dobila zahtevnejšo nalogo 

in dodatna navodila. Drugih posebnih ukrepov za učence, ki zmorejo več, 

ni bilo zaznati.  

Drugačna naloga v fazi 

poustvarjanja, dodatna 

navodila za zmožnejše 

 

                                            
159 J. Voginc (2008 po npr. Lofland in Lofland, 1995, Sanjek, 1990) predstavlja klasifikacijo zapiskov med opazovanjem, in sicer: miselni 
zapiski oz. opomniki; kratki zapisi ali kratke zabeležke; popolni zapisi, ki pomenijo podroben opis nekega dogodka. Vsi zapisi so osnova za 

oblikovanje končnega poročila.  
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Podatki o vključevanju 

elementov formativnega 

spremljanja 

Med učno uro je bilo zaznati občasno vključevanje povratne informacije 

učencem.  

Povratna informacija 

 

Podatki o interakciji med 

učenci in učiteljem 

Učitelj je izpeljal učno uro v ustreznem dialogu z učenci. Posebno 

pozornost je učitelj namenjal razlagi besedišča, pri čemer so učenci aktivno 

sodelovali.  

Spodbudna komunikacija 

in interakcija 

 

Delo z besediščem 

Splošni vtis in druga 

opažanja 

Učitelj je ustrezno vodil učni proces po korakih komunikacijskega 

modela. Učenci so bili motivirani in so zaznali temeljne besedilne 

signale. V zaključnem delu ure se je pojavila naloga, ki ni bila v skladu 

z načrtovanimi cilji in cilji pouka književnosti. Pozornosti učencem, ki 

zmorejo več, je bilo premalo.  

Naloga v zaključnem delu 

je  neprimerna za pouk 

književnosti 

 

V intervjuju je učitelj Uo6 povedal, da so ključni kriteriji za to, da učenca opazi kot tistega, ki 

izstopa na literarnem področju, naslednji: ustvarjalnost, sposobnost tvorjenja pesmi in pravljic, 

ljubezen do knjig. Učitelj je povedal, da se mu zdi odkrivanje otrok, ki zmorejo več na 

literarnem področju, smiselno, vendar bi si želel, da ne bi v celi osnovni šoli odkrili tako 

velikega števila teh otrok, saj se pomen in učinki procesa razvrednotijo. Učence, ki jih zazna 

kot tiste, ki na literarnem področju zmorejo več, spodbuja tako, da jih vključuje v natečaje, v 

tekmovanja, nastope na prireditvah.  

 

f) Učitelj Uo7 

Učitelj Uo7 poučuje na manjši vaški šoli, v razredu je 15 otrok. Učitelj ima 16 let delovne dobe. Večino 

znanj za poučevanje književnosti je pridobil z dodiplomskim študijem, s samoizobraževanjem ter s 

pomočjo diplomskih nalog s področja književnosti. Najmanj težav ima s pripravo interpretativnega 

branja, interpretacije in s pripravo raznolikih nalog v fazi poustvarjanja. Pri načrtovanju in izvajanju 

pouka književnosti si pomaga s priročniki in berili, ki so na voljo, s spletno stranjo www.učiteljska.net ter 

s spletnimi portali založb. Učence spodbuja k samostojnemu branju književnih besedil z branjem celotnih 

del, ne le odlomkov, z razrednim projektom Ta knjiga je zanimiva (učenci prinesejo v šolo književno delo 

in ga predstavijo ter priporočajo v branje sošolcem) ter z obiski splošne knjižnice, ki ga opravi s celotnim 

razredom.  

V preglednici 91 so prikazana področja opazovanja in zapisi, ki so nastali na osnovi opazovanja pouka pri 

učitelju Uo7. Na osnovi zapisov smo oblikovali kode, ki so prav tako razvidne iz preglednice.  

 

 

 

 

 

http://www.učiteljska.net/
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Preglednica 91:Področja opazovanja in zapisi na osnovi opazovanja pouka pri učitelju Uo7 

Področja opazovanja Zapisi160 (kombinacija miselnih, kratkih in popolnih) 

opazovanja 

Kode 

Splošni podatki  Razred: 2. 

Število učencev v razredu: 15 

Čas opazovanja: 45 minut 

 

Podatki  

o učnih ciljih in vsebinah 

Besedilo:  Meta Rainer: Žabeceda  

Načrtovani so cilji:  

- Učenci zakonitosti resničnega sveta pretvorijo v domišljijski svet. 

- Poslušajo in doživljajo interpretativno prebrano pesem. 

- Zaznavajo ritem pesmi, ga gibalno ponazarjajo. 

- Iščejo rime. 

- Književno  dogajanje likovno predstavijo. 

- Govorno/pisno povzamejo književno dogajanje. 

- Tvorijo nove besede po vzorcu iz besedila. 

Cilji 

 

Podatki o poteku pouka - 

zaporedje didaktične 

komunikacije po 

komunikacijskem modelu 

Učitelj je faze učne enote poimenoval tako:  

1. Uvod z motivacijo 

2. Napoved besedila 

3. Obravnava besedila 

4. Poglabljanje doživetja 

Iz opazovane učne enote je bilo razbrati motivacijo v obliki uvodnega 

razgovora, branja, interpretacije besedila ter dejavnosti za poustvarjanje.  

Uvod z motivacijo 

Napoved besedila 

Obravnava besedila 

Poglabljanje doživetja 

 

 

 

 

Podatki o diferenciacijskih 

in individualizacijskih 

ukrepih v fazah pouka 

Diferencirane dejavnosti je bilo zaznati v fazi poustvarjanja doživetja, in 

sicer so učenci delali v treh homogenih skupinah:  

a) Narišejo književno dogajanje. 

b) Na tablo zapišejo besede v žabecedi. 

c) Ustno ali pisno povzamejo besedilo, ki se začne tako: Nekega 

dne so se v žabji šoli učili abecedo … 

Diferenciranje nalog v fazi 

poustvarjanja doživetja 

Diferenciacija glede na 

zmožnosti 

Homogene  skupine 

Podatki o tem, glede na 

kaj je učitelj diferenciral 

in individualiziral pouk 

Zaznani so bili diferenciacijski ukrepi glede na zmožnosti (naloge v fazi 

poustvarjanja doživetja).   

Diferenciacija glede na 

zmožnosti  

Podatki o položaju in 

obravnavi učencev, ki 

zmorejo več, pri pouku 

književnosti 

V fazi poustvarjanja doživetja so trije učenci dobili zahtevnejšo nalogo. 

Drugih pristopov k učencem, ki zmorejo več, ni bilo, čeprav smo v razredu 

zaznali deklico, ki je izjemno izstopala v recepcijski zmožnosti, poleg tega 

je imela zelo razvite govorne zmožnosti, kar se je kazalo v njenem 

recitiranju po izvedeni uri.  

Drugačna naloga v fazi 

poustvarjanja 

 

 

 

Podatki o vključevanju 

elementov formativnega 

spremljanja 

Med učno uro je bilo zaznati stalno vključevanje povratne informacije 

učencem in vrstniško sodelovanje v uvodnem delu ure ob napovedovanju 

dogajanja.  

Povratna informacija 

Vrstniško sodelovanje 

Evalvacija 

Podatki o interakciji med 

učenci in učiteljem 

Učitelj je izpeljal učno uro v spodbudnem in primernem odnosu z učenci. 

Ves čas je učence spodbujal h komuniciranju, k odgovarjanju, dopuščal jim 

je dovolj časa, da so povedali svoje mnenje. Premalo časa je bilo 

namenjenega dejavnostim, ki bi učencem omogočile zaznavanje ritma 

pesmi, interpretativno branje.   

Spodbudna komunikacija 

in interakcija 

                                            
160 J. Voginc (2008 po npr. Lofland in Lofland, 1995, Sanjek, 1990) predstavlja klasifikacijo zapiskov med opazovanjem, in sicer: miselni 
zapiski oz. opomniki; kratki zapisi ali kratke zabeležke; popolni zapisi, ki pomenijo podroben opis nekega dogodka. Vsi zapisi so osnova za 

oblikovanje končnega poročila.  
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Splošni vtis in druga 

opažanja 

Učitelj je ustrezno vodil učni proces po korakih komunikacijskega 

modela. Učenci so bili motivirani in so zaznali temeljne besedilne 

signale. Naloge v zaključnem delu bi lahko bile za prvo skupino 

zahtevnejše, saj jim niso predstavljale izziva.  

Spodbudno okolje za 

literarnorecepcijsko branje 

 

V intervjuju je učitelj Uo7 povedal, da je učenec, ki kaže znake nadarjenosti na literarnem 

področju, tak, da veliko bere, ima močan interes za branje leposlovja, doživlja prebrano 

besedilo, kar izkaže s svojimi nastopi, izdelki …, daje izvirne ideje za poustvarjanje oz. v dani 

nalogi izkaže ustvarjalnost, ima bogat besedni zaklad, zna razlagati in pojasnjevati književne 

dogodke, bogato opisuje osebe, dogodke, kraje. Te značilnosti tudi sam zasleduje pri delu z 

učenci.  Proces evidentiranja nadarjenih otrok ocenjuje kot preveč odprtega, saj je po njem 

otrok nadarjen že, če ga tako ocenimo z ocenjevalno lestvico. In nadaljuje, da z literarnega 

področja oziroma sploh s področja katerekoli umetnosti redko slišimo, da je kdo nadarjen. In 

zaključi z oceno, da se ves proces nekako »vrti« okoli splošne intelektualne sposobnosti in 

razgledanosti, kar ni prav. Učitelj Uo7 učence, ki na literarnem področju zmorejo več, 

spodbuja tako, da pripravljajo prispevke z literarnega področja za šolski časopis, radijsko 

oddajo. 

 

f) Učitelj Uo8 

Učitelj Uo8 poučuje na veliki vaški šoli, v razredu je 18 otrok. Učitelj ima 17 let delovne dobe. Pretežni 

del znanj, potrebnih za poučevanje književnosti v 1. VIO, je pridobil na Pedagoški fakulteti, na 

predavanjih dr. Metke Kordigel, s  prebiranjem strokovne literature, na seminarjih, na študijskih 

srečanjih in ob izmenjavi mnenj in izkušenj s sodelavkami. Najmanj težav ima s fazo motivacije za branje 

in z načrtovanjem dejavnosti za poglabljanje doživetja. Pri načrtovanju in izvajanju pouka književnosti 

uporablja priprave, ki so nastale v času študija pri dr. Kordiglovi, uporablja tudi delo Mladinska 

literatura, otroci in učitelji I. in II. del ter Didaktika mladinske književnosti avtorice Metke Kordigel. 

Občasno se poslužuje priprav, ki jih ponujajo založbe. V pouk vključuje tudi posnetke na portalu Youtube, 

slike s spleta, SSKJ v knjižni in elektronski obliki ter posnetke predstav in radijskih iger – Dežela  Lilibi 

(založba Rokus). 

V preglednici 92 so prikazana področja opazovanja in zapisi, ki so nastali na osnovi opazovanja pouka pri 

učitelju Uo8. Na osnovi zapisov smo oblikovali kode, ki so prav tako razvidne iz preglednice.  
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Preglednica 92:Področja opazovanja in zapisi na osnovi opazovanja pouka pri učitelju Uo8 

Področja opazovanja Zapisi161 (kombinacija miselnih, kratkih in popolnih) 

opazovanja 

Kode 

Splošni podatki  Razred: 3. 

Število učencev v razredu: 18 

Čas opazovanja: 90 minut 

 

Podatki  

o učnih ciljih in vsebinah 

Besedilo: Svetlana Makarovič: Škrat Kuzma dobi nagrado 

- Učeni  spoznajo pravljico Škrat Kuzma dobi nagrado. 

- Berejo odlomek pravljice. 

- Pripravijo ustrezen, z literarnim besedilom povezan horizont 

pričakovanj in ga prekrijejo s pomenskim poljem. 

- Identificirajo se s književno osebo. 

- Oblikujejo domišljijskočutno predstavo književne osebe na podlagi 

besedila, ki ga dopolnijo z elementi domišljijskih slik, ki so jih ustvarili 

ob branju in poslušanju drugih literarnih del 

Cilji  

Podatki o poteku pouka 

- zaporedje didaktične 

komunikacije po 

komunikacijskem 

modelu 

Učitelj je faze učne enote poimenoval tako:  

1. Motivacija 

2. Napoved srečanja z literarnim besedilom 

3. Branje in literarnoestetsko doživetje 

4. Pripovedovanje 

5. Branje 

6. Čustveni odmor in izjava po čustvenem odmoru 

7. Individualno branje odlomka 

8. Polglasno branje v paru 

9. Interpretacija 

10. Ponovno glasno branje 

Učitelj je dosledno vključeval vse korake, ki jih predvideva komunikacijski 

model, razen poustvarjanja doživetja.  

Motivacija 

Napoved srečanja z literarnim 

besedilom 

Branje in literarnoestetsko 

doživetje 

Pripovedovanje 

Branje 

Čustveni odmor in izjava po 

čustvenem odmoru 

Individualno branje odlomka 

Polglasno branje v paru 

Interpretacija 

Ponovno glasno branje 

Podatki o 

diferenciacijskih in 

individualizacijskih 

ukrepih v fazah pouka 

V fazi motivacije učenci izbirajo svojega škrata in temu prirejajo njegove 

»škratovščine«. 

  

Diferenciranje glede na 

interes 

 

 

 

Podatki o tem, glede na 

kaj je učitelj diferenciral 

in individualiziral pouk 

Zaznani so bili diferenciacijski ukrepi glede na zmožnosti in posebnosti 

učencev (količina navodil, količina pomoči, pripomočki) in glede na interese 

učencev (izbira v fazi motivacije).  

Diferenciacija glede na 

interese  

Podatki o položaju in 

obravnavi učencev, ki 

zmorejo več, pri pouku 

književnosti 

Posebnih ukrepov, ki bi podprli učence, ki so kazali znake nadarjenosti na 

področju recepcijske zmožnosti, ni bilo, čeprav smo v razredu zaznali tri 

otroke, ki so v svojih recepcijskih zmožnostih izstopali.  

Ni prilagoditev pouka 

učencem, ki zmorejo več 

  

Podatki o vključevanju 

elementov formativnega 

spremljanja 

 

Med učno uro je bilo zaznati stalno vključevanje povratne informacije 

učencem in vrstniško sodelovanje. 

Povratna informacija 

Vrstniško učenje 

                                            
161 J. Voginc (2008 po npr. Lofland in Lofland, 1995, Sanjek, 1990) predstavlja klasifikacijo zapiskov med opazovanjem, in sicer: miselni 
zapiski oz. opomniki; kratki zapisi ali kratke zabeležke; popolni zapisi, ki pomenijo podroben opis nekega dogodka. Vsi zapisi so osnova za 

oblikovanje končnega poročila.  
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Podatki o interakciji 

med učenci in učiteljem 

Učitelj se je skozi vso enoto trudil z vsemi učenci vzpostaviti stik, v dialogih 

je bil sproščen, vztrajal je pri odgovorih, dajal učencem dovolj časa za 

razmislek. Verbalna komunikacija učitelja je bila ustrezna. V fazi 

pripovedovanja pravljice se je zelo približal izvirniku in z načinom govora 

uspel doseči, da so se učenci umirili in se ob prvem stiku z besedilom 

senzibilizirali za branje.  

 

Spodbudna komunikacija 

in interakcija 

Splošni vtis in druga 

opažanja 

Učitelj je učence uspešno motiviral in pripravil na srečanje z literarnim 

besedilom. Zelo dosledno je izpeljal postopek pripovedovanja, branja in 

interpretacije. Prilagoditev za zmožnejše učence ni bilo.   

Spodbudno okolje za 

literarnorecepcijsko branje  

 

Učitelj Uo8 je povedal, da učenca, ki zmore več na literarnem področju, prepozna, ker ima 

inovativne, drugačne ideje v vseh fazah procesa, drugačne, nove rešitve različnih problemov, 

lažje se identificira s književnimi osebami. Učenec izkazuje ustvarjalnost in inovativnost na 

področju uprizoritve,  motiviranosti za delo, inovativnosti pri interpretaciji in poustvarjanju, rad 

posega po literaturi, je sposoben vizualizirati, napovedovati, povezovati, povzemati, ima bogato 

domišljijo in sam sestavlja izvirne zaključke, nadaljevanja, narobe pravljice, pesmi … Učitelj je 

mnenja, da je evidentiranje nadarjenosti na literarnem področju potrebno in smiselno predvsem 

zaradi same priprave in organizacije pouka, učnih ur književnosti. Učencem, ki zmorejo več na 

literarnem področju, učitelj naloži vedno malo več in malo zahtevnejše delo, daje jim izbiro.  

 

g) Učitelj Uo9 

Učitelj Uo9 poučuje na veliki mestni šoli, v razredu je 24 otrok. Učitelj ima 25 let delovne dobe.  

Večino znanj, potrebnih za poučevanje književnosti v 1. VIO, je pridobil s študijem ter s seminarji. V 

komunikacijskem modelu pouka književnost najlažje načrtuje in izvaja motivacijo pred branjem in 

dejavnosti za poglabljanje doživetja. Pri pouku književnosti uporablja samo priročnik za učitelje Jaz pa 

berem avtorice Metke Kordigel ter knjige iz knjižnice. Poleg dejavnosti pri pouku književnosti učence k 

samostojnemu branju književnih besedil spodbuja še z bralno značko, z vrstniškim medrazrednim 

branjem, z razredno knjižnico. Učence spodbuja k samostojnemu branju  književnih besedil z branjem na 

deževen dan, z žepno pravljico, z branjem v nadaljevanjih, obiski knjižnice, z nočjo branja, medvrstniškim 

branjem (učenci 3. VIO berejo učencem 1. VIO),  s sodelovanjem učencev pri izboru knjig za domače 

branje, z bralnim krožkom.  

V preglednici 93 so prikazana področja opazovanje in zapisi, ki so nastali na osnovi opazovanja pouka pri 

učitelju Uo9. Na osnovi zapisov smo oblikovali kode, ki so prav tako razvidne iz preglednice.  
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Preglednica 93: Področja opazovanja in zapisi na osnovi opazovanja pouka pri učitelju Uo9 

Področja opazovanja Zapisi162 (kombinacija miselnih, kratkih in popolnih) 

opazovanja 

Kode 

Splošni podatki  Razred: 3. 

Število učencev v razredu: 25 

Čas opazovanja: 90 minut 

 

Podatki  

o učnih ciljih in vsebinah 

Besedilo:  Polonca Kovač: Občutljiva koza  

Načrtovani so smotri (kognitivni in vzgojni), cilji (kognitivni in vzgojni):  

CILJI – KOGNITIVNI: 

 Učenci prikličejo v spomin domišljijskočutne predstave o podobah 

živalskega vrta. 

 Učenci poslušajo in doživijo novo zgodbo – Občutljiva koza. 

 Učenci zastavljajo vprašanja in izpostavljajo razmišljanja, ki se jim 

porajajo med branjem. 

 Učenci tekom branja vizualizirajo literarnorecepcijske elemente 

(književne osebe, dogajalni prostor …). 

 Učenci predvidevajo nadaljevanje glede na že prebrano. 

 Učenci povezujejo posamezne dele besedila v celoto, prebrano pa 

povezujejo tudi z drugimi medpredmetnimi realnostmi. 

 Samostojno in glasno berejo novo besedilo in ob tem vizualizirajo, 

povezujejo, predvidevajo, zastavljajo vprašanja in povzemajo. 

 Učenci ovrednotijo lastne aktivnosti. 

CILJI – VZGOJNI: 

 Učenci samostojno berejo in razvijajo kritično razumevanje 

prebranega. 

 Učenci razvijajo medvrstniško učenje. 

 Učenci razvijajo metakognitivne spretnosti branja. 

Smotri (kognitivni in 

vzgojni) 

Cilji (kognitivni in 

vzgojni) 

Podatki o poteku pouka - 

zaporedje didaktične 

komunikacije po 

komunikacijskem modelu 

Učitelj je faze učne enote poimenoval tako:  

1. Uvod z motivacijo 

2. Branje in literarnoestetsko doživetje z razumevanjem 

prebranega 

3. Poglabljanje  doživetja 

Učenci so bili senzibilizirani za sprejemanje umetnostnega besedila. Vsaka 

od navedenih faz pouka je imela še podfaze.   

Uvod z motivacijo 

Branje in literarnoestetsko 

doživetje z razumevanjem 

prebranega 

Poglabljanje  doživetja 

 

 

Podatki o diferenciacijskih 

in individualizacijskih 

ukrepih v fazah pouka 

V opazovani uri smo zaznali primer individualizacije pri pouku. V vseh 

fazah je vsak učenec imel priložnosti vzpostaviti lasten odnos do 

prebranega in slišanega, lahko je izrazil svoje mnenje.  

Med branjem besedila so učenci bili aktivno vključeni in so sproti 

napovedovali svoja predvidevanja.  

V  fazi interpretacije so učenci imeli priložnost voditi razgovor. V 

skupinah. 

Individualizacija 

 

 

Diferenciacija oblik dela 

Podatki o tem, glede na 

kaj je učitelj diferenciral 

in individualiziral pouk 

 

Individualizacija glede na recepcijske zmožnosti Individualizacija glede na 

recepcijske zmožnosti 

                                            
162 J. Voginc (2008 po npr. Lofland in Lofland 1995, Sanjek 1990) predstavlja klasifikacijo zapiskov med opazovanjem in sicer: miselni zapiski 
oz. opomniki; kratki zapisi ali kratke zabeležke; popolni zapisi, ki pomenijo podroben opis nekega dogodka. Vsi zapisi so osnova za 

oblikovanje končnega poročila.  
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Podatki o položaju in 

obravnavi učencev, ki 

zmorejo več, pri pouku 

književnosti 

Za učence, ki na literarnem področju zmorejo več, ni bil izveden noben 

pristop, vendar so učenci preko metakognitivnih in kognitivnih strategij 

lahko razmišljali v skladu s svojimi zmožnostmi: predvidevali, povzemali, 

spraševali, vizualizirali in povzemali.  

Razvijanje 

metakognitivnih zmožnosti 

skozi ves proces 

 

 

Podatki o vključevanju 

elementov formativnega 

spremljanja 

Med učno uro je bila učencem ponujena povratna informacija, vrstniško 

sodelovanje, samorefleksija.  

Povratna informacija 

vrstniško sodelovanje 

samorefleksija 

Podatki o interakciji med 

učenci in učiteljem 

Učitelj je prevzel vlogo moderatorja in usmerjevalca, saj je po začetni 

aktivnosti otroke povsem prepustil njihovi iniciativi in delu. Ker je bil ta 

način dela v razredu utečen, so učenci izkazovali zelo visok nivo aktivnosti 

in motivacije, kakor tudi suverenosti pri delu.  

Visok nivo razredne 

komunikacije in interakcije 

Splošni vtis in druga 

opažanja 

V razredu je potekala t. i. samodiferenciacija s ključnim ciljem, da 

učenci ob literarnem besedilu razmišljajo o svojih občutkih, videnjih, 

predvidevanjih, dvomih. Učenci so v tem spodbudnem okolju delali 

kljub temu, da so bile zahteve učitelja zelo visoke – kritično mišljenje. 

Učitelj je osmislil vključitev metakognicije v delo 1. VIO.  

Spodbudno okolje za 

literarno estetsko doživetje 

Kritično mišljenje 

 

Visoka  pričakovanja 

 

V intervjuju je učitelj Uo9 povedal, da je učenec, ki kaže znake nadarjenosti na literarnem 

področju, tak, da zazna veliko več pomembnih signalov v besedilu kot ostali, zna kritično misliti 

in ima izvirne ideje. Proces evidentiranja nadarjenih otrok ocenjuje kot potreben, vendar bi 

lahko bil za učence 1. VIO bolj dodelan in z več usmeritvami. Učitelj Uo9 učence, ki na 

literarnem področju zmorejo več, spodbuja tako, da jim omogoči branje besedil po izbiri, da 

jim omogoči delo po zahtevnejših strategijah.  

 

h) Učitelj Uo10 

Učitelj Uo10 poučuje na srednje veliki vaški šoli, v razredu je 20 otrok. Učitelj ima 15 let delovne dobe. 

Večino znanj, potrebnih za poučevanje književnosti v 1. VIO, je pridobil s študijem, študijskimi skupinami 

ZRSŠ. V komunikacijskem modelu pouka književnost najlažje izvaja motivacijo pred branjem. Za 

načrtovanje in izvajanje pouka književnosti v 1. VIO uporablja priročnik Lili in Bine (založba Rokus 

Klett) in berilo Lili in Bine (založba Rokus Klett). Poleg dejavnosti pri pouku književnosti učence k 

samostojnemu branju književnih besedil spodbuja z bralno značko.  

V preglednici 94 so prikazana področja opazovanja in zapisi, ki so nastali na osnovi opazovanja pouka pri 

učitelju Uo10. Na osnovi zapisov smo oblikovali kode, ki so prav tako razvidne iz preglednice.  

 

 

 

 

 



 

437 

 

Preglednica 94: Področja opazovanja in zapisi na osnovi opazovanja pouka pri učitelju Uo10 

Področja opazovanja Zapisi163 (kombinacija miselnih, kratkih in popolnih) 

opazovanja 

Kode 

Splošni podatki  Razred: 3. 

Število učencev v razredu: 20 

Čas opazovanja: 90 minut 

 

Podatki  

o učnih ciljih in vsebinah 

Besedilo:  Josip Stritar: Žabja svatba 

Načrtovani so cilji:  

- Učenci zvok besede in zvočno slikanje povezujejo s podobami, 

ki jih vzbuja pesem.  

- Zaznajo razpoloženje pesmi. 

- Povežejo naslov besedila z besedilom. 

- Iščejo vzporednice med svetom živali in ljudi.  

- Odgovarjajo na vprašanja v zvezi z umetnostnim besedilom. 

Cilji 

 

Podatki o poteku pouka - 

zaporedje didaktične 

komunikacije po 

komunikacijskem modelu 

Učitelj je faze učne enote poimenoval tako:  

4. Motivacija 

5. Glavni del – obravnava besedila 

6. Poustvarjanje doživetja 

Učenci so bili senzibilizirani za sprejemanje umetnostnega besedila. 

Učencem je bilo predstavljeno besedilo pesmi preko posnetka, 

izpuščene so bile faze učiteljevega recitiranja, branje, čustveni odmor 

in izjava po njem. Prav tako učencem ni bil omogočen individualen 

stik z besedilom.  

Motivacija 

Obravnava besedila 

Poglabljanje doživetja 

 

 

Pomanjkljivo izveden 

komunikacijski model  

 

Podatki o diferenciacijskih in 

individualizacijskih ukrepih v 

fazah pouka 

V fazi interpretacije so učenci v skupinah odgovarjali na vprašanja, 

vendar svojih mnenj niso podelili z drugimi, zato niso imeli vsi 

učenci priložnosti razmišljati o vseh pomembnih delih besedila za 

poglobljeno razumevanje in zaznavanje.   

Diferencirane dejavnosti je bilo zaznati v fazi poustvarjanja 

doživetja, in sicer so učenci delali v treh homogenih skupinah:  

a) Risanje žabe in nizanje dejstev o žabi. 

b) Pisanje odgovorov na vprašanja. 

c) Dramatiziranje vsebine.  

Nekatere dejavnosti niso bile v povezavi s cilji.  

Neustrezna diferenciacija v 

fazi interpretacije 

 

Diferenciranje nalog v fazi 

poustvarjanja doživetja 

Diferenciacija glede na 

zmožnosti 

Homogene  skupine 

Podatki o tem, glede na kaj je 

učitelj diferenciral in 

individualiziral pouk 

Zaznana je bila diferenciacija nalog.   Diferenciacija nalog 

Podatki o položaju in 

obravnavi učencev, ki 

zmorejo več, pri pouku 

književnosti 

Za učence, ki na literarnem področju zmorejo več, ni bil izveden 

noben pristop. Vse aktivnosti so bile za vse učence identične, tudi 

količina navodil.  

Ni  izvedenih pristopov za 

podporo učencem, ki 

zmorejo več 

 

 

Podatki o vključevanju 

elementov formativnega 

spremljanja 

Med učno uro ni bilo zaznati nobenega elementa formativnega 

spremljanja. 

 

 

Ni elementov formativnega 

spremljanja 

                                            
163 J. Voginc (2008 po npr. Lofland in Lofland, 1995, Sanjek, 1990) predstavlja klasifikacijo zapiskov med opazovanjem, in sicer: miselni 
zapiski oz. opomniki; kratki zapisi ali kratke zabeležke; popolni zapisi, ki pomenijo podroben opis nekega dogodka. Vsi zapisi so osnova za 

oblikovanje končnega poročila.  
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Podatki o interakciji med 

učenci in učiteljem 

Učitelj je otroke težko pridobil k sodelovanju. Pri uri je bilo zaznati 

premalo učiteljevih intervencij za zaznavanje besedilnih signalov, ki 

so jih učenci spregledali in kateri so bili pomembni za poglobljeno 

doživetje.   

Neustrezno vodenje učnega 

pogovora 

Splošni vtis in druga opažanja V fazi interpretacije je bila neustrezno uporabljena skupinska 

oblika dela, saj vsi učenci niso sodelovali pri interpretaciji vseh 

elementov besedila. Premalo je bilo ukvarjanja z besedilom.  

Organizirano je bilo poglabljanje doživetja, ki otrokovih recepcij 

ni poglobilo, ampak so učenci v skupinah bili precej nemirni, 

nastajali so konflikti. Učna enota ni imela ustreznega zaključka. 

Zaznati je bilo prenizka in premalo zahtevna pričakovanja 

učitelja do otrok.  

Nespodbudno okolje za 

literarno estetsko doživetje 

 

Nizka pričakovanja 

 

V intervjuju je učitelj Uo10 povedal, da je učenec, ki kaže znake nadarjenosti na literarnem 

področju, tak, da zazna, da je ustvarjalen in ima bogat besedni zaklad in veliko bere. Proces 

evidentiranja nadarjenih otrok ocenjuje kot potreben. Učitelj Uo10 učence, ki na literarnem 

področju zmorejo več, spodbuja tako, da jim omogoča več časa, da pišejo domišljijske zgodbe, 

da berejo ostalim učencem in da si v knjižnici pogosteje izberejo knjige.   

 

Na osnovi opazovanja pouka pri desetih učiteljih in polstrukturiranih intervjujev z njimi smo 

izpeljali značilnosti načrtovanja in izvajanja pouka književnosti z vidika diferenciranih ukrepov 

in položaja učencev, ki na literarnem področju zmorejo več. Na osnovi kod, oblikovanih ob 

zapisih iz opazovanja pouka, ter raznolikosti in pogostosti odgovorov v intervjujih, smo 

oblikovali ključne kategorije (sklepe).  

 

1. sklep: Raznolikost poimenovanja in načrtovanja ciljev  

Med opazovanjem pouka smo spremljali tudi doseganje ciljev pouka književnosti, saj preko 

tega lahko spremljamo diferencirane pristope in prilagajanje aktivnosti otrok, ki zmorejo več. 

Ugotavljali smo, da učitelji zelo različno pristopajo k  poimenovanju ciljev. Dva učitelja sta 

cilje ločila na kognitivne in vzgojne (Uo1 in Uo2), en učitelj jih je delil na smotre in cilje in le-

te na podskupini kognitivnih in vzgojnih ciljev (Uo9). Vsi ostali učitelji pa so cilje poimenovali 

cilji. V zapisu teh ciljev smo zasledili bolj ali manj operacionalizirane cilje, v splošnem pa 

ugotavljamo, da so cilji zelo splošno in procesno naravnani (npr. Razvijajo sposobnost 

razumevanja motivov za ravnanje književnih oseb) ali pa so navedene dejavnosti namesto 

ciljev (npr. Odgovarjajo na vprašanja v zvezi z umetnostnim besedilom). Ključno za potrebe 

sprotnega načrtovanja bi bilo, da so cilji operativni (tako kognitivni kot vzgojni), saj so taki 

sestavni del splošnega učnega načrtovanja in najpomembnejši regulator pouka (Strmčnik, 
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2011, 203). Nedorečenost in splošnost ciljev je v  petih od opazovanih učnih enot sovpadala s 

tem, da dejavnosti pri pouku in dosežki učencev niso bili povezani z njimi. Za učinkovito 

diferenciacijo in prilagajanje pouka potrebam učencev je učinkovito in natančno načrtovanje 

ciljev nujno.  

 

2. sklep: Različnost faz komunikacijskega model obravnave umetnostnega besedila in 

artikulacija učne ure 

Iz opazovanih ur je bilo zaznati sledenje komunikacijskemu modelu obravnave umetnostnega 

besedila. Vsi učitelji so v svoje načrtovanje in izvajanje obravnave umetnostnega besedila 

vključili fazo motivacije ali uvod z motivacijo. Nadaljnje faze so bile različno poimenovane, 

vendar so vse učne ure vsebovale najavo branja besedila in interpretacijo. V treh primerih (Uo2, 

Uo7, Uo10) je bilo izpuščeno pripovedovanje kot prvi stik učenca z besedilom, celo čustveni 

odmor in izjava po njem sta bila izpuščena (Uo2 in Uo10). Interpretacijo so učitelji izvajali z 

različnimi oblikami in metodami, v nekaterih primerih tudi z neustreznimi (npr. v primeru Uo3 - 

interpretacija enega segmenta v homogenih skupinah brez možnosti prehajanja in povratne 

informacije). Vsi učitelji razen enega (Uo8) so izvedli tudi fazo poglabljanja doživetja ali 

poustvarjanje, v kateri se je izkazalo, da se pogosto lotevajo pristopa, da v tej fazi kreirajo tri ali 

več nalog, ki jih učenci izpolnjujejo v homogenih skupinah.  

  

3. sklep: Diferenciacija, vezana na vsebinsko različne naloge v fazi poustvarjanja  

Kljub temu, da kvalitativna obdelava podatkov ni namenjena štetju, pa vendarle pri opazovanju 

pouka književnosti nismo mogli prezreti pogostosti diferenciranja nalog v fazi poustvarjanja 

doživetja (kar v osmih od deset opazovanih primerov). Šlo je za diferenciacijo vsebine nalog na 

osnovi kognitivnih zmožnosti otrok in posledično za diferenciacijo dosežkov otrok. Posledica 

tega so največkrat homogene skupine znotraj enega razreda (5 opazovanih enot). Diferenciacija 

glede na interes je bila opažena v dveh primerih, kakor tudi diferenciranje glede na posebno 

potrebo otroka.  

V dveh primerih je bila učencem dana izbira naloge (enkrat v fazi motivacije in drugič v fazi 

poustvarjanja doživetja). Zaključimo lahko, da so diferenciacijski ukrepi pri pouku književnosti 

vezani na zaključno fazo komunikacijskega modela in diferencira se naloge glede na zmožnosti 

otrok. 
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4. sklep: Prilagoditve pouka učencem, ki na literarnem področju zmorejo več, so 

redke. 

V opazovanih urah pouka književnosti smo redko zaznali ukrepe, ki bi bili namenjeni otrokom, 

ki na literarnem področju zmorejo več. Največkrat so bile njim določene drugačne naloge v fazi 

poustvarjanja. Recepcijske zmožnosti otrok v zaznavanju in razumevanju besedila ni izkoristil  

oz. usmerjeno razvijal nobeden od opazovanih učiteljev. V petih opazovanih enotah (Uo1, Uo2, 

Uo3, Uo8, Uo10) ni bilo zaznati niti enega pristopa, ki bi spodbujal bolj zmožne otroke.  

 

5. sklep: Sprotno spremljanje napredka otrok je nenačrtno.  

Načrtno spremljanje razvoja otrokovega znanja, spretnosti in s tem zmožnosti so vodilo 

sodobnega pouka. V opazovanih učnih urah književnosti smo zaznali nekatere elemente 

sprotnega spremljanja, in sicer povratno informacijo učencem za njihove odgovore in izdelke, 

vrstniško sodelovanje, metakognitivne dejavnosti in samoevalvacijo. V enem primeru (Uo1) so 

bili učenci tudi vključeni v dialog o kriterijih uspešnosti za dejavnosti, ki so jih lahko v fazi 

poustvarjanja izbrali. Slike 3, 4, 5 prikazujejo kriterije uspešnosti za vse tri naloge poustvarjanja. 

Kriteriji uspešnosti so pomagali otrokom, da so lažje presojali lastno delo, in učitelju, da jim je 

podal povratno informacijo. V nobeni učni uri nismo zaznali sistematičnega in sprotnega 

spremljanja razvoja recepcijske zmožnosti pri učencih.  

   

 Slika 3: Kriteriji uspešnosti za 

oblikovanje stripa 
Slika 4: Kriteriji uspešnosti za 

nadaljevanje pravljice 

Slika 5: Kriteriji uspešnosti za 

sestavljanje delov v celoto 
 

6. sklep: Raznoliki kriteriji in dejavnosti za odkrivanje in spodbujanje učencev, ki na 

literarnem področju zmorejo več  

V intervjujih z vsemi desetimi učitelji smo ugotavljali, katere kriterije oz. katerim značilnostim 

otrok sledijo v 1. VIO pri pouku književnosti za to, da zaznajo in spodbujajo razvoj otrokove 

nadarjenosti na literarnem področju. Pri desetih učiteljih smo tako zbrali 23 različnih kriterijev, 

ki se nanašajo na različne zmožnosti. Učitelji so navajali dejavnosti, zmožnosti, cilje, lastnosti, 

zato smo jih težje uvrstili v skupine. Oblikovali smo skupine kriterijev in ugotovili, da se jih 
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nekaj nanaša na recepcijske zmožnost otroka (globoka identifikacija s književnimi junaki, 

povezovanje dogodkov z lastnimi izkušnjami ter z dogodki drugih literarnih besedil, zaznavanje 

besedilnih signalov, literarnokritično mišljenje, obnova). V drugo skupino značilnosti smo 

uvrstili govorne zmožnosti otroka (uporaba besed na višjem nivoju in z različnimi sogovorci, 

širok in obsežen besedni zaklad, smisel za pripovedovanje, razlaga neznanih besed). 

Najpogosteje navajane kriterije smo uvrstili v tretjo skupino kriterijev, poimenovali smo jo 

ustvarjalne zmožnosti (kreativno pisanje, bogata domišljija, ustvarjalnost, izvirne ideje, 

nadaljevanje zgodbe). V četrto skupino kriterijev smo umestili zmožnost nastopanja (uprizoritev, 

igra vlog, lutkovne predstave, rad nastopa pred vrstniki). Peto skupino predstavljajo splošni 

kriteriji (razumevanje in oblikovanje vprašanj višjih taksonomskih stopenj, natančen opis 

predmetov, branje druge literature, humor, motivacija). Ta raznolikost in pestrost kriterijev je 

vsekakor dobrodošla, saj učitelji otroka gledajo celostno, pa vendar kaže tudi na neurejenost tega 

področja. Na osnovi tako širokega pogleda na to, kaj je pomembno na enem področju, prihaja do 

mnenj, ki so jih učitelji izrazili v intervjujih – nedefiniran proces evidentiranja (Uo7), preširok 

proces (Uo1), neučinkovit proces (Uo3). Ocenjujemo, da bi bil potreben opomnik za učitelja v 

obliki lestvice kriterijev za spremljanje razvoja recepcijske zmožnosti od 1. razreda naprej. 

Pestrost in velika razpršenost se kaže tudi v dejavnostih, strategijah, ki so jih učitelji navedli kot 

tiste, s katerimi spodbujajo otroke, ki izstopajo na literarnem področju. Navedli so 25 različnih 

dejavnosti, med katerimi je najpogosteje navajana igra vlog. Dejavnosti bi lahko razvrstili v 

enake skupine kot kriterije. Iz informacij, ki smo jih dobili iz intervjujev, lahko sklepamo, da 

učitelji 1. VIO najpogosteje dejavnosti za ohranjanje motivacije za branje enačijo z dejavnostmi 

za učence, ki zmorejo več na literarnem področju.  

 

4.1.2 Analiza dokumentov učiteljev, ki so bili vključeni v neposredno opazovanje pouka 

 

Po spremljavi pouka smo izvedli še analizo dokumentov. J. Vogrinc (2008, 124) uporabo analize 

dokumentov definira kot samostojno tehniko zbiranja podatkov, ki jo med drugim lahko 

uporabimo v fazi analize podatkov, ki smo jih zbrali z opazovanjem. Analizirali smo sprotne 

priprave164 na vzgojno-izobraževalno delo oz. pouk slovenščine,  in sicer tistih učiteljev, pri 

katerih smo opazovali pouk. Z analizo sprotnih priprav smo želeli preveriti, ali so bili načrtovani 

cilji realizirani, ali sprotna priprava nakazuje pristope in ukrepe diferenciacije, ali je predvideno 

                                            
164 Sprotna priprava na pouk po klasifikaciji, ki jo je predstavil J. Vogrinc (2008) sodi med osebne uradne 

dokumente, saj je namenjena tako interni notranji uporabi kot tudi zunanji  komunikaciji (razred, šola, država).  
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načrtno spremljanje razvoja recepcijske zmožnosti, ali dejavnosti, zapisane v pripravi, odražajo 

ustrezno zahtevnost glede na razred in posameznike v njem. S tem smo dobili vpogled v to, na 

kakšen način učitelj načrtuje diferenciacijo in individualiziacijo pri pouku književnosti. Kopije 

sprotnih priprav učiteljev, so hranjene v arhivu avtorice.  

 

Osnovna področja, ki smo jih zasledovali v sprotnih pripravah, smo označili v preglednici 95, ki 

smo jo tudi uporabili za označevanje zaznanih elementov v pripravi. Analiza desetih sprotnih 

priprav je pokazala, da je diferenciacija pri pouku književnosti redko načrtovana (v štirih od 

desetih primerov). Le v polovici primerov so bili načrtovani pristopi in ukrepi za podporo 

učencem, ki zmorejo več, čeprav smo v večini razredov (v 9 primerih) učence, ki izstopajo v 

recepcijski zmožnosti, zaznali, kar pomeni, da je učitelj, ki je učence spremljal dalj časa, tudi 

vedel, da ima učence s takimi predznanji. Komunikacijski model pouka književnosti je bil 

ustrezno artikuliran v večini primerov.  

 

Preglednica 95: Zaznani elementi v sprotnih pripravah na pouk književnosti 
Področje Uo1 Uo2 Uo3 Uo4 Uo5 Uo6 Uo7 Uo8 Uo9 Uo10 Skupaj  % 

Načrtovana 
diferenciacija 

+ - - + + - - - + - 4/10 40 % 

Načrtovani ukrepi za 

učence, ki zmorejo več 
- - - + + + + - + - 5/10 50 % 

Vključenost vseh faz 

komunikacijskega 

modela 

+ - - + + + - + + - 6/10 60 % 

Realizacija ciljev, 

navedenih v pripravi 
+ - - + - - - + + - 4/10 40 % 

Načrtovano 
spremljanje razvoja 

recepcijske zmožnosti 

učencev 

- - - - - - - - + - 1/10 10 % 

Načrtovan čas za 

povratno informacijo 

učencem 

+ - - + - + + + + - 6/10 60 % 

Načrtovane aktivnosti 
ustrezne zahtevnosti 

+ - - + - + - + + - 5/10 50 % 

+ pomeni, da je prisotno vsaj v enem delu, - pomeni, da ni zaznano v nobenem delu  

 

Zaskrbljujoče je spoznanje, da so bili v sprotni pripravi načrtovani cilji le v štirih primerih res 

realizirani. Razloge za to smo opisovali že v analizi opazovanja pouka. Pregled sprotnih priprav 

je potrdil že ugotovljeno – načrtovanje vzgojno-izobraževalnega procesa in ciljev zanj je premalo 

natančno in operativno, zato so dosežki otrok pogosto izven načrtovanega. Le v enem primeru 

sprotne priprave (Uo9) smo opazili, da je učitelj načrtoval spremljanje recepcijskih zmožnosti 

otrok in je za to imel pripravljen tudi opomnik. Povratno informacijo in čas zanjo je v pripravi 

predvidelo 6 učiteljev. V polovici analiziranih sprotnih priprav, predvsem ciljev, v kombinaciji z 
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opazovanjem pouka smo zaznali prenizko zastavljeno zahtevnost pouka književnosti in to ne 

samo za učence, ki zmorejo več, pač pa za vse učence. Iz načrtovanih dejavnosti v sprotnih 

pripravah smo prepogosto videli dejavnosti, ki od otrok zahtevajo risanje, urejanje zaporedja 

sličic, prirejanje. Gotovo te dejavnosti prispevajo k usvojitvi ciljev, vendar ne za vse učence in 

ne, če so izvajane prepogosto. V sprotnih pripravah, kjer so bile načrtovane dejavnosti ustrezne 

zahtevnosti, smo zaznali naslednja vprašanja in navodila za učence: Kaj mislite, da se bo 

zgodilo? Zakaj mislite tako? Kaj v besedilu vam je dalo tako misliti? Katera poved v pravljici 

nam razkriva dogajalni čas? … Načrtovanje vprašanj v sprotni pripravi namreč odraža 

taksonomsko raven učnega pogovora. Učitelji, ki ključnih vprašanj ali tem pogovora ne 

načrtujejo, največkrat ostajajo na najnižji ravni – priklicu oz. poznavanju. Obenem pa učitelj ne 

poskrbi, da bi učenci ujeli pomembne besedilne signale za razumevanje besedila.  

 

Z opazovanjem pouka, polstrukturiranimi intervjuji in analizo sprotnih priprav smo 

odgovorili na raziskovalno vprašanje 5 (RV 5). Ugotovili smo, da učitelji premalo 

upoštevajo načrtovanje za diferencirano izvajanje pouka književnosti in posledično to 

vpliva tudi na izvajanje oz. neizvajanje diferenciacijskih in individualizacijskih pristopov.  

Diferenciacijski ukrepi so v večini primerov načrtovani in izvedeni v fazi poglabljanja in 

poustvarjanja doživetja, s čimer odgovorimo na raziskovalno vprašanje 5.1 (RV 5.1).  

Raziskovalno vprašanje 5.2 (RV 5.2) se je nanašalo na prisotnost načrtovanja in  izvajanja  

ukrepov za diferencirano delo učencev, ki zmorejo več na literarnem področju. Na to 

raziskovalno vprašanje odgovarjamo delno pritrdilno, saj so le-ti ukrepi zastopani, a vezani 

na zaključno fazo pouka književnosti, manj pa na recepcijsko zmožnost.  

Ugotovili smo tudi, da sistematično spremljanje razvijanja bralne zmožnosti pri pouku 

književnosti ni prisotno, s čimer odgovarjamo na raziskovalno vprašanje 5.3 (RV 5.3).  

 

 

 

 

 

 

4.2 Povzetek ugotovitev prvega dela kvalitativne raziskave 
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Kvalitativni del raziskave, ki je bil izveden z opazovanjem, intervjuji in analizo dokumentov je 

prispeval k pridobitvi ali potrditvi informacij o načrtovanju in izvajanju pouka književnosti. 

Ključne ugotovitve so:  

1. Učitelji različno pristopajo k načrtovanju ciljev pouka književnosti, cilji so premalo 

operativni in jih občasno dejavnosti, ki sledijo, ne podpirajo. Pogosto je pouk 

književnosti nizke zahtevnosti.  

2. Komunikacijski model pouka književnosti in njegove faze so v načrtovanju in izvedbi 

pouka načrtovani in izvajani.  

3. Diferenciacijski ukrepi so vezani na vsebinsko različne naloge v fazi poustvarjanja, 

diferenciacija pa se najpogosteje izvaja glede na kognitivne zmožnosti, nato na 

posebnosti otroka in količino pomoči.   

4. Posebne prilagoditve pouka za učence, ki na literarnem področju zmorejo več, niso 

načrtovane, če izvzamemo drugačnost nalog v fazi poustvarjanja. Napredka učencev in 

spremljanje le-tega se ne načrtuje sistematično.  

5. Raznolikost kriterijev in dejavnosti za odkrivanje in spodbujanje učencev, ki na 

literarnem področju zmorejo več, kaže na razpršenost, nedorečenost in težavnost 

postopka evidentiranja.  

 

Prvi, kvantitativni del raziskave, kakor tudi drugi, kvalitativni del raziskave, sta nam 

omogočila vpogled v prakso in stanje na področju razvijanja bralne kompetence na 

literarnem področju. Ugotovitve prvega in drugega dela so se potrjevale in dopolnjevale 

ter pokazale številne vrzeli v načrtovanju in izvajanju pouka književnosti ter v procesu 

odkrivanja in spodujanja razvoja bralne zmožnosti pri učencih, ki na literarnem 

področju zmorejo več.  

Da bi preizkusili, razvili in evalvirali možnosti diferenciranega dela pri pouku 

književnosti v 1. VIO z namenom spodbujanja bralne kompetence in nadarjenosti na 

literarnem področju, smo pristopili k oblikovanju modela in tretjemu delu raziskave, k 

akcijski raziskavi.
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5 PREDLOG MODELA RAZVOJA BRALNE KOMPETENCE NA LITERARNEM 

PODROČJU OD FAZE NAČRTOVANJA, PREKO SPREMLJANJA DO 

VREDNOTENJA 

 

M. Uljens (2005 po Jank in Mayer, 1991) opiše definicijo didaktičnega modela, ki je teoretična 

konstrukcija v okviru pedagoških ved za analizo in modeliranje didaktične dejavnosti v šoli in 

izven nje. Didaktični model teoretično celovito in praktično dosledeno pojasni okoliščine, 

možnosti, posledice in omejitve pri poučevanju in učenju. Običajno je značilnost didaktičnega 

modela ta, da so vzpostavljeni odnosi med posameznimi elementi, ti odnosi pa so elastični in 

fleksibilni (Ilič, 2011), postavljeni morajo biti odprto, ustvarjalno, impulzivno ter tako, da jih 

učitelji lahko nadgrajujejo in z osebno delovno doktrino poučevanja nenehno izboljšujejo 

(Škerjanec, 2011 po Židan, 2009). V doktorskem delu smo na osnovi teoretičnih spoznanj, 

praktičnih izkušenj, ugotovitev kvantitativnega dela raziskave ter opazovanja pouka književnosti 

oblikovali predlog didaktičnega modela za delo z učenci, ki na literarnem področju zmorejo več,  

v sklopu v razredih 1. VIO pri pouku slovenščine in širše. Predstavljamo model razvoja bralne 

kompetence ali zmožnosti na literarnem področju, ki jo razumemo kot zmožnost razumevanja, 

uporabe in premisleka o besedilu, zato da bi posameznik dosegel svoje osebne in tudi družbene 

cilje in se kaže v tem, kako učenec učinkovito uporablja znanje, kako spremlja lasten napredek 

ter kako povezuje in prepleta to znanje na osnovi novih in novih bralnih izkušenj (znanja, 

spretnosti in stališča). Osnovni cilji predstavljenega modela so: 

- razvijati bralno zmožnost na literarnem področju; 

- predstaviti model, ki omogoča sistematično spremljanje in spodbujanje bralne kompetence 

pri vseh učencih, s posebnim poudarkom na učencih, ki na literarnem področju zmorejo več; 

- predstaviti možnosti diferenciacije in individualizacije pri pouku književnosti v 1. VIO;  

- izdelati didaktični inštrumentarij, ki omogoča kompetenčni pristop v razredih 1. VIO.  

Didaktični model smo naravnali na delo s celotnimi razredi v 1. VIO, kjer velja načelo notranje 

diferenciacije, spremljanje napredka vseh učencev (Wiliam, 2013) in uresničevanje smernic 

Koncepta za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci (1999), ki smo jih predstavili v teoretičnem 

delu. Širši okvir didaktičnega modela smo postavili na osnovi teorije M. Uljensa (2009), ki 

govori o  ravneh in oblikah pedagoškega dela (Uljens, 2009). Shemo M. Uljensa (prav tam) smo 

priredili tako, da se prilagaja našemu šolskemu sistemu in našemu raziskovalnemu problemu 

(Shema 27). Notranji krog prikazuje dinamičen razvojni proces, ki poteka med učencem in 

učiteljem, pri delu s književnim besedilom pa vstopa še besedilo. Dinamičen in fleksibilen proces 
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ustvarjajo predhodne izkušnje otrok z recepcijo književnih besedil, skupni cilji, dejavnosti, bralni 

dogodki, dejavnosti ob in po branju ter izkušnje otrok z doživetji ob branju, poustvarjalne naloge 

ter refleksije, ki vplivajo na pridobivanje znanj, spretnosti, veščin in stališč in posledično na 

izgradnjo kompetenc/zmožnosti. Zunanja kroga označujeta različne kontekste, ki uokvirjajo 

proces učenja v šoli in širše. V vseh krogih se odvijajo procesi, v katerih vsak učenec (v našem 

primeru učenec, ki zmore več na literarnem področju) lahko oz. mora razvijati svoja močna 

področja.  

Shema 27: Širši okvir didaktičnega modela razvoja bralne kompetence/zmožnosti na literarnem področju  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1 = Učenec s svojim predznanjem, bralnimi/recepcijskimi izkušnjami – v našem primeru učenec, ki zmore več 

N1 = Načrtovanje na osnovi učnega načrta 

N2a = Načrtovanje na letni ravni in okvirno načrtovanje uresničevanja Koncepta (npr. razširjeni program) 

N2b = Sprotno načrtovanje procesa – zaporedje didaktičnih korakov ob upoštevanju razlik med učenci – načrtovanje diferenciacije in individualizacije ob upoštevanju 

Koncepta 

N3 = Načrtovanje ciljev v neposrednem pouku, pri čemer je učenec soudeleženec načrtovanih ciljev in kriterijev uspešnosti 

V3 = Učitelj in učenec stalno in sproti reflektirata poučevanje in učenje 

V2b = Učiteljevo vrednotenje procesa poučevanja in dosežkov in realizacije načel Koncepta 

V2a = Vrednotenje procesa glede na uresničenost ciljev letnega načrtovanja in realizacije načel Koncepta 

V1 = Vrednotenje procesa glede na uresničene cilje in standarde učnega načrta 

 

Didaktični model je namenjen učiteljem za izvajanje pouka književnosti v 1. VIO s poudarkom 

na izvajanju diferenciacijskih ukrepov in spremljanju napredka učenca. Temelji na teoriji 
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komunikacijskega modela pouka književnosti (Kordigel, 1994; Saksida, 1992) in spremljanju 

razvoja bralne kompetence/zmožnosti na literarnem področju (ob upoštevanju strategij 

formativnega spremljanja po D. Wiliamu – strategije, predstavljene v poglavju o Spremljanju). 

Zasnovan je kot krožni model (Shema 28), v katerem se izmenjuje več elementov načrtovanja, 

izvajanja in vrednotenja učnega procesa pouka književnosti v 1. VIO. V didaktični model smo 

vključili 6 elementov. Vsak element se nanaša na učenje in poučevanje (vidik učenca in vidik 

učitelja), strategije, metode in oblike dela, diferenciacijo, individualizacijo ter personalizacijo, 

spremljanje napredka, evidentiranje učencev, ki zmorejo več; povezavo posameznega elementa s 

pojmovanjem znanja v najširšem smislu. Elementi didaktičnega modela so:  

- Načrtovanje v okviru bralne zmožnosti  

Cilj umestitve tega elementa v model je postaviti branje književnega besedila pri pouku v širši 

kontekst – v bralno zmožnost, kjer spremljamo razvoj znanja, spretnosti/veščine, odnos/stališča 

(Ivšek, 2008; Kordigel, 2008). V ta element sodi tudi povezava načrtovanja z  učnim načrtom, 

ki je zasnovan na razvoju zmožnosti. Učitelj ob načrtovanju razmišlja o tem, kako bo gradil 

kompetenčno naravnan pouk književnosti ob upoštevanju razvojne stopnje učencev in njihovih 

bralnih, recepcijskih izkušenj. V grobem se tudi že kažejo področja znanja, spretnosti in veščin, 

kakor tudi  kriteriji uspešnosti.  

- Učni cilji – načrtovani dosežki, področja spremljanja, kriteriji uspešnosti 

Naslednji korak je določitev ciljev (izobraževalnih, procesnih, vzgojnih) in izbira besedila, ki 

bo omogočilo uresničitev ciljev. Ta del zahteva učiteljevo pripravo in recepcijo, predvidevanje 

hipotetične otroške percepcije, strokovna priprava dejavnosti za dosego ciljev in izbiro metod 

(Saksida, 2001).  

- Nove (učne) bralne izkušnje, dogodki  

Učitelj določi učinkovite strategije, primerne za  delo s književnimi besedili, in sicer strategije 

pred in med branjem ter po njem. Ključno je načrtovanje povezave med cilji in strategijami ter  

dejavnostmi. Ob razmišljanju o ciljih, metodah in dejavnostih načrtuje tudi diferenciacijske in 

individualizacijske ukrepe (Saksida, 1997; Tomilson, 1999; Nolimal, 2004; Heacox, 2012). 

Vodilo naj bodo tudi motivacija in interesi učencev, učitelj razmisli tudi o možnostih 

akceleracije za posamezne učence, ki kažejo znake nadarjenosti, da bi temu učencu pripravil 

ustrezno učno okolje (npr. predmetna akceleracija, zgoščevanje). Ob načrtovanju ciljev se 

oblikujejo področja spremljanja, ki bodo v izvajanju naslednjega elementa vodilo za 

spremljanje, podporo, spodbujanje posameznega učenca.  

-         Razvoj učenja / recepcijske zmožnosti  
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Učenci sodelujejo v vseh fazah komunikacijskega modela ob strategijah, s katerimi se spodbuja 

recepcijsko zmožnost in s tem literarnoestetsko doživetje, ustvarjalnost, samostojnost, razvoj 

mišljenja in veščine sodelovanja ter metaznanja. Učenci so vključeni v oblikovanje ciljev in 

kriterijev svojega dela. Dejavnosti, naloge, metode, viri so diferencirani in ustrezno zahtevni 

(so izziv) za vse učence. Ob posameznih besedilih učitelj sledi načelu – pomembno je 

ukvarjanje s posameznim besedilom, ki omogoča doživljanje v globino in ne le površinsko 

branje mnogih besedil. To terja tudi časovno načrtovanje procesa. V element razvoja zmožnosti 

vključuje vse sporazumevalne dejavnosti: branje, pisanje, govorjenje, poslušanje. Učitelj 

načrtno spremlja delo učencev glede na cilje in področja, ki jih je v prejšnjih fazah načrtoval. 

Med ukvarjanjem z besedilom učitelj izvaja intervencije, namenjene posameznikom, skupinam 

ali celotnemu razredu, s tem je povezana tudi individualna formativna povratna informacija, ki 

je lahko podana ustno, pisno, vrstniško ali kot samoocena. Obenem učitelj lahko izvaja 

postopek evidentiranja učencev, ki zmorejo več, in se na to odziva s sprotnimi prilagoditvami. 

Potreben je tudi razmislek o indvidualnih zadolžitvah učencev, ki zmorejo več, in sicer v vseh 

fazah komunikacijskega modela, kakor tudi pri posameznih dejavnostih oz. besedilih (občasno 

tudi v obliki posebnega domačega dela). 

-  Sprotno spremljanje in preverjanje 

E. De Corte (2013) je dokazal, da je za uspešen razvoj kompetenc učenja potrebno poleg 

načrtovanja posameznih vidikov kompetence kot rezultata učenja ter učnih procesov  načrtovati 

tudi metode za vrednotenje. Zato smo v peti element vključili sprotno spremljanje in 

preverjanje, ki je vključitev učencev v reflektiranje v obliki vrstniškega vrednotenja ali 

samovrednotenja. Vključuje tudi učiteljevo povratno informacijo in načrt za nadaljnje učenje – 

nove bralne dogodke. Učitelj pregleda dosežke, kakor tudi realizacijo ciljev ter analizira proces.  

- Zaključek učnega kroga z vrednotenjem in refleksijo 

Da bi povezali načrtovanje z vrednotenjem, smo zadnji element namenili reviziji celotnega 

procesa in hkrati končnemu preverjanju in ocenjevanju znanja, ki mora biti posledica procesa 

učenja. S tem smo sledili modelu razvoja kompetence, ki ga predlaga B. Marentič Požarnik 

(2006), saj smo kakovosten pouk gradili preko namernega in sistematičnega načrtovanja, 

upoštevali motivacijo in interese učencev, sprotno spremljanje s podporo učitelja ter načrtovali 

t. i. notranje ocenjevanje. 
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Shema 28: Shematski prikaz modela razvoja bralne zmožnosti na literarnem področju v 1. VIO v obliki učnega 

kroga 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠIRŠE NAČRTOVANJE UČNEGA 

PROCESA 

- Postaviti branje književnega besedila  pri 

pouku v širši kontekst – v bralno zmožnost, 

kjer spremljamo razvoj znanja, 

spretnosti/veščine, odnos/stališča. 

- Povezava z učnim načrtom.  

- Upoštevanje razvojne stopnje in 

predznanja/izkušenj učencev.   

Usmerjevalna vprašanja za učitelja: 

Katera znanja, spretnosti so za razvoj kompetence 

v tem obdobju potrebna?  

 

 

ZAKLJUČEK UČNEGA KROGA – 

vrednotenje in refleksija 

- Revizija širšega načrtovanja oz. “velike 

slike” učnega procesa.  

- Načrtovanje preverjanja in ocenjevanja. 

 

Usmerjevalna vprašanja za učitelja:  

Kakšen je napredek v smeri razvoja kompetenčnih 

znanj pri posameznem učencu? V kaj bo 

usmerjeno nadaljnje načrtovanje in izvajanje? 

Kako in katera znanja, spretnosti in veščine bomo 

preverili in kaj ocenjevali?   

UČNI CILJI – načrtovani dosežki, kriteriji uspešnosti, področja 

spremljanja  

- Določitev ciljev (izobraževalnih, procesnih, vzgojnih), premislek o 

možnostih akceleracije za posamezne učence.  

- Izbira besedila – učiteljeva priprava in recepcija, predvidevanje hipotetične 

otroške percepcije, strokovna priprava.  

Usmerjevalna vprašanja za učitelja:  

Kaj bodo učenci ob zaključku enote znali, naredili, dokazali? Katera znanja, 

spretnosti in veščine bodo razvili? Po katerih kriterijih uspešnosti bomo 

spremljali in preverjali napredek?  

 

NOVE UČNE - BRALNE IZKUŠNJE, 

DOGODKI  

- Določitev ustrezne zahtevnosti pouka.  

- Učinkovite strategije komunikacijskega 

modela pred, med in po branju. 

- Navodila učencem.  

- Diferenciacijski ukrepi – spodbujanje, 

podpora, pomoč posameznim učencem. 

- Povezava dejavnosti  s cilji in kriteriji. 

Usmerjevalna vprašanja za učitelja:  

S katerimi dejavnostmi bomo dosegali načrtovane 

cilje? Kakšne so razlike med učenci? Katere 

diferenciacijske ukrepe predvidevamo, v kateri fazi 

komunikacijskega modela? Kako bomo poskrbeli 

za ustrezno zahtevnost pouka za vse učence?  

SPROTNO PREVERJANJE 

- Vključitev učencev v reflektiranje. 

- Vrstniško vrednotenje, samovrednotenje.  

- Učiteljeva povratna informacija učencu in 

načrt za nadaljnje učenje – nove bralne 

dogodke.  

- Učitelj pregleda dosežke, realizacijo ciljev.  

- Analiza celotnega učnega procesa.  

Usmerjevalna vprašanja za učitelja:  

Ali so imeli vsi učenci priložnost za 

dokazovanje razumevanja, interpretacije in 

poustvarjanje besedila? Kateri cilji so 

doseženi, kateri ne? Katere cilje, strategije, 

dejavnosti bomo načrtovali za naslednjo enoto?  

 

RAZVOJ UČENJA / RECEPCIJSKE ZMOŽNOSTI 

- Učenci  sodelujejo v vseh fazah komunikacijskega modela ob strategijah, s 

katerimi se spodbuja ustvarjalnost, samostojnost in razvoj mišljenja in sodelovanja. 

- Učenci so vključeni v oblikovanje ciljev in kriterijev svojega dela.  

- Dejavnosti, naloge, metode, viri so diferencirani in ustrezno zahtevni (so izziv) 

za vse učence.   

- Ob posameznih besedilih sledimo globini ukvarjanja z besedilom.  

- Potreben ustrezen čas za poglabljanje doživetij.  

- Vključenost vseh sporazumevalnih dejavnosti: branje, pisanje, govorjenje, 

poslušanje. 

- Učitelj načrtno spremlja delo učencev glede na cilje in področja. Njegove 

takojšnje intervencije so namenjene posameznikom, skupinam ali celotnemu 

razredu.  

- Individualna formativna povratna informacija je podana ustno, pisno, vrstniško 

ali kot samoocena.  

Usmerjevalna vprašanja za učitelja:  

Ali dejavnosti in strategije omogočajo dovolj poglobljen pouk za vse učence? Ali smo 

dobili informacije o razvoju učenja posameznega učenca?  
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Predstavljen model je bil preizkušen in dopolnjen z akcijskim raziskovanjem.  

 

6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA TRETJEGA SKLOPA RAZISKAVE – 

KVALITATIVNE AKCIJSKE RAZISKAVE 

 

Cilj akcijske raziskave je bil vnesti v učno prakso diferencirano delo pri pouku književnosti v 1. 

VIO z namenom spodbujanja bralne kompetence in nadarjenosti na literarnem področju in s tem 

oblikovanje in vrednotenje didaktičnega modela v učni praksi. Z razvojem modela in akcijskim 

raziskovanjem smo načrtovali, da bomo lahko vplivali na razvoj poučevanja književnosti v 1. 

VIO, na višjo kakovost individualizacije in diferenciacije pri pouku književnosti ter na razvoj 

postopkov odkrivanja in evidentiranja posebnosti učencev (predvsem potencialne nadarjenosti).  

V akcijsko raziskovanje smo vključili vse tri faze, in sicer načrtovanje, akcijo in evalviranje v 

partnerskem odnosu med učitelji in raziskovalko. Raziskovalne metode, vzorec, postopek 

zbiranja podatkov, potek akcijske raziskave,  način obdelave podatkov in kriterije kakovosti smo 

predstavili v točki 2.2 (in sicer v podpoglavjih od 2.2.1 do 2.2.6).  

 

6.1 Načrtovanje prvega kroga akcijske raziskave  

 

S kvantitativnim delom raziskave, kakor tudi s prvim delom kvalitativne raziskave smo ugotovili 

stanje na področju izvajanja diferenciranega pouka književnosti, kakor tudi na področju 

odkrivanja in spremljanja dela nadarjenih učencev na literarnem področju. Pred izvedbo akcijske 

raziskave je bila ugotovljena problematika diferenciacije pouka pri spremljanju učencev v 1. 

VIO, kakor tudi  kakovostno uresničevanje ciljev pouka književnosti. Ugotovljeno je bilo, da se 

diferenciacijski ukrepi v pedagoški praksi 1. VIO ne izvajajo dovolj kakovostno, učinkovito in 

osmišljeno, zato ocenjujemo, da se razvoj bralne kompetence na literarnem področju v 1. VIO ne 

razvije dovolj intenzivno. S ciljem preizkušanja možnosti, ki jih narekuje teorija, smo oblikovali 

didaktični model, k izvajanju katerega smo povabili učitelje, ki so na tem področju želeli 

spremembe.  

 

Na osnovi ugotovitev prvega in drugega dela raziskave, smo na 20 šol poslali povabilo učiteljem, 

če bi želeli aktivno sodelovati v akcijski raziskavi, ki bi se ukvarjala z našim raziskovalnim 

problemom. V povabilu smo predstavili cilj in potek raziskave. Odzvalo se je 10 učiteljev (s tem 
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je bilo v raziskavo vključenih 96 učencev), za potrebe naše raziskave smo jih izbrali šest. Tako 

smo oblikovali raziskovalno skupino šestih učiteljev razrednega pouka v tretjih razredih in 

raziskovalke. Z učitelji smo najprej izvedli polstrukturirani intervju (okvirna vprašanja v Prilogi 

7), da bi oblikovali profil raziskovalne skupine.  

 

Shema 29: Sestava in profil raziskovalne skupin v akcijski raziskavi – podatki pridobljeni s polstrukturiranim 

intervjujem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZISKOVALNA 

SKUPINA 

Učitelj 1 (Uak1) 

 Mestna šola, 18 učencev, 17 let delovnih izkušenj.  

 Največ znanj pridobljenih na predavanjih in modulih dr. Metke 

Kordigel.  

 Pri načrtovanju in izvajanju pouka književnosti uporablja 

priprave, ki so nastale v času študija, uporablja tudi delo 

Mladinska literatura, otroci in učitelji,  I. in II. del ter Didaktika 

mladinske književnosti. Občasna raba priprav, ki jih ponujajo 

založbe.  

 Učence vključuje v Bralno značko, bralni nahrbtnik in knjižnico. 

 Delo učencev formativno spremlja, vendar na področju 

književnosti nekoliko manj načrtno. 

Učitelj 2 (Uak2) 

 Mesta šola, 16 učencev, 25 let delovnih izkušenj.  

 Večino znanj, potrebnih za poučevanje književnosti v 1. VIO, je 

pridobil s študijem ter s seminarji. Pri pouku književnosti uporablja 

samo priročnik za učitelje Jaz pa berem avtorice Metke Kordigel ter 

knjige iz knjižnice.  

 Poleg dejavnosti pri pouku književnosti učence k samostojnemu 

branju književnih besedil spodbuja še z bralno značko, z vrstniškim 

medrazrednim branjem, z razredno knjižnico, z nočjo branja, 

medvrstniškim branjem (učenci 3. VIO berejo učencem 1. VIO),  s 

sodelovanjem učencev pri izboru knjig za domače branje, z bralnim 

krožkom. 

 Spremljanje napredka učencev pri pouku književnosti je 

nesistematično. 

 

Učitelj 3 (Uak3) 

 Vaška šola, 15 učencev, 16 let delovnih 

izkušenj. 

 Večino znanj za poučevanje književnosti je 

pridobil z dodiplomskim študijem, s 

samoizobraževanjem ter s spremljanjem 

diplomskih nalog s tega področja. 

 Učence spodbuja k samostojnemu branju 

književnih besedil z branjem celotnih del, ne le 

odlomkov, z razrednim projektom Ta knjiga je 

zanimiva ter z obiski splošne knjižnice, ki jih 

opravi s celotnim razredom. 

 Spremljanje napredka otrok se trudi 

izvajati,vendar vedno znova zmanjkuje časa – to 

dela nesistematično. 

 

Učitelj 4 (Uak4) 

 Vaška podružnična šola, 7 učencev, 35 let delovne 

dobe. 

 Pretežni del znanj, potrebnih za poučevanje 

književnosti v 1. VIO, je pridobil z dodatnim 

izobraževanjem na seminarjih, modulih, veliko bere 

strokovno literaturo s tega področja.  

 Pri pouku književnosti uporablja berilo Lili in Bine 

(založba Rokus Klett) ter priročnik za učitelje Jaz 

pa berem avtorice Metke Kordigel. Poleg dejavnosti 

pri pouku književnosti učence k samostojnemu 

branju književnih besedil spodbuja z Bralno značko. 

 

Učitelj (Uak5) 

 Vaška šola, 7 učencev, 15 let delovne dobe. 

 Znanja za poučevanje književnosti na razredni stopnji je 

pridobil s študijem. Pri pouku književnosti uporablja berilo 

Lili in Bine (založba Rokus Klett) ter priročnik za učitelje Jaz 

pa berem avtorice Metke Kordigel.  

 Poleg dejavnosti pri pouku književnosti učence k 

samostojnemu branju književnih besedil spodbuja še z bralno 

značko, bralnim nahrbtnikom in z branjem na deževen dan. 

 Sistematičnega spremljanja razvoja ne izvaja, pač pa se na 

delo učencev odziva s stalno povratno informacijo. 

Učitelj (Uak6) 

 Vaška šola, 27 učencev, 15 let delovne dobe. 

 Znanja za poučevanje književnosti na razredni stopnji je pridobil s 

študijem na Pedagoški fakulteti, s seminarji, na seminarjih, 

namenjenim predstavitvam učbenikov različnih založb in s 

prebiranjem literature.  

 Med gradivi, namenjenimi pouku književnosti, uporablja 

elektronsko berilo Lili in Bine (založba Rokus Klett), priročnik za 

učitelje književnosti (avtorjev Metke Kordigel Aberšek in Igorja 

Sakside) ter učni načrt.  

 Branje književnih besedil spodbuja še z branjem na deževen dan ter 

preko gledališkega krožka. 

Raziskovalka 
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Na osnovi polstrukturiranega intervjuja z učitelji na začetku akcijske raziskave smo dobili 

vpogled v izkušnje učiteljev s poučevanjem književnosti v 1. VIO ter v izkušnje s spodbujanjem 

razvoja bralne kompetence na literarnem področju. Tako smo ugotovili, da raziskovalno skupino 

sestavljajo različni učitelji iz vaških in mestnih okolij in učitelji različno velikih razredov glede 

na število učencev (Shema 29) in v povprečju z 20,6 leti delovnih izkušenj s poučevanjem na 

razredni stopnji. Vseh šest učiteljev je imelo približno enake izobrazbene reference. Nobeden od 

vključenih učiteljev sistematično ne spremlja napredka učencev na literarnem področju in vsi so 

povedali, da razen diferenciranih nalog v fazi poustvarjanja doživetja ne vključujejo ostalih 

diferenciacijskih ukrepov za spodbujanje razvoja.  

 

Celotna raziskovalna skupina se je sestala na prvem sestanku, katerega namen je bil predstaviti 

ključne ugotovitve kvantitativnega dela raziskave ter ugotovitve opazovanega pouka 

književnosti. Predstavitvi teh ugotovitev je sledila predstavitev modela razvoja bralne 

kompetence/zmožnosti na literarnem področju, kakor tudi potek izvedbe akcijske raziskave 

(Preglednici 23 in 24). Celotna raziskovalna skupina je tudi sodelovala pri oblikovanju 

raziskovalnih vprašanj (poglavje 1.3) in ciljev raziskave (poglavje 1.2).  

Raziskovalna skupina je sprejela naslednji protokol načrtovanja akcije: 

- priprava sprotne priprave na pouk književnosti glede na predlagan model,  

- izbor obravnavanih besedil glede na načrtovano letno pripravo učitelja;  

- priprava sprotne priprave na pouk književnosti glede na dogovorjen obrazec sprotne 

priprave (elementi predstavljeni v točki 2.2.4);  

- priprava opazovalnega lista za spremljanje učencev pri vseh izvedenih enotah pouka 

književnosti;  

- pregled sprotne priprave in opazovalnega lista v raziskovalni skupini (elektronska 

komunikacija);  

- načrtovanje vsaj štirih sprotnih priprav v enem ciklu raziskave.  

Celotne sprotne priprave so priloga temu delu v elektronski obliki na priloženi zgoščenki. V 

opisu izvedbe akcije predstavljamo le nekatere elemente priprav.  
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6.2 Izvajanje akcije prvega kroga raziskave 

 

V izbranih razredih, ki smo jih vključili v raziskavo, smo izvedli pouk književnosti po 

pripravljenem modelu in po protokolu načrtovanja akcije. Pri vsakem od vključenih učiteljev 

navajamo tiste enote pouka, ki jih je izvedel v prvem krogu. Ker so se nekatere enote pri učiteljih 

ponavljale, smo posamezne enote podrobneje opisali le enkrat.  

 

a) Izvedba prvega akcijskega kroga pri učitelju Uak1 

Uak 1 je izvedel v prvem krogu pet enot pouka književnosti, in sicer to prikazuje preglednica 96. 

   

Preglednica 96: Izvedene enote pouka književnosti pri učitelju Uak1 

Besedilo, 

trajanje 

Operativni cilji (kognitivni in 

vzgojni): 

Diferenciacijski 

ukrepi 

Področja opazovanja in 

spremljanja 

H. C. Andersen: 

Cesarjeva nova 

oblačila 

 

4 ure 

 

Učenci:  

- si oblikujejo  domišljijskočutno predstavo 

književnih oseb (cesarja, sleparjev), 

- prepoznajo značajske lastnosti književnih 

oseb (iz posrednih besedilnih signalov), 

- doživljajo  avtorsko pravljico, 

- dramatizirajo prizor in se vživijo v  značaje 

književnih oseb, 

- pišejo nadaljevanje pravljice, poustvarjajo.  

- Dolgoročna motivacija za branje literature. 

- Učenci uzaveščajo odnos do besedne 

umetnosti in odnos do slovenskega jezika. 

V FAZI 

POUSTVARJANJA  

LITERARNEGA 

BESEDILA: 

Diferenciacija 

dejavnosti - izbira 

naloge 

- Motivacija učenca.  

- Učenec ima inovativne, drugačne ideje 

glede razlage pomena besed, dogajanja 

(v fazi interpretacije). 

- Izbira naloge v fazi poustvarjanja. 

- Učenec  ustvarjalno  poustvarja 

besedilo (v fazi poglabljanja doživetja), 

njegovo besedilo  vsebuje raznolike 

besede, v izražanju je ustvarjalen, 

fluenten (tekoč) in izviren. 

Angleška ljudska: 

Punčka v travi 

 

3 ure 

Učenci:  

- si oblikujejo domišljijskočutne predstave 

književnih oseb in književnega prostora, 

- prepoznajo prvine pravljice: formalni 

začetek in konec,  

- prepoznajo za pravljico značilne 

književne osebe in pravljično dogajanje, 

- zaznavajo končne pravljične fraze, 

- prepoznajo  čustva in lastnosti književnih 

oseb, 

- prepoznajo zvezo med značajem osebe in 

njeno usodo,   

- v poustvarjalni dejavnosti izberejo 

aktivnost za poglabljanje doživetja, 

- tiho in poltiho preberejo umetnostno  

besedilo – pravljico. 

-Dolgoročna motivacija za branje literature. 

-Učenci uzaveščajo odnos do besedne 

umetnosti in odnos do slovenskega jezika. 

V FAZI  

INTERPRETACIJE 

BESEDILA:  

Oblikovanje skupin in 

vloge v sodelovalnem 

delu. 

V FAZI 

POUSTVARJANJA  

LITERARNEGA 

BESEDILA: 

»naravna« 

diferenciacija 

- Motivacija učenca.   

- Učenec ima inovativne, drugačne ideje 

glede razlage pomena besed, dogajanja (v 

fazi interpretacije).  

- Učenec  ustvarjalno  poustvarja besedilo 

(v fazi poglabljanja doživetja), njegovo 

besedilo  vsebuje raznolike besede, v 

izražanju je ustvarjalen, fluenten (tekoč) 

in izviren. 
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B. Š. Žmavc: 

Smehasta pesem  

 

2 uri 

Učenci:  

•razumejo sporočilnost pesmi;  

•znajo nizati asociacije; 

•tiho in glasno berejo literarno pesemsko 

besedilo;  

•poustvarjajo prebrano besedilo pesmi z 

izbrano dejavnostjo. 

•Dolgoročna motivacija za branje literature. 

•Učenci uzaveščajo odnos do besedne 

umetnosti in odnos do slovenskega jezika. 

V FAZI  

MOTIVACIJE IN 

INTERPRETACIJE 

BESEDILA:  

»naravna« 

diferenciacija 

V FAZI 

POUSTVARJANJA  

LITERARNEGA 

BESEDILA: 

Izbira dejavnosti, 

oblike dela 

- V uvodnem delu  nima težav z 

besednimi asociogrami. 

- V interpretaciji sodeluje (opisna koda: 

zgovoren, hiter, motiviran …).

  

- Izbira v  fazi poustvarjanja doživetja. 

- V refleksiji poda izrazito navdušenje 

nad  delom. 

A. A. Milne: Medved 

Pu – branje v 

nadaljevanjih 

 

3 ure  

Učenci znajo:  

- s posebej oblikovanim govorom pri 

branju označiti osebe;  

- obnoviti zgodbo tako, da dogajanje 

prikazujejo s pomočjo sličic/niza sličic 

oz. s kombinacijo sličic in zapisa; 

- prepoznati temo besedila;  

- opaziti in prepoznati razlike med svetom, 

v katerem živijo, in domišljijskim 

svetom v književnem besedilu; 

- zaznati razlike, v čem so jim književne 

osebe podobne oziroma se razlikuje od 

njih (ravnanje, čustva); 

- zbrano brati daljše književno besedilo. 

-Dolgoročna motivacija za branje literature. 

-Motivacija za branje v nadaljevanjih.  

-Učenci uzaveščajo odnos do besedne 

umetnosti in odnos do slovenskega jezika. 

V FAZI  

MOTIVACIJE: 

interpretativno branje 

V FAZI 

INTERPRETCIJE: 

individualno 

razmišljanje 

V FAZI 

POUSTVARJANJA  

LITERARNEGA 

BESEDILA: 

»naravna 

diferenciacija«,  

izbira naloge 

- Motivacija učenca.  

- Učenec ima inovativne, drugačne ideje 

v fazi interpretacije, opazi besedilne 

signale, ki jih drugi ne. 

- Izbira poustvarjalne dejavnosti. 

- Učenec  ustvarjalno  poustvarja 

besedilo (v fazi poglabljanja doživetja). 

- Želi brati zgodbe v nadaljevanjih tudi v 

prihodnjih urah. 

H. C. Andersen: 

Vžigalnik 

 

3 ure 

Učenci:  

-si oblikujejo  domišljijskočutno predstavo 

književnih oseb (vojaka in drugih); 

-napovedujejo nadaljevanje; 

-prepoznajo značajske lastnosti književnih 

oseb (iz posrednih besedilnih signalov); 

-doživljajo  avtorsko pravljico; 

-z lutkami dramatizirajo  prizor in se vživijo 

v  značaje književnih oseb; 

-sodelujejo v igri vlog, ki jo tudi načrtujejo; 

-govorijo o tem, kaj jih je v predstavi 

pritegnilo in odvrnilo ter zakaj.  

-Dolgoročna motivacija za branje literature. 

-Učenci uzaveščajo odnos do besedne 

umetnosti in odnos do slovenskega jezika. 

V FAZI  

MOTIVACIJE:  

naravna 

diferenciacija 

V FAZI 

INTERPRETACIJE  

IN 

POUSTVARJANJA  

LITERARNEGA 

BESEDILA: 

oblikovanje skupine, 

izbira 

- V napovedovanju dogajanja ima 

nenavadne ideje, rešitev …  

- Učenec v napovedovanju upošteva 

prejšnje izkušnje z literarnimi 

besedili (poznavanje pravljic).  

- Učenec  v lutkovno predstavo vnese 

inovativne elemente (pesem, besedne 

inovacije, domislice).  

- Učenec zmore sodelovalno pristopiti 

k načrtovanju, izvedbi in vrednotenju 

lutkovne predstave.   

- Učenec pri primerjanju zazna več 

razlik kot ostali učenci. 
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b) Izvedba prvega akcijskega kroga pri učitelju Uak2 

Uak 2 je izvedel v prvem krogu štiri enote pouka književnosti (preglednica 97).  

 

Preglednica 97: Izvedene enote pouka književnosti pri učitelju Uak2 

Besedilo, 

trajanje 

Operativni cilji (kognitivni in 

vzgojni): 

Diferenciacijski 

ukrepi 

Področja opazovanja in 

spremljanja 

Slovenska ljudska:  

Zlata ptica 

 

3 ure 

Učenci znajo:  

- zaznati in prepoznati dve vrsti književnih 

oseb: dobre in slabe; 

- zaznati in razumeti povezavo med 

značajem književne osebe in ravnanjem te 

osebe v neki situaciji; 

- povezati način ravnanja osebe in velikost 

nagrade/kazni; 

- zaznati tipična pravljična sredstva: 

prepoved-zapoved-prerokba in funkcijo 

tega v  pravljičnem besedilu;  

- glasno interpretativno brati odlomek; 

- tiho prebrati besedilo.  

-Dolgoročna motivacija za branje literature. 

-Učenci uzaveščajo odnos do besedne 

umetnosti in odnos do slovenskega jezika. 

V FAZI  

MOTIVACIJE:  

naravna 

diferenciacija 

V FAZI 

INTERPRETACIJE 

(1. del: heterogeni 

pari, 2. del: 

heterogene skupine) 

V FAZI 

POUSTVARJANJA 

LITERARNEGA 

BESEDILA: 

»naravna« 

diferenciacija 

- Motivacija učenca za branje 

besedila.   

- Učenec ima inovativne, drugačne 

ideje glede dojemanja književne 

osebe  (v fazi interpretacije). 

- Učenec  ustvarjalno  poustvarja 

besedilo (v fazi poglabljanja 

doživetja), njegovo besedilo  

vsebuje raznolike besede, v 

izražanju je ustvarjalen, fluenten 

(tekoč) in izviren, povezuje svoje 

besedilo s pravljico.   

- Učenec je pripravljen prebrati  novo 

ljudsko pravljico v celoti in  o njej 

pripovedovati sošolcem. 

Angleška ljudska: 

Punčka v travi 

Se ponovi (glej zgoraj) 

T. Pavček: Kaj je to 

Čenčarija? 

 

2 uri  

Učenci znajo:  

-prepoznati govorni položaj branja 

pesemskega besedila in pripraviti poseben 

način odzivanja; 

-oblikovati domišljijskočutno predstavo 

dogajalnega prostora, oseb in dogajanja;  

-odkriti vrata za identifikacijo (v besedilu 

odkrijejo tiste segmente, ki so identični 

njegovi lastni  življenjski situaciji); 

-prepoznati v literarnem besedilu ubesedeni 

domišljijski svet kot svojemu podoben 

domišljijski svet; 

-zaznati zven in barvo besed;  

-nadgraditi poznavanje slovenskega 

kanonskega avtorja, Toneta Pavčka in 

spoznajo pesniško zbirko Čenčarija; 

-zaznati perspektivo avtorja v pesmi.  

-Dolgoročna motivacija za branje literature. 

-Učenci uzaveščajo odnos do besedne 

umetnosti in odnos do slovenskega jezika. 

V FAZI  

INTERPRETACIJE 

BESEDILA:  

vloge v 

sodelovalnem delu. 

V FAZI 

POUSTVARJANJA  

LITERARNEGA 

BESEDILA: 

»naravna« 

diferenciacija 

- Učenčeva motivacija za branje 

pesemskega besedila. 

- Učenec ima inovativne, drugačne 

ideje glede razlage pomena besed (v 

fazi interpretacije).  

- Učenec zna kritično brati/poslušati 

literarno besedilo, kar pokaže tako, 

da  zna primerjati, poiskati v 

besedilu razlage, zna vrednotiti, 

povzeti (v fazi poglabljanja 

doživetja). 

A. A. Milne: Medved 

Pu 

3 ure 

Se ponovi (glej zgoraj) 
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c) Izvedba prvega akcijskega kroga pri učitelju Uak3 

Uak 3 je izvedel v prvem krogu pet enot pouka književnosti (preglednica 98).  

Preglednica 98: Izvedene enote pouka književnosti pri učitelju Uak3 

Besedilo, 

trajanje 

Operativni cilji (kognitivni 

in vzgojni): 

Diferenciacijski ukrepi Področja opazovanja in 

spremljanja 

K. Kovič: Zdravilo 

 

2 uri 

Učenci znajo:  

- prepoznati govorni položaj 

branja pesemskega besedila in 

pripravijo poseben način 

odzivanja; 

- oblikovati domišljijskočutno 

predstavo dogajalnega prostora, 

oseb in dogajanja;  

- odkriti vrata za identifikacijo (v 

besedilu odkrijejo tiste segmente, 

ki so identični njihovi lastni  

življenjski situaciji); 

- prepoznati v literarnem besedilu 

ubesedeni domišljijski svet kot 

njihovemu podoben domišljijski 

svet; 

- zaznati razliko med  stvarnimi 

in umetnostnimi besedili 

(resnične in domišljijske živali); 

- nadgraditi poznavanje 

slovenskega avtorja, Kajetana 

Koviča. 

- Dolgoročna motivacija za 

branje literature. 

- Učenci uzaveščajo odnos do 

besedne umetnosti in odnos do 

slovenskega jezika. 

V FAZI  MOTIVACIJE 

rezultati v kreiranju domišljijskega 

besedila. 

V FAZI INTERPRETACIJE 

delo v homogenih parih. 

V FAZI POUSTVARJANJA  

LITERARNEGA BESEDILA: 

»naravna« diferenciacija 

- Motivacija učenca za branje 

pesemskega besedila (uživa v  

branju/pisanju).  

- Učenec ima inovativne, 

drugačne ideje glede razlage 

pomena besed (v fazi 

interpretacije).  

- Učenec  ustvarjalno  poustvarja 

besedilo (v fazi poglabljanja 

doživetja), njegovo besedilo  

vsebuje raznolike besede, v 

izražanju je ustvarjalen, 

fluenten (tekoč) in izviren. 

L. Kovačič: Možiček 

med dimniki 

 

2 uri 

Učenci znajo:  

- prepoznati  glavno književno 

osebo; 

- podatke o književni osebi iz 

besedila dopolniti s podobami 

iz vsakdanje izkušnje ter 

domišljijskimi predstavami, ki 

izvirajo iz poslušanja 

umetnostnih del;  

- zaznati tiste motive za ravnanje 

književnih oseb, ki jih poznajo 

iz lastne izkušnje; 

- izraziti lastno  predstavo 

književnega prostora in svojo 

V FAZI  MOTIVACIJE:  

naravna diferenciacija 

V FAZI INTERPRETACIJE  IN 

POUSTVARJANJA  

LITERARNEGA BESEDILA: 

»naravna« diferenciacija 

- Motivacija učenca za branje 

literarnega  besedila.  

- Učenec ima inovativne, 

drugačne ideje glede dojemanja 

književne osebe  (v fazi 

interpretacije).  

- Učenec  ustvarjalno  poustvarja 

besedilo (v fazi poglabljanja 

doživetja), njegovo besedilo  

vsebuje raznolike besede, v 

izražanju je ustvarjalen, 

fluenten (tekoč) in izviren. 

- Učenec je pripravljen prebrati 

slikanico v celoti in  o njej 
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predstavo primerjati s 

predstavami sošolcev; 

- se vživeti v domišljijski lik in z 

njegovega zornega kota 

pripovedovati; 

- glasno interpretativno brati 

odlomek; 

- tiho prebrati besedilo.  

-Dolgoročna motivacija za branje 

literature. 

-Učenci uzaveščajo odnos do 

besedne umetnosti in odnos do 

slovenskega jezika. 

pripovedovati sošolcem. 

B. A. Novak: 

Ljubezenska za 

dečke/Ljubezenska za 

deklice  

 

2 uri 

 

 

Učenci znajo: 

-pripraviti svoj horizont pričakovanja 

– svoje doživetje ljubezni in ga 

prekrijejo s pomenskim poljem 

besedila, 

-podoživeti razpoloženje tesnobe ob 

ljubezenski izpovedi, razpoloženje, 

analogno tistemu v besedilu, 

-se identificirati z lirskim 

subjektom, 

-usvojiti pesniško formo 

naštevanka, kar pokažejo tako, da 

(po vzorcu) ustvarijo svojo 

naštevanko, 

-opazovati in zaznati likovno 

oblikovanost pesmi. 

•Dolgoročna motivacija za branje 

literature. 

•Učenci uzaveščajo odnos do 

besedne umetnosti in odnos do 

slovenskega jezika. 

V FAZI  MOTIVACIJE 

oblike dela 

V FAZI INTERPRETACIJE 

delo v heterogenih  skupinah 

V FAZI POUSTVARJANJA  

LITERARNEGA BESEDILA: 

izbira 

- Motivacija učenca za branje 

pesemskega besedila. 

- Učenec ima inovativne, 

drugačne ideje (zaljubljeni pari, 

kreiranje naštevanke). 

- Izbira naštevanke. 

- Učenec  ustvarjalno  poustvarja 

besedilo, njegovo besedilo 

vsebuje raznolike besede, v 

izražanju je ustvarjalen.   

- Učenec interpretativno bere.  

 

B. A. Novak: 

Reklama 

 

2 uri 

Učenci znajo:  

- tvoriti nenavadne besedne zveze 

in na podlagi takih zvez tvorijo 

krajše besedilo; 

- ugotoviti (z učiteljevo pomočjo), o 

čem govori književno besedilo 

(tema), kaj je sporočilo 

književnega besedila;  

- v besedilu poiskati okrasni 

pridevek (sprva le kot pridevnik, 

ki okrašuje) in ugotavljajo, kako 

pomensko dopolnjuje 

samostalniško jedro;  

- razumeti in pojasniti preproste 

primere (metaforika: fen oblakov 

V FAZI  MOTIVACIJE IN 

INTERPRETACIJE BESEDILA:  

naravna diferenciacija 

V FAZI POUSTVARJANJA  

LITERARNEGA BESEDILA: 

izbira, oblika dela 

- V uvodnem delu postavlja 

nenavadna vprašanja.  

-V interpretaciji sodeluje (opisna 

koda: zgovoren, hiter, motiviran 

…). 

-Reklamo raje dela samostojno.   

- Prispeva/pripravi sveže, drugačne 

ideje h končni reklami. 
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ipd.), 

- izraziti s strnjenim povzemanjem 

sporočilnosti in ustvarjalnim 

nadgrajevanjem pesmi (pisanje 

reklame). 

-Dolgoročna motivacija za branje 

literature. 

-Učenci uzaveščajo odnos do 

besedne umetnosti in odnos do 

slovenskega jezika. 

L. P. Zupančič: 

Resni ljudje 

 

2 uri 

Učenci znajo:  

- zaznati pesniški svet s 

pesničinega zornega kota, ki 

je podoben  učenčevemu; 

- se identificirati s književno osebo; 

- zaznati perspektivo pesmi; 

- prepoznati in razumeti 

sporočilnost pesmi; 

- poustvariti besedilo pesmi in 

zapisati  novo pesem ali 

pravljico.  

-Dolgoročna motivacija za branje 

literature. 

-Učenci uzaveščajo odnos do 

besedne umetnosti in odnos do 

slovenskega jezika. 

V FAZI  INTERPRETACIJE 

BESEDILA:  

izbira izražanja:  

pisno-ustno,  

oblika dela: samostojno-skupinsko 

V FAZI POUSTVARJANJA  

LITERARNEGA BESEDILA: 

izbira, lasten predlog 

- V uvodnem delu ima  

drugačne ideje kot ostali 

učenci.   

- Hitro razume pomen 

osrednjega pojma - resni 

človek.   

- Samostojno opravi 

interpretacijo, sklepa in  

vizualizira.   

- Predlaga smiselne nove 

naloge in jih tudi 

izvede. 

 

 

č) Izvedba prvega akcijskega kroga pri učitelju Uak4 

Uak 4 je izvedel v prvem krogu pet enot pouka književnosti (preglednica 99).  

 

Preglednica 99: Izvedene enote pouka književnosti pri učitelju Uak4 

Besedilo, 

trajanje 

Operativni cilji 

(kognitivni in vzgojni): 

Diferenciacijski 

ukrepi 

Področja opazovanja in 

spremljanja 

Angleška ljudska: Punčka v travi, 3 ure Se ponovi (glej zgoraj) 

A. A. Milne: Medved Pu, 3 ure Se ponovi (glej zgoraj) 

H. C. Andersen: Vžigalnik, 3 ure Se ponovi (glej zgoraj) 

L. Kovačič: Možiček med dimniki, 2 uri Se ponovi (glej zgoraj) 

L. P. Zupančič: Resni ljudje, 2 uri Se ponovi (glej zgoraj) 

 

d) Izvedba prvega akcijskega kroga pri učitelju Uak5 

Uak 5 je izvedel v prvem krogu pet enot pouka književnosti (preglednica 100).  
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Preglednica 100: Izvedene enote pouka književnosti pri učiteljici Uak5 

Besedilo, 

trajanje 

Operativni cilji 

(kognitivni in 

vzgojni): 

Diferenciacijski 

ukrepi 

Področja opazovanja in 

spremljanja 

T. Pavček: Kaj je to Čenčarija?, 2 uri Se ponovi (glej zgoraj) 

H. C. Andersen: Cesarjeva nova oblačila, 2 uri Se ponovi (glej zgoraj) 

Angleška ljudska: Punčka v travi, 3 ure Se ponovi (glej zgoraj) 

H. C. Andersen: Vžigalnik, 3 ure Se ponovi (glej zgoraj) 

L. Kovačič: Možiček med dimniki, 2 uri Se ponovi (glej zgoraj) 

L. P. Zupančič: Resni ljudje, 2 uri Se ponovi (glej zgoraj) 

 

e) Izvedba prvega akcijskega kroga pri učitelju Uak6 

Uak 6 je v prvem krogu izvedel sedem enot pouka književnosti (preglednica 101). 

 

Preglednica 101: Izvedene enote pouka književnosti pri učitelju Uak6 

Besedilo, 

trajanje 

Operativni cilji 

(kognitivni in vzgojni): 

Diferenciacijski 

ukrepi 

Področja opazovanja in 

spremljanja 

H. C. Andersen: Cesarjeva nova oblačila, 2 uri Se ponovi (glej zgoraj) 

Angleška ljudska: Punčka v travi, 3 ure Se ponovi (glej zgoraj) 

H. C. Andersen: Vžigalnik, 3 ure Se ponovi (glej zgoraj) 

K. Kovič: Zdravilo, 2 uri Se ponovi (glej zgoraj) 

B. Š. Žmavc: Smehasta pesem, 2 uri Se ponovi (glej zgoraj) 

L. P. Zupančič: Resni ljudje, 2 uri Se ponovi (glej zgoraj) 

A. A. Milne: Medved Pu, 3 ure Se ponovi (glej zgoraj) 

 

Učitelji so med in po vsaki izvedeni enoti izpolnjevali opazovalni list in s tem spremljali 

napredek otrok. Po opravljeni analizi vsake učne enote so na osnovi ugotovitev načrtovali 

naslednjo sprotno pripravo. Sklop vseh ugotovitev enega akcijskega kroga je dal celostno 

informacijo o posameznem otroku in njegovem razvoju bralne zmožnosti na literarnem področju. 

Kvalitativni podatki so se med izvajanjem sklopov zbirali z analizo opazovalnih listov, z analizo 

izdelkov učencev, z analizo sprotnih priprav ter z analizo zbranih ugotovitev vseh učiteljev. Vsi 

podatki so bili usmerjeni v prilagajanje poteka nadaljnjega pouka. Kot primer izvedbe učne enote 

književnosti v prvem akcijskem krogu opisujemo obravnavo umetnostnega besedila avtorice 

Bine Štampe Žmavc: Smehasta pesem. V uvodni motivaciji učencem predstavimo nasmejane 

obraze otrok in učenci prepoznajo povezavo oz. ključni pojem. Po igri oponašanja smeha učenci 

sodelujejo v tvorbi besednega asociograma (sopomenke, primerjave, asociacije) in učitelj 

spremlja fluentnost idej, v razredu pa poteka naravna diferenciacija. Po napovedi srečanja z 

literarnim besedilom učitelj interpretativno recitira pesem, jo prebere, izvede čustven odmor in 

izjavo po njem. V tej fazi spremlja čustveno odzivanje otrok na vsebino in druge elemente v 
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pesmi. Sledi individualno branje učencev ter branje v dvojicah. Fazo interpretacije učitelj izvede 

tako, da učence posedi v krog, učenci izbirajo listke z vprašanji in le-te postavljajo sošolcem. 

Učitelj med pogovorom učencev spremlja zmožnost zaznavanja besedilnih signalov učencev in 

po potrebi usmerja pozornost na prezrte signale. Sledijo nove poustvarjalne naloge, kjer imajo 

učenci možnost izbire (samodiferenciacija) med tremi dejavnostmi (domišljijska zgodba, pesem, 

domišljijska zgodba, ki poveže dve besedili). Učitelj spremlja izbiro, izvirnost v izdelkih 

učencev. Na koncu enote je izvedena še refleksija v obliki frontalnega pogovora z učenci. Za 

izvedbo take enote učitelj načrtuje in pripravi sprotno pripravo, opazovalni list, delovne liste, 

listke z vprašanji za interpretacijo, projekcijsko predstavitev.  

 

6.3 Analiza in evalvacija zbranih podatkov v prvem akcijskem krogu 

 

Z  vsebinsko analizo podatkov smo oblikovali poudarke na treh področjih: 

a) razvoj bralne kompetence na literarnem področju, 

b) diferenciacijski ukrepi pri pouku književnosti, 

c) delo z učenci, ki na literarnem področju zmorejo več, in spremljanje napredka. 

Z analizo poudarkov smo prišli do ključnih kategorij in kasneje ugotovitev. Podatke smo 

analizirali na osnovi pregledov in povzetkov opazovalnih listov. Vse pisne vire – izdelke otrok 

smo pred obdelavo fotografirali ali skenirali, jih oštevilčili in s tem označili. Zaradi ogromne 

količine zbranih izdelkov učencev smo v to delo uvrstili le tiste, ki kažejo za to raziskavo ključne 

podatke. Vsi kvalitativno obdelani pisni viri so shranjeni v arhivu avtorice. V sprotnih pripravah 

smo analizirali opombe, ki so jih vnesli učitelji po izvedbi učne ure, zato da bi sprotne priprave 

lahko izboljšali in izpopolnili. Zbrane podatke v akcijski raziskavi smo obdelovali po naslednjih 

korakih: branje, označevanje, kodiranje (v spodnjih analizah smo kode označili s krepko in 

podčrtano pisavo), analiziranje, kategoriziranje in interpretacija.  Na enak način smo obdelali 

podatke tudi v drugem akcijskem krogu.  

 

a) Analiza zbranih podatkov (opazovalni listi, izdelki učencev, sprotne priprave) pri 

učitelju Uak1  

Učenci učitelja Uak1 imajo oznake od UČ1 do UČ19 (opazovalni listi 1–4 na sliki 6). 

Analiza opazovalnih listov je pokazala, kako učenci izkazujejo in razvijajo bralno recepcijsko 

zmožnost. Spremljali smo njihovo zmožnost napovedovanja dogajanja na osnovi prejšnjih 
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literarnih izkušenj, zaznavanje dogajalnega prostora, časa, oseb in perspektiv,  primerjanje 

besedil, motivacijo za nadaljnje branje, ideje pri razlagi pomena besed in besednih igrah, 

vnašanje inovativnih elementov in sodelovalno delo v poustvarjalnih dejavnostih (lutkovno 

predstavo). Načrtno spremljanje nekaterih delov recepcijske zmožnosti se je izkazalo kot 

zahtevno opravilo. Pri obravnavi besedil Cesarjeva nova oblačila, Medved Pu je učitelj 

spremljal zaznavanje, oblikovanje in izkazovanje domišljijskočutnih predstav in pokazalo se je, 

da le načrtno spremljanje daje podatke o tem, kako učenci zaznavajo in sprejemajo neko 

besedilo, da pa bi to lahko bilo načrtno, je treba dejavnosti izpeljati v celoti, pri čemer se je 

učitelj soočal s pomanjkanjem časa. Po branju Medveda Puja je več učencev intenzivneje 

izkazalo svoje zaznave kot po prvem besedilu. Izkazalo se je, da zmore svoje bralne in druge 

izkušnje povezati z novim bralnim dogodkom le nekaj učencev, pri ostalih je potrebna dodatna 

spodbuda in pozornost.  

Med izvedenimi diferenciacijskimi ukrepi v prvem akcijskem ciklu pri učitelju Uak1 so se kot 

uspešni ukrepi pokazali: diferenciacija oblik dela – delo v sodelovalnih skupinah pri 

interpretaciji besedila ter izbira dejavnosti v fazi poustvarjanja prebranega besedila. 

Sodelovalne oblike dela so omogočile, da se je med učenci vzpostavil pogovor o prebranem, 

lahko so primerjali zaznano in se dopolnjevali. Pri izbiri dejavnosti so bile učencem ponujene 

dejavnosti, ki so pokrivale različne zaznavne stile, močna področja učencev. Pokazalo se je, da 

učenci najraje izberejo dejavnosti, povezane z risanjem, pisanje pesmi in nadaljevanje 

zgodbe. Prav tako se izkaže, da imajo nekateri učenci pri ponujeni izbiri velike težave z 

odločanjem, kar se zrcali tudi v njihovih čustvenih reakcijah. Analiza opomb v sprotnih 

pripravah učitelja (Uak1) je pokazala, da nekatere aktivnosti zahtevajo veliko časa, zato je 

učitelj v opombe vseh priprav zapisoval potreben čas za izvedbo dejavnosti, še posebej so 

izpostavljene tiste dolgo trajajoče, ki od učencev zahtevajo pisni izdelek.  
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Slika 6: Opazovalni listi 1 do 4 v prvem akcijskem pri učitelju Uak1 

 

 

  

Pri učitelju Uak1 so bili diferenciacijski ukrepi usmerjeni v delo z učenci, ki na literarnem 

področju zmorejo več, in v spremljanje njihovega napredka. Pokazale so se razlike v 

predznanju učencev, saj so nekateri izkazovali bogate bralne izkušnje, kar kažeta izdelka 

učencev na sliki 7, na kateri sta primerjalno predstavljena izdelka učenca s pomanjkljivo 

motivacijo za branje in brez bralnih izkušenj (Uč15) ter izdelek učenca z izkušnjami (Uč7). Uč7 
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je napovedal nadaljevanje dogajanja, kot si sledi tudi v besedilu. Učenci so imeli določene vloge 

v razpravi o besedilu, s povratno informacijo je učitelj usmerjal njihove zaznave, z naravno 

diferenciacijo pa se je pokazala tudi razlika v izdelkih. Izkazalo se je, da ima v razredu 7 do 9 

učencev težave z motivacijo za branje umetnostnih besedil, čeprav je ta motivacija iz enote v 

enoto nihala. Največ učencev je bilo motiviranih za branje pesemskega besedila, najmanj pa 

za branje besedila H. C. Andersena Vžigalnik (11 učencev je besedilo poznalo že prej).  

Motivacija za branje je bila pri šestih učencih visoka in ves čas konstantna (Uč2, Uč5, Uč6, Uč9, 

Uč14, Uč18). Pozornost učitelja je pri spremljanju motivacije pritegnil deček (Uč16), ki izkazuje 

nadpovprečne recepcijske zmožnosti, vendar zelo niha v razpoloženju in motivaciji. Na tega 

učenca je bil še posebej pozoren. Ustvarjalno poustvarjanje besedila, ki se kaže v raznolikosti 

besed, kreativnosti izražanja in izvirnosti, se pokaže pri sedmih učencih. Med vsemi 19 učenci je 

pri vseh enotah le ena učenka (UČ 9) bila motivirana, nadpovprečna v zaznavanju in sprejemanju 

besedilnih signalov, inovativna v interpretaciji in ustvarjalna v izražanju v poustvarjalni fazi, kjer 

je izbrala zapis pogovora. Sledijo ji zgoraj navedeni učenci, ki jim je v drugem akcijskem krogu 

bila posvečena dodatna skrb pri načrtovanju prilagoditev. Učenka Uč9 je izstopala tudi v 

dejavnosti primerjanja med literarnim besedilom in lutkovno predstavo ob besedilu Vžigalnik, 

kar kaže slika 8. Deklica je zaznala bistveno več elementov kot ostali učenci.  

 

 Slika 7: Primerjava izdelkov – napovedovanje nadaljevanja pravljice 

Uč15 
Uč9 
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 Slika 8: Primerjava lutkovne predstave in pravljice pri učencih Uč17 in Uč9 

 

V primeru nekaterih učencev (Uč16), ki izkazujejo nadpovprečne recepcijske zmožnosti, se je 

zgodilo, da so ob možnosti izbire dejavnosti za poustvarjanje izbrali lažjo, kot bi jo glede na 

svoje zmožnosti lahko izvedli. Zanimiva je razlaga učenca, pri katerem je učitelj tako ravnanje 

zaznal, in sicer pravi: »Ne da se mi pisati«.  

 

b) Analiza zbranih podatkov (opazovalni listi, izdelki učencev, sprotne priprave) pri 

učitelju Uak2 

Učenci učitelja Uak2 imajo oznake od UČ20 do UČ35. 

Analiza opazovalnih listov je pokazala, kako učenci izkazujejo in razvijajo bralno recepcijsko 

zmožnost. Spremljali smo njihovo zmožnost zaznavanja dogajalnega prostora, časa, oseb in 

perspektiv, ideje pri razlagi pomena besed in besednih igrah, motivacijo za branje, vnašanje 

inovativnih elementov. Dva do trije učenci so imeli težave z motivacijo za branje 

obravnavanih del. Pri obravnavi besedil Zlata ptica, Punčka v travi, Medved Pu in Kaj je 

Čenčarija? je učitelj načrtno spremljal zaznavanje, oblikovanje in izkazovanje 

domišljijskočutnih predstav dogajalnega prostora, časa in dogajanja. Šest učencev se je pri 

zaznavanju besedilnih signalov izkazalo z ustreznimi ali nadpovprečnimi zaznavami. Skoraj 

tretjina učencev (5/16) je ključne besedilne signale prezrla.  

Analiza opomb sprotnih priprav pri učitelju Uak2 je pokazala načrtno spremljanje, povratno 

informacijo je učitelj usmerjal, čeprav je učitelj kljub manjšemu številu načrtovanih ur vse 

aktivnosti izvedel v celoti, saj je to ključno za spremljanje napredka učencev. Med izvajanjem 

učnih enot je poskrbel za ustrezno količino odmorov za učence.  

 

Uč17 Uč9 
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Uak2 je v prvem akcijskem krogu izvajal naslednje diferenciacijske ukrepe: oblike dela 

(heterogene in homogene skupine), sodelovalno delo in izbira dejavnosti v fazi poustvarjanja 

prebranega besedila. Ob interpretaciji besedila Medved Pu, ki so jo učenci izvajali ob miselnem 

vzorcu, so se pokazale številne razlike v zaznavanju in sprejemanju besedilnih signalov pri 

učencih. Slika 8a prikazuje miselna vzorca učencev, ki sta zaznala glavne in stranske književne 

osebe, kraj dogajanja, vzročne povezave.  

 

 

Slika 8a: Interpretacija ob miselnem vzorcu 

 

Pri branju besedila Punčka v travi je bila organizirana interpretacija v dialogu v sodelovalni 

obliki dela (z vlogami poročevalec, bralec kitic, vodja) in z navodilom: »V skupini imate nalogo, 

da s pomočjo pravljice, ki smo jo prebrali, najdemo odgovore na vprašanja. Vsi člani skupine ste 

zapisovalci odgovorov na delovnem listu, vendar se morate za zapis odgovora dogovoriti po 

posvetovanju.« Pri tem je učitelj spremljal zmožnost sodelovalnega dela in zmožnost iskanja 

besedilnih signalov s pomočjo literarnega besedila. Možnost izbire so dobili učenci pri 

poustvarjanju besedila Medved Pu, in sicer tri dejavnosti: izdelava stripa glede na prebrani 

odlomek, primerjava Puja in Piki Jakoba ali pisanje pripovedi o tem, kaj bosta Christopher in Pu 

še doživela v nadaljevanju. Zanimivo je, da je kar 10 učencev izbralo strip, štirje nadaljevanje 

in eden primerjavo. 

Uč30 Uč20 
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Slika 9: Pravljica o tem, kako je punčka postala majhna 

 

Pri učitelju Uak2 so bili diferenciacijski ukrepi usmerjeni v delo z učenci, ki na literarnem 

področju zmorejo več,  in spremljanje njihovega napredka. Motivacija za branje je bila pri 

šestih učencih visoka in ves čas konstantna (Uč20, Uč25, Uč27, Uč28, Uč30, Uč31). Trije 

učenci po vseh prebranih besedilih v šoli želijo prebrati novo besedilo ali besedilo v celoti še za 

domače delo (tudi ustvarjalnost v besedilih, ki se kaže v raznolikosti besed, kreativnosti 

izražanja in izvirnosti se pokaže pri teh šestih učencih). V svojih idejah je izstopal učenec Uč 25 

(slika 9), ki je v pravljico vključil drugačne ideje kot ostali učenci (sprememba imena, ujetost v 

past). Med vsemi 16 učenci je bila pri vseh enotah le ena učenka (UČ 30) motivirana, 

nadpovprečna v zaznavanju in sprejemanju besedilnih signalov, inovativna v interpretaciji in 

ustvarjalna v izražanju.  

 

c) Analiza zbranih podatkov (opazovalni listi, izdelki učencev, sprotne priprave) pri 

učitelju Uak3 

Učenci učitelja Uak3 imajo oznake od UČ36 do UČ50. 

Učitelj Uak3 je pri učencih spremljal zmožnost zaznavanja dogajalnega prostora, časa, oseb in 

perspektiv, zaznavanje razpoloženja, prepoznavanje motivov, ideje pri razlagi pomena besed in 

besednih igrah, motivacijo za branje, vnašanje inovativnih elementov, samostojnost pri 

ustvarjalnih dejavnostih ter interpretativnost branja.  

Šest od 15 učencev je imelo težave z motiviranim pristopom k branju besedila, z izjemo pri 

branju pesmi Borisa A. Novaka Ljubezenska za dečke/Ljubezenska za deklice, za branje 

katere so bili vsi motivirani (tudi učenec Uč 36, ki je običajno izrazito nemotiviran). Pri 

obravnavi besedil je učitelj načrtno spremljal zaznavanje besedilnih signalov. Pri zaznavanju, 

oblikovanju in izkazovanju domišljijskočutnih predstav so izstopali trije učenci (Uč37, Uč43, 

Uč25 
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Uč50). Devet učencev je potrebovalo veliko učiteljeve pomoči, da so zaznali ključne elemente v 

besedilu. Posebej težavno je bilo razumevanje osrednjega pojma v pesmi L. P. Zupančič 

Resni ljudje, pri čemer je imela večina otrok ob vprašanjih Kaj pomeni, da so resni ljudje zmeraj 

resni? Kako razmišljajo?  Kako govorijo? Zakaj se jih nihče ne razveseli? velike težave.  

Analiza opomb sprotnih priprav pri učitelju Uak3 je pokazala težave s pomanjkanjem časa za 

natančno, poglobljeno izvajanje vseh faz komunikacijskega modela.  

Uak3 je v prvem akcijskem krogu izvajal naslednje diferenciacijske ukrepe: oblike dela, 

sodelovalno delo, navodila in izbira dejavnosti v fazi poustvarjanja prebranega besedila. Po 

branju besedila K. Koviča: Zdravilo je preizkusil tudi diferenciacijo v fazi interpretacije, in 

sicer v dveh oblikah – samostojno ali skupinsko. Učence je razdelil v dve skupini. Prvo skupino 

so sestavljali učenci, ki so interpretacijo delali samostojno – pisno. V drugi skupini ostanejo 

učenci, ki so interpretacijo naredili ob vodenju učitelja, kar se je izkazalo kot zelo učinkovito in 

smiselno, saj je te učence lahko učitelj usmerjal, vodil  ter opazarjal na prezrte besedilne signale.  

 
 

Slika 10: Delovni list za samostojno delo učenca v fazi interpretacije besedila 

 

Interpretacija prebranega besedila, B. A. Novak - Reklama, je potekala v obliki vodenega 

razgovora, ki so ga moderirali učenci sami s pomočjo oštevilčenih vprašanj. Učenci so se 

posedli na tla okrog kuvert s številkami (v njih so bila vprašanja za interpretacijo). Otrokom je 

učitelj podal navodilo, da se bodo pogovarjali o prebrani pesmi, in sicer tako, da bodo izbirali 

kuverte s številkami po vrsti. Učenca, ki je prvi izbral vprašanje/navodilo, je določil učitelj. 

Izbran učenec je odprl kuverto, prebral vprašanje/navodilo in pozval učenca, ki je na to vprašanje 

odgovoril. Ta isti učenec je izbral naslednje vprašanje in tako naprej. Tak način je učitelju 

omogočil natančno spremljanje odzivov učencev, njihove zaznave in razumevanje. Možnost 
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izbire so dobili učenci pri poustvarjanju besedila B. A. Novaka Ljubezenska za dečke/Ljubezenska 

za deklice, in sicer so lahko izbrali motiv, s katerim bodo tvorili naštevanko. Dva učenca sta 

izbrala sebe, torej jaz kot motiv, trije učenci so izbrali predmete in največ učencev (10) je izbralo 

živali.  

Pri učitelju Uak3 je bilo delo z učenci, ki na literarnem področju zmorejo več, usmerjeno 

predvsem v tri učence: Uč37, Uč43, Uč50. Ti trije učenci so bili visoko motivirani, inovativni v 

izražanju. Učenka Uč50 je pri obravnavi vseh petih besedil zaznala nadpovprečno število 

besedilnih signalov, se aktivno in poglobljeno vključevala v interpretacijo in poustvarjalne 

dejavnosti. Slika 11 kaže izdelek učenke Uč50, ki je nastal ob nalogi, da zapiše besedilo z 

naslovom Zdravnik in vanj vključi čim več besed s table (kriterij uspešnosti pri  pisanju besedila 

je bil vključenost zapisanih besed, izvirnost). Učenka je v besedilo vnesla vse navedene nove 

besede, vključila dodatne značilnosti pravljice. Interpretativnega branja, ki so ga učenci izvajali v 

paru (sošolec sošolcu), so bili zmožni štirje učenci (Uč36, Uč37, Uč39 in Uč50), od tega so trije 

dečki. Organizacija vrstniškega dela je učitelju omogočila, da je spremljal zmožnost 

interpretativnega branja, obenem pa so vsi učenci bili aktivni.  
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Slika 10a: Besedilo z naslovom Zdravnik  

 

č) Analiza zbranih podatkov (opazovalni listi, izdelki učencev, sprotne priprave) pri 

učitelju Uak4 

Učenci učitelja Uak4 imajo oznake od UČ51 do UČ57.  

Analiza opazovalnih listov je pokazala, kako učenci izkazujejo in razvijajo zmožnost 

napovedovanja dogajanja na osnovi prejšnjih literarnih izkušenj, zaznavanje dogajalnega 

prostora, časa, oseb in perspektiv, primerjanje besedil, motivacijo za nadaljnje branje, ideje pri 

razlagi pomena besed in besednih igrah, vnašanje inovativnih elementov in sodelovalno delo v 

poustvarjalnih dejavnostih. V zaznavanju, oblikovanju in izkazovanju domišljijskočutnih 

predstav so se med učenci pokazale razlike. Trije učenci (Uč54, Uč55, Uč56, vsi so dečki) so 

imeli pri prepoznavanju ključnih besedilnih signalov težave (npr. pri razumevanju osrednjega 

pojma po branju pesmi Resni ljudje le ti trije učenci niso razumeli pomena), prav tako so ti trije 

Uč50 
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učenci imeli težave z motivacijo pri branju daljših besedil (npr. Vžigalnik) in pesemskih besedil. 

Največ težav z interpretacijo so imeli učenci ob branju besedila L. Kovačiča Možiček med 

dimniki, pri čemer je le učenka Uč51 izkazala zmožnost sklepanja in povezovanja. Pri 

diferenciranju zadolžitev za domače delo se je pokazalo, da učenka Uč57 sicer aktivno sodeluje 

pri vseh dejavnostih, se redno vključuje v pogovor o prebranem in »pridno« opravi vse naloge, 

vendar pa nikoli ne želi dodatnega domačega dela in tudi ni pripravljena prebrati dodatnih 

predlaganih ali ponujenih besedil (zanimivo, da so vsi učenci želeli doma prebrati slikanico 

Možic med dimniki v celoti, le učenka Uč57 je jasno povedala, da ne želi).  

V prvem akcijskem ciklu je učitelj Uak4 izvajal naslednje diferenciacijske ukrepe pri pouku 

književnosti: oblike dela, izbira dejavnosti v fazi poustvarjanja prebranega besedila, različna 

navodila, predznanje, domače delo. Drugačnost v razmišljanju ob ustvarjalnih dejavnostih pred 

in po obravnavi besedil so izkazali štirje učenci (Uč51, Uč52, Uč56 in Uč57). Ti štirje učenci so 

izkazali zmožnost sodelovalnega pristopa k načrtovanju, izvajanju in vrednotenju lutkovne 

predstave po branju besedila H. C. Andersena Vžigalnik. Ob možnosti izbire poustvarjalne 

dejavnosti (strip, primerjava ali nadaljevanje) so vsi učenci v razredu izbrali primerjavo, kar 

so tudi izvedli, nekateri (5 učencev) pa so nato izdelali še strip.  

Analiza opomb v sprotnih pripravah učitelja (Uak4) je pokazala, da nekatere aktivnosti 

zahtevajo veliko časa, vendar jih učitelj Uak4 ni skrajševal, pač pa je učencem omogočil, da so 

v primerih velike motivacije izbirali še dodatne aktivnosti.  

Delo z učenci, ki na literarnem področju zmorejo več,  v razredu učitelja Uak4 in spremljanje 

napredka teh učencev je pokazalo velike razlike v predznanju učencev, saj so nekateri 

izkazovali bogate bralne izkušnje. Trije učenci so izstopali v napovedovanju dogajanja v 

pravljicah, in sicer učenci Uč51, Uč52 in Uč57. Ob diferenciranju oblike dela pri interpretaciji 

besedila Resni ljudje so trije učenci le-to opravili samostojno. Domišljijskočutne predstave 

učenke Uč51 ob tem prikazuje izdelek na sliki 11. Med vsemi učenci v razredu je pri vseh enotah 

ta učenka (Uč51) bila motivirana, nadpovprečna v zaznavanju in sprejemanju besedilnih 

signalov, inovativna v interpretaciji in ustvarjalna v izražanju v poustvarjalni fazi, kjer je izbrala 

zapis pogovora. Deklica je zaznala bistveno več elementov kot ostali učenci. 
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Slika 11: Samostojna interpretacija ob posameznih verzih pesmi Resni ljudje  

 

d) Analiza zbranih podatkov (opazovalni listi, izdelki učencev, sprotne priprave) pri 

učitelju Uak5 

Učenci učitelja Uak5 imajo oznake od UČ58 do UČ66.  

Učitelj Uak5 je pri učencih spremljal zmožnost zaznavanja dogajalnega prostora, časa, oseb in 

perspektiv, zaznavanje razpoloženja, prepoznavanje motivov, ideje pri razlagi pomena besed in 

besednih igrah, motivacijo za branje, vnašanje inovativnih elementov ter zmožnost kritičnega 

branja in poslušanja literarnega besedila (to učenec pokaže s primerjanjem, iskanjem razlag, 

vrednotenjem, povzemanjem). Trije učenci so imeli težave z motiviranim pristopom k branju 

besedila, z izjemo pri branju pesmi T. Pavčka Kaj je Čenčarija? Pri obravnavi besedil je učitelj 

načrtno spremljal zaznavanje besedilnih signalov. Pri zaznavanju, oblikovanju in izkazovanju 

domišljijskočutnih predstav so izstopali trije učenci (Uč62, Uč63 in Uč66). Trije učenci so 

potrebovali veliko učiteljeve pomoči, da so zaznali ključne elemente v besedilu. Zmožnost 

kritičnega poslušanja in branja, ki ga je učitelj spremljal preko dejavnosti pred branjem in 

po branju pesemskega besedila T. Pavčka Kaj je Čenčarija?, je izkazovalo pet učencev. 

Uč51 
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Največ ustvarjalnih sposobnosti, inovativnih idej in rešitev je izkazal učenec Uč66, ki je pri vseh 

obravnavanih besedilih bil zelo motiviran in je izkazoval nadpovprečno recepcijsko zmožnost. 

Ta učenec se je tudi v situacijah vodenja skupine za dosego cilja zelo izkazal (npr. pri 

organiziranju priprave lutkovne predstave ob besedilu Vžigalnik). Pri izbiri poustvarjalnih 

dejavnosti ob Cesarjevih novih oblačilih so učenci v večini primerov posegali po pisanju 

nadaljevanja pravljice, učenci s težavami v razumevanju (trije) pa so izbrali risanje 

preoblek cesarja (slika 12).  

 

 

Slika 12: Izdelki učencev, ki so po branju besedila Cesarjeva nova oblačila, izbrali risanje preoblek (učenci s 

težavami z razumevanjem) 

 

Analiza opomb sprotnih priprav pri učitelju Uak5 je pokazala težave s pomanjkanjem časa za 

natančno, poglobljeno izvajanje vseh faz komunikacijskega modela, vendar učencev ni omejeval 

v uresničevanju njihovih idej, ki jih je spodbudilo branje umetnostnega besedila. Primer za to je 

branje besedila L. P. Zupančič Resni ljudje, pri čemer je učitelj učencem po samostojni 

interpretaciji, ki so jo izvajali trije učenci, dal možnost, da predlagajo nadaljnje aktivnosti, in 

sicer je bilo učencem postavljeno naslednje vprašanje: Kaj bi lahko sedaj naredil, ko si prebral 

pesem Lilijane Praprotnik Zupančič z naslovom Resni ljudje? Učenka (Uč62) je predlagala 

ustanovitev kluba za resne ljudi (slika 13). Učenka Uč63 pa je predlagala, da bi na šoli naredili 

anketo med učenci šole in ugotovili, kateri učenci so bolj resni. Učitelj je trem učencem (učenci, 

ki smo jih prej omenjali kot izstopajoče) omogočil izvedbo te »raziskave« in nastal je spodnji 

plakat s prikazom podatkov in interpretacijo v skladu z ravnijo raziskovalnega znanja 

tretješolcev. Zbrane podatke so učenci tudi predstavili sošolcem (slika 14). Medtem ko so učenci 

Uč59 Uč60 Uč61 
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izvajali to predlagano nalogo, so ostali učenci v skupinah ustvarjali pravljico o resnem človeku, 

ki so jo prav tako predstavljali sošolcem (slika 15). 

 

Slika 13: Predlog učenke za nadaljnje aktivnosti po 

interpretaciji   

 

Slika 14: Predlog učenke za nadaljnje aktivnosti po 

branju pesmi – raziskava 

   

 

Slika 15: Skupinski izdelek – pravljica o resnem človeku ob ogrodju miselnega vzorca 

  

 

Uč62 

Uč62, Uč63, Uč66 

Uč58, Uč64, Uč65 
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Uak5 je v prvem akcijskem krogu izvajal naslednje diferenciacijske ukrepe: oblike dela, 

sodelovalno delo, predznanje, navodila in izbira dejavnosti v fazi poustvarjanja prebranega 

besedila. Prejšnje bralne izkušnje so učenci izkazovali pri napovedovanju dogajanja v pravljici 

H. C. Andersena Vžigalnik. Pokazalo se je, da trije učenci znajo predvidevati, napovedovati in to 

tudi ustrezno utemeljiti. Ti trije učenci so se tudi izkazali v primerjanju besedilnih signalov v 

lutkovni igri in v pravljici. Pri učitelju Uak5 je tako bilo delo z učenci, ki na literarnem 

področju zmorejo več, usmerjeno predvsem v tri učence: Uč61, Uč62, Uč66. Njihovo delo je 

učitelj usmerjal z ustnimi in pisnimi komentarji ter povratnimi informacijami, ki so bile 

usmerjene tako v razvoj recepcijske zmožnosti kot v pravopis (slika 16). 

 
 

  

Slika 16: Primeri komentarjev in povratnih informacij učitelja Uak5 

 

e) Analiza zbranih podatkov (opazovalni listi, izdelki učencev, sprotne priprave) pri 

učitelju Uak6 

Učenci učitelja Uak6 imajo oznake od UČ67 do UČ92. 

Učitelj Uak6 je izvajal akcijsko raziskavo v najštevilčnejšem oddelku. Analiza opazovalnih listov 

je pokazala, kako učenci izkazujejo in razvijajo bralno recepcijsko zmožnost. Spremljali smo 

njihovo zmožnost zaznavanja dogajalnega prostora, časa, oseb in perspektiv, primerjanja,  ideje 

pri razlagi pomena besed in besednih igrah, motivacijo za branje, vrednotenja, vnašanje 

inovativnih elementov. Motivacija učencev za pristopanju k branju besedila je zelo nihala. 

Najbolj izrazito nemotivirani so bili učenci za branje besedila H. C. Andersena Vžigalnik in 

za branje pesemskega besedila L. P. Zupančič Resni ljudje (18 oz. 21 od 27 učencev je imelo 

težave). Najbolj so bili učenci motivirani za branje in poslušanje besedila A. A. Milna 

Medved Pu. Učitelj Uak 6 je načrtno spremljal zaznavanje, oblikovanje in izkazovanje 
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domišljijskočutnih predstav dogajalnega prostora, časa in dogajanja. Dve tretjini učencev 

(18/27) sta ključne besedilne signale prezrli.  

Analiza opomb sprotnih priprav pri učitelju Uak6 je pokazala težave s pomanjkanjem časa za 

natančno, poglobljeno izvajanje vseh faz komunikacijskega modela, čeprav je učitelj kljub 

manjšemu številu načrtovanih ur vse aktivnosti izvedel v celoti, saj je to ključno za spremljanje 

napredka učencev. Učitelj je v sprotne priprave zapisoval, katere dejavnosti so mu vzele največ 

časa in največkrat so bile to uvodne aktivnosti (npr. uvod v branje besedila Punčka v travi).  

Uak6 je v prvem akcijskem krogu izvajal naslednje diferenciacijske ukrepe: oblike dela 

(heterogene in homogene skupine), sodelovalno delo in izbira dejavnosti v fazi poustvarjanja 

prebranega besedila. Pri branju besedila Punčka v travi je bila organizirana interpretacija v 

dialogu v sodelovalni obliki dela. Možnost izbire so dobili učenci pri poustvarjanju besedila 

Medved Pu, in sicer tri dejavnosti: izdelava stripa glede na prebrani odlomek, primerjava Puja in 

Piki Jakoba ali pisanje pripovedi o tem, kaj bosta Christopher in Pu še doživela v nadaljevanju. 

20 učencev je izbralo primerjavo med Pujem in Piki Jakobom (primer na sliki 17), le trije 

učenci strip in dva nadaljevanje. Pri izbiri dejavnosti po branju besedila Cesarjeva nova oblačila 

je največ učencev izbralo risanje cesarjevih preoblek (12 učencev), dve učenki (Uč72 in Uč73), 

ki sta izstopali po svojih recepcijskih in ustvarjalnih zmožnostih, sta v obeh primerih izbrali 

pisanje nadaljevanja.  

 

Slika 17: Primerjava Medveda Puja in Piki Jakoba  

 

Pri učitelju Uak6 so bili diferenciacijski ukrepi usmerjeni v delo z učenci, ki na literarnem 

področju zmorejo več, in spremljanje njihovega napredka. Motivacija za branje je bila pri treh 

Uč69  
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učencih visoka in ves čas konstantna (Uč72, Uč73, Uč81). Prvi dve učenki sta po vseh prebranih 

besedilih v šoli želeli prebrati novo besedilo ali besedilo v celoti še za domače delo, medtem 

ko učenec Uč81 tega ni želel. Pokazalo se je, da so vsi učenci v razredu izbrali primerjavo 

(besedilo Vžigalnik je poznalo 6 učencev, ki so skozi učno enoto bili zelo nemirni in 

nemotivirani).  

 

f) Analiza in evalvacija zbranih podatkov v prvem akcijskem krogu (fokusna skupina 

z učitelji)  

Namen naše fokusne skupine šestih učiteljev je bil ugotoviti rezultate in nove potrebe pri razvoju 

modela, evalvirati opravljen proces in dosežke za nadaljnje načrtovanje. Želeli smo poglobljeno 

presoditi rezultate, odkriti okoliščine pojavov in jih interpretirati. Fokusno skupino je sestavljalo 

šest učiteljev iz akcijske raziskave in raziskovalka, ki je pogovor moderirala. Za fokusno skupino 

smo pripravili uvodna, prehodna, ključna ter končna vprašanja, kot jih predlagata S. Klemenčič 

in V. Hlebec (2007, 25), in sicer jih je bilo osem. Posamezna vprašanja bomo predstavili ob 

analiziranju ugotovitev. Fokusna skupina je trajala dve uri.  

V prvem vprašanju nas je zanimalo, kako se učitelji počutijo po izvedenem prvem krogu 

akcijskega raziskovanja. Odgovori učiteljev so bili izrazito pozitivni, učitelji so izražali 

navdušenje nad novimi oblikami diferenciranega dela, nad novimi preizkušenimi strategijami 

dela in nad dosežki učencev. Na vprašanje, kaj menijo o modelu za razvijanje bralne kompetence 

na literarnem področju glede na izvedeno v prvem akcijskem krogu raziskave, so učitelji 

povedali naslednje: 

- “Model je ustrezen, učitelje vodi in ga usmerja ter pripelje do cilja.” 

- “V modelu so še posebej dragocena usmerjevalna vprašanja, ki učitelja usmerjajo pri 

načrtovanju ter ga opominjajo, da česa ne spregleda” 

- “Model zelo intenzivno spodbuja tisto, česar do sedaj nismo počeli, to je sistematično 

načrtovanje spremljanja razvoja bralne kompetence in recepcijske zmožnosti.” 

- “Model mi je zelo odgovarjal, saj sem se na obravnavo umetnostnih besedil pripravljal 

drugače – najprej je bila vedno moja strokovna priprava in umestitev bralnega 

dogodka v širši okvir, s tem sem vedel, kaj hočem in tudi cilje je bilo lažje izbrati.” 

Ob vprašanju, kako ocenjujejo uresničljivost in izvedljivost modela v praksi, so učitelji izrazili 

enotno mnenje, da se jim je ob uvodni predstavitvi zdel »zahteven, kompliciran«, vendar pa so 

skozi izvedene enote v praksi ugotovili, da gre za opomnik, ki učitelja vodi od širšega k 

operativnemu načrtovanju preko izvajanja do spremljanja.  
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Četrto vprašanje se je nanašalo na izvajanje načrtovanja, in sicer smo učitelje vprašali, kako 

ocenjujejo potek načrtovanja in izvajanja enot obravnave umetnostnega besedila. Učitelji so 

povedali, da je ta faza najbolj zamudna, obenem pa jih sili v branje in razumevanje učnega 

načrta. En učitelj je povedal, da je končno začel pouk književnost izvajati na dovolj visoki 

zahtevnostni ravni za vse učence. Trije učitelji so navedli ključno spremembo v njihovem 

načrtovanju, in sicer to, da so sistematično povezovali cilje z dejavnostmi – torej so osmišljali 

dejavnosti. Podatki iz analize sprotnih priprav so pokazali, da načrtovanje pouka književnosti po 

modelu zahteva veliko časa in tudi izsledki fokusne skupine kažejo, da je potek načrtovanih in 

izvedenih aktivnosti v vseh primerih presegel načrtovani obseg ur. Glede težav s časom je 

učitelj Uak1 povedal: »Morda so bile včasih obravnave enote predolge in je učencem ob koncu 

zmanjkovalo energije, ki bi jo nujno potrebovali za poustvarjanje. S tem, ko rečem, da so bile 

predolge, ne mislim nič negativnega, le učenci niso bili več skoncentrirani,« kar potrdi tudi 

učitelj Uak2 s trditvijo: »Še posebej so navdušeni, če je pred branjem  motivacija, ki je njim všeč, 

vendar ne sme biti predolga. Zelo radi imajo čas motivacije, vendar jim po predolgem »uvodu«  

in branju včasih pade energija za poustvarjanje.« 

Peto vprašanje se je glasilo, kako je model pripomogel k sistematičnemu spremljanju razvoja 

recepcijske zmožnosti. Učitelji so si bili v odgovorih enotni in so povedali, da so pozornost 

usmerjali v tiste elemente recepcijske zmožnosti, ki je bila pri posamezni enoti aktualna in 

najbolj v ospredju. Pred tem so želeli spremljati vse in niso bili pozorni na ključne elemente. 

Učitelji so povedali, da jih je rubrika načrtovanje področij spremljanja v sprotni pripravi 

silila v razjasnitev tega in da so zato lažje in učinkoviteje dajali povratno informacijo 

učencem in zaznavali njihove posebnosti, predvsem pri tistih, ki zmorejo več. Učitelji so 

izpostavili, da jih je model tudi postavil na preizkušnjo, saj so morali pri načrtovanju pouka 

književnosti razmišljati o diferenciacijskih ukrepih, česar do sedaj niso bili navajeni oz. kot 

pravi učitelj Uak1 »da mi ni bilo čisto jasno, kako bi se tega lotil«. Izpostavili so nekaj ukrepov, 

ki so jih skozi raziskavo preizkusili in vrednotili, in sicer izbiro dejavnosti (Uak1 pravi »… čim 

pa jim damo nekaj na izbiro, s tem dvignemo motivacijo, prej so se izmikali … ), s strani učencev 

vodena interpretacija (Uak1: »V fazi interpretacije so delo zelo popestrila vprašanja, ki so bila 

zapisana na listkih in so jih sami brali. Pri tem so bili veliko bolj zbrani, kot če vprašanja 

zastavljam sam …). Učitelj Uak2 je kot novost, ki jo je na osnovi modela uvedel in dobro sprejel, 

omenil še »spremljevalni/ocenjevalni list za sprotno beleženje branja, zaznavanja, 

interpretiranja in poustvarjanja pri posameznih učencih.«  
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Šesto vprašanje se je nanašalo na nadaljnje korake v akcijski raziskavi, in sicer se je glasilo, v kaj 

bi bilo potrebno v naslednjem akcijskem koraku usmeriti pozornost, da bi proces izpopolnili, 

nadgradili. Učitelji so poudarili, da bi v nadaljevanju želeli na enak način načrtovati in izvajati 

pouk, s posebno pozornostjo na načrtovanju časa (predvsem za uvodno motivacijo), želeli bi 

po modelu izvesti domače branje ter preveriti in oceniti znanje učencev na področju 

recepcijske zmožnosti in branja umetnostnih besedil. En učitelj je opozoril, da bi bilo potrebno 

več pozornosti nameniti vključevanju učencev v reflektiranje opravljenih dejavnosti ter v 

razvoj metakognitivnih zmožnosti. Sedmo vprašanje je spraševalo, kaj menite o predlogu, da 

bi na osnovi izdelkov učencev oblikovali učenčev literarni portfolio. Učitelji so navedli, da bi si 

želeli uvesti portfolio, a bi pri tem potrebovali pomoč in strokovno podporo. Dva učitelja sta 

izpostavila, da bi želela portfolio za vse učence, ne samo za tiste, ki zmorejo več. Zadnje, osmo 

vprašanje, se je nanašalo na proces odkrivanja nadarjenih učencev. Učitelje smo vprašali, ali bi 

na osnovi izvedenega pouka in spremljanja napredka učencev lahko izvedli presojo, kateri 

učenci izstopajo oz. bi lahko bili evidentirani kot nadarjeni na literarnem področju. Vsi učitelji 

so pritrdili, da bi in vsi so našteli dva do tri otroke, ki jih bodo posebej pozorno spremljali v 

drugem akcijskem krogu. En učitelj je dejal, da mu je dosedanji proces pomagal, da loči 

»pridne« bralce od tistih, ki imajo nadpovprečno razvito recepcijsko zmožnost.  

 

6.4 Ugotovitve kvalitativne akcijske raziskave v prvem akcijskem krogu  

 

Glede na analizo podatkov z opazovalnih listov, sprotnih priprav in izdelkov učencev ter fokusne 

skupine smo ugotavljali, da je načrtno spremljanje učencev pri razvoju bralne kompetence na 

literarnem področju zahtevno opravilo, ki terja ustrezno načrtovanje. Med učenci se v 

recepcijskih zmožnostih kažejo velike razlike ne glede na velikost razreda. Običajno v 

nadpovprečno razviti recepcijski zmožnosti izstopajo dva do štirje učenci na razred. Problemi so 

se kazali tudi v številu učencev, ki prezrejo pomembne besedilne signale ob branju besedil in 

zato potrebujejo učiteljevo pomoč oz. dodatno usmerjanje pozornosti. Diferenciacijski ukrepi, ki 

so se izkazali kot učinkoviti, so povezani z oblikami in metodami dela, samostojnostjo, navodili, 

izbiro. Pomemben dejavnik, ki se je pojavljal v vseh razredih, je motivacija učencev za branje in 

literarno poustvarjalne dejavnosti. Le-ta pogosto niha in je povezana z izbiro besedila. Učitelji so 

v štirih primerih poročali o težavah z motivacijo pri branju besedila Vžigalnik, in sicer takrat, ko 

je šlo za učencem znano besedilo. Presenetljivo je, da so učenci izkazovali visoko motiviranost 
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ob branju pesemskih besedil. Pri delu z učenci, ki na literarnem področju zmorejo več, je bilo 

ugotovljeno, da je treba njihovo delo sistematično načrtovati in spremljati, predvsem pa jim dati 

veliko prostora za razvoj domišljijskočutnih predstav. To so učitelji počeli z dodatno izbiro, 

prenašanjem aktivnosti z učitelja na učence, prepuščanju samostojnosti, upoštevanje in 

vključevanje njihovih idej v pouk, z vrstniškim učenjem in branjem ter s povratno informacijo.  

Na osnovi mnenja učiteljev – akcijskih raziskovalcev ocenjujemo, da je predlagan didaktični 

model učinkovit in prenosljiv v prakso. Učitelje vodi in jih usmerja z usmerjevalnimi vprašanji. S 

preizkušanjem modela v praksi so učitelji osmislili rabo učnega načrta v praksi pouka 

književnosti v 1. VIO, zvišali zahtevnost pouka in spremljali napredek učencev. Pomanjkljivost, 

ki so jo kazali podatki iz analize sprotnih priprav in fokusnih skupin, je časovna ustreznost 

načrtovanih dejavnosti ob enem besedilu, kar je posledica želje učiteljev, da bi imeli priložnost 

učence ustrezno pripraviti na branje, izvesti branje in interpretacijo ter omogočiti učencem, da v 

ustreznem časovnem okvirju poglobijo svoja doživetja.  

V fazi presojanja ugotovitev prvega akcijskega kroga smo z analizo podatkov ugotovili, da se 

komunikacijski model poučevanja književnosti da povezati z diferenciacijskimi ukrepi, ki vsem 

učencem omogočajo razvoj bralne zmožnosti. Model tudi podpira načrtno spremljanje razvoja 

zmožnosti. Pomankljivosti modela so, da terja veliko časa za načrtovanje in izvajanje procesa. V 

prvem akcijskem krogu ni bil izvajan zadnji korak modela, ki zahteva preverjanje in ocenjevanje, 

čemur se bo skupina posvetila v drugem akcijskem krogu. Raziskovalna skupina je sprejela 

sklep, da bo v drugem akcijskem krogu iskala možnosti za še bolj poglobljen razvoj 

metakognitivnih zmožnosti učencev.  

 

6.5 Načrtovanje drugega kroga akcijske raziskave 

 

Ugotovitve o dosežkih in pomanjkljivostih prvega akcijskega kroga so nam predstavljale podlago 

za raziskovanje v drugem krogu akcijske raziskave, v katerem smo nadaljevali s procesom 

načrtovanja in izvajanja učnih enot pouka književnosti s posebnim poudarkom na ustreznem 

časovnem načrtovanju učnih enot. Sistematično smo uvedli dejavnosti za razvoj metakognitivnih 

zmožnosti učencev. Učitelji so nadaljevali s spremljanjem razvoja bralne kompetence s posebnim 

poudarkom na spremljanju dela učencev, ki na literarnem področju zmorejo več, ter z 

načrtovanjem, izvajanjem in evalviranjem preverjanja in ocenjevanja znanja, kakor tudi 

preverjanja ob t. i. domačem branju.  
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Za izvedbo drugega kroga akcijske raziskave smo na podlagi ugotovitev prvega kroga oblikovali 

organizacijski in vsebinski načrt (Preglednica 24 v poglavju 2.2.4).  

 

V drugem akcijskem krogu smo ohranili protokol načrtovanja učnih enot (sprotnih priprav in 

opazovalnih listov), posebno pozornost smo namenili načrtovanju časa za izvajanje posamezne 

enote. Izvajanje modela smo spremljali še naprej, s posebnim poudarkom na spremljanju 

povezave med začetno fazo – fazo načrtovanja in fazo vrednotenja – preverjanja in ocenjevanja.  

6.6  Izvajanje akcije drugega kroga raziskave 

 

V razredih, ki smo jih vključili v raziskavo, smo izvedli pouk književnosti po pripravljenem 

modelu in po protokolu načrtovanja akcije. Pri vsakem od vključenih učiteljev navajamo tiste 

enote pouka, ki jih je učitelj izvedel v drugem krogu. Ker so se nekatere enote pri učiteljih 

ponavljale, smo posamezne enote podrobneje opisali le enkrat.  

 

a) Izvedba drugega akcijskega kroga pri učitelju Uak1 

Uak 1 je izvedel v drugem krogu osem enot pouka književnosti, in sicer to kaže preglednica 102. 

 

Preglednica 102: Izvedene enote pouka književnosti pri učitelju Uak1 v drugem krogu raziskave 
Besedilo, 

trajanje  

Operativni cilji (kognitivni in vzgojni): Diferenciacijski ukrepi Področja opazovanja in 

spremljanja 

H. C. Andersen: 

Palčica 

 

3 ure 

Učenci znajo:  

- predvidevati nadaljevanje pravljičnega dogajanja; 

- našteti  književne osebe; 

- ločiti glavno književno osebo in stranske književne 

osebe; 

- razvrstiti književne osebe na dobre in slabe; 

- usvojijo način zapisovanja literarne stvarnosti, ki je 

značilen za dramska besedila; 

- znajo sodelovati v razgovoru o prebranem besedilu. 

-Dolgoročna motivacija za branje literature. 

-Učenci uzaveščajo odnos do besedne umetnosti in 

odnos do slovenskega jezika. 

V FAZI MOTIVACIJE, 

INTERPRETACIJE, 

POUSTVARJANJA  

LITERARNEGA 

BESEDILA: 

naravna diferenciacija, 

izbira naloge 

- Učenčeve ideje v uvodnem 

delu.  

- Sodelovanje v interpretaciji.  

- Učenec  v scenarij za 

predstavo vnese inovativne 

elemente, rešitev.  

- Učenec zmore sodelovalno 

delati v vseh fazah procesa.  

- Samoiniciativnost. 

S. Makarovič: 

Kosovirja na 

leteči žlici 

 

2 uri 

Učenci:  

- znajo zastaviti vprašanja in izpostaviti razmišljanja, 

ki se jim porajajo med branjem; 

- znajo tekom branja vizualizirati literarnorecepcijske 

elemente (književne osebe, dogajalni prostor…); 

- znajo predvidevati nadaljevanje glede na že prebrano; 

- znajo ob branju dopolniti domišljijskočutno predstavo 

te književne osebe; 

V FAZI  MOTIVACIJE 

IN INTERPRETACIJE 

BESEDILA:  

naravna diferenciacija 

V FAZI 

POUSTVARJANJA  

LITERARNEGA 

BESEDILA: 

- Medbesedilno povezovanje 

– obnova  znane pravljice 

(Jure kvak kvak). 

- Besedna inovativnost – 

iskanje  domišljijskih dežel 

in bitij.  

- Zmožnost usmerjenega in 

metakognitivnega 
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- znajo razložiti motive za ravnanje književne osebe;  

- znajo ločiti  realni in domišljijski svet, razlikujejo 

pravljični in realistični dogajalni prostor. 

Učenci razvijajo metakognitivne spretnosti branja. 

Dolgoročna motivacija za branje literature. 

Učenci uzaveščajo odnos do besedne umetnosti in odnos 

do slovenskega jezika. 

Naravna diferenciacija, 

izbira aktivnosti, izbira 

klobuka 

razmišljanja. 

- Presojanje pravljice z oceno. 

L. P. Zupančič: 

Resni ljudje 

 

2 uri 

Učenci zanjo:  

- zaznati pesniški svet s pesničinega zornega kota, 

ki je podoben  učenčevemu; 

- se identificirati s književno osebo; 

- zaznati perspektivo pesmi; 

- prepoznati in razumeti sporočilnost pesmi; 

- poustvariti besedilo pesmi in zapisati  novo 

pesem ali pravljico.  

-Dolgoročna motivacija za branje literature. 

-Učenci uzaveščajo odnos do besedne umetnosti in 

odnos do slovenskega jezika. 

V FAZI  

INTERPRETACIJE 

BESEDILA:  

izbira izražanja:  

pisno-ustno,  

oblika dela: samostojno-

skupinsko 

V FAZI 

POUSTVARJANJA  

LITERARNEGA 

BESEDILA: 

izbira, lasten predlog 

- V uvodnem delu ima  

drugačne ideje kot ostali 

učenci.   

- Hitro razume pomen 

osrednjega pojma - resni 

človek.   

- Samostojno opravi 

interpretacijo, sklepa in  

vizualizira.   

- Predlaga smiselne nove 

naloge in jih tudi izvede. 

L. Kovačič: 

Možiček med 

dimniki 

 

2 uri 

Učenci znajo:  

- prepoznati  glavno književno osebo; 

- podatke o književni osebi iz besedila dopolniti s 

podobami iz vsakdanje izkušnje ter domišljijskimi 

predstavami, ki izvirajo iz poslušanja umetnostnih 

del;  

- zaznati tiste motive za ravnanje književnih oseb, ki 

jih poznajo iz lastne izkušnje; 

- izraziti lastno  predstavo književnega prostora in 

svojo predstavo primerjati s predstavami sošolcev; 

- se vživeti v domišljijski lik in z njegovega zornega 

kota pripovedovati; 

- glasno interpretativno brati odlomek; 

- tiho prebrati besedilo.  

-Dolgoročna motivacija za branje literature. 

-Učenci uzaveščajo odnos do besedne umetnosti in 

odnos do slovenskega jezika. 

V FAZI  MOTIVACIJE:  

naravna diferenciacija 

V FAZI 

INTERPRETACIJE  IN 

POUSTVARJANJA  

LITERARNEGA 

BESEDILA: 

naravna diferenciacija 

- Motivacija učenca za branje 

literarnega  besedila.  

- Učenec ima inovativne, 

drugačne ideje glede 

dojemanja književne osebe  

(v fazi interpretacije). 

- Učenec  ustvarjalno  

poustvarja besedilo (v fazi 

poglabljanja doživetja), 

njegovo besedilo  vsebuje 

raznolike besede, v 

izražanju je ustvarjalen, 

fluenten (tekoč) in izviren. 

- Učenec je pripravljen 

prebrati slikanico v celoti in  

o njej pripovedovati 

sošolcem. 

B. Š. Žmavc: 

Popravljalnica 

igrač 

 

2 uri 

Učenci znajo:  

-zastaviti vprašanja in izpostaviti razmišljanja, ki se 

jim porajajo med branjem; 

-tekom branja vizualizirati literarnorecepcijske 

elemente (književne osebe, dogajalni prostor …); 

-predvidevati nadaljevanje glede na že prebrano; 

-povezovati posamezne dele besedila v celoto, 

prebrano pa povezati tudi z drugimi medpredmetnimi 

realnostmi; 

-samostojno in glasno brati novo besedilo in ob tem 

vizualizirati, povezovati, predvidevati, zastaviti 

vprašanja in povzemati. 

-Učenci samostojno berejo in razvijajo kritično 

V FAZI  MOTIVACIJE 

IN INTERPRETACIJE 

BESEDILA:  

- samodiferenciacija 

V FAZI 

POUSTVARJANJA  

LITERARNEGA 

BESEDILA: 

-samodiferenciacija 

- Iskanje rešitev z 

domišljijskimi elementi (ne 

razmišlja samo o realnih 

rešitvah).  

- Sodelovanje v interpretaciji 

prebranega. 

- Metakognitivne zmožnosti 

(postavljanje vprašanj, 

predvidevanje, povezovanje). 

- Motivacija za nadaljnje 

branje. 
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razumevanje prebranega. 

-Učenci razvijajo metakognitivne spretnosti branja. 

-Dolgoročna motivacija za branje literature. 

-Učenci uzaveščajo odnos do besedne umetnosti in 

odnos do slovenskega jezika. 

E. Peroci: Moj 

dežnik je lahko 

balon (domače 

branje) 

 

2 uri 

Učenci znajo:  

-dokazati svojo recepcijo  besedila Moj dežnik je 

lahko balon; 

-aktivno sodelovati v razgovoru o prebranem 

besedilu; 

-zapisati obnovo besedila; 

-vrednotiti zapis sošolca.  

- Izvedejo  metakognitivne dejavnosti za  vrednotenje 

lastne spretnosti branja.  

- Samovrednotijo svoje delo.  

- Znajo načrtovati svoje delo.  

- Dolgoročna motivacija za branje literature. 

- Učenci uzaveščajo odnos do besedne umetnosti in 

odnos do slovenskega jezika. 

V  VSEH FAZAH -

individualizacija 

- Sodelovanje v igri 

»Activity«, zelo motiviran in 

dejaven.  

- Iskanje rešitev. 

- Vodenje okrogle mize.  

- Sodelovanje v okrogli mizi. 

- Zapis obnove.  

 

Preverjanje 

znanja 

Vključeni dve 

obravnavani besedili: 

Resni ljudje in Punčka 

v travi 

Učenci s pisnim reševanjem nalog ob branju besedila dokažejo, da: 

-prepoznajo navedbo avtorja ob besedilu, 

-razumejo temo pesmi; 

-prepoznajo glavno književno osebo, 

-znajo obnoviti zaporedje dogodkov/zgodbe, 

-znajo razvrstiti dogodke iz književnega besedila vzročno-posledično in časovno,  

-prepoznajo čustva in razpoloženja književnih oseb, ugotovitve znajo utemeljiti s podatki iz besedila,  

-znajo ločiti  med realnim in domišljijskim besedilom, 

-znajo upovediti  čutnodomišljijske predstave književnih oseb, 

-znajo pojasniti  razloge za ravnanje književnih oseb z utemeljevanjem v tvorjenem besedilu. 

Ocenjevanje 

znanja 

Vključeni dve 

obravnavani besedili: 

Smehasta pesem in 

Kosovirja na leteči 

žlici 

 

b) Izvedba drugega akcijskega kroga pri učitelju Uak2 

Uak 2 je izvedel v drugem krogu štiri enote pouka književnosti (preglednica 103).  

 

Preglednica 103: Izvedene enote pouka književnosti pri učitelju Uak2 v drugem krogu raziskave 
Besedilo, 

trajanje 

Operativni cilji (kognitivni in vzgojni): Diferenciacijski 

ukrepi 

Področja opazovanja in 

spremljanja 

S. Makarovič: Škrat 

Kuzma 

 

2 uri 

Učenci:  

- znajo zastaviti vprašanja in izpostaviti 

razmišljanja, ki se jim porajajo med branjem; 

- znajo tekom branja vizualizirati 

literarnorecepcijske elemente (književne osebe, 

dogajalni prostor …); 

- znajo predvidevati nadaljevanje glede na že 

prebrano; 

- znajo ob branju dopolniti domišljijskočutno 

predstavo te književne osebe; 

- znajo pripraviti ustrezen, z literarnim besedilom 

V FAZI  

MOTIVACIJE IN 

INTERPRETACIJE 

BESEDILA, V 

FAZI 

POUSTVARJANJA  

LITERARNEGA 

BESEDILA: 

-samodiferenciacija 

Sklepanje po analogiji 

(»škratovščine«).  

Zmožnost vizualizacij. 

Metakognitivne zmožnosti 

(predvidevanje, napovedovanje). 

Samostojnost iskanja  posrednih 

in neposrednih besedilnih 

signalov v besedilu. 
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povezan horizont pričakovanj in ga prekriti s 

pomenskim poljem; 

- se znajo identificirati  s književno osebo; 

- oblikovati  domišljijskočutno predstavo književne 

osebe na podlagi besedila, ki ga dopolnijo z 

elementi domišljijskih slik, ki so jih ustvarili ob 

branju in poslušanju drugih literarnih del. 

- Učenci razvijajo metakognitivne spretnosti branja. 

- Dolgoročna motivacija za branje literature. 

- Učenci uzaveščajo odnos do besedne umetnosti in 

odnos do slovenskega jezika. 

H. C. Andersen: 

Palčica 

 

2 uri 

Učenci znajo:  

-predvidevati o nadaljevanju pravljičnega dogajanja; 

-našteti  književne osebe; 

-ločiti glavno književno osebo in stranske književne 

osebe; 

-razvrstiti književne osebe na dobre in slabe; 

- zapisati  literarno stvarnost, ki je značilna za dramska 

besedila; 

-sodelovati v razgovoru o prebranem besedilu. 

-Dolgoročna motivacija za branje literature. 

-Učenci uzaveščajo odnos do besedne umetnosti in 

odnos do slovenskega jezika. 

V FAZI 

MOTIVACIJE, 

INTERPRETACIJE, 

POUSTVARJANJA  

LITERARNEGA 

BESEDILA: 

-samodiferenciacija, 

izbira naloge 

 

E. Peroci: Moj 

dežnik je lahko 

balon (domače 

branje) 

Se ponovi (glej zgoraj) 

Preverjanje znanja 

Vključeni dve 

obravnavani besedili: 

Resni ljudje in Punčka 

v travi 

Se ponovi (glej zgoraj) 

 

c) Izvedba drugega akcijskega kroga pri učitelju Uak3 

Uak 3 je izvedel v drugem krogu pet enot pouka književnosti (preglednica 104).  

 

Preglednica 104: Izvedene enote pouka književnosti pri učitelju Uak3 v drugem krogu raziskave 
Besedilo, 

trajanje 

Operativni cilji (kognitivni in vzgojni): Diferenciacijski 

ukrepi 

Področja opazovanje in 

spremljanja 

B. Gregorič: 

Strelovod za jezo 

 

2 uri 

Učenci znajo:  

- prepoznati pripovedovalca pesmi in osebe v 

literarnem besedilu; 

- ugotoviti (z učiteljevo pomočjo), o čem govori 

književno besedilo (tema), kaj je sporočilo 

književnega besedila;  

- opisati podobe, čustva in razpoloženja književnih 

oseb; 

- dopolniti besedilo na podlagi lastnih izkušenj; 

V FAZI  MOTIVACIJE 

IN INTERPRETACIJE 

BESEDILA:  

samodiferenciacija 

V FAZI 

POUSTVARJANJA  

LITERARNEGA 

BESEDILA: 

izbira, oblika dela 

- V uvodnem delu  prikaže 

ustrezne okoliščine (čustva, 

odziv)  v igri vlog. 

- Sodelovanje v 

interpretaciji. 

- Pristop k slikopisu. 
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- izraziti se s strnjenim povzemanjem sporočilnosti in 

ustvarjalnim  nadgrajevanjem pesmi (ustvarjanje 

slikopesmi). 

- Dolgoročna motivacija za branje literature. 

- Učenci uzaveščajo odnos do besedne umetnosti in 

odnos do slovenskega jezika. 

E. Peroci: Moj 

dežnik je lahko 

balon (domače 

branje) 

                                                               Se ponovi (glej zgoraj) 

S. Makarovič: 

Kosovirja na leteči 

žlici 

Se ponovi (glej zgoraj) 

Preverjanje znanja 

Vključeni dve obravnavani 

besedili: Resni ljudje in 

Punčka v travi 

Se ponovi (glej zgoraj) 

Ocenjevanje znanja 

Vključeni dve obravnavani 

besedili: Strelovod za jezo 

in Kosovirja na leteči žlici 

Se ponovi (glej zgoraj) 

 

č) Izvedba drugega akcijskega kroga pri učitelju Uak4 

Uak 4 je izvedel v drugem krogu osem enot pouka književnosti (preglednica 105). 

 

Preglednica 105: Izvedene enote pouka književnosti pri učitelju Uak4 v drugem krogu raziskave 
Besedilo, 

trajanje 

Operativni cilji (kognitivni in vzgojni): Diferenciacijski 

ukrepi 

Področja opazovanja in 

spremljanja 

H. C. Andersen: Palčica Se ponovi (glej zgoraj) 

Saša Vegri: Jure kvak kvak Se ponovi (glej zgoraj) 

S. Makarovič: Kosovirja na 

leteči žlici 

Se ponovi (glej zgoraj) 

E. Peroci: Moj dežnik je 

lahko balon (domače branje) 

Se ponovi (glej zgoraj) 

Svetlana Makarovič: 

Pekarna Mišmaš 

 

2 uri 

Učenci:  

- se znajo identificirati s književno osebo; 

-znajo samostojno izvesti interpretacijo 

prebranega besedila ob vodenih vprašanjih; 

-znajo slediti navodilom in pripraviti svojo 

recepcijo prebrane pravljice.  

-Izvedejo metakognitivne dejavnosti za  

vrednotenje lastne spretnosti branja.  

- Samovrednotijo svoje delo.  

-Znajo načrtovati svoje delo.  

-Dolgoročna motivacija za branje literature. 

-Učenci uzaveščajo odnos do besedne 

umetnosti in odnos do slovenskega jezika. 

 

 

V FAZI  

MOTIVACIJE IN 

INTERPRETACIJE 

BESEDILA:  

samodiferenciacija, 

izbira besedila;  

V FAZI 

POUSTVARJANJA  

LITERARNEGA 

BESEDILA: 

samodiferenciacija, 

sestava parov, 

izvajanje dejavnosti. 

- Hitro ima idejo za  

vključitev svojega para v 

ustno pravljico v uvodu. 

Samostojnost pri 

interpretaciji. 

-Motivacija za delo. 

-Je aktiven pri vrstniškem 

povratnem informiranju – 

je korekten v oceni. 
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B. Gregorič: Strelovod za 

jezo 

Se ponovi (glej zgoraj) 

Preverjanje znanja 

Vključeni dve obravnavani besedili: 

Resni ljudje in Punčka v travi 

Se ponovi (glej zgoraj) 

Ocenjevanje znanja 

Vključeni dve obravnavani besedili: 

Strelovod za jezo in Kosovirja na 

leteči žlici 

Se ponovi (glej zgoraj) 

 

d) Izvedba drugega akcijskega kroga pri učitelju Uak5 

Uak 5 je izvedel v drugem krogu štiri enote pouka književnosti (preglednica 106).  

 

Preglednica 106: Izvedene enote pouka književnosti pri učitelju Uak5 v drugem krogu raziskave 
Besedilo, 

trajanje 

Operativni cilji 

(kognitivni in vzgojni): 

Diferenciacijski ukrepi Področja opazovanja in 

spremljanja 

Saša Vegri: Jure kvak kvak Se ponovi (glej zgoraj) 

S. Makarovič: Kosovirja na leteči žlici Se ponovi (glej zgoraj) 

E. Peroci: Moj dežnik je lahko balon 

(domače branje) 

Se ponovi (glej zgoraj) 

Preverjanje  znanja 

Vključeni dve obravnavani besedili: Resni ljudje in 

Punčka v travi 

Se ponovi (glej zgoraj) 

 

e) Izvedba drugega akcijskega kroga pri učitelju Uak6 

Uak 6 je v drugem krogu izvedel šest enot pouka književnosti (preglednica 107).  

 

Preglednica 107: Izvedene enote pouka književnosti pri učitelju Uak6 v drugem krogu raziskave 
Besedilo, 

trajanje 

Operativni cilji (kognitivni in vzgojni): Diferenciacijski ukrepi Področja opazovanja in 

spremljanja 

H. C. Andersen: Palčica   Se ponovi (glej zgoraj)  

 

Ž. Petan: Pravljice za dedija 

 

2 uri 

Učenci: 

-se znajo identificirati z glavno književno 

osebo; 

-znajo samostojno izvesti interpretacijo 

prebranega besedila ob vodenih vprašanjih; 

-znajo ločiti  realni in domišljijski svet, 

razlikujejo pravljični in realistični dogajalni 

prostor; 

-znajo slediti navodilom in pripraviti svojo 

recepcijo prebrane pravljice.  

-Izvedejo  metakognitivne dejavnosti za  

vrednotenje lastne spretnosti branja.  

-Samovrednotijo svoje delo.  

-Znajo načrtovati svoje delo.  

-Dolgoročna motivacija za branje literature. 

V FAZI  MOTIVACIJE 

IN INTERPRETACIJE 

BESEDILA:  

samodiferenciacija, izbira 

besedila 

V FAZI 

POUSTVARJANJA  

LITERARNEGA 

BESEDILA: 

samodiferenciacija, 

sestava parov, izvajanje 

dejavnosti 

- Zbrano posluša branje 

sošolca pri branju v 

paru.  

- Izbira dejavnosti. 

- Motivacija učenca za 

delo. 

- Je aktiven pri 

vrstniškem povratnem 

informiranju – je 

korekten v oceni. 
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-Učenci uzaveščajo odnos do besedne 

umetnosti in odnos do slovenskega jezika. 

B. Gregorič: Strelovod za jezo Se ponovi (glej zgoraj) 

S. Makarovič: Kosovirja na 

leteči žlici 

Se ponovi (glej zgoraj) 

S. Makarovič: Coprnica 

Zofka (domače branje) 

 

2 uri 

Učenci:  

-znajo dokazati svojo recepcijo besedila 

Coprnica Zofka; 

-se aktivno vključijo v razgovor o prebranem 

besedilu; 

-zapišejo obnovo besedila; 

-vrednotijo zapis sošolca.  

-Izvedejo  metakognitivne dejavnosti za  

vrednotenje lastne spretnosti branja.  

-Samovrednotijo svoje delo.  

-Znajo načrtovati svoje delo.  

-Dolgoročna motivacija za branje literature. 

-Učenci uzaveščajo odnos do besedne 

umetnosti in odnos do slovenskega jezika. 

V  VSEH FAZAH-

individualizacija 

-Sodelovanje v igri.  

-Iskanje rešitev. 

-Vodenje okrogle mize.  

-Sodelovanje v okrogli 

mizi. 

-Zapis obnove.  

Preverjanje znanja  Se ponovi (glej zgoraj) 

 

Kvalitativni podatki so se med izvajanjem sklopov zbirali z analizo opazovalnih listov, z analizo 

izdelkov učencev, z analizo sprotnih priprav, z analizo rezultatov preverjanja ali ocenjevanja 

znanja ter z analizo zbranih ugotovitev učiteljev s polstrukturiranim intervjujem ter s fokusnimi 

skupinami z učenci.  

 

6.7 Analiza in evalvacija zbranih podatkov v drugem akcijskem krogu 

 

Z  vsebinsko analizo podatkov smo oblikovali poudarke na treh področjih: 

- razvoj bralne kompetence na literarnem področju ob diferenciacijskih ukrepih in izvajanju 

elementov formativnega spremljanja, 

- delo z učenci, ki na literarnem področju zmorejo več,  

- dosežki učencev na osnovi preverjanja ali ocenjevanja.  

Analizo zbranih podatkov s treh tematskih področij v drugem akcijskem krogu smo izvedli za 

vse učitelje v akcijski raziskavi in ne ločeno.  

 

a) Analiza zbranih podatkov (opazovalni listi, izdelki učencev, sprotne priprave)  

Razvoj bralne zmožnosti ob izvajanju diferenciacijskih ukrepov je potekal tudi v drugem krogu. 

Učitelji, vključeni v akcijsko raziskavo, so diferencirali zahtevnost, oblike in metode dela, 
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zaznavne stile, zahtevnost, izbiro dejavnosti (samodiferenciacija) in medija. Večkrat je bila 

izvedena diferencirana oblika dela v fazi interpretacije, ki je samostojna ali vodena (slika 18) in v 

fazi poustvarjanja besedila, npr. ob besedilu H. C. Andersena, Palčica (slika 19). Interpretacija se 

je izvedla tudi s pomočjo strategije nedokončanih povedi – npr. ob besedilu Strelovod za jezo 

(Uak6).  

 

Slika 18: Samostojna interpretacija in prikaz 

domišljijskočutne predstave književne osebe 

 

Slika 19: Zaznavanje karakterjev v radijski igri 

    

 

Analiza opazovalnih listov je v vseh razredih pokazala izrazito spremembo glede na prvi krog in 

to je opazno povečana motivacija učencev za pouk književnosti. Izpostavljamo primer učitelja 

Uak1, kjer je  posebej intenzivno opazna motivacija v vseh fazah pouka ob branju besedila B. Š. 

Žmavc: Popravljalnica igrač. Na osnovi opazovalnih listov lahko vidimo tudi motivacijo 

učencev za dejavnosti ob branju besedila Kosovirja na leteči žlici in za dejavnosti ob domačem 

branju (Moj dežnik je lahko balon in Coprnica Zofka). Učitelj je v opombe na opazovalnem listu 

zapisal komentar: »Ob prebiranju besedila so učenci zelo uživali, nisem opazil nikogar, ki bi se 

dolgočasil in ne bi sledil. To se nam že dolgo ni zgodilo, da so prav vsi z užitkom poslušali 

branje po delih, pri poustvarjalnih nalogah.« Učitelj Uak3 je v opombe opazovalnega lista 

zapisal: »Presenetil me je njihov odziv pri obravnavi vseh pesniških besedil, saj so jih po večini 

izrazito doživeli, kar se v preteklih  letih ni dogajalo.«  Usmeritev v razvoj metakognitivnih 

Uč9  Uč9 



 

488 

 

zmožnosti učencev se je kazala z razlagalnimi besedili, v katerih so učenci načrtno povezovali 

(z drugimi besedili, z izkušnjami), vizualizirali, spraševali in napovedovali. Ob besedilu 

Kosovirja na leteči žlici so učenci razmišljali s strategijo šestih klobukov ob vodenih vprašanjih, 

pri čemer se je izkazalo, da imajo nekateri učenci z metakognitivnimi vprašanji veliko težav oz. 

da je treba te dejavnosti zelo prilagajati predznanju otroka. V svojem razmišljanju in zmožnostih 

menjave perspektive mišljenja so v razredu Uak1 izstopali učenci Uč5, Uč7, Uč8, Uč14, Uč16. 

Za razvoj metakognitivnih zmožnosti je pri enoti Popravljalnica igrač bila izvedena strategija 

recipročnega razmišljanja ob navodilu: »Sedaj bomo pravljico Popravljalnica igrač prebrali 

do konca, a tako, da se bomo vmes ustavljali. Sproti boste izpolnjevali tudi učne liste, na katere 

boste pod posamezne zavihke zapisali: 1. vaša predvidevanja o tem, kaj sledi, 2. vprašanja, ki se 

vam zastavijo med branjem, 3. kakšne so povezave znotraj besedila, da sestavite celoto – in 4. 

kako bi na kratko povzeli celotno zgodbo – kje se dogaja, kdo nastopa, kakšen je, zakaj se 

obnaša, kakor se, kaj je tisto pomembno … Ker si je treba ves čas branja stvari tudi 

predstavljati, pa boste na koncu na sredino lista upodobili tudi podobo, ki se vam je najbolj 

vtisnila v spomin.« Izdelki učencev, ki so še posebej izstopali v domišljijskočutnih predstavah v 

razredu učitelja Uak1 (Uč5) pri tej strategiji, so prikazani na sliki 20. Enako strategijo ob 

besedilu Škrat Kuzma je v drugi obliki izvedel učitelj Uak2 in izdelek učenke, ki je izstopala pri 

njem je na sliki 21. Posebej veliko težav so imeli učenci pri vizualizaciji (razred Uak3).  

 

Slika 20: Izdelek učenke Uč5 ob poenostavljeni strategiji recipročnega učenja (ob branju besedila B. Š. Žmavc: 

Popravljalnica igrač) 

  

Uč5 
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Slika 21: Izdelek učenke Uč30 ob poenostavljeni strategiji recipročnega učenja (ob branju besedila S. Makarovič: 

Škrat Kuzma) 

 

V razredu Uak1 sta izstopala učenca (Uč9, Uč16), ki smo ju opazili že v prvem akcijskem krogu, 

s tem, da smo s podrobnim spremljanjem njihovega čustvovanja zaznali tudi določene 

težave. Pogosto se je učenka Uč9 spopadala z jezo, slabo voljo, učenec Uč16 pa z ignoriranjem 

in pretirano samozavestjo. Ta učenec je zelo izstopal v utemeljitvah svojih predstav, v 

povezovanju posameznih signalov. Na interpretacijsko vprašanja Je možiček zares živel ali je le v 

domišljiji ljudi? Zakaj tako meniš? po branju besedila Možiček med dimniki je odgovoril: 

»Seveda živi. Samo da živi v pravljici, no, v domišljiji ljudi, saj tako piše,« kar kaže na njegovo 

ločevanje domišljijskega in realnega sveta. Učenec je tudi uvodno motivacijo z reševanjem 

problema – popravilo igrač pred branjem Popravljalnice igrač najprej reševal racionalno, 

tehnično, ko pa se mu to ni izšlo, je vstopil v domišljijski svet (pomagala mu je »lepa čarobna 

krastača«). V domišljijskih aktivnostih se je v tem krogu kazala kot izstopajoča učenka Uč14. Ti 

učenci so bili konstantni (Uč5, Uč7, Uč8, Uč14, Uč16) predvsem v vnašanju inovativnih 

domišljijskih elementov v domišljijske spise.  

Glede na ugotovitve prvega kroga akcijske raziskave, da je premalo reflektiranja izvedenih 

bralnih dogodkov, je učitelj Uak1 v drugem krogu temu namenil pozornost. Navodilo za 

refleksijo po branju besedila Popravljalnica igrač se je glasilo: »Postavimo se v krog in učenec 

Uč30 
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za učencem pove, kaj se mu je iz pravljice Popravljalnica igrač najbolj vtisnilo v spomin in 1 

stvar, ki bi jo v pravljici spremenil.« Slika 22 prikazuje odgovore, navedene v opazovalnem listu 

učitelja Uak1 in so transkripti ustnih odgovorov učencev.   

 

Slika 22: Transkripti  izjav učencev 

 

Ena od reflektivnih dejavnosti, ki so jo učenci zelo dobro sprejeli, kar dokazujejo njihove izjave, 

je bilo ocenjevanje knjig s številčno oceno in z utemeljitvijo (primer v razredu učitelja Uak4 

po branju besedila Saše Vegri Jure kvak kvak). Vsi učenci, ki so brali besedilo Kosovirja na 

leteči žlici (Uak5, Uak1, Uak3), so knjigi dodelili oceno 5. Učitelj Uak3 je v opombe 

opazovalnega lista zapisal: »Prvič v moji karieri mi je uspelo navdušiti sebe in učence za branje 

besedila Kosovirja na leteči žlici.« Tudi besedilo Jure kvak kvak je dobilo visoko oceno, 4,8.  

 

Učence se je pogosteje vključevalo v načrtovanje ciljev in kriterijev uspešnosti neke 

dejavnosti. Npr. sooblikovanje kriterijev za zapis scenarijev v poustvarjanju besedila H. C. 

Andersena Palčica, kjer so učenci ob vodenju učitelja Uak1 predlagali naslednje kriterije: 

izvirnost; napišem, kdo govori, kako govori in kaj govori; vrstni red govorcev ni vedno enak; ne 

ponavljamo odgovorov in vprašanj tistih, ki se med seboj pogovarjajo. Pred zapisom obnove 

besedila Moj dežnik je lahko balon so učenci v vseh akcijskih razredih z učitelji oblikovali 

preproste kriterije za zapis obnove. Primer kriterijev iz razreda učiteljev Uak1, Uak2, Uak6: 

ZAPIS GOVORA – Babica je rekla, da mora …; UVOD – predstavim osebo, kraj, čas dogajanja; 
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JEDRO – predstavim zaporedje pomembnih dogodkov; ZAKLJUČEK – Kako se je pravljica 

končala?; PRAVOPISNA PRAVILA; PAZIM NA POGOSTOST UPORABE BESED IN, POTEM 

… 

Domače branje je bilo v drugem akcijskem krogu izvedeno z namenom spodbuditi 

samostojno branje literarnega dela zunaj šole (doma) in dopolniti šolsko obravnavo 

književnega besedila. V petih razredih so učitelji izvajali domače branje ob besedilu Ele Peroci 

Moj dežnik je lahko balon, pri učitelju Uak6 pa je domače branje bilo izvedeno ob besedilu 

Svetlane Makarovič Coprnica Zofka. Učitelji so izvedli domače branje po alternativni metodi 

(predstavljena v poglavju 6.1.5), ki omogoča ustvarjanje inovativnih aktualnih situacij v razredu, 

zato da učenci v »neklasični« obliki izkazujejo domišljijskočutne predstave o prebranem. Pred 

izvedbo dejavnosti so učenci dobili navodila za domače branje, prav tako pa so sodelovali pri 

sooblikovanju kriterijev uspešnosti za zapis obnove. Inovativnost in aktualnost metode domačega 

branja se je zrcalila v poenostavljeni igri »Activity« za povezovanje pojmov iz besedila. Sledila 

je okrogla miza, ki jo je vodil eden od učencev, ki je v predhodno obravnavanih enotah izkazal 

voditeljske sposobnosti (Uak9, Uak31, Uč37, Uč43, Uč51, Uč56, Uč57, Uč62, Uč72, Uč74, 

Uč77, Uč79, Uč85, Uč86). Za okroglo mizo so učenci v okviru domačega dela izpolnili bralni 

list s podatki o knjigi, o književnih osebah, oceno knjige (slika 23) in napisali preprosto obnovo 

(slika 24). Obnove v okrogli mizi niso brali, pač pa jim je bila podlaga za smiselno, aktivno in 

sodelovalno vključevanje v pogovor okrogle mize. Obnovo učenca je prebral sošolec in 

zapisal povratno informacijo glede na dogovorjene kriterije uspešnosti, prav tako je to storil 

učitelj (primer povratne informacije k zapisani obnovi prikazujeta sliki 25 in 26).  

 

Slika 23: Bralni list ob domačem branju  

Uč9 
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Učitelj Uak1 je v opazovalni list zapisal, da je taka oblika in metoda dela ob obravnavi 

književnega besedila zelo motivirajoča, da omogoča diferenciacijo, saj lahko učenci dobivajo 

različne vloge, omogoča pa tudi globlji vpogled v razumevanje prebranega in 

domišljijskočutne predstave učencev. Učitelj Uak2 je v opazovalni list po izvedeni okrogli 

mizi dodal komentar: »Učenci so navdušeni.« 

 

Slika 24: Obnovi književnega dogajanja – priprava na okroglo mizo 

 

Slika 25: Vrstniška povratna informacija na zapisano obnovo  

 

  
Slika 26: Povratna informacija učitelja Uak1 

Uč9 
Uč27 

Uč19 
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V drugem akcijskem krogu smo spremljali napredek učencev, ki so izkazovali, da na literarnem 

področju zmorejo več. Na osnovi spremljave v obeh akcijskih krogih smo izpostavili učence, ki 

bi jih označili kot učence, ki zmorejo več. V razredu učitelja Uak1 so na osnovi spremljanja 

recepcijske zmožnosti, ustvarjalnosti in motivacije nadpovprečni učenci Uč9, Uč5, Uč7, Uč8, 

Uč14, Uč16, a ne vsi v recepcijski zmožnosti. V razredu učitelja Uak2 so nadpovprečno uspešni 

učenci Uč20, Uč25, Uč27, Uč30 in Uč31, vendar ne vsi v recepcijski zmožnosti. V razredu 

učitelja Uak3 je konstantno izstopala ena učenka, Uč50. Poleg nje pa na področju ustvarjalnosti 

še Uč37 in Uč43. V razredu učitelja Uak4 izstopajo v motivaciji in recepcijski zmožnosti trije 

učenci, Uč51, Uč56, Uč57, vendar nobeden ne izkazuje ustvarjalnih, inovativnih idej v svojih 

izdelkih. Učenec Uč52, ki smo ga zaznali v prvem krogu, sedaj ni izkazoval nadpovprečnih 

zmožnosti. Pri učitelju Uak5 so izstopali trije učenci Uč62, Uč63, Uč66. V razredu učitelja Uak6 

izstopajo Uč72, Uč73. V kolikor izločimo samo učence, ki so dokazovali, da zmorejo več na 

vseh treh področjih (recepcija, motivacija in ustvarjalnost), so to: Uč9, Uč14, Uč16, Uč30, Uč31, 

Uč27, Uč50,  Uč72, kar je 8,2 % vseh učencev, ki smo jih vključili v našo akcijsko raziskavo.  

 

b) Analiza zbranih podatkov (preverjanja in ocenjevanje znanja) 

Na osnovi ugotovitev prvega akcijskega kroga smo želeli preizkusiti tudi zadnji element modela, 

in sicer preveriti in oceniti znanje učencev. V proces preverjanja in ocenjevanja smo pristopili po 

postopku, ki je opisan v poglavju 8 in 8.1. Odločili smo se za preverjanje in ocenjevanje s pisnim 

načinom. Upoštevali smo načelo ocenjevanja, da mora le-to biti povezano z predhodnim 

procesom učenja, zato smo za vsako ocenjevanje določili cilje in standarde znanja, izbrali po dve 

učencem znani besedili, opredelili področja in kriterije ocenjevanja, zahtevnost nalog ter 

točkovnik. V dveh razredih (Uak5 in Uak6) smo izvedli samo preverjanje znanja, saj učitelja v 

letni pripravi nista predvidela pisnega ocenjevanja znanja pri pouku književnosti. Da bi povezali 

preverjanje in ocenjevanje s predhodnim procesom, se je raziskovalni tim odločil za naslednji 

protokol:  

- Določitev ciljev in standardov znanja, ki jih bomo preverjali in ocenjevali.  

- Izbira enega učencem znanega pesemskega besedila in enega proznega besedila.  

- Vključenost nalog različnih taksonomskih ravni.  

- Vključitev naloge, ki bo zahtevala razlagalno besedilo po vzoru nalog s tekmovanja iz 

znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje.  

- Rezultati preverjanja znanja bodo vplivali na sestavo ocenjevanja znanja. 
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Za potrebe akcijske raziskave smo sestavili pisna preverjanja in ocenjevanja in jih prilagodili že 

obravnavanim besedilom v posameznem razredu. Različnost pisnih preverjanj in ocenjevanj je 

bila posledica obravnave različnih umetnostnih besedil v procesu učenja. K vsakemu preverjanju 

in ocenjevanju znanja smo pripravili tudi mrežni načrt in analizo izvedenega vrednotenja. V 

nadaljevanju bomo predstavili sestavo pisnega preverjanja znanja z odgovori učenca. Izdelali 

bomo analizo preverjanja, ki je dala učiteljem informacije o znanju in spretnostih učencev, kakor 

tudi informacijo učencem o njihovem trenutnem znanju. Na osnovi analize bomo predstavili 

spremembe, ki smo jih izvedli v ocenjevanju, in rezultate le-teh. Primerjali bomo rezultate 

preverjanj z rezultati ocenjevanj ter izpostavili učence, za katere smo predvidevali, da zmorejo 

več na literarnem področju, in bi po naših predvidevanjih morali dosegati boljše rezultate. 

Analizo rezultatov preverjanj smo prikazali v preglednici 108.    

 

Preglednica 108: Analiza rezultatov pisnega preverjanja znanja 

CILJ 

 

STANDARD, 

KI MU 

SLEDIMO 

 

KRITERIJ 

 

USPEŠNOST REŠEVANJA 

Prepoznajo 

glavno 

književno 

osebo. 

Pove, kdo so 

glavne 

književne 

osebe. 

(minimalni 

standard 

znanja – v 

nadaljevanju 

MS) 

Ustreznost 

prepoznavanja 

književne 

osebe 

Nalogo, ki je zahtevala, da učenci prepoznajo književno osebo (ob 

reševalni poli so imeli učenci tudi priložen list z besedilom), so učenci 

reševali v večini primerov brez težav. V razredu učitelja Uak6 je rešitev 

ustrezno  navedlo 22 od 27 učencev; v razredu Uak2 14 od 14 učencev, 

prav tako pa tudi v ostalih razredih. Primer pravilne rešitve naloge 

prikazuje slika 27.  

 
Slika 27: Rešitev 1a naloge pri učenki Uč12 pri Uak1 

Izražajo svoje 

razumevanje 

pesmi. 

Pove, o čem 

govori 

prebrano 

književno 

besedilo. 

MS 

Ustreznost 

opisa  

V nalogi, kjer so učenci morali izraziti svoje razumevanje prebranega preko 

izpisanih opisov iz besedila, se je pokazalo, da so učenci pri reševanju 

uspešni (v vseh razredih so učenci nalogo rešili v celoti ustrezno, razen v 

razredu Uak6 je 5 učencev odgovorilo pomanjkljivo). Primer pravilne 

rešitve naloge prikazuje slika 28. 

 

 
Slika 28: Rešitev 1b  naloge pri učenki Uč21 pri Uak2 
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Izražajo svoje 

razumevanje 

pesmi.  

Svoje 

ugotovitve o 

knj. besedilih 

ponazori. 

MS 

Smiselnost 
razlage 

V nalogi 3a so učenci izražali razlago štirih verzov pesmi B. Gregorič Resni 

ljudje. Naloga se je izkazala kot srednje težka za učence, saj so jo reševali 

polovično uspešno (npr.: Uak2 8/14 učencev je pravilno rešilo nalogo, v 

Uak6 15/27, v Uak5 3/7). Sliki 29 in 30 prikazujeta rešitvi dveh učencev.  

 
Slika 29: Smiselna rešitev 1c naloge pri učencu Uč63 pri UAk5 
 

 
Slika 30: Rešitev 1c naloge pri učencu Uč64 pri UAk5, ki kaže na 

nerazumevanje  
 

Prepoznajo 

glavno 

književno 

osebo. 

Pove, kdo so 

glavne 

književne 

osebe. 

MS 

Ustreznost 

prepoznavanja 

književne 

osebe 

Sklop vprašanj, ki se nanašajo na prozno besedilo H. C. Andersena Punčka 

v travi, je pokazal, da so učenci v večini ustrezno prepoznavali glavno 

književno osebo (v Uak1 17 od 19,  Uak2 12 od 14 učencev odgovori 

pravilno, v Uak6 24 od 27 in v Uak5 7 od 7).  

 
Slika 31: Rešitev 2a naloge pri učencu Uč64 pri UAk5 

Obnavljajo 

zgodbo.  
Obnovi 

književno 

dogajanje. 

MS 

Ustreznost 

vrstnega reda 

dogodkov 

V naslednji nalogi so učenci  povedi s strjeno obnovo urejali v pravilno 

zaporedje dogodkov. Naloga je bila uspešno reševana v vseh razredih, razen 

v razredu Uak6 se je pokazalo, da je le 10 od 27 učencev vrstni red pravilno 

določilo.  

 
Slika 32: Primer pravilne ureditve zaporedja dogodkov – učenka Uč27 

Dogodke iz 

književnega 

besedila 

razvrščajo 

vzročno-

posledično in 

časovno.  

Obnovi 

književno 

dogajanje. 

MS 

Ustreznost 

izbire 

Slika 33 prikazuje nalogo, v kateri so učenci izkazali svoje razumevanje 

vzročno-posledičnega in časovnega dogajanja v besedilu. Naloga je bila s 

strani večine učencev v vseh razredih uspešno reševana.  
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Slika 33: Primer ustrezne izbore – učenec Uč16 

Prepoznajo  

čustva in 

razpoloženja 

književnih 

oseb, 

ugotovitve 

utemeljijo s 

podatki iz 

besedila.  

Svoje 

ugotovitve o 

književnih 

besedilih 

ponazori. 

MS 

Ustreznost 

izbite 

Tudi naloga, v kateri so učenci iz besedil izpisovali ustrezno poved, s čimer 

so dokazovali prepoznavanje čustev in razpoloženja oseb v besedilu, je bila 

zelo uspešno rešena.V nekaj primerih je bila le beseda zavist prepisana 

napačno, in sicer kot  zavest.  

 
Slika 34: Primer ustrezne izbire povedi iz besedila – Uč27 

Prepoznajo za 

pravljico 

značilne 

elemente.  

Razume 

literarnovedne 

izraze. 

S 

 

Ustreznost 

izbire  

Ustreznost 

navajanja 

razlogov  

V 5b nalogi smo želeli preveriti, kako tretješolci prepoznavajo elemente, 

značilne za pravljico. Z odgovorom na vprašanje, ali je besedilo pravljica, 

niso imeli težav, več težav se je pojavilo pri utemeljevanju tega odgovora. 

V razredu Uak2 je ustrezne tri utemeljitve navedlo 7/14 učencev, v UAk6 

le 9/27 učencev. Naloga se je izkazala kot težka, saj jo je v celoti ustrezno 

rešila le slaba polovica učencev. Primere rešitev naloge prikazujeta sliki 35, 

36.  

 
Slika 35: Primer neustrezne utemeljitve – Uč34 

 
 
Slika 36: Primer ustrezne utemeljitve – Uč16 
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Upovedujejo 

čutno-

domišljijske 

predstave 

književnih 

oseb.  

Kot avtorji 

pojasnjujejo 

razloge za 

ravnanje 

književnih 

oseb.  

Tvori besedilo 

o 

umetnostnem 

besedilu. 

S 

Razumevanje   

Prepričljivost  

osebnega 

odziva  

Ustreznost 

zgradbe 

besedila   

Jezikovna 

pravilnost  

Zadnja naloga v preverjanju je bila kompleksna naloga in je zahtevala zapis 

razlagalnega spisa, v katerem smo spremljali razumevanje, osebni odziv, 

zgradbo besedila in jezikovno pravilnost. Naloga se je izkazala kot izredno 

težka, saj so le redki učenci dobili vse točke. Največ točk je bilo 

nedoseženih po kriteriju razumevanje, učenci so premalo vključevali 

značajske lastnosti književnih oseb. Tudi osebni odziv so blago 

predstavljali. Med vsemi učenci jih je le šest doseglo vseh 10 točk pri tej 

nalogi. Zelo slabe rezultate so učenci dosegali pri upoštevanju zgradbe 

besedila in jezikovni pravilnosti zapisa.  

 

Slika 37: Primer razlagalnega spisa – Uč62 

 

Na osnovi izvedenega preverjanja znanja v vseh razredih smo ugotavljali naslednje: 

- Učenci nimajo težav z iskanjem odgovorov na vprašanja najnižje taksonomske ravni 

(vprašanja, ki se nanašajo na prepoznavanje in poimenovanje književnih oseb in podobno). 

- Učenci znajo dokazati razumevanje in svoje domišljijskočutne predstave preko izpisa 

delov besedila, razlage pomenov, z izbiro danih odgovorov.  

- Učenci dosegajo dobre rezultate pri določanju vrstnega reda zaporedja dogodkov v 

besedilu.  

- Težave se pojavljajo pri utemeljevanju razumevanja literarnovednih pojmov. 

- Učenci izkazujejo najslabše rezultate pri tvorbi razlagalnih spisov, kjer jim posebej veliko 

težav povzroča vključevanje osebnega odziva. Izstopali so učenci, ki smo jih prepoznali kot 
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potencialno nadarjene. Ugotovili smo, da so bila navodila za to nalogo učencem precej 

zapletena in preveč strukturirana, zato smo jih v ocenjevanju nekoliko poenostavili.  

- Jezikovna pravilnost izražanja učencev v razlagalnih spisih je na zelo nizki ravni (še 

posebej slabi rezultati so bili v razredu učiteljice Uak6, kar kaže analiza preverjanja znanja, 

prikazana v preglednici na sliki 38).  

 

Slika 38: Analiza preverjanja znanja – Uak6 

 

Na osnovi teh ugotovitev smo pripravili nekaj vaj, ki so jih učenci izvedli v času med 

preverjanjem in ocenjevanjem, da bi le-to izboljšali. V kolikor bi na osnovi točkovnika po 

preverjanju dosežene točke pretvorili v številčne ocene, bi učenci dosegli povprečno oceno 3,3. 

Porazdelitev posameznih ocen ponazarjamo na primeru razreda učiteljice Uak2, kjer bi bila 

razporeditev ocen taka: trije učenci ocena odl (5), sedem učencev ocena pdb (4), 1 učenec ocena 

db (3), 2 učenca ocena zd (2) in en učenec ocena nzd (1).  

Pri analizi pisnega preverjanja znanja je bilo zanimivo spremljati rezultate učencev, za katere 

smo v procesu razvijanja bralne kompetence na literarnem področju ugotavljali, da zmorejo več. 

Navajamo šifre učencev, ki smo jih opredelili kot tiste, ki zmorejo več na literarnem področju 

(širši nabor učencev) in v oklepaju zapisane številčne ocene, ki bi jih dobili ob preverjanju: 

- v razredu učiteljice Uak1: Uč9 (5), Uč5 (4), Uč7 (4), Uč8 (3), Uč14 (4), Uč16 (5);  

- v  razredu učiteljice Uak2: Uč20 (5), Uč25 (4), Uč27 (5), Uč30 (5) in Uč31 (ni reševala); 

- v razredu učiteljice Uak3: Uč50 (5), Uč37 (3) in Uč43 (3); 

- v razredu učiteljice Uak4: Uč51 (3), Uč56 (4), Uč57 (5);  

- v razredu učiteljice Uak5: Uč62 (5), Uč63 (5), Uč66 (4);  
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- v razredu učiteljice Uak6: Uč72 (5), Uč73 (3).  

Podčrtali smo šifro in oceno tistih učencev, ki smo jih zaznali kot učence, ki na literarnem 

področju zmorejo več, in sicer v recepcijski zmožnosti, ustvarjalnosti in motivaciji.  

V analizo preverjanja so bili vključeni tudi učenci, ki so pregledali svoje izdelke, prebrali 

povratne informacije učiteljic in s tem uzavestili, kaj bi bilo potrebno še dopolniti, nadgraditi ter 

si tako postavili osebni cilj za nadaljnje učenje.  

Ocenjevanje znanja je bilo pripravljeno po enakem postopku kot preverjanje znanja, le da smo 

izbrali drugi dve besedili. Rezultate ocenjevanja znanja, ki je bilo izvedeno v štirih razredih,  

predstavljamo kot analizo doseženih ciljev. Na osnovi izdelkov učencev – pisno ocenjevanje 

znanja in  analiz ocenjevanja učiteljev smo ugotovili naslednje: 

- Učenci brez težav prepoznajo navedenega avtorja ob besedilu.  

- Temo pesmi znajo prepoznati, kar dokazujejo z izpisom ključnih besedilnih signalov, prav 

tako prepoznjo glavne književne osebe. Ugotovitve znajo utemeljiti z izpisom podatkov iz 

besedila.  

- Učenci brez večjih težav določajo zaporedje dogodkov v zgodbi, polovica učencev tudi 

uspešno razvršča dogodke glede na vzročno-posledična in časovna razmerja.  

- V ocenjevanju se je pokazalo, da večina otrok zna navesti vsaj dve utemeljitvi, ki 

dokazujeta njihovo ločevanje realnega in domišljijskega besedila (slika 38a).  

 

Slika 38a: Utemeljitev učenke Uč2 

 

 

Slika 39: Navodilo za razlagalni spis v ocenjevanju 

znanja in zapis učenke Uč10 
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- V ocenjevanju so učenci pri tvorbi razlagalnega spisa dosegali boljše rezultate kot v 

preverjanju. Dokazovali so, v kolikšni meri znajo ubesediti čutnodomišljijske predstave 

književnih oseb in pojasniti razloge za ravnanje književnih oseb z utemeljevanjem v 

tvorjenjem besedilu. V ocenjevanju smo poenostavili navodila za zapis spisa, kar se je 

izkazalo kot uspešno. Učenci so tudi dokazali poznavanje besedilne vrste pismo, saj so 

vključili njegove osnovne elemente. Še vedno je v razlagalnih spisih primanjkovalo 

osebnega odziva, ki bi se odražal v izražanju čustvovanja in značajev. Primer navodil in 

zapisa je prikazan na sliki 39.  

- Povprečna ocena učencev, ki so bili vključeni v ocenjevanje, je bila 3,8, kar pomeni višjo 

oceno kot v preverjanju znanja. Ocene so se dvignile predvsem zaradi izboljšanja 

jezikovnega izražanja, boljšega izražanja razumevanja v razlagalnem spisu in zaradi boljšega 

utemeljevanja razlik med domišljijskim in realnim besedilom.  

- Večina učencev, ki smo jih opredelili kot učence, ki na literarnem področju zmorejo več, je 

svoje ocene ohranila (vsi, ki bi v preverjanju dobili oceno odlično) ali pa jih izboljšala.  

- Skupna ugotovitev vseh učiteljev je bila, da bi bilo potrebno v proces učenja in razvoja 

recepcijske zmožnosti v še večji meri vključevati naloge za urjenje tvorbe razlagalnih 

spisov ob premišljenih navodilih in s posebnim poudarkom na jezikovni pravilnosti. Z 

razlagalnim spisom lahko učitelj dobi informacije o vseh vidikih otrokove recepcijske 

zmožnosti.  

 

c) Analiza zbranih podatkov (polstrukturirani intervjuji z učitelji iz raziskovalne 

skupine) 

Po izvedbi drugega kroga akcijskega raziskovanja smo izvedli polstrukturirane intervjuje z 

učitelji v raziskovalni skupini. Preverjali smo, kako učitelji ocenjujejo odziv učencev na izvedene 

enote pouka književnosti, katera so nova spoznanja in preizkušene možnosti za izvajanje 

komunikacijskega modela pouka. Zanimale so nas dileme učiteljev, povezane z izvajanjem 

modela ter spoznanja, povezana s spremljanjem napredka posameznega učenca na literarnem 

področju in odkrivanje nadarjenih učencev. Polstrukturirani intervjuji so bili izvedeni v osebnem 

stiku po vnaprej pripravljenih splošnih opornih vprašanjih (Priloga 8). Primer dobesednega 

prepisa izjav enega učitelja je v prilogi 9.  

- Odziv učencev pri urah pouka književnosti, izvedenih v akcijski raziskavi 

Intervjuvanci so si bili enotni, da je bil v enotah pouk književnosti, izvedenih v akcijski 

raziskavi, odziv na uvodne motivacije zelo dober, učenci so uživali. Učitelj Uak2 to motivacijo 
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izpostavi tudi za fazo sprejemanja – branja in poslušanja besedila. Pet od šestih intervjuvancev je 

izpostavilo posledice predolgih motivacij, ki lahko pripeljejo do pomanjkanja motivacije in 

koncentracije v fazi poustvarjanja. Pri treh učiteljih (Uak1, Uak3 in Uak6) se je pojavilo mnenje, 

da so nekateri otroci bili nejevoljni, ko so dejavnosti bile povezane z večjo količino pisanja. V 

odgovorih štirih učiteljev (Uak1, Uak3, Uak5 in Uak6) smo zaznali dobro sprejeto organizacijo 

faze interpretacije z vnaprej pripravljenimi vprašanji, kar je vplivalo na zbranost učencev. Enak 

učinek doseže tudi t. i. izbira dejavnosti (samodiferenciacija), saj so vsi učitelji povedali, da so 

pri tem zaznali povečano motivacijo učencev. Po mnenju treh učiteljev (Uak1, Uak5 in Uak6) je 

bilo zaznati veliko navdušenje pri učencih ob obravnavi pesemskih besedil. Učitelj Uak3 

izpostavi še motivacijo učencev za branje in ukvarjanje z nagajivimi, humornimi besedili. 

Pogostost navedb posameznih pojmov, kod smo prikazali v preglednici 109. Ob posameznih 

opredelitvah učiteljev smo nakazali ključne kategorije, ki so podlaga za sklep.  

 

Preglednica 109: Stališča učiteljev o odzivih učencev na izvajanje pouka književnosti v okviru raziskave 
Učitelj: Uak1 Uak2 Uak3 Uak4 Uak5 Ua6 Skupaj: Kategorije  

Opredelitev odziva učencev: 

Učenci so uživali v motivacijah.  + + + + + + 6 MOTIVACIJA 

Učenci so motivirani v fazi branja in 

sprejemanja literarnega besedila.  

  +    1 MOTIVACIJA 

Zmanjkovalo jim je energije v fazi 

poustvarjanja.  

+ + + +  + 5 ČAS 

Pomanjkanje koncentracije v fazi 

poustvarjanja.  

+      1 ČAS 

Nejevolja zaradi prevelike količine pisanja. +  +   + 3 DRUGE 

ZMOŽNOSTI 

Dobro sprejeta metoda vprašanj v fazi 

interpretacije. 

+ + + + + + 6 METODE IN 

OBLIKE 

Zbranost pri interpretaciji, ko vprašanja 

postavljajo sami. 

+  +  + + 4 METODE IN 

OBLIKE 

Uživanje učencev ob dramatizacijah, kjer 

imajo možnost samostojnega načrtovanja in 

izvedbe. 

+   + +  3 METODE IN 

OBLIKE 

Povečana motivacija učencev, ko se jim 

ponudi izbira dejavnosti, motiva. 

+ + + + + + 6 IZBIRA 

Izbira naloge, ki je po oceni učenca najlažja 

(nekateri učenci). 

+     + 2 IZBIRA 

Navdušenje nad obravnavo pesniških 

besedil.  

  +  + + 3 MOTIVACIJA 

Privlačijo jih besedila, ki so »zafrkljiva« in 

začinjena z resničnim življenjem.  

  +    1 IZBIRA 

BESEDILA 

Hihitanje in bučen smeh ob branju 

Kosovirjev na leteči žlici.  

  +   + 1 IZBIRA 

BESEDILA 
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Sklep: Iz odgovorov učiteljev lahko razberemo, da je bil odziv učencev pri pouku književnosti 

dober, motivirajoč, da pa je potrebno časovno ustrezno načrtovanje količine dejavnosti za 

posamezne enote. Med bolje sprejetimi diferenciacijskimi ukrepi se izkazujeta ponujena izbira in 

samostojnost učencev v fazi interpretacije. Ugotavljamo, da na odziv učencev pri pouku 

književnosti vplivajo njihova motivacija za sprejemanje umetnostnega besedila, izbira besedila, 

izbira oblik in metod dela, čas, ki ga namenimo izvajanju dejavnosti pred in po branju, ter razvoj 

drugih sporazumevalnih zmožnosti (pisanja, poslušanja).  

- Nova spoznanja in možnosti, ki so jih za izvajanje komunikacijskega modela pouka 

književnosti učitelji odkrili z raziskavo in jih bodo v bodoče vnašali v pouk književnosti 

V preglednici 110 smo zbrali ključne pojme, ki nakazujejo spoznanja učiteljev o novih 

možnostih za izvajanje pouka književnosti z namenom razvoja bralne kompetence in spremljanja 

napredka. Vseh šest učiteljev je kot novo spoznanje omenilo to, da so preizkusili različnost 

motivacijskih dejavnosti, izbirnost poustvarjalnih nalog in organiziranje razprave učencev o 

prebrani knjigi, kakor tudi pisno preverjanje in ocenjevanje znanja. V zvezi s preverjanjem in 

ocenjevanjem sta dva učitelja (Uak2, Uak6) predlagala, da bi usmerjevalna vprašanja, ki bi 

učitelja vodila skozi postopek priprave, vnesli v model. Kot novo možnost so štirje učitelji videli 

tudi v organizaciji interpretacije s pomočjo vprašanj na listkih ali s pomočjo nedokončanih 

povedi. Eno od pogostejših spoznanj (Uak1, Uak3, Uak4, Uak5) se je izkazalo to, da je pri pouku 

književnosti možno prepuščati odgovornost učencem in jim dovoliti, da nekatere naloge sami 

načrtujejo in izvajajo.  

 

Preglednica 110: Stališča učiteljev o novih spoznanjih in možnostih za izvajanje pouka književnosti   
Učitelj: Uak1 Uak2 Uak3 Uak4 Uak5 Ua6 Skupaj:  Kategorije 

Opredelitev spoznanj in možnosti: 

Različnost motivacijskih dejavnost + + + + + + 6 RAZNOLIKOST 

DEJAVNOSTI 

Vprašanja za interpretacijo na listkih +   + + + 4 RAZNOLIKOST 

DEJAVNOSTI 

Izbirnost poustvarjalnih nalog + + + + + + 6 IZBIRNOST 

Razprava učencev o prebrani knjigi v 

obliki okrogle mize 

+ + + + + + 6 RAZNOLIKOST 

DEJAVNOSTI 

Ogromno preizkušenih možnosti za 

izvajanje diferenciacije glede na 

predznanje, zmožnosti, metode, oblike 

+  + +  + 4 DIFERENCI-

ACIJSKI 

UKREPI 

Vnaprej načrtovan opazovalni obrazec za 

spremljanje učencev 

 + + +   3 SPREMLJANJE 

NAPREDKA 
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Prepuščanje odgovornosti učencem – 

dovoliti jim, da sami načrtujejo, izvedejo 

+  + + +  4 DIFERENCI-

ACIJSKI 

UKREPI 

Načrtovanje področij spremljanja v sprotni 

pripravi 

+  + +   3 SPREMLJANJE 

NAPREDKA 

Pisno preverjanje in ocenjevanje znanja pri 

književnosti daje močno povratno 

informacijo o zmožnostih otrok.  

+  + +  + 4 POVRATNA 

INFORMACIJA 

Izvedba domačega branja tudi v 1. razredu +  +   + 3 RAZNOLIKOST 

DEJAVNOSTI 

 

Sklep: Sklepamo lahko, da so učitelji skozi izvedeno akcijsko raziskavo spoznali nove oblike in 

metode dela, raznolikost dejavnosti v posameznih fazah komunikacijskega modela poučevanja 

književnosti ter nove diferenciacijske ukrepe. Poleg tega so dobili uvid v možnosti za učinkovito 

spremljanje napredka učencev skozi ves proces.  

 

- Dileme učiteljev, ki se jim pojavljajo po izvedbi celotne raziskave 

Vsi učitelji (preglednica 111) so izrazili dilemo, ki je povezana s časom, ki je potreben za 

izvedbo vseh dejavnosti posamezne faze komunikcijskega modela, zato da je doživetje 

poglobljeno. Trije intervjuvanci so omenili dilemo v zvezi z dolžino besedila, ki ga učenci 

sprejemajo. Učitelj Uak2 je povedal naslednje: »Nekatera književna besedila so predolga in je za 

to potreben čas.«  S časom je povezana tudi dilema, ki kaže na razmišljanje o organizaciji pouka 

ukvarjanja z umetnostnim besedilom, ki bi ga po mnenju učitelja Uak2 bilo smiselno porazdeliti 

na več dni skozi ves teden, saj bi s tem preprečili pomanjkanje koncentracije in motivacije za 

fazo poglabljanje doživetja. V izjavah učiteljev je bilo zaznati tudi razmišljanje o tem, ali brati 

besedilo v celoti ali le odlomke, kar je posredno povezano s časom. To kaže na to, da je bolje 

izbirati manj besedil in te poglobljeno obravnavati. Skrb učitelja Uak6 je povezana s tem, kako 

omogočiti učencu priseljencu, da intenzivno in doživeto sprejme in poustvari literarno besedilo.  

 

 

 

 

 

 

 

Preglednica 111: Stališča učiteljev o dilemah glede izvajanega procesa pouka književnosti v času raziskave 
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Učitelj: Uak1 Uak2 Uak3 Uak4 Uak5 Ua6 Skupaj:  Kategorije 

Izražene dileme: 

Pomanjkanje časa za izvedbo vseh 

načrtovanih aktivnosti. 

+ + + + + + 6 ČAS 

Nekatera književna besedila so predolga.  + +   +  3 IZBIRA 

BESEDILA 

Obravnava le enega literarnega besedila 

na teden in  to bolj poglobljeno. 

+ +     2 IZBIRA 

BESEDILA,  

ČAS 

Ukvarjanje z enim besedilom v »enem 

kosu«, bolje bi bilo dejavnosti razporediti 

na cel teden.  

 +     1 ČAS 

Omogočanje razvoja domišljijskočutnih 

predstav učencem tujcem.  

     + 1 SPECIFIČNE 

SKUPINE 

UČENCEV 

 

Sklep: Na osnovi izraženih dilem učiteljev ugotavljamo, da je najpogostejša ovira pri izvajanju 

pouka književnosti po načrtu, ki smo ga izvedli v raziskavi, čas, ki je potreben za temeljito in 

poglobljeno ukvarjanje z literarnim besedilom. Poleg časa je zaznati še dileme, ki so povezane z 

izbiro besedila za sprejemanje in z omogočanjem sprejemanja besedila učencem priseljencem.  

 

- Spoznanja, povezana s spremljanjem napredka posameznega učenca na literarnem 

področju in odkrivanje nadarjenih učencev. 

Učitelj Uak1 poudarja, da so za spremljanje napredka ključna vnaprej načrtovana področja 

spremljanja. To mnenje delita tudi učitelja Uak2, Uak3. Učitelji so izpostavili pomen 

opazovalnih listov. Uak2 je povedal, da so mu »všeč spremljevalni/ocenjevalni list za sprotno 

beleženje branja, zaznavanja, interpretiranja in poustvarjanja pri posameznih učencih.«  Učitelj 

Uak6 je predlagal pripravo splošnega obrazca za spremljanje pomembnih elementov recepcijske 

zmožnosti v 1. VIO. Pomen povratne informacije, ki je povezana z načrtovanimi področji 

spremljanja, sta izpostavila učitelja Uak4 in Uak5. Prav tako je s področji spremljanja povezan 

proces odkrivanja učencev, ki zmorejo več, saj po mnenju učiteljev Uak1 in Uak3 le tako lahko 

zaznamo, kateri učenec zmore več. Porazdelitev stališč med učitelji prikazuje preglednica 112.  
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Preglednica 112: Stališča učiteljev o spremljanju napredka učencev in o odkrivanju nadarjenih učencev  
Učitelj: Uak1 Uak2 Uak3 Uak4 Uak5 Ua6 Skupaj:  Kategorije 

Spoznanja:  

Predstavljen model vsekakor omogoča 

natančno in sistematično spremljanje 

vsakega učenca.  

+ + + +  + 5 SISTEMATI-

ČNOST 

Ključno je, da si vnaprej določimo področja 

spremljanja.  

+ + +    3 PODROČJA 

SPREMLJANJA 

Sprotno spremljanje je omogočalo, da sem 

podajal učinkovito povratno informacijo.  

   + +  2 POVRATNA 

INFORMCIJA 

Če vnaprej poznam področja spremljanja 

in kriterije in mi je jasno, kaj želim 

zaznati, potem ni težav z odkrivanjem 

učencev, ki izstopajo.  

+  +    2 PODROČJA 

SPREMLJANJA 

 

Sklep: Proces sprotnega spremljanja napredka učencev so vsi učitelji opredelili kot potreben in 

izvedljiv po postopku, ki smo ga izvajali v raziskavi. Ključni elementi v procesu spremljanja so 

področja in kriteriji, ki omogočajo usmerjanje povratne informacije in zaznavanje posebnosti 

učencev, tudi tistih, ki zmorejo več.  

 

č) Analiza zbranih podatkov (fokusna skupina z učenci)  

Z namenom, da zaokrožimo raziskavo, smo želeli pridobiti še mnenja učencev o učnem procesu  

pri pouku književnosti, o njihovem zadovoljstvu, predlogih,  kakor tudi o trajnosti bralnih 

izkušenj, ki so jih pridobili ob izvajanju modela. S tem namenom smo v vseh zajetih razredih 

organizirali t. i. fokusne skupine, katerih namen je ugotavljanje stališč, mnenj, primerjanje 

utemeljitev in različnih pogledov na nekatere pojave (Klemenčič in Hlebec, 2007). Priporoča se 

optimalno število članov skupine, ki je 6–8 (prav tam), a smo se mi kljub temu odločili, da 

izvedemo fokusno skupino s celotnim razredom. Z izvajanjem in moderiranjem večje skupine ni 

bilo težav, razen v razredu učitelja Uak6, kjer je sodelovalo 26 učencev in smo morali biti zelo 

pozorni na to, da smo v razpravo vključili vse učence. Fokusna skupina z učenci je v vsakem 

razredu potekala približno 45 minut. Tako je bilo izvedenih šest fokusnih skupin s tretješolci, 

vprašanja smo prilagodili njihovemu razumevanju. Pogovor z učenci je bil strukturiran, izvedla 

ga je raziskovalka. Za lažje povezovanje so imeli učenci pred seboj svojo zbirko izdelkov s 

povratnimi informacijami, ki je nastala v procesu izvajanja raziskave. Pri vodenju pogovora smo 

si pomagali s spodaj navedenimi temami in serijo vprašanj:  
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Sklop: Uvod v pogovor  

- Na kaj pomislite, ko rečem pouk književnosti? Ali imate radi pouk književnosti? Če bi 

morali pouku književnosti dati številčno oceno, katero bi izbrali? Kaj vam je pri pouku 

književnosti všeč? 

Sklop: Povezava s posameznimi obravnavanimi umetnostnimi besedili v raziskavi 

- Katero besedilo vam je najbolj ostalo v spominu? Zakaj? Vam je bil kateri avtor posebej 

všeč? Katera dejavnost vas je zabavala? Česa niste marali? Ko vam povem naslov 

besedila, česa se spomnite? 

Sklop: Presoja  in samoocena lastnih dosežkov  

-  Ko prelistate svoje knjižice z izdelki, ki ste jih ustvarili pri pouku književnosti, kakšne 

občutke imate? Izberite en izdelek, na katerega ste še posebaj ponosni. Kateri izdelek bi 

najraje vrgli v koš? Zakaj? Katera dejavnost vam je ostala še posebej v spominu, kaj 

zanimivega ste počeli? Ko pogledate svojo zbirko izdelkov, ima vsak v njej tudi zapise 

učiteljice. Na kaj pomislite, ko jih prebirate? Vam je preverjanje in ocenjevanje pri pouku 

književnosti predstavljalo težave, ste bili zadovoljni? Oceni svoje delo pri pouku 

književnosti z oceno od 1 do 5.  

Sklop: Predstava otrok o pouku književnosti 

- Če bi vi bili učitelji, kako bi izgledal pouk književnosti? Kaj bi bilo drugače? Kaj vas 

sedaj moti? Kaj bi želeli, da učitelj naredi drugače? Kako ti je všeč to, da ti učitelj 

sporoči, kako si uspešen?  

Podatke, pridobljene s fokusnim intervjujem, smo tudi zapisali. Na tem mestu predstavljamo 

zgolj povzetke fokusne skupine, transkripcija je v prilogi (Priloga 10). Zbrani podatki v fokusnih 

skupinah so pokazali, da učenci pozitivno doživljajo pouk književnosti, da relativno visoko 

ocenjujejo svoje zmožnosti in da je njihova predstava o pouku književnosti zelo jasna, vključuje 

tudi predloge za spremembe. Z analizo podatkov, zbranih v fokusni skupini, ne želimo 

posploševati ugotovitev na celotno populacijo tretješolcev, temveč želimo dobiti vpogled v 

razmišljanje učencev o pouku književnosti in spremljanju njihovega napredka.  

 

- Povezovanje pouka književnosti  

Učenci povezujejo pouk književnosti s tremi kategorijami pojmov: knjižnica, znanje in knjižni 

govor. Največkrat so povedali, da pouk književnosti povezujejo z branjem, knjigami, knjižnico, 

knjižničarko in izbiro knjig. Sledijo izjave, ki kažejo na povezovanje pouka književnosti z 
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branjem v najširšem pomenu, in sicer znanje, pameten človek, izvemo več. Pogosteje se 

pojavljajo tudi povezave s knjižnim jezikom, slovenskimi besedili in knjižnim govorom.  

- Odnos do pouka književnosti 

Odgovore otrok na vprašanje, ali jim je všeč pouk književnosti, smo združili v dve kategoriji: 

veselje do branja in odpor zaradi pisanja. Večina otrok pove, da imajo radi pouk književnosti, 

ker imajo radi pravljice, ker radi berejo, ker obožujejo knjige. Pogosta je tudi pojasnitev tega, 

kdaj jim je pouk všeč in to je takrat, ko ni preveč pisanja (ni mi všeč, ker dosti pišemo; ni mi všeč 

pisanje …). Ko morajo učenci oceniti pouk književnosti s številčno oceno od 1 do 5, prevladuje 

ocena 5, povprečna ocena, ki jo je podelilo 90 otrok, vključenih v fokusne skupine, je 4,48. Kljub 

temu je nekaj otrok, ki so pouku književnosti podelili oceno 1 ali 2 (3 učenci). Med dejavnostmi, 

ki jih otroci opredelijo kot njim ljube pri pouku književnosti, prevladujejo vrstniško sodelovanje 

pri ukvarjanju z umetnostnim besedilom (rada imam, ko se pogovarjamo o knjigi; … ko se s 

sošolci pogovarjamo o pravljici; … odgovarjanje na vprašanja, ki jih postavijo sošolci), 

domišljijske dejavnosti (si izmislim svoje ideje; izmišljanje zgodbic) in dejavnosti, povezane z 

vrsto besedila (zanimiva, smešna, dolga besedila).  

- Priljubljenost obravnavanih besedil in avtorjev 

Učenci so zelo izrazito izpostavili, da jim je najbolj ostalo v spominu besedilo Svetlane 

Makarovič Kosovirja na leteči žlici. Med utemeljitvami, zakaj to besedilo, so navajali, ker »sta 

smešna in zabavna, ker sta pogumna«. Kot naslednjo najpogosteje navajano besedilo je B. Š. 

Žmavc Smehasta pesem. Ko razvrstimo odgovore in utemeljitve otrok, ugotovimo, da so 

besedila, ki so se jim priljubila, tista, ki so zabavna, nagajiva, smešna, zato smo oblikovali 

kategorijo humor v umetnostnih besedilih (kot nagajivega so označili Škrata Kuzmo, Jure kvak 

kvak pa je smešen). Nekaj otrok je kot besedilo, ki jim je všeč, izpostavilo Moj dežnik je lahko 

balon, vendar je zanimivo, da so drugi večkrat povedali, da jim to besedilo ni všeč, ker ni 

smešno, ker ni bilo napeto in ker v njem ne nastopajo fantje. Naslednja kategorija besedil, ki smo 

jo oblikovali, so pesemska besedila (Resni ljudje, Smehasta pesem, Strelovod za jezo). 

Naslednjo skupino priljubljenih besedil predstavljajo pravljice, in sicer Vžigalnik, Punčka v travi, 

Cesarjeva nova oblačila …, zato smo tretjo kategorijo poimenovali pravljice. Med avtorji 

umetnostnih besedil, ki so jih učenci izpostavili kot tiste, ki so jim najbolj všeč, je najpogosteje 

omenjena Ela Peroci (ker je napisala Moj dežnik je lahko balon; ker je slovenska pisateljica). 

Sledijo ji Bina Štampe Žmavc (ker dela dobre rime), Tone Pavček (ker uporablja smešne besede, 

vedno si izmisli nekaj novega …) in Svetlana Makarovič (ker je napisala Kosovirja).  
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- Priljubljenost dejavnosti pri pouku književnosti 

Učenci so navedli ogromno različnih dejavnosti, ki so jih izvajali v času akcijske raziskave. Iz 

njihovih odgovorov smo razbrali 24 različnih aktivnosti, do katerih so se opredelili. Tiste, ki jim 

niso všeč oz. jih ne marajo, so branje dolgih besedil, podčrtovanje in pisanje odgovorov na 

vprašanja. Med priljubljenimi dejavnostmi najpogosteje izpostavljajo igro vlog, igro »Activity«, 

strip in domišljsko pisanje.  

- Priklic umetnostnega besedila 

V pogovoru z učenci smo jim kot iztočnice navajali naslove besedil, ki so jih v posameznem 

razredu obravnavali. Želeli smo ugotoviti, katere besedilne signale so si najbolj vtisnili v spomin. 

Na osnovi odgovorov učencev smo ugotovili, da se navezujejo na pet skupin signalov, ki smo jih 

mi poimenovali kategorije. Ob nekaterih besedilih učenci naštevajo dogodke/dogajanja iz 

besedila (Škrat Kuzma, Medved Pu, Ljubezenska za dečke/Ljubzenska za deklice), osebe in 

njihove značaje (Jure kvak kvak, Palčica, Reklama, Kosovirja na leteči žlici, Punčka v travi, 

Možic na strehi), temo besedila (Cesarjeva nova oblačila). Ob mnogih besedilih pa so se učenci 

spomnili na dejavnosti, ki so bile pri pouku književnosti izvajanje ob besedilu (Strelovod za 

jezo, O tem, kako je smetnjak postal oblak, Moj dežnik je lahko balon, Zdravilo, Coprnica 

Zofka).  

- Presojanje lastnih dosežkov in samoocenjevanje 

Učenci so ob pregledu svojih dosežkov in ob prebiranju učiteljeve povratne informacije opisovali 

svoje občutke. Podali so odgovore, ki so povezani s povratno informacijo, vezano na 

pravopisne napake (npr. Jaz se spomnim na to, da moram bolj misliti na veliko začetnico in 

ločila), povratne informacije, povezane s pohvalami. Med načini podajanja informacij so 

učenci  izpostavili, da jim je najbolj všeč, ko jim učiteljica pod izdelek napiše komentar (Všeč mi 

je, ko učiteljica spodaj napiše, kaj je dobro), radi imajo tudi pohvalo pred celim razredom, 

dvakrat pa se je pojavilo mnenje, da jim ocene niso všeč. Veliko učencev je preverjanje in 

ocenjevanje ocenilo kot težko in pri tem so še posebej izpostavili tvorbno nalogo, kjer je bilo 

treba zapisati razlagalni spis. Ko smo učence povprašali, kakšno oceno bi pripisali svojemu delu 

in znanju književnosti, so se po mnenju učiteljev v večini primerov ocenili realno. V dveh 

fokusnih skupinah so se učenci precenjevali. Razlogi, ki so jih pripisali izbiri nižje ocene, so bili 

največkrat povezani z jezikovno slovnično pravilnostjo (delam slovnične napake) in s tehniko 

branja (ne berem gladko). Zanimivo je, da sta dva učenca, ki sta bila prepoznana kot tista, ki na 

literarnem področju zmoreta več, sebi prisodila oceno 1 (z razlogom, ker grdo piše in mu vedno 

zmanjkuje časa) in oceno 4 (z razlago, da dela preveč vejic).  
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- Predstave otrok o pouku književnosti 

Učenci so odgovarjali na vprašanje o tem, kako bi izgledal pouk književnosti, če bi oni bili 

učitelji. Njihove odgovore smo združili v tri kategorije. Največ predlogov otrok je bilo vezanih 

na (sporazumevalne) dejavnosti (pisanje, branje, poslušanje, bralni kotički, igra vlog, risanje), 

sledijo predlogi, vezani na izbiro besedila (Brali bi pravljice, ki si jih želi več otrok v razredu. 

Brali bi samo zabavne pravljice. Učencem bi dali različna besedila, da si sami izberejo, kaj bodo 

brali). Naslednja skupina predlogov je vezana na vrstniško sodelovanje (Brali bi in spraševali 

drug drugega). Kot zadnjo skupino pa vidimo predloge, vezane na preverjanje in ocenjevanje 

(lahki testi, skupinsko preverjanje, učiteljica naj pove rešitev).  

 

6.8 Dopolnitev predlaganega modela 

 

Pred izvajanjem akcijske raziskave smo na osnovi ugotovitev kvantitativne raziskave in 

opazovanja pouka razvili model razvoja bralne kompetence pri različnih učencih od faze 

načrtovanja preko spremljanja do vrednotenja (poglavje 5 v empiričnem delu). V dveh krogih 

akcijske raziskave smo ga s šestimi učitelji tudi preizkusili in evalvirali. Temeljni cilj uvajanja 

modela je spremljanje razvoja bralne in recepcijske zmožnosti pri učencih ter spremljanje 

učinkov modela na izvajanje pouka književnosti 1. VIO.  

Predlagan model smo evalvirali ob vsakokratnem načrtovanju vseh 56 učnih enot. Ocenjujemo,  

da so vsi elementi ustrezno postavljeni v t. i. učni krog, zato jih ne bomo spreminjali.  

a) Širše načrtovanje  učnega procesa 

b) Učni cilji – načrtovani dosežki, kriteriji uspešnosti, področja spremljanja 

c) Nove učne – bralne izkušnje, dogodki 

d) Razvoj učenja/recepcijske zmožnosti 

e) Sprotno preverjanje 

f) Zaključek učnega kroga. 

Podatki, zbrani z intervjuji z učitelji, so pokazali na posebno vrednost usmerjevalnih vprašanj, ki 

smo jih  umestili v vsakega od elementov in lahko služijo učitelju kot opomnik. Nekaj učiteljev 

je predlagalo dopolnitev modela v elementu Zaključek učnega kroga, in sicer v elementu 

preverjanje in ocenjevanje. Predlagali so, da bi v model umestili vprašanja, ki bi učitelju 

pomagala pri pripravi preverjanja ali ocenjevanja znanja. Ker so učitelji iz akcijske raziskave 
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največkrat omenjali pomen usmerjevalnih vprašanja za izvajanje pouka, smo oblikovali opomnik 

za učitelja (shema 31), ki služi kot dopolnilo modela. V opomniku smo ohranili večino vprašanj 

iz predloga, saj smo skozi akcijsko raziskavo potrdili njihovo smiselnost, nekaj vprašanj pa smo 

dodali (v opomniku zapisana s krepko pisavo). Razlog za dodajanje vprašanj je večkrat omenjena 

slabost izvajanja procesa: čas za dejavnosti pred in med branjem ter po njem (npr. Ali imamo 

dovolj časa za poglabljanje doživetij?). Dodali smo tudi vprašanja, povezana s spremljanjem in 

uporabo informacij, zbranih s spremljanjem. Skozi raziskavo smo namreč ugotavljali, da je 

izrednega pomena to, da vemo, v kateri fazi komunikacijskega modela želimo v posamezni enoti 

informacije o učenčevem razumevanju, zaznavanju, sprejemanju besedila. Torej je pomembno 

vedeti, kdaj in kako bomo pridobivali informacije o razvoju recepcijske zmožnosti. Vsako 

besedilo namreč prinese drugo vrsto besedilnih signalov, razmerij med književnimi besedami in 

da bi le-to povezali z razvojno stopnjo in pomenskim poljem učencev, je ključno načrtovati, 

katere informacije želimo. To omogoča tudi usmerjanje povratne informacije. V opomnik smo 

dodali vprašanja, povezana s procesom preverjanja in ocenjevanja, ker so to predlagali učitelji. 

Vprašanja, povezana s fazo vrednotenja, so usmerjena v razmislek o tem, ali bo preverjanje in 

ocenjevanje povezano s predhodnim procesom, o kriterijih, zahtevnosti, točkovanju, povratni 

informaciji.  

Povezave med posameznimi elementi in vprašanji so nakazane s puščicami, kar kaže na to, da so 

elementi med seboj povezani, da jih je treba fleksibilno prilagajati procesu in učencem, občasno 

katero od faz tudi ponoviti (npr. sprotno spremljanje), če delo oz. rezultati tako pokažejo.
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Shema 30: Opomnik za učitelja v procesu načrtovanja, izvajanja, spremljanja in vrednotenja pri pouku 

književnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠIRŠE NAČRTOVANJE, POVEZAVA Z UČNIM NAČRTOM 

Katera znanja, spretnosti so za razvoj kompetence v tem obdobju 

potrebna? 

Kakšne izkušnje učenci že imajo?  

 

UČNI CILJI – načrtovani dosežki, kriteriji uspešnosti, področja 

spremljanja,  

Kaj bodo učenci ob zaključku enote znali, naredili, dokazali? 

Katera znanja, spretnosti in veščine bodo razvili? 

Po katerih kriterijih uspešnosti bomo spremljali in preverjali napredek?  

 

NOVE UČNE - BRALNE IZKUŠNJE, DOGODKI  
S katerimi dejavnostmi bomo dosegali načrtovane cilje? 

Kakšne so razlike med učenci? 

Katere diferenciacijske ukrepe predvidevamo, v kateri fazi 

komunikacijskega modela? 

Kako bomo poskrbeli za ustrezno zahtevnost pouka za vse učence?  

Koliko časa bomo potrebovali? 

RAZVOJ UČENJA / RECEPCIJSKE ZMOŽNOSTI 

Ali dejavnosti in strategije omogočajo dovolj poglobljen pouk za vse 

učence? 

Ali imamo dovolj časa za poglabljanje doživetij? 

Ali smo dobili informacije o razvoju učenja posameznega učenca?  

Kdaj in kako bomo pridobivali informacije o razvoju recepcijske 

zmožnosti? 

 

SPROTNO SPREMLJANJE/PREVERJANJE 

Kateri učenci izstopajo, kateri učenci imajo težave? Kako to vemo? 

Ali so imeli vsi učenci priložnost za dokazovanje razumevanja, 

interpretacije in poustvarjanje besedila? 

Kateri cilji so doseženi, kateri ne?  

Katere cilje, strategije, dejavnosti bomo načrtovali za naslednjo enoto? 

 

UČNI CILJI – načrtovani dosežki, kriteriji uspešnosti, področja 

spremljanja 

Ali smo učne cilje dosegli? 

Ali so znanja  in spretnosti dovolj razviti, da začnemo proces 

vrednotenja? 

 

ZAKLJUČEK UČNEGA KROGA 

Kako in katera znanja, spretnosti in veščine bomo preverili in kaj 

ocenjevali? Ali smo izbrano razvijali in utrjevali?   

Po katerih kriterijih bomo vrednotili znanje? 

Kakšna bo zahtevnost nalog? 

Kako bomo naloge točkovali? 

Kako bomo učencem podali povratno informacijo? 

Kakšen je napredek v smeri razvoja kompetenčnih znanj pri 

posameznem učencu? 

V kaj bo usmerjeno nadaljnje načrtovanje in izvajanje?  
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Med predlogi učiteljev za dopolnitev modela se je pojavila pobuda za pripravo splošnega obrazca 

za spremljanje pomembnih elementov recepcijske zmožnosti v 1. VIO. Da bi ta predlog 

realizirali, smo pripravili predlog spremljevalnega obrazca (preglednica 113), ki bi ga lahko 

učitelj uporabil za spremljanje razvoja recepcijske zmožnosti učenca v 1. VIO. V obrazcu smo 

zajeli tiste rubrike, ki pokrivajo definicijo recepcijske zmožnosti (Kordigel Aberšek, 2008), 

dodali smo potrebne elemente iz opredelitve bralne kompetence - znanje, spretnosti, stališča 

(Ivšek, 2005) in se navezali še na ocenjevalno lestvico za literarno področje (OLNADLIT) ter 

prilagodili nekatere trditve, ki pokrivajo področje motivacije in ustvarjalnosti. Nekatere trditve v 

obrazcu smo povzeli po definiciji literarne nadarjenosti I. Sakside (2014 po Juriševič, 2012).  

Posamezne rubrike v obrazcu bi bilo potrebno fleksibilno uporabljati, saj je sledenje 

posameznemu elementu mogoče glede na izbrano besedilo in njegove značilnosti. Uporabnost 

tega obrazca bi bilo potrebno preizkusiti in evalvirati v nadaljnjih raziskavah.  

 

Preglednica 113: Predlog obrazca za spremljanje elementov recepcijske zmožnosti v 1. VIO 
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Učenec je motiviran za branje vseh vrst umetnostnih besedil.       

Učenec  vztraja v literarni dejavnosti.      

Učenec prepozna dogajalni prostor, književno osebo, dogajanje, pripovedne strukture.      

Učenec ustvari  domišljijskočutno predstavo dogajalnega prostora, književnih oseb, dogajanja, 

pripovedne strukture. 

    

Učenec odkrije vrata za identifikacijo (zmožen je uporabiti  podobnosti med seboj in književno 

osebo).  

    

Učenec zazna/razume/vrednoti perspektive književnih oseb v književnem besedilu.     

Učenec zazna razpoloženje v besedilu.      

Učenec prepozna literarno formo.      

Učenec utemelji literarnovedni izraz.      

Učenec zazna motive za ravnanje književnih oseb.      

Učenec povezuje motive.      

Učenec tvori kompleksne povedi, uporablja raznoliko besedišče.      

Učenec literarnokritično misli (zna primerjati, vrednotiti, argumentirati).      

Učenec ima inovativne, drugačne ideje glede razlage pomena besed.     

Učenec tvori razlagalno besedilo (dokaže razumevanje, osebni odziv, jezikovno pravilnost).     

Učenec tvori poustvarjalno besedilo (ustvarjalni elementi – fluentnost, fleksibilnost, inovativnost, 

osebni odziv, jezikovna pravilnost). 

    

Učenec samozavestno govori  pred javnostjo/v javnosti pred publiko.      
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Model povezuje učni načrt in v njem priporočen komunikacijski model poučevanja književnosti s 

sprotnim spremljanjem učencev pri razvoju bralne kompetence na literarnem področju. Na 

osnovi zbranih podatkov smo model preizkusili in dopolnili z opomnikom za učitelje. Ugotavljali 

smo tudi odzivanje otrok na posamezne elemente modela s poudarkom na njihovem sprejetju 

spremljanja, povratnega informiranja in sonačrtovanja ciljev in kriterijev. Učinkovitost modela 

smo preverili v 56 učnih krogih in njegove učinke merili preko sprotnih priprav učiteljev z vsemi 

elementi, ki jih model priporoča, izdelkov učencev, opazovalnih listov, intervjujev z učitelji in 

učenci. Končni cilj modela je bil dvig kakovosti pouka književnosti s poudarkom na 

sistematičnem spremljanju razvoja recepcijskih zmožnosti učencev (posebej, tistih, ki zmorejo 

več). Želeli smo poiskati didaktične rešitve za nevralgične točke, ki so se pokazale v analizi 

stanja v prvem in drugem delu empirične raziskave.  

 

6.9 Ugotovitve kvalitativne akcijske raziskave in odgovori na raziskovalna vprašanja 

 

Z akcijsko raziskavo smo v praksi preizkušali model za razvoj bralne zmožnosti na literarnem 

področju v 1. VIO v obliki učnega kroga. Model je bil zasnovan na izhodiščih komunikacijskega 

modela poučevanja književnosti, načelih formativnega spremljanja in konceptu odkrivanja in 

dela z nadarjenimi učenci.  

 

Za namene preizkušanja učnih krogov modela smo izvedli 56 učnih enot pouka književnosti v 

šestih razredih. Ugotovitve so predstavljene po raziskovalnih vprašanjih, ki smo si jih postavili 

pred izvedbo raziskave. Ugotovitev ne posplošujemo na celotno populacijo, ampak želimo na 

podlagi zbranih podatkov ovrednotiti predlagan model in iskati rešitve za pomanjkljivosti in 

odgovore na vprašanja, povezana s kakovostnim izvajanjem pouka književnosti in spremljanjem 

napredka. Seveda pa računamo na prenosljivost ugotovitev po analogiji, kot ta proces poimenuje 

J. Vogrinc (2007, 52), saj ocenjujemo, da so konkretne situacije v razredih in njihovi opisi 

razrešili številne dileme in izboljšali poučevanje.  

 

V prvem sklopu raziskovalnih vprašanj, ki so se nanašala na delo v akcijski raziskavi, 

smo želeli ugotoviti, kateri so temeljni difrenciacijski ukrepi, ki omogočajo spremljanje 

učenčevega napredka v razvoju bralne zmožnosti na literarnem področju (raziskovalno 

vprašanje 6.1). Ugotovili smo:  



 

514 

 

- da so učinkoviti diferenciacijski ukrepi pri pouku književnosti v 1. VIO povezani s 

prilagajanjem učnega procesa zmožnostim, interesom in profilom učenja, če uporabimo 

klasifikacijo diferenciacijskih ukrepov po A. Tomilson (1999); 

- da so učinkoviti diferenciacijski ukrepi pri pouku književnosti tisti, ki ustvarijo inovativno 

atmosfero v razredu, omogočajo pestro in spodbudno ponudbo učnih situacij (Saksida, 

1997);  

- da je pouk književnosti v 1. VIO učinkovit, če diferenciramo vsebine, dejavnosti, učne 

materiale, rezultate, strategije poučevanja, tempo, količino pomoči, oblikovanje skupin, 

domače naloge in načine preverjanja in ocenjevanja, kar priporoča F. Nolimal (2014 po 

Westwood, 2007); 

- da je spremljanje napredka v razvoju bralne kompetence možno edino z načrtnim, 

sistematičnim in poglobljenim načrtovanjem učnega procesa; 

- da je za učinkovitost pouka književnosti potrebna fleksibilnost, inovativnost in domiselnost 

učitelja (Saksida, 1997). 

Na osnovi zbranih podatkov v prvem in drugem krogu akcijske raziskave smo izvedli 

kvalitativno analizo ključnih kod na področju diferenciacijskih ukrepov in spremljanju 

napredka. Ugotovljeno je bilo, katere so ključne kategorije na področju diferenciacije pri 

pouku književnosti (preglednica 114). Med diferenciacijskimi ukrepi so se najpogosteje 

izvajali in izkazali kot učinkoviti: izbira besedila, dejavnosti, pripomočkov ali celo 

poustvarjalnih aktivnosti; prilagajanje strategij in metod poučevanja oz. obravnave literarnega 

besedila, fleksibilno oblikovanje skupine. V preglednici 114 smo kategorije podkrepili z opisi 

iz analize.  V večini primerov se mnenja učiteljev nanašajo na to, da diferenciran pouk 

pomeni tudi dvig zahtevnosti pouka. Pri diferenciacijskih ukrepih, ki so povezani s 

spodbujanjem razvoja bralne kompetence pri učencih, ki zmorejo več, se je izkazovalo, da je 

treba spodbujati njihovo samostojnost, jim omogočati razvoj odgovornosti ter prepuščati 

učencem iniciativo pri izbiri besedil, dejavnosti, pripomočkov, časa. Kadar se osredotočimo 

na spodbujanje samostojnosti učencev, ki zmorejo več, je treba omeniti še področja tega 

spodbujanja. C. R. Stefanou idr. (2004, 101) razdelijo samostojnost učencev na organizacijsko 

samostojnost učenca (pravila, sedežni red, izbira sošolcev za skupinsko delo, izbira 

evalvacijskih procedur, datumov za ocenjevanje), procesno samostojnost (izbira načina dela, 

načina predstavitve dosežkov) ter na kognitivno samostojnost (razprave o pristopih in 

strategijah, iskanje več rešitev za problem, samostojno reševanje problemov s podporo oz. z 

'odranjem', popravljanje in reflektiranje napak, dajanje povratnih informacij, oblikovanje 
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osebnih ciljev na osnovi interesov, razprava o idejah, spraševanje). S spodbujanjem 

organizacijske samostojnosti učitelj vpliva na učenčevo počutje v razredu, s spodbujanjem 

procesne samostojnosti vzpodbudi udeležbo in udejstvovanje učenca v procesu učenja, a s 

kognitivno samostojnostjo spodbudi poglobljeno razmišljanje učenca.  

 

Preglednica 114: Kategorije diferenciacijskih ukrepov in sprotnega spremljanja  

Področje Kategorije Opisi 

Diferenciacijski 

ukrepi 

Izbira 

Dejavnosti 

Raznolika besedila 

Strategije poučevanja 

Oblikovanje skupin 

Iniciativa učencev 

Zahtevnost pouka 

Metode in oblike 

- Delo v sodelovalnih skupinah pri interepteraciji besedila. 

- Izbira dejavnosti v fazi poustvarjanja prebranega 

besedila. 

- Organizacija vrstniškega dela. 

- Učenci predlagajo nadaljne aktivnosti . 

- Strategije. 

- Diferenciacija zahtevnosti, oblik in metod dela, zaznavni 

stili, zahtevnosti, izbire dejavnosti (samodiferenciacija) 

in medija. 

Spremljanje 

napredka 

Načrtovanje 

Področja spremljanja 

Jasnost ciljev 

Refleksije 

Vpogled v razumevanje 

Čas 

- Načrtno spremljanje. 

- Področja spremljanja morajo biti jasna. 

- Načrtovanje ciljev in kriterijev uspešnosti. 

- Reflektiranja izvedenih bralnih dogodkov. 

- Globlji vpogled v razumevanje prebranega. 

- Vnašanje inovativnih domišljijskih elementov v 

domišljijske spise. 

- Čas za načrtovanje.  

 

Na področju spremljanja napredka učencev v razvoju bralne in recepcijske zmožnosti se je kot 

ključno izkazalo, da je potrebno načrtno in sistematično spremljanje. Le-to se začne z 

razjasnitvijo področij spremljanja že v fazi načrtovanja. Ključnega pomena so tudi jasni in 

operativni cilji za vsako posamezno enoto, zato da bi lahko spremljali učinkovitost in napredek. 

V proces načrtovanja se morajo vključevati tudi učenci, in sicer s sooblikovanjem področij in 

kriterijev, z refleksijami, povratno informacijo. Sprotno spremljanje učitelju omogoča globlji 

vpogled v učenčeve recepcijske zmožnosti. Vsako poglobljeno ukvarjanje z besedilom in 

poglobljeno spremljanje razvoja recepcijske zmožnosti terja veliko strokovnega premisleka in 

načrtovanja, kar je povezano s časom, kar učitelji označujejo kot obremenitev.  
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V drugem sklopu raziskovalnih vprašanj, ki so se nanašala na delo v akcijski raziskavi, 

smo želeli ugotoviti, katere elemente pouka književnosti so učitelji na osnovi akcijskega 

raziskovanja spremenili, izboljšali (raziskovalno vprašanje 6.2).  

 

Ugotovili smo: 

- da se je spremenilo načrtovanje (učiteljeva strokovna priprava na pouk, sprotno 

načrtovanje pouka); 

- da so se povezali cilji z dejavnostmi; 

- da se je omogočilo več samostojnega dela učencem;  

- da se je razmišljajo o taksonomskih ravneh pouka; 

- da se je spremljanje začelo izvajati načrtno in po vnaprej jasnih področjih spremljanja; 

- da načrtno delo in spremljanje omogočata odkrivanje učencev, ki zmorejo več.  

Na osnovi zbranih podatkov smo izvedli kvalitativno analizo ključnih kod na področju. 

Ugotovljeno je bilo, katere so ključne kategorije na področju sprememb poučevanja književnosti 

(preglednica 115). Učitelji so izpostavljali spremembe na področju načrtovanja (sprotno 

načrtovanje, strokovna priprava, načrtovanje diferenciacije in spremljanja), kar je tudi podaljšalo 

čas načrtovanja. Sporočali so tudi o spremembah na področju strategij poučevanja, ki so postale 

raznolike, okrepilo se je vključevanje metakognitivnih strategij, alternativne metode pri 

obravnavi domačega branje ter dejavnosti, namenjene diferenciaciji. Analiza podatkov je 

pokazala spremembe na področju dosežkov otrok, ki so se zrcalile preko na novo uvedenih 

načinov ocenjevanja, zbirke izdelkov učencev in preko dosežkov, ki so izkazovali znanje 

učencev na več taksonomskih ravneh. Četrto področje sprememb je sistematično spremljanje 

napredka na posameznih področjih in učinkovita povratna informacija. Učitelji so navajali tudi 

spremembe v procesu dela z učenci, ki na literarnem področju zmorejo več, in sicer so postali 

pozornejši na njihova čustvovanja in motivacijo, sproti so spremljali njihove dosežke in jim 

prepuščali več samostojnosti ter možnosti za razvoj odgovornosti.  
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Preglednica 115: Kategorije sprememb poučevanja 

Področje 

spremembe 

Kategorije Opisi 

Načrtovanje  Sprotno načrtovanje 

Strokovna priprava učitelja 

Načrtovanje diferenciacije 

Načrtovanje spremljanja 

Čas 

- Pri načrtovanju pouka književnosti razmišljati o 

diferenciacijskih ukrepih. 

- Sistematično povezovati cilje z dejavnostmi. 

- Načrtovanje področij spremljanja v sprotni pripravi. 

- Branje in razumevanje učnega načrta. 

- Vedno lastna strokovna priprava in umestitev bralnega 

dogodka v širši okvir. 

Strategije 

poučevanja 

Raznolike strategije 

Metakognitive dejavnosti 

Alternativne metode 

Izbirnost 

Diferenciacijski ukrepi 

- Reflektiranje opravljenih dejavnosti ter razvoj 

metakognitivnih zmožnosti. 

- Učitelje vodi in usmerja ter pripelje do cilja. 

 

Dosežki 

učencev 

Načini preverjanja in 

ocenjevanja 

Vodenje zbirke dosežkov 

učencev 

Višje taksonomske ravni 

- Pisno preverjanje in ocenjevanje. 

- Začel pouk književnost izvajati na dovolj visoki 

zahtevnostni ravni. 

- Znajo navesti utemeljitvi, ki dokazujeta njihovo 

poznavanje pojmov.  

- Temo pesmi znajo prepoznati, prepoznajo navedenega 

avtorja, knjižno osebo ob besedilu. 

- Ugotovitve znajo utemeljiti z izpisom podatkov iz 

besedila. 

- Tvorijo razlagalni spis.  

Sprotno 

spremljanje 

Sistematičnost 

Področja spremljanja 

Povratna informacija 

- Pomen povratne informacije, ki je povezana z 

načrtovanimi področji spremljanja. 

- Ključna, vnaprej načrtovana področja spremljanja. 

- Učinkoviteje dajali povratno informacijo učencem. 

Delo z učenci, 

ki na 

literarnem 

področju 

zmorejo več 

Spremljanje čustvovanja 

Samostojnost 

Recepcijska zmožnost 

- Preko razlagalnega spisa lahko učitelj dobi informacije o 

vseh vidikih otrokove recepcijske zmožnosti. 

- Prepuščati odgovornost učencem, naloge sami načrtujejo 

in izvajajo.  

- Naloge sami načrtujejo in izvajajo.  

 

V tretjem sklopu raziskovalnih vprašanj, ki so vodila akcijsko raziskavo, smo želeli 

ugotoviti, kakšni so odzivi učencev na spremljanje lastnih dosežkov pri pouku književnosti 

(raziskovalno vprašanje 6.3). Ugotovili smo: 



 

518 

 

- da učenci pri pouku književnosti svoje dosežke povezujejo s povratno informacijo, 

vezano na pravopisne napake ter s povratnimi informacijami, povezanimi s pohvalami;  

- da je učencem najljubši način podajanja povratnih informacij učiteljev komentar;  

- da učenci svoje dosežke na literarnem področju relativno realno ocenjujejo;  

- da učenci spremljanje lastnih dosežkov povezujejo z jezikovno slovnično pravilnostjo in s 

tehniko branja.  

 

Na osnovi zbranih podatkov s fokusnimi skupinami z učenci smo ugotovili, da so povratne 

informacije učiteljev pogosteje usmerjene v jezikovno in slovnično pravilnost kot pa v 

recepcijsko zmožnost, kar lahko posredno razberemo iz odgovorov otrok, prav tako to 

povezujemo z vsebino povratnih informacij v izdelkih učencev v raziskavi. Usmerjenost 

povratne informacije samo v jezikovno ustreznost ni ustrezna, saj ne sledi ciljem književnega 

pouka. Predvidevamo, da učitelji to počnejo, ker je na jezikovne napake lažje opozarjati, kot pa s 

povratno informacijo usmerjati razvoj recepcijske zmožnosti. Odgovori učencev so pokazali, da 

povratno informacijo sprejemajo pozitivno in dobronamerno, da na osnovi le-te spreminjajo 

svoje ravnanje.  

 

Na raziskovalno vprašanje RV6, ki sprašuje, ali se ugotovitve sistematičnega spremljanja 

dela potencialno nadarjenih učencev v okviru izvajanja oblikovanega didaktičnega modela 

v prvem VIO skladajo z ugotovitvami procesa evidentiranja nadarjenih učencev in s tem s 

številom identificiranih nadarjenih na literarnem področju v 4. razredu, lahko odgovorimo 

delno pritrdilno.  

 

Po izvedbi akcijske raziskave in po postopku evidentiranja učencev, ki na literarnem področju 

zmorejo več, smo spremljali postopek evidentiranja (ocenjevanje z ocenjevalnimi lestvicami) na 

posameznih šolah. Ta postopek je na šolah potekal neodvisno od naše raziskave, za rezultate smo 

zaprosili po izvedbi samega postopka, in sicer sredi šolskega leta 2014/2015. Ob koncu naše 

raziskave smo v vsakem razredu izločili skupino učencev, za katero smo na osnovi spremljanja 

predvidevali, da bi lahko bili identificirani kot nadarjeni/talentirani na literarnem področju.  
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Preglednica 116: Ujemanje ugotovitev akcijske raziskave in rezultatov postopka identificiranja na šoli 

Razred  

učitelja 

Spremljanje v okviru naša raziskave in nabor učencev, 

ki so izkazovali, da zmorejo več 

Identificirani z lestvico –  

izvedeno na šoli 

Uak1 Recepcijska zmožnost, ustvarjalnost in motivacija: Uč9, Uč14, Uč16 

Izkazani le recepcijska zmožnost, le ustvarjalnost: Uč5, Uč7, Uč8 

Uč9, Uč14, Uč16 

Uak2 Recepcijska zmožnost, ustvarjalnost in motivacija: Uč27, Uč30, Uč31 

Brez izkazane recepcijske zmožnosti, le ustvarjalnost: Uč20, Uč25 

Uč30, Uč31, Uč27 

Uak3 Recepcijska zmožnost, ustvarjalnost in motivacija: Uč50 

Ustvarjalnost in motivacija:Uč37, Uč43 

Uč50 

Uak4 Ustvarjalnost in motivacija:Uč51, Uč56, Uč57  noben učenec 

Uak5 Recepcijska zmožnost, ustvarjalnost in motivacija: Uč62 

Ustvarjalnost in motivacija: Uč63, Uč66 

noben učenec 

Uak6 Recepcijska zmožnost, ustvarjalnost in motivacija: Uč72, Uč73 Uč72, Uč86 

 

Iz preglednice 116 lahko razberemo, da smo v postopku razvijanja bralne kompetence na 

literarnem področju in spremljanja tega razvoja prepoznali vse učence, ki so bili kasneje tudi 

identificirani s pomočjo lestvice. Posebej zanimiv je podatek, da je ocenjevanje z ocenjevalno 

lestvico pokazalo na nadarjenost učenca Uč86, ki ga mi nismo zaznali kot nadpovprečnega, kar 

je pokazal tudi ponoven pregled njegovih izdelkov, preverjanja in ocenjevanja znanja ter opomb 

učiteljice. Naše presenečenje potrjuje tudi trditev učitelja Uak2, ki je v enem od intevjujev dejal, 

da je v procesu evidentiranja »včasih po izpolnitvi vprašalnikov presenečen.« Kljub ujemanju 

rezultatov smo mi zaznali več učencev. Razlog za neujemanje vidimo v vsebinski sestavi lestvice 

OLNADLIT, kar smo analizirali že v poglavju 4.1 teoretičnega dela te naloge. Lestvica v manjši 

meri pokrije segmente recepcijske zmožnosti, bolj motivacijo in ustvarjalnost. Naša raziskava pa 

se je usmerila v iskanje nadpovprečnosti v recepcijski zmožnosti.  
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7 SINTEZA REZULTATOV Z RAZPRAVO 

 

Cilji raziskovanja v doktorski disertaciji so bili odkriti, utrditi, analizirati in interpretirati 

nekatera vprašanja, povezana z razvojem bralne kompetence na literarnem področju v povezavi 

z učenci, ki zmorejo več na tem področju v 1. VIO. Raziskavo smo osredotočili na ugotavljanje 

stališč učiteljev 1. VIO do odkrivanja nadarjenih na literarnem področju, na ugotavljanje stanja 

v načrtovanju in izvajanju pouka književnosti ter na raziskovanje možnosti za učinkovito 

načrtovanje, izvajanje, spremljanje ter spodbujanje razvoja bralne zmožnosti pri pouku 

književnosti v 1. VIO z diferenciranim in individualiziranim poukom.  

 

Teoretična izhodišča smo obravnavali v osmih poglavjih. V prvem poglavju smo opredelili 

pojem kompetence in raziskali smo raznolikost definiranja kompetenc kot skupka znanja, 

spretnosti in stališč. Na osnovi analize definicij smo opredelili bralno kompetenco ali zmožnost 

v najširšem pomenu kot zmožnost razumevanja, uporabe in premisleka o besedilu, zato da bi 

posameznik dosegel svoje osebne in tudi družbene cilje. Bralno kompetenco na literarnem 

področju smo opredelili kot zmožnost razumevanja, uporabe in premisleka o besedilu, zato da 

bi posameznik dosegel svoje osebne in tudi družbene cilje in se kaže v tem, kako učenec 

učinkovito uporablja znanje, kako spremlja lasten napredek ter kako povezuje in prepleta to 

znanje na osnovi novih in novih bralnih izkušenj (znanja, spretnosti in stališča). Nakazali smo 

potrebo po kompetenčnem pristopu k razvoju bralne zmožnosti že v 1. VIO, za kar je nujno 

vsebinsko in procesno načrtovanje pridobivanja znanja in razvijanja spretnosti ter poznavanje 

tistih strategij, ki omogočajo optimalen razvoj kompetence v izobraževanju (Klemenčič, 2009). 

Zaradi širine opredeljevanja kompetenc smo v drugem poglavju bralno kompetenco postavili v 

kontekst književnega pouka, katerega razvoj smo podrobneje opisali. Procesno kompetenčni 

pristop temelji na načrtovanih izobraževalnih, funkcijskih in vzgojnih ciljih književnega pouka 

in se odraža v komunikacijskem modelu ukvarjanja z umetnostnim besedilom, katerega končni 

cilj je učenčeva aktivna komunikacija z literarnim besedilom. V tretjem poglavju smo 

podrobneje predstavili zakonitosti komunikacijskega modela pouka književnosti, ki je podprt z 

estetiko recepcije in vedo o mladem bralcu. Dejavniki in deležniki pouka književnosti so 

literarno besedilo, učenec in učitelj. Za učinkovitost komunikacijskega modela književne 

vzgoje je potrebno upoštevati razlike med učenci. Izhajajoč iz razlik med učenci smo v četrtem 

poglavju predstavili učence, ki so nadarjeni oz. bi to lahko bili, ali učence, ki zmorejo več, zato 

da bi v nadaljevanju lahko povezali razvoj bralne kompetence pri učencih, ki zmorejo več. 
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Nadarjene in talentirane učence smo opredelili po Konceptu odkrivanje in delo z nadarjenimi 

učenci v devetletni OŠ, ki izhaja iz definicije, da so to tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na 

predšolski stopnji bodisi v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na 

intelektualnem področju, na področju ustvarjalnosti, na akademskem področju, voditeljskem 

področju ali na umetniškem področju in ki potrebujejo poleg rednega šolskega programa tudi 

posebej prilagojene programe aktivnosti. Temeljni dokumenti, ki v našem šolskem prostoru 

urejajo področje ukvarjanja z nadarjenimi so Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011), 

Zakon o osnovni šoli (2013), Koncept odkrivanja in delo z nadarjenimi učenci v devetletni OŠ 

(1999) in njegova Operacionalizacija (2000, 2007, 2009). Prvo VIO je namenjeno 

evidentiranju, opazovanju, spremljanju in spodbujanju učencev, poteka pa brez testov in 

ocenjevalnih lestvic. Le-te se v proces odkrivanja vključijo v 2. VIO (proces identifikacije). 

Glede na Renzullijev trikrožni model nadarjenosti, ki je osnova dela z nadarjenimi učenci v 

naših šolah, literarno nadarjenost razumemo kot presek nadpovprečnih bralnih (recepcijskih) 

zmožnosti, motivacije in kreativnosti. Izpostavili smo specifike in problematiko odkrivanja in 

spremljanja učencev, ki v 1. VIO zmorejo več, zato smo se v petem poglavju teoretičnega dela 

ukvarjali s ključnim načelom, ki ga predvideva Koncept v 1. VIO za spodbujanje potencialne 

nadarjenosti, to je z individualizacijo in diferenciacijo pouka književnosti. Posebej smo 

predstavili možnosti za individualiziran in diferenciran pouk skozi vse faze komunikacijskega 

modela književnega pouka. Šesto poglavje je namenjeno podrobnemu teoretičnemu in 

izvedbenemu pregledu strategij, oblik in dejavnosti za spodbujanje bralne zmožnosti na 

literarnem področju pri rednem pouku književnosti in tistim, ki se izvajajo v okviru dejavnosti 

razširjenega programa OŠ. V zadnjih dveh poglavjih teoretičnega dela, v sedmem in osmem, 

smo se ukvarjali z načeli in strategijami formativnega spremljanja, ki omogočajo aktivno 

vključenost učenca v učni proces in z vrednotenjem dosežkov učencev na področju književnosti 

v 1. VIO, s pozornostjo učencem, ki na literarnem področju zmorejo več. Ključna teoretična 

izhodišča in rezultati predhodnih raziskav, ki so temeljno vplivali na naše raziskovalne cilje in 

vprašanja, so kazali: 

- da med učenci obstajajo razlike v razvoju bralne (recepcijske) zmožnosti in da se 

diferenciran pouk pri pouku književnosti ne izvaja v zadostni meri (Strmčnik, 1987, 

Reis in Renzulli, 1992; Kerndl, 2013),  

- da so diferenciacijski ukrepi pri pouku književnosti (v 3. VIO) najpogosteje vezani na 

poustvarjalne dejavnosti učencev (Kerndl, 2013), 

- da je načrtovanje in izvajanje dejavnosti in strategij za učence pogosto na prenizki 

zahtevnostni ravni in da so pričakovanja učiteljev do učencev prenizka (Reis in 
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Renzulli, 1992; Gurian, 2012; Štraus, 2008; Silverman, 1997; Chang, 2011; Saksida, 

2012, 2014; PISA, 2009, 2012), 

- da so dejavnosti, s katerimi se spodbujajo nadpovprečne sposobnosti otrok na literarnem 

področju, vezane v večji meri na razširjen program OŠ (Bezić, Deutsch, 2011); 

- da proces odkrivanja nadarjenih učencev na literarnem področju zahteva sistematično in 

načrtno spremljanje napredka učenca (Žagar, 2006; Ferbežer, 2009a; Bezić, Deutsch, 

2011; Vehovec, 2012); 

- da je treba učenca, ki na literarnem področju zmore več, obravnavati celostno 

(Juriševič, 2012) in da sta ključnega pomena učiteljeva kompetentnost in dobra 

poučevalna praksa (Ferbežer, 1971; Gojkov, 1995; Renzulli, 2004; Jensen 2005; Štraus, 

2008;);  

- da imajo učitelji z izvajanjem procesa odkrivanja nadarjenih učencev v 1. VIO težave 

zaradi terminoloških in konceptualnih neskladij (Ferbežar, 2001; Juriševič, 2011; 

Kukanja Gabrijelčič, 2103). 

Raziskavo, ki je temeljila na kvantitativnem in kvalitativnem pristopu, smo izvedli v treh delih. 

V prvem delu smo ugotavljali stališča učiteljev o strategijah in pristopih pri pouku književnosti, 

ki omogočajo diferencirano delo, o dejavnostih razširjenega programa, ki spodbujajo razvoj 

bralne kompetence, o kriterijih in ovirah v procesu odkrivanja in spodbujanja potencialne 

nadarjenosti na literarnem področju v 1. VIO. V prvi del raziskave smo vključili 300 učiteljev 

prvega VIO. V drugem delu raziskave smo z neposrednim opazovanjem pouka književnosti v 

1. VIO in z analizo dokumentov ugotavljali, kako učitelji uresničujejo načelo diferenciacije pri 

pouku ter katere pristope in strategije za spodbujanje bralne kompetence pri učencih, ki 

zmorejo več, izvajajo. V raziskavo je bilo vključenih 10 učiteljev 1. VIO in njihovih učencev. Z 

vsakim učiteljem je bil izveden tudi polstrukturiran intervju, katerega namen je bil odkriti 

okoliščine izvajanja pouka književnosti ter dobiti vpogled v učiteljevo razumevanje 

diferenciacije pri pouku književnosti, kakor tudi bralne zmožnosti. Prvi in drugi del raziskave 

sta nam služila kot izhodišče za izvedbo tretjega dela raziskave, akcijske raziskave, katere 

namen je bil preizkusiti didaktični model načrtovanja, izvajanja in evalviranja procesa 

razvijanja bralne zmožnosti v 1. VIO. Model smo oblikovali na osnovi teoretičnih izhodišč, 

predhodnih raziskav ter ugotovitev prvega in drugega dela naše raziskave. V akcijsko raziskavo 

je bila vključena raziskovalna skupina, v kateri je bilo šest učiteljev razrednega pouka, ki 

poučujejo v tretjih razredih in njihovih 92 učencev. Ugotavljali smo, ali je razviti model za 

razvoj bralne kompetence izvedljiv v praksi in kakšne učinke z njim dosegamo. 
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Na osnovi prvega dela raziskave smo ugotovili, da učitelji pri pouku književnosti v 1. VIO 

največjo vrednot pripisujejo diferenciaciji zahtevnosti nalog v fazi poustvarjanja. S tem smo 

potrdili rezultat raziskave didaktične diferenciacije, ki je bila opravljena v 3. VIO (Kerndl, 

2013). Na osnovi obeh raziskav bi lahko zaključili, da so diferenciacijski ukrepi pri pouku 

književnost po celotni vertikali osnovne šole v preveliki meri vezani le na poustvarjalne 

dosežke v obliki domišljijskih treningov učencev. Učitelji veliko pozornosti posvečajo 

kreiranju raznolikih nalog za učence, manj pa se v tej fazi posvečajo t. i. recipročnosti 

(Kordigel Aberšek, 2008), ki bi pri učencih razvijala in spodbujala povezovanje občutkov iz 

besedila z učenčevimi, zaznavanje estetskih elementov jezika, preseganje otrokove fiksiranosti 

na zgodbo, vrednotenje in reflektiranje. V naši raziskavi so se pokazale statistično pomembne 

razlike med učitelji; in sicer učitelji iz šol v podeželskem okolju v večji meri izvajajo 

diferenicacijske ukrepe kot učitelji iz mestnih šol. Razlog za tak rezultat bi lahko pripisali 

številu otrok v razredih, saj predvidevamo, da imajo učitelji na podeželju manj otrok, čeprav 

število otrok v razredu ne bi smelo biti ovira za izvajanje diferenciacije. Prav tako smo 

ugotovili, da učitelji z daljšo delovno dobo v večji meri izvajajo diferenciacijske ukrepe, kar 

pripisujemo njihovim izkušnjam. Analiza stališč o diferenciacijskih ukrepih pokaže, da danim 

možnostim diferenciacije, ki so povezane s hitrejšim napredovanjem, učitelji ne pripisujejo 

visoke vrednosti, s čimer smo potrdili ugotovitve predhodnih raziskav (Bezić, Deutsch idr., 

2008, 2011; Bela knjiga, 2011). Neizvajanje različnih oblik akceleracije je posledica 

učiteljevega dvoma (Colangelo v Žolnir, 2010) ali nedorečenih administrativnih postopkov 

(načrtovanje, urniki, preverjanje in ocenjevanje) (Usiskin, 1987; Reis in Renzulli, 1992). 

Statistično pomembne razlike smo zaznali pri izvajanju hitrejšega napredovanja – akceleracije, 

in sicer pri učiteljih iz mestnih šol. Proces odkrivanja in delo s potencialno nadarjenimi učenci 

v 1. VIO mora biti sistematično in načrtovano, pri čemer je ključna učiteljeva vloga. V naši 

raziskavi so učitelji med navedenimi nalogami največji pomen pripisali vsebinskemu in 

procesnemu načrtovanju pouka književnosti ob upoštevanju individualnih značilnosti in potreb 

učencev, ki zmorejo več, ter stalni povratni informaciji. Tako mnenje je izrazilo 97,7 % 

vprašanih. Ta ugotovitev je spodbudna, a nas na drugi strani preseneti ugotovitev, da te naloge 

dejansko ne izvajajo v tako veliki meri, kot ji pripisujejo pomen. Najpogosteje učitelji 

opazujejo otrokovo čustveno vedenje, kar kaže na njihovo osveščenost in poznavanje 

značilnosti nadarjenih otrok, ki pogosto na čustvenem in socialnem področju odstopajo od 

ostalih (Kroflič, 2011; Ferbežer, 2007), bodisi v pozitivnem bodisi v negativnem smislu, zato 

potrebujejo posebno pozornost in obravnavo. Analiza povezav med spremenljivkami je potrdila 

poznavanje pomena čustvenega razvoja otroka za njegov razvoj med učitelji, saj se je pokazalo, 
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da ima naloga opazovanja čustvovanja močno povezanost z ostalimi nalogami učitelja. Med 

stališči učiteljev 1. VIO, ki so bili zajeti v raziskavi, se je izkazalo, da učitelji nalogi 

ocenjevanje nadarjenosti z ocenjevalnimi lestvicami pripisujejo zelo majhen pomen, prav 

tako pa to nalogo tudi najmanj izvajajo, kar je glede na Koncept razumljivo. Pomoč lestvice v 

procesu odkrivanja vidi 59,2 % vprašanih učiteljev. S tem so se potrdile ugotovitve predhodnih 

raziskav in analiz, ki so opozarjale na težave, ki jih imajo šole z lestvicami (Vehovec, 2012; 

Kukanja Gabrijelčič, 2014). Z analizo razlik med skupinama smo ugotovili, da učitelji iz vaških 

šol pripisujejo večjo pomembnost ocenjevanju nadarjenosti s pomočjo lestvic, obenem ti 

učitelji tudi statistično pomembno oblikujejo več predlogov za evidentiranje nadarjenega 

učenca. V teoretičnem delu smo analizirali lestvico za literarno področje in ugotavljali, da so 

trditve v njej usmerjene v motivacijski in ustvarjalni vidik nadarjenosti, v manjši meri pa 

zajamejo bralne (recepcijske) zmožnosti. Res je, da učitelj v 1. VIO po Konceptu največ 

opazuje, spremlja, da bi lažje evidentiral ob koncu 3. razreda. Če bi želeli, da je to načrtno in 

sistematično, potem bi področja opazovanja in spremljanja morala biti usklajena s tistimi na 

lestvici. Učitelj, ki razume bralno (recepcijsko) zmožnost, bo svoje opazovanje, spremljanje in 

spodbujanje usmeril v drugo smer kot učitelj, ki vidi le ustvarjalne dosežke in učenčev odnos. 

Zato ne preseneti rezultat raziskave, da se kar 86,7 % vprašanih učiteljev v procesu 

evidentiranja ravna po občutku, kar je lahko v primeru kompetentnih, strokovno podkovanih 

učiteljev spodbudno. V povezavi z lestvico za odkrivanje nadarjenosti na literarnem področju 

smo ugotovili še nekaj. Učitelji so na vprašanje, katere značilnosti otrok na literarnem področju 

so ključne za to, da otroka opazijo in prepoznajo kot tistega, ki bi lahko bil nadarjen, izrazili 

stališče, da je to zmožnost otroka, da literarnokritično misli in da ima inovativne drugačne ideje 

(aritmetična sredina pri obeh je bila 4,7 na petstopenjski lestvici). Nobena od teh značilnosti na 

lestvici, ki je sedaj v uporabi, ni navedena. Kriteriju literarnokritično mišljenje učenca so 

učitelji iz šol v vaškem okolju pripisali statistično pomembno večji pomen kot učitelji iz 

mestnih šol. Z vsemi temi ugotovitvami smo pokazali potrebo po prevetritvi obstoječih lestvic, 

katerih vloge ne vidimo samo v identificiranju nadarjenih učencev, pač pa tudi v formativni 

vlogi, saj bi lahko učitelju pomagala pri načrtovanju, izvajanju in evalviranju vsakodnevnih 

bralnih dogodkov v razredu in pri udejanjanju didaktične diferenciacije. Kot najmanj 

pomembno značilnost potencialno nadarjenega učenca so učitelji označili njegovo vztrajnost v 

literarnih dejavnostih. Analiza povezav med spremenljivkami je potrdila to ugotovitev, saj 

učitelji kriterija vztrajnost ne povezujejo z ostalimi kriteriji. V vztrajnosti, kot značilnosti 

otroka, se kaže motivacija kot eden od treh dejavnikov nadarjenosti in bralne kompetentnosti in 

je ne gre zanemariti (Mervielde, 1995; Bandura, 1997; Pečjak, 2006; Gardner, 1983; Juriševič, 
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2006). Z raziskavo stališč učiteljev smo ugotavljali, katere ovire so tiste, ki učiteljem 

onemogočajo spodbujanje razvoja bralne zmožnosti na literarnem področju. Pomanjkanje 

časa in možnosti za dodatno izobraževanje, učni načrt ter pomanjkanje znanj in 

povratnih informacij o učiteljevem delu na tem področju so tiste ovire, ki smo jih zaznali pri 

več kot polovici vključenih učiteljev. Bistven razlog za takšno stanje pripisujemo temu, da 

učiteljem primanjkuje specifičnih znanj na področju dela z učenci, ki zmorejo več, ali pa znanj 

za izvajanje notranje diferenciacije, učitelji tudi premalo spremljajo strokovno literaturo in 

razvoj stroke na obeh področjih. To je potrdila tudi analiza povezav med spremenljivkami, ki je 

pokazala, da učitelji spremljanja strokovne literature ne povezujejo z ostalimi nalogami, ki jih 

opravljajo v procesu odkrivanja učencev, ki zmorejo več. Ocenjujemo, da je tak rezultat 

zaskrbljujoč, saj se današnja šola na vseh področjih sooča z vedno večjimi razlikami med 

učenci, s specifičnimi skupinami učencev, zato bi bilo pričakovati, da učitelji znajo fleksibilno 

prilagajati svoje pristope v smeri individualizacije in diferenciacije, saj je uspeh izobraževanja 

odvisen od prilagajanja poučevanja individualnim razlikam med učenci (Westberg idr., 1993; 

Evropska agencija, 2012). V analizi povezav med spremenljivkami smo ugotavljali, da tisti 

učitelji, ki izvajajo diferenciacijske ukrepe pri pouku književnosti v 1. VIO, le-te izvajajo s 

prilagajanjem in diferenciranjem zahtevnosti besedil, z izbiro književnih besedil, s kombinacijo 

samostojnega in skupinskega dela, v obliki posebnih zadolžitev v posameznih fazah 

komunikacijskega modela, različen tempo usvajanja ciljev. Največkrat učitelj, ki izvaja en 

ukrep, izvaja tudi množico drugih, na drugi strani pa nekateri ne izvajajo nobenega. Lahko bi 

govorili o kompetentnosti učitelja za izvajanje didaktične diferenciacije.  

 

Razširjeni program osnovne šole ponuja veliko možnosti za razvoj potencialov učencev, ki 

zmorejo več, obenem pa omogoča razvijanje njihovih interesov. Med ugotavljanjem stališč 

učiteljev se je pokazalo, da so dejavnosti razširjenega programa ena od pogostih in 

najintenzivneje izkoriščenih oblik dela za spodbujanje bralne kompetence pri učencih, ki na 

literarnem področju zmorejo več, pri čemer je 85 % vključenih učiteljev izrazilo stališče, da 

najpogosteje izvajajo dodatni pouk in tekmovanja. S tem so se potrdile ugotovitve prejšnjih 

raziskav (Bezić, Deutsch, 2008). Ob tem so se nam postavila vprašanja o kakovosti izvajanja 

dodatnega pouka na področju književnosti.  Predvidevamo, da sta obe najpogosteje izbrani 

obliki razširjenega programa v praksi zelo povezani, saj učitelji v okviru dodatnega pouka 

književnosti izvajajo pripravo na tekmovanje, najpogosteje je to tekmovanje iz znanja 

materinščine za Cankarjevo priznanje. Tudi Bela knjiga (2011) je pokazala potrebo po 

poglobljenem ukvarjanju s tem delom osnovnošolskega programa, katerega se v primerjavi z 
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dopolnilnim poukom bistveno manj izkorišča ali izvaja. Analiza razlik med skupinami učiteljev 

je pokazala, da učitelji z več urami dodatnega izobraževanja učence pogosteje vključujejo v 

tekmovanja. Razlog za to vidimo v zavedanju učiteljev, da učenci, ki zmorejo več, potrebujejo 

občasno sodelovanje v homogenih skupinah, ki običajno prinaša večje izzive, nove naloge in 

tekmovanja največkrat prinašajo tako nove naloge kot tudi višjo zahtevnost. Učitelji iz šol v 

vaškem okolju statistično pomembno večkrat vključujejo učence v dodatni pouk kot učitelji iz 

mestnih šol. Stališča učiteljev so pokazala, da se pri pouku književnosti v 1. VIO  

diferenciacijski ukrepi ne izkoriščajo v vseh oblikah, zaradi česar je oteženo odkrivanje 

učencev, ki bi na literarnem področju lahko bili nadarjeni. Vseh nalog, ki jih predvideva 

Koncept za odkrivanje učencev, ki zmorejo več, učitelji ne izvajajo v veliki meri, čeprav 

jim pripisujejo velik pomen. Po mnenju učiteljev so največje ovire za tako stanje 

pomanjkanje časa, znanja, izobraževanj, povratnih informacij ter učni načrt.  

 

Na osnovi prvega dela kvantitativne raziskave smo želeli dobiti vpogled v prakso in potrditi 

dobljene rezultate še z neposrednim opazovanjem pouka književnosti, z analizo dokumentov ter 

z polstrukturiranimi intervjuji. Ugotovili smo veliko raznolikost v načrtovanju ciljev pouka 

književnosti, cilji so premalo operativni, kakor tudi nepovezani z izvedenimi dejavnostmi. 

Upoštevanje faz komunikacijskega modela književnosti je bilo prisotno, a diferenciacijski 

ukrepi so največkrat usmerjeni v fazo poustvarjanja. V tej fazi so učitelji najpogosteje 

diferencirali vsebine na osnovi kognitivnih zmožnosti učencev. Presenetila nas je ugotovitev, 

da so zelo redki diferenciacijski ukrepi, ki bi bili namenjeni razvijanju potencialne 

nadarjenosti na literarnem področju. Učenci, ki smo jih med opazovanjem zaznali kot 

učence, ki na literarnem področju zmorejo več, so se v polovici opazovanih učnih enot 

dolgočasili ali pa so dobili drugačne naloge le v fazi poustvarjanja doživetja. Zaznali smo 

posamezne elemente načrtnega formativnega spremljanja napredka, kot so sonačrtovanje 

kriterijev uspešnosti, povratna informacija, vrstniško sodelovanje. Z intervjuji smo dobili 

informacije o tem, po katerih kriterijih učitelji opazujejo in spremljajo učence, da bi zaznali 

njihovo nadarjenost. Odkrili smo 23 različnih kriterijev, ki so se nanašali na dejavnost, 

zmožnosti, lastnosti, zato smo jih razdelili v štiri skupine, in sicer kriteriji, ki se nanašajo na 

recepcijsko zmožnost, govorno zmožnost, ustvarjalne sposobnosti (najpogosteje navajani 

kriteriji) ter zmožnost nastopanja. Ponovno se je potrdila potreba po ureditvi procesa 

evidentiranja nadarjenih učencev. To mnenje so izrazili tudi intervjuvani učitelji. Ugotovili 

smo še eno zaskrbljujočo značilnost procesa spodbujanja razvoja bralne zmožnosti, in sicer 

zamenjevanje dejavnosti za razvoj in ohranjanje motivacije z dejavnostmi za razvoj recepcijske 
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zmožnosti. V razredih se izvaja množica dejavnosti za spodbujanje branja z vsemi učenci, šole 

se vključujejo v številne bralne akcije in projekte, ki spodbujajo samostojno ali družinsko 

branje, kar je spodbudno, toda razvoj bralne zmožnosti potrebuje priložnosti za kritično branje, 

recipročnost, vrednotenje, ustvarjanje, kar pa brez strokovnega vodenja učitelja ne gre. Razlog 

za to vidimo v učiteljevem nerazumevanju recepcijske zmožnosti.  

 

Drugi del naše raziskave je poglobil prepričanje o pomanjkljivostih izvajanja diferenciacije pri 

pouku književnosti v 1. VIO, kakor tudi o položaju in skrbi za potencialno nadarjene na 

literarnem področju. Številne vrzeli v procesu spodbujanja razvoja bralne zmožnosti na 

literarnem področju v 1. VIO, ki smo jih ugotovili s prvim in drugim delom raziskave, so nas 

vodile pri razvoju modela sistematičnega razvoja bralne kompetence na literarnem 

področju od faze načrtovanja, preko spremljanja do vrednotenja. V modelu gre za 

teoretično konstrukcijo (Uljens, 2009; Kordigel, 1994; Saksida, 1992, 2001; Tomilson, 1999; 

Koncept, 1999; Marentič Požarnik, 2006;  Ivšek, 2008; Wiliam, 2013) književne didaktike in 

moderiranje didaktičnih dejavnosti. Didaktične dejavnosti so tako sledile cilju: razviti bralne 

kompetence na literarnem področju ob kompetenčnem pristopu k načrtovanju in izvajanju, 

spodbuditi bralno kompetenco učencev, ki na literarnem področju zmorejo več, izkoristiti 

možnosti individualizacije in diferenciacije. Določili smo ravni in oblike pedagoškega dela, v 

katerega smo v obliki učnih krogov umestili šest ključnih elementov učenja in poučevanja: 

širše načrtovanje z umestitvijo ciljev pouka književnosti v širši kontekst učnega načrta in 

kompetenc; načrtovanje dosežkov, področij spremljanja ter kriterijev uspešnosti; nove bralne 

izkušnje in dogodke; razvoj učenja oz. recepcijske zmožnosti; sprotno spremljanje in 

preverjanje in zaključek učnega kroga z vrednotenjem in refleksijo. Model smo preizkušali, 

evalvirali in preoblikovali s pomočjo akcijskega raziskovanja. Tako v drugem kot v tretjem 

delu raziskave smo upoštevali priporočila raziskovalcev kvalitativnih študij v izobraževanju 

(Vogrinc idr., 2007; Vogrinc, 2008, 2008a; Mažgon, 2008; Stringer, 2008). Upoštevali smo 

načela raziskovalne etike, raznolikost in kombiniranje tehnik raziskovanja, kakor tudi omejitve 

kvalitativnega raziskovanja, predvsem z vidika posploševanja ugotovitev na celotno populacijo.  

 

Cilj prvega dela akcijske raziskave je bil dobiti celostno informacijo o posameznem razredu in 

posameznem učencu na področju razvitosti bralne kompetence na literarnem področju. V 

prvem krogu so učitelji izvedli od 6 do 9 učnih krogov, zbirali smo podatke o delovanju modela 

z analizo opazovalnih listov, sprotnih priprav, izdelkov učencev, fokusnih skupin z učitelji. 

Analiza podatkov, zbranih v prvem akcijskem krogu, je pokazala na zahtevnost načrtovanja, 
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razlike med učenci v razvitosti bralne kompetence na literarnem področju in izpostavila 

učence, ki zmorejo več (dva do štirje učenci na razred), učinkovitost diferenciranja pri 

pouku književnosti, in sicer oblik in metod dela, samostojnosti učencev, navodil in izbire 

dejavnosti. Model se je izkazal kot učinkovit, realen in usmerjevalen za učitelja, izkazana 

pomanjkljivost modela so po mnenju učiteljev časovne omejitve, ki vladajo v šolskem prostoru  

in ovirajo temeljito izvedbo celotnega procesa.   

Drugi krog akcijske raziskave je sledil ugotovitvam prvega kroga, ohranili smo izvajanje učnih 

krogov s sistematičnim načrtovanjem in spremljanje razvoja bralne zmožnosti učencev, s 

posebno pozornostjo učencem, ki zmorejo več. Dodali smo elemente za metakognitivne 

zmožnosti učencev in vrednotenje dosežkov učencev. Zbrani podatki v drugem krogu in 

njihova analiza so pokazali, da natančno načrtovanje ciljev, dejavnosti ter področij spremljanja 

omogoča, da učitelj dobi jasno sliko o skupini učencev, ki na literarnem področju izkazujejo 

nadarjenost. Poleg tega smo ugotovili, da vsi učenci v razredu uspešno izkazujejo tisti del 

kompetence, ki se nanaša na nižje taksonomske ravni znanj, znajo tudi dokazovati razumevanje 

in svoje domišljijskočutne predstave, pri nalogah vrednotenja in tvorbe razlagalnih besedil pa 

so učenci, ki smo jih prepoznali kot potencialno nadarjene, uspešnejši, kar bi pokazale tudi 

njihove ocene. V raziskovalni skupini smo dokazali, da sistematično delo, dvig zahtevnosti in 

načrten razvoj znanj in spretnosti na višjih taksonomskih ravneh, omogoča, da se dosežki 

učencev izboljšajo. Ena od takih dejavnosti pri pouku književnosti je tvorba razlagalnega 

spisa, kjer se je pokazalo, da vključenost takih izzivov v poučevanje odraža boljše dosežke v 

fazi ocenjevanja. Ključna ugotovitev drugega kroga akcijske raziskave je bila tudi ta, da 

kompleksne in zahtevnejše naloge ob premišljenih in natančnih kriterijih omogočajo 

učitelju, da dobi jasno informacijo o vseh vidikih bralne kompetence otroka. Ta 

informacija o znanju oz. predznanju učenca pa omogoča nadaljnje načrtovanje in diferenciran 

pristop. S tem smo potrdili pravilnost krožno načrtovanega modela razvoja kompetence.  

Z vrednotenjem modela skozi akcijsko raziskavo, ki je potekala v 56 učnih krogih pouka 

književnosti, smo ugotavljali, da je motivacija učencev za delo pri književnem pouku povezana 

s tem, da je pouk ustrezno zahteven, da učencem omogoča izbiro, da spodbuja učence k 

vrstniškemu razpravljanju o prebranem, da učencem omogoča prevzemanje odgovornosti. 

Ena od ključnih ugotovitev akcijske raziskave je tudi ta, da mora učitelj vrednotenje povezati z 

načrtovanjem in poučevanjem, če želi doseči želene cilje. Ugotovitev akcijske raziskave, da je 

bolje poglobljeno obravnavati manj literarnih besedil kot pa preleteti množico vseh predlaganih 

besedil iz učnega načrta, velja vzeti kot priporočilo učiteljem 1. VIO za načrtovanje in izvajanje 

pouka književnosti. Na osnovi ugotavljanja pomanjkljivosti modela smo le-tega dopolnili in mu 
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dodali opomnik za učitelja, ki ga lahko uporabi za sistematično načrtovanje, izvajanje in 

vrednotenje pouka književnosti. Prav tako smo model dopolnili s predlogom obrazca za 

spremljanje elementov bralne (recepcijske) zmožnosti v 1. VIO (od 1. razreda naprej) in bi 

lahko bil osnova za sistematično, vsakodnevno odkrivanje in spremljanje učencev, ki na 

literarnem področju zmorejo več. V predlogu obrazca smo upoštevali predhodna teoretična 

spoznanja in analize (Koncept, 1999; Ivšek, 2005; Kordigel Aberšek, 2008; Saksida, 2014). 

Uporabnost obrazca bi bilo potrebno evalvirati v nadaljnjih raziskavah. Ocenjujemo, da smo z 

evalviranjem modela dosegli dvig kakovosti pouka književnosti s poudarkom na sistematičnem 

spremljanju razvoja recepcijskih zmožnosti učencev (posebej tistih, ki zmorejo več) pri učiteljih iz 

raziskovalne skupine. Akcijsko raziskovanje je omogočilo učiteljevo lastno vključenost v 

dejavnosti profesionalnega razvoja, kar je po raziskavi E. Thoonena idr. (2011) najpomembnejši 

pokazatelj kakovosti učiteljeve prakse. Pomembno za razvoj modela je bilo ravno to, da so učitelji 

bili vključeni v načrtovanje, izvajanje in reflektiranje in so s tem model tudi sooblikovali. Učitelji 

so ocenili, da jim je izvajanje pouka književnosti po modelu prineslo nova strokovna znanja, nove 

ideje. Težave pri prenosu modela v prasko bi se lahko kazale pri neprisotnosti zunanjega 

svetovalca, ki bi pomagal z nasveti, predlogi, pri iskanju rešitev v primeru težav. Z uvajanjem 

modela v prakso vključenih učiteljev smo potrdili rezultate raziskav (S. Pečjak idr., 2006), ki 

kažejo, da je bralna kompetentnost povezana z izbiro nalog, s trudom in vztrajnostjo  ter z 

dosežkom.   

 

Končni pregled rezultatov kvantitativne in kvalitativne raziskave bomo povzeli v nekaj točkah: 

- Pomanjkljivo izvajanje notranje diferenciacije pri pouku književnosti, prenizka zahtevnost 

pouka književnosti ter neupoštevanje razvoja kompetenc/zmožnosti izhajajo iz 

pomanjkljivega načrtovanja ciljev, dejavnosti, oblik in metod dela. To pomanjkljivost se 

odpravi z načrtnim in premišljenim povezovanjem ciljev z dejavnostmi ter diferenciranjem 

vsebine (besedil), dejavnosti, strategij, tempa, navodil, oblik dela ter načini preverjanja in 

ocenjevanja.  

- Učinkoviti diferenciacijski ukrepi pri pouku književnosti v 1. VIO so povezani s 

prilagajanjem učnega procesa zmožnostim in interesom učenca, kakor tudi tisti, ki ustvarijo 

inovativno atmosfero v razredu, omogočajo pestro in spodbudno ponudbo učnih situacij. 

Ustrezni diferenciacijski ukrepi v dobri poučevalni praksi omogočajo napredovanje vseh 

učencev v razredu.  

- Za učinkovitost pouka književnosti in odkrivanje učencev, ki na literarnem področju 

zmorejo več, je potreben kompetenten učitelj, ki je fleksibilen in inovativen, ki omogoča 
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samostojno delo učencev, razmišlja o zahtevnosti pouka, spremlja razvitost zmožnosti 

učencev in spodbuja razvoj potencialov učencev. Kompetenten učitelj ustvarja učne pogoje 

in učno okolje, v katerem učenci razvijajo svoja močna področja in sposobnosti.  

- Proces odkrivanja nadarjenih v 1. VIO zahteva prevetritev in posodobitev, tako z 

zakonodajnega kot didaktičnega vidika. Potrebna je ureditev področij spremljanja razvoja 

ključnih zmožnosti predmetnega področja, kakor tudi področja načrtovanja in vrednotenja 

dosežkov učenca. Poskrbeti je potrebno za suverenost učiteljev 1. VIO za izvajanje 

postopkov odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci, saj samo opazovanje ni dovolj.  

 

Pregled literature in prejšnjih raziskav je pokazal, da se diferencirano poučevanje pri pouku 

književnosti ne izvaja v zadostni meri. Prav tako ostaja proces odkrivanja nadarjenih učencev v 

1. VIO na neki statični, »pasivni« obliki izvajanja. Obravnavana področja disertacije ponujajo 

učitelju praktiku informacije in spoznanja uporabne vrednosti. Teoretični del naše raziskave je 

sintetiziral ključna spoznanja kompetenčnega pristopa, književne didaktike in področja 

nadarjenosti mlajših učencev. Vsa spoznanja in izhodišča smo skušali podkrepiti s primeri 

načrtovanja, izvedbe ali vrednotenja pri pouku književnosti. Ključni prispevki za prakso se 

odražajo v empiričnem delu doktorske disertacije. Ozaveščanje problematike diferenciranega 

pouka in razkoraka med stališči učiteljev ter njihovim dejanskim izvajanjem diferenciacijskih 

ukrepov so prvi koraki k uvajanju sprememb. Nabor nevralgičnih točk notranje diferenciacije 

pri pouku književnosti, kakor tudi procesa odkrivanja in dela z učenci, ki na literarnem 

področju zmorejo več, so pokazatelji potreb po posodobljenem pristopu k pouku književnosti in 

postopku odkrivanja nadarjenih v 1. VIO. Prehod v akcijsko raziskavo smo izvedli s 

predstavitvijo modela. S predstavitvijo celotnega postopka akcijske raziskave, z diskusijo 

rezultatov smo razvili primere učnih enot pouka književnosti z upoštevanjem notranje 

diferenciacije. Ob tem vidimo prispevek za prakso v naboru didaktičnih dokumentov – sprotnih 

priprav, opazovalnih listov, opomnika in predlog obrazca za spremljanje razvoja bralne 

zmožnosti. Pri delu s potencialno nadarjenimi v 1. VIO je treba ustvariti učno okolje, ki jim 

omogoča izziv, druženje s kronološkimi in »kognitivnimi« vrstniki, neodvisnost pri 

pridobivanju znanja in samoregulacijo. V običajnih razredih učitelj učenca, ki zmore več, 

vključuje v diskusije in različne sodelovalne skupine, toda v aktivnostih splošne narave 

(pridobivanje osnovnih splošnih znanj in spretnosti) poskrbi za dejavnosti, ki omogočajo 

hitrejše napredovanje učenca (Westberg idr., 1993). Zbrani podatki so pokazali, da je za 

učinkovito obravnavo učencev, ki že v 1. VIO kažejo znake nadarjenosti na literarnem 

področju (in drugih), potrebno poskrbeti na več ravneh. Prva raven se nanaša na ustrezen odnos 
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med učiteljem in učencem, ki mora biti podporen, zaupljiv in spoštljiv. Druga raven se nanaša 

na ustrezno zahtevnost pouka, ki zagotavlja preseganje spontanih odzivov (Saksida, 2014). 

Pouk književnosti naj zagotavlja ukvarjanje z besedili v območju bližnjega razvoja, občasno 

sodelovanje v homogenih skupinah v ali izven matičnega razreda. S tem so povezana izražena 

visoka pričakovanja učitelja glede učnih dosežkov učencev. Tretja raven se nanaša na 

sistematično in načrtno spremljanje učenca ob premišljenem načrtovanju ciljev in dejavnosti. 

Potrebno bo preseči naključno zaznavanje, prepuščanje togemu držanju »vsebin« s seznamov 

ali iz delovnih zvezkov, čakanju, da pride čas za identifikacijo. Potrebna bo večja aktivnost in 

fleksibilnost učitelja (urniki, dejavnosti, viri, gradiva, sestava skupin), kar bi bilo z dorečenimi 

formalnimi dokumenti bistveno lažje doseči. Ena od prvih takih možnosti bi lahko bil 

prilagodljiv učni načrt, ki omogoča poglobljeno obravnavanje vsebine (ESCO, 2013, 7).  

 

Na področju evidentiranja nadarjenih učencev se v slovenskem šolskem prostoru soočamo s 

pomanjkanjem empiričnih raziskav. Empirična podpora na področju dela z učenci, ki zmorejo 

več na literarnem področju, je prav tako skromna. Še vedno nimamo enoznačne in poenotene 

definicije bralne kompetence/zmožnosti, ki bi vključevala tudi znanja, spretnosti in odnos do 

branja umetnostnih besedil. S pričujočo disertacijo želimo prispevati k odpravi teh vrzeli. Na 

osnovi izsledkov doktorske disertacije vidimo koristi za nadaljnji kvalitetnejši pristop k razvoju 

bralne kompetence na literarnem področju pri učencih v 1. VIO. V prvi vrsti so te koristi 

namenjene učiteljem za boljše izkoriščanje priložnosti za celostno obravnavo učenca, za 

fleksibilno in strokovno avtonomno izbiranje in izvajanje diferenciacijskih ukrepov ter 

sodobnejših načinov spremljanja učenca in njegovega personaliziranega učenja (npr. portfolio, 

ki so ga v naši raziskavi učitelji označili kot tistega, ki ga najmanj vključujejo v svoj pouk). 

Koristi za učence so vidne v razmišljanjih o izboljšanju pogojev za razvoj njihove potencialne 

nadarjenosti, večji izkoristek oblik akceleracije ter skrb za njihov čustven in socialni razvoj. 

Disertacija prispeva tudi k nadaljnjemu strokovnemu razvoju znotraj šole kot vzgojno-

izobraževalnega zavoda, saj je model razvoja bralne zmožnosti prenosljiv na vse ravni 

osnovnošolskega izobraževanja. Šola pridobi na strokovni obveščenosti in večji fleksibilnosti 

pri izvajanju učenčevih dejavnosti po vertikali in horizontali znotraj šole, spremljanje napredka 

omogoča pretok informacij o učencu, kar olajša načrtovanje in izvajanje zadovoljevanja 

izobraževalnih potreb učencev. In nenazadnje disertacija prinaša koristi tudi za sistemski nivo. 

Doslej je bilo po našem mnenju fazi evidentiranja, ki jo predvideva Koncept, namenjenega 

najmanj pedagoško raziskovalnega prostora. Nakazali smo nekaj možnosti za prevetritev in 

dodelavo stopnje evidentiranja nadarjenih učencev v 1. VIO kot ene od faz postopka odkrivanja 
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in dela z nadarjenimi. Pojasniti bi bilo potrebno pogoje za zaznavanje in razvoj nadarjenosti in 

ne postavljati celotnega procesa v precej neaktiven položaj – opazovanje. Menimo, da je 

postopek odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci, ki je razdeljen na tri faze in celo z omejitvijo 

razredov določa, kdaj »moramo« evidentirati, identificirati itd., tog, nefleksibilen in sili v 

postopke, ki so pogosto izvedeni zaradi administrativnih potreb, ne pa zaradi potreb učenca. 

Učitelju, ki se ukvarja z učencem, ki zmore več, bi morala biti omogočena večja fleksibilnost, 

ki je sedaj pogosto omejena s obstoječo zakonodajo (primer, ki smo ga posebej obdelali, je 

preverjanje in ocenjevanje). Koncept bi moral tudi poudariti oblike dela s starši, ki bi morali s 

pomočjo šole razumeti specifične potrebe nadarjenih učencev in potrebo širše skupnosti, države 

po nadarjenih in inovativnih osebah.  

 

V disertaciji smo uresničili raziskovalne cilje in odgovorili na raziskovalna vprašanja. 

Skozi operacionalizirana raziskovalna vprašanja smo iskali odgovore na ključni vprašanji 

– kako odkriti nadarjene na literarnem področju in kako odkrito nadarjenost spodbujati. 

To je potekalo ob upoštevanju vseh okoliščin zelo obširnih in zahtevnih področij pedagoškega 

raziskovanja: kompetentnost, nadarjenost in branje umetnostnih besedil. Zato smo nekatera 

vprašanja raziskali podrobneje, druga le površinsko in pri teh bi bilo potrebno izvesti nadaljnje 

raziskave. Gotovo bi bilo potrebno podrobneje pregledati kakovost dejavnosti razširjenega 

programa z vidika doprinosa za učence, ki so jim namenjene. Predvsem dodatni pouk bi bil 

potreben temeljite prenove, mogoče celo nove konceptualizacije. V nadaljnih raziskavah bi 

veljalo proučiti oblike akceleracije za mlajše nadarjene učence, predvsem zgoščevanja kurikula, 

teleskopskega kurikula, vzporednega izobraževanja. Posebna potreba po nadaljnem 

raziskovanju se kaže na področju odkrivanja in dela nadarjenih učencev iz socialno prikrajšanih 

okolij.  

 

Z izsledki raziskave bi bilo priporočljivo seznaniti učitelje 1. VIO, predvsem z vidika težav, ki 

so se pokazale tako v kvantitativnem delu raziskovanja in so potrdile izsledke prejšnjih 

raziskav, kakor tudi z novimi možnostmi, ki jih prinaša model razvoja bralne kompetence na 

literarnem področju v 1. VIO. Učiteljem bi tako ponudili možnosti za pridobitev specialno-

didaktičnih znanj s področja književne didaktike ter odkrivanja nadarjenosti.  

 

Doprinos disertacije k pedagoški znanosti vidimo predvsem v povezavi teoretičnih izhodišč s 

prakso na doslej precej neraziskanem področju. Povezali smo izsledke raziskav področja 

diferenciacije v višjih razredih osnovne šole z našo raziskavo in na osnovi tega izpeljali sklep, 
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da je diferenciacija problem, ki zadeva celotno vertikalo osnovne šole. Posebno vrednost 

disertacije vidimo v raziskovanju kompetenčnega pristopa k učenju v 1. VIO in ugotovitvi, da 

je kljub starostnim, razvojnim in drugim omejitvam, ki jih učitelji pogosto vidijo pri mlajših 

učencih, ta pristop ustrezen. Dodano vrednost predstavlja razvit, preizkušen in evalviran model, 

ki vključuje primere sprotnih priprav, opazovalnih listov, delovnih listov, pisnih preizkusov 

znanja z izdelanimi mrežnimi načrti, aplikacijami in pripomočki za poučevanje književnosti v 

1. VIO. Doprinos k področju odkrivanja nadarjenih učencev vidimo v oblikovanem obrazcu za 

spremljanje razvoja bralne kompetence ter v številnih teoretično-praktičnih rešitvah in 

predlogih, ki smo jih skozi disertacijo predstavili.  

 

Končna spoznanja bomo razdelili v dve skupini. Prva so povezana s stanjem pouka književnosti 

in druga z možnostmi za razvoj. Notranja diferenciacija pri pouku književnosti se ne izvaja v 

zadostni meri, zahtevnost pouka je prenizka, položaj potencialno nadarjenih učencev na 

literarnem področju pa pogosto zanemarjen. Možnosti za nadaljnji razvoj se kažejo v 

vzpostavljanju sodelovalnega odnosa na relaciji učenec-učitelj, učitelj-učitelj, učitelj-strokovne 

inštitucije, učitelj-sistem, zato da bi se položaj učencev, ki zmorejo več, izboljšal. Z empirično 

raziskavo smo posegli po akcijskem raziskovanju, ki bi moralo postati osnovno orodje vsakega 

učitelja, saj s tem učitelj postane raziskovalec lastne prakse, zaznava težave, načrtuje rešitve in 

jih evalvira. Strokovni razvoj učitelja in razvoj učiteljevih poučevalnih kompetenc mora postati 

ključni dejavnik vseh sprememb. Evropska agencija za razvoj izobraževanja je že leta 2012 

oblikovala profil inkluzivnega učitelja, ki nujno potrebuje štiri področja kompetenc: 

spoštovanje raznolikosti učencev, podpora vsem učencem, delo z drugimi in osebni strokovni 

razvoj. Področje odkrivanja in dela z mlajšimi nadarjenimi učenci na literarnem področju (in 

ostalih) pa prav tako kliče po razvoju. Potrebno bo zbrati praktične učinkovite primere delujoče 

in izvedljive diferenciacije in jih širiti s pomočjo strokovne podpore in mreže šol. Posebna 

pozornost mora biti namenjena delu z učenci, ki zmorejo več, v okviru rednega pouka. 

Nadgraditi bo potrebno Koncept in predvsem zagotoviti znanja in kompetence učiteljem za 

zagotavljanje razvoja otrokovih potencialov. 

 

Z doktorsko disertacijo smo želeli prispevati k zahtevi Evropske unije, ki se odraža v mnenju 

Evropskega ekonomskosocialnega odbora, ki poroča o sprostitvi potenciala visoko nadarjenih 

otrok in mladih v EU (2013, 1) na vseh stopnjah izobraževanja in v vseh oblikah. EESO (prav 

tam) priporoča izogib prehitri specializaciji, podporo raznolikosti in izkoriščanju možnosti za 

skupno učenje,  neformalno izobraževanje, obravnavo potenciala kot »nestatičnega« pojava, 
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skrb za čustveno vzgojo nadarjenih. Kot temeljno usmeritev pa naveden dokument postavlja 

izboljšanje pedagoškega pristopa. Zato smo v pričujoči disertaciji večji del posvetili notranji 

diferenciaciji, razlikam med učenci, sodelovalnim oblikam dela, raznolikim dejavnostim ter 

dejavnostim razširjenega programa.  

 

Povezava bralne zmožnosti in nadarjenosti na literarnem področju je kompleksen fenomen, ki 

se ga splača še bolj raziskati, saj kot kažejo najnovejša spoznanja v knjigi P. B. Armstronga 

(2015) z naslovom Ali se literatura igra z možgani?  branje in literatura dolgoročno in 

evolucijsko-razvojno  lahko vplivata na spreminjanje možganov. 
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PRILOGE 

 

Priloga 1:  Vprašalnik za učitelje o spodbujanju bralne kompetence in nadarjenosti na literarnem področju v 1. VIO 

 

 
Spoštovani! 
 
Na Vas se obračam s prošnjo za sodelovanje v raziskavi o spodbujanju bralne kompetence in nadarjenosti učencev na literarnem področju v prvem VIO 
osnovne šole, saj je po Konceptu o odkrivanju in delu z nadarjenimi učenci v osnovni šoli to obdobje namenjeno evidentiranju, spremljanju in 
spodbujanju učencev, ki bi lahko bili nadarjeni na vseh področjih – tudi literarnem.  
 
Raziskavo opravljam v okviru empiričnega dela  doktorske  naloge na Pedagoški fakulteti v Ljubljani pod mentorstvom red. prof. dr. Igorja Sakside. Vaša 
osebna stališča in odgovori na vprašanja  bodo prispevali k temu, da si bomo lahko ustvarili celovito sliko o spodbujanju porajajoče se nadarjenosti na 
literarnem področju v 1. VIO. Anketa je anonimna, vaši odgovori bodo služili  le namenu raziskave. Za vaše sodelovanje se Vam že vnaprej lepo 
zahvaljujem in Vam  želim uspešno delo.  
 

mag. Leonida Novak 
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1. POUK SLOVENŠČINE – KNJIŽEVNOSTI  
a) didaktični pristopi 

Spodaj so v trditvah opisane dejavnosti, ki pri pouku književnosti omogočajo učenčev  napredek na področju bralne kompetence in s tem tudi  
zmožnosti recepcije književnih besedil.  
Označite z znakom X, kako pogosto pri svojem delu izvajate posamezne dejavnosti, oblike ali prilagoditve za  učinkovito spodbujanje bralne kompetence  
na literarnem področju. 
 

1 = nikoli  2 = redko  3 = občasno  4 = pogosto  5 = vedno 
 IZJAVA  

  1 

nikoli 

2 

redko 

3 

občasno 

4 

pogosto 

5 

vedno 

1. Pri načrtovanju ciljev pouka književnosti upoštevam predznanje učencev.       

2. Vsi učenci v razredu berejo enaka besedila, le da  naloge ob njih diferenciram.       

3. Učencem, ki zmorejo več, omogočim, da berejo daljša besedila/odlomke kot ostali učenci (prilagojeno njihovemu 

predznanju). 
     

4. Učencem, ki zmorejo več, omogočim, da berejo zahtevnejša besedila enakega avtorja  kot ostali učenci.       

5. Učence, ki zmorejo več na literarnem področju, večkrat prepuščam samostojnemu delu.       

6 Učencem, ki zmorejo več, omogočim, da izbirajo besedila, ki jih sami predlagajo oz. izberejo.       

7. Učence delim v  homogene skupine in naloge prilagodim njihovim  sposobnostim.       

8. Učenci, ki zmorejo več na literarnem področju, dobijo individualne posebne zadolžitve pri pouku.      

9. Učenci, ki zmorejo več na literarnem področju, dobijo individualne posebne zadolžitve za domače delo.      

10. V fazi  priprave/motivacije na branje pripravim individualne naloge za učence, ki zmorejo več.      

11. Učenci, ki zmorejo več, dobijo v fazi interpretacije besedila  diferencirana vprašanja/naloge.      

12. Učenci, ki zmorejo več, dobijo v fazi poustvarjanja prebranega besedila  zahtevnejše naloge.      

13. Za načrtovanje in izvajanje pouka književnosti uporabljam že pripravljene priročnike in sledim tam predlaganim 

dejavnostim. 
     

14. Učencem, ki zmorejo več na literarnem področju, omogočam hitrejše napredovanje pri usvajanju učnih ciljev.         

15. Učencem, ki zmorejo več na literarnem področju, omogočam hitrejše napredovanje na literarnem področju (obiskovanje 

pouka slovenščine v višjih razredih – akceleracija).  
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b) dodatni program 

 

Spodaj so navedene dejavnosti, ki v okviru dodatnega in razširjenega programa šole spodbujajo razvoj bralne kompetence in omogočajo učencem  
razvijanje nadarjenosti na literarnem področju.  
 
Obkrožite črko pred  vsemi dejavnostmi, v katere sami vključujete učence 1. VIO, ki na literarnem področju zmorejo več:  

a) dodatni pouk, 
b) interesne dejavnosti, 
c) sobotne šole, kreativne delavnice, 
d) natečaji, 
e) tekmovanja in priprave nanje (npr. tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje), 
f) šolski časopis, 
g) drugo (navedite): ____________________________________________________________________________________________________ 

 
Označite, kolikšno pomembnost pripisujete pri svojem pouku posamezni dejavnosti dodatnega in razširjenega programa šole za razvoj bralne 
kompetence in nadarjenosti na literarnem področju.   
Prosim, označite le eno številko v vrsti za  posamezno dejavnostjo (1 = popolnoma nepomembno, 5 = zelo pomembno) 
 

DEJAVNOST    Popolnoma nepomembno                                                      Zelo pomembno 

 

Dodatni pouk 1 2 3 4 5 

Interesne dejavnosti 1 2 3 4 5 

Sobotne šole, kreativne delavnice 1 2 3 4 5 

Natečaji 1 2 3 4 5 

Tekmovanja in priprave nanje 1 2 3 4 5 

Šolski časopis 1 2 3 4 5 

Drugo (navedite dejavnost: 

______________________________ 

1 2 3 4 5 

Drugo (navedite dejavnost: 

______________________________ 

1 2 3 4 5 
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2. ODKRIVANJE  UČENCEV, KI ZMOREJO VEČ 
a) Pomen  izvajanja nalog učitelja 
Spodaj so navedene  nekatere naloge učitelja v 1. VIO, ki omogočajo odkrivanje in spodbujanje bralne kompetence učencev, ki zmorejo več (tudi na 
literarnem področju).  
Obkrožite DA, če ocenjujete, da naloga vpliva na razvoj bralne kompetence učenca na literarnem področju, ali odgovor NE, če naloga ne vpliva na 

razvoj bralne kompetence.  

 
 TEMELJNE NALOGE DA NE 

1. Poznavanje Koncepta o odkrivanju in delu z nadarjenimi učenci v osnovni šoli.  DA NE 

2. Spremljanje strokovne literature na področju nadarjenosti. DA NE 

3. Načrtovanje oblik individualizacije in diferenciacije za učenca, ki kaže znake nadarjenosti.  DA NE 

4. Procesno in vsebinsko načrtovanje pouka z upoštevanjem individualnih značilnosti in potreb otroka, ki kaže znake 

nadarjenosti.  

DA NE 

5. Razgovori z učitelji, ki se  srečujejo z učencem pri izvajanju drugih dejavnosti na šoli  in upoštevanje njihovega mnenja.  DA NE 

6 Vodenje portfolia ali mape dosežkov učenca, ki kaže znake nadarjenosti. DA NE 

7. Stalna povratna informacija učencu za njegovo delo  DA NE 

8. Upoštevanje in spremljanje otrokovih močnih in šibkih področij pri izvajanju VI procesa.  DA NE 

9. Opazovanje otrokovega funkcioniranja v skupini. DA NE 

10. Opazovanje otrokovega čustvenega vedenja.  DA NE 

11. Oblikovanje predloga za  evidentiranje nadarjenega učenca. DA NE 

12. Ocenjevanje nadarjenosti z ocenjevalnimi lestvicami.  DA NE 
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b) Naloge učitelja 
Spodaj so navedene temeljne naloge učitelja v 1. VIO, ki omogočajo učinkovito odkrivanje učencev, ki zmorejo več (tudi na literarnem področju).  
Označite z znakom X v kolikšni meri izvajate posamezne temeljne naloge pri svojem delu. 

 
1 = nikoli  2 = redko  3 = občasno  4 = pogosto  5 = vedno 

 TEMELJNE NALOGE  

  1 

nikoli 

2 

redko 

3 

občasno 

4 

pogosto 

5 

vedno 

1. Poznavanje Koncepta o odkrivanju in delu z nadarjenimi učenci v osnovni šoli.       

2. Spremljanje strokovne literature na področju nadarjenosti.      

3. Načrtovanje oblik individualizacije in diferenciacije za učenca, ki kaže znake nadarjenosti.       

4. Procesno in vsebinsko načrtovanje pouka z upoštevanjem individualnih značilnosti in potreb otroka, ki kaže znake nadarjenosti.       

5. Razgovori z učitelji, ki se  srečujejo z učencem pri izvajanju drugih dejavnosti na šoli  in upoštevanje njihovega mnenja.       

6 Vodenje portfolia ali mape dosežkov učenca, ki kaže znake nadarjenosti.      

7. Stalna povratna informacija učencu za njegovo delo       

8. Upoštevanje in spremljanje otrokovih močnih in šibkih področij pri izvajanju VI procesa.       

9. Opazovanje otrokovega funkcioniranja v skupini.      

10. Opazovanje otrokovega čustvenega vedenja.       

11. Oblikovanje predloga za  evidentiranje nadarjenega učenca.      

12. Ocenjevanje nadarjenosti z ocenjevalnimi lestvicami.       

 
c) Kriteriji za identifikacijo učencev 
Spodaj so navedena vprašanja o načinih in kriterijih za identifikacijo učencev, ki na literarnem področju zmorejo več. Obkrožite odgovor ob 
vprašanju.  
Označite z znakom X, v kolikšni meri navedena značilnost vpliva na vašo izbiro učencev, ki jih vključujete v različne oblike dela oz. dejavnosti za učence, 

ki zmorejo več.  
 Vprašanje    

1. Ali  vam je lestvica za odkrivanje nadarjenih učencev v pomoč? DA NE  NE VEM 

2. Ali se pri identificiranju učencev, ki na literarnem področju zmorejo več, ravnate po lastnem občutku? DA NE  NE VEM 

3. Ali se vam zdi smiselno odkrivati učence, ki na literarnem področju zmorejo več? DA NE  NE VEM 
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d) Kriteriji izbire 
Spodaj so navedene temeljne značilnosti učencev, nadarjenih na literarnem področju. 
Označite z znakom X, v kolikšni meri je za vas pomembna značilnost učenca, da ga opazite kot učenca, ki zmore več na literarnem področju.  

Prosim, označite le eno številko v vrsti za  posamezno značilnost (1 = popolnoma nepomembno, 5 = zelo pomembno). 

 
 Značilnosti Popolnoma  nepomembno                                                                               Zelo pomembno 

1. Učenec je motiviran za branje vseh vrst umetnostnih besedil.   1 2 3 4 5 

2. Učenec dobro pripoveduje obnovo literarnih besedil.  1 2 3 4 5 

3. Piše pesmi in/ali prozna besedila.  1 2 3 4 5 

5 Učenec  je motiviran za besedne in literarne igre.  1 2 3 4 5 

6 Učenec  vztraja v dejavnosti (branju, pisanju, poslušanju, pripovedovanju).  1 2 3 4 5 

7 Izstopa v pisanju domišljijskih spisov.  1 2 3 4 5 

8 Učenec literarnokritično misli (zna primerjati, vrednotiti, argumentirati).  1 2 3 4 5 

9 Učenec ima inovativne, drugačne ideje glede razlage pomena besed.  1 2 3 4 5 

 
3.  OVIRE – REŠITVE, PREDLOGI 

 
Navedenih je nekaj dejstev, ki lahko ovirajo spodbujanje razvoja bralne kompetence pri učencih, ki na literarnem področju zmorejo več. Kaj menite, 
česa bi glede na vaše pedagoške izkušnje moralo biti več oz. manj, da bi bilo vaše delo na tem področju v razredu z učenci  učinkovitejše.   
Pri vsaki trditvi označite ustrezen odgovor s križcem pod izbranim odgovorom. 

 TRDITEV 1 

premalo 

2 

 ravno prav  

3  

preveč 

1.  Časa za načrtno odkrivanje in spodbujanje nadarjenosti v razredu je     
2.  Možnosti za dodatno strokovno izobraževanje na področju odkrivanja in dela z učenci, ki zmorejo več, je      
3.  Učni načrti vsebujejo toliko ciljev in vsebin, da je časa za  ukvarjanje z učenci, ki zmorejo več,     
4.  Povratnih informacij o lastnem delu na področju odkrivanja in spodbujanja nadarjenosti v  razredu imam     
5.  Znanj za učinkovito odkrivanje in spodbujanje nadarjenosti na literarnem področju imam     
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4. Pri vprašanjih obkrožite številko pred izbranim odgovorom. 
a) Spol: 

1 ženski 

2  moški 

b) Delovna doba:_______________ let 

e) Dodatno strokovno izobraževanje s področja nadarjenosti: 

1 0 ur 

2 do 8 ur 

3 od 8 do  24 ur 

4 več kot 24 ur 

č) Stopnja izobrazbe: 

1 višja 

2 visoka 

3 magisterij 

4 doktorat 

d) Položaj šole, na kateri poučujete:  

       1 mestna 

          2 vaška 
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Priloga 2  

Preglednica 1: Opisna statistika in hi-kvadrat - razlike v stališčih o pomenu izvajanja 

nalog učitelja za delo z nadarjenim otrokom glede na delovno dobo učitelja 

a) Poznavanje Koncepta o odkrivanju in delu z nadarjenimi učenci v osnovni šoli. 

 

 
do 15 let več kot 15 let skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 17 16,2 % 25 12,9 % 42 14,0 % 

da 88 83,8 % 169 87,1 % 257 86,0 % 

skupaj 105 100,0 % 194 100,0 % 299 100,0 % 

Χ2 = 0,616, sig. = 0,433 

 

b) Spremljanje strokovne literature na področju nadarjenosti. 

 

 
do 15 let več kot 15 let skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 14 13,3 % 13 6,7 % 27 9,0 % 

da 91 86,7 % 181 93,3 % 272 91,0 % 

skupaj 105 100,0 % 194 100,0 % 299 100,0 % 

Χ2 = 3,648, sig. = 0,056 

 

c) Načrtovanje oblik individualizacije in diferenciacije za učenca, ki kaže znake nadarjenosti. 

 

 
do 15 let več kot 15 let skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 4 3,8 % 4 2,1 % 8 2,7 % 

da 101 96,2 % 190 97,9 % 291 97,3 % 

skupaj 105 100,0 % 194 100,0 % 299 100,0 % 

Χ2 = 0,799, sig. = 0,371 

 

č) Procesno in vsebinsko načrtovanje pouka z upoštevanjem individualnih značilnosti in potreb otroka, ki kaže znake 

nadarjenosti. 

 

 
do 15 let več kot 15 let skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 4 3,8 % 3 1,5 % 7 2,3 % 

da 101 96,2 % 191 98,5 % 292 97,7 % 

skupaj 105 100,0 % 194 100,0 % 299 100,0 % 

Χ2 = 1,526, sig. = 0,217 

 

d) Razgovori z učitelji, ki se srečujejo z učencem pri izvajanju drugih dejavnosti na šoli  in upoštevanje njihovega mnenja.  

 

 
do 15 let več kot 15 let skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 7 6,7 % 9 4,6 % 16 5,4 % 

da 98 93,3 % 185 95,4 % 283 94,6 % 

skupaj 105 100,0 % 194 100,0 % 299 100,0 % 

Χ2 = 0,553, sig. = 0,457 

 

e) Vodenje portfolia ali mape dosežkov učenca, ki kaže znake nadarjenosti. 

 

 
do 15 let več kot 15 let skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 21 20,0 % 29 14,9 % 50 16,7 % 

da 84 80,0 % 165 85,1 % 249 83,3 % 

skupaj 105 100,0 % 194 100,0 % 299 100,0 % 

Χ2 = 1,248, sig. = 0,264 
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f) Stalna povratna informacija učencu na njegovo delo. 

 

 
do 15 let več kot 15 let skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 3 2,9 % 4 2,1 % 7 2,3 % 

da 102 97,1 % 190 97,9 % 292 97,7 % 

skupaj 105 100,0 % 194 100,0 % 299 100,0 % 

Χ2 = 0,188, sig. = 0,664 

 

 

g) Upoštevanje in spremljanje otrokovih močnih in šibkih področij pri izvajanju VI procesa. 

 

 
do 15 let več kot 15 let skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 4 3,8 % 7 3,6 % 11 3,7 % 

da 101 96,2 % 187 96,4 % 288 96,3 % 

skupaj 105 100,0 % 194 100,0 % 299 100,0 % 

Χ2 = 0,008, sig. = 0,930 

 

h) Opazovanje otrokovega funkcioniranja v skupini. 

 

 
do 15 let več kot 15 let skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 17 16,2 % 28 14,4 % 45 15,1 % 

da 88 83,8 % 166 85,6 % 254 84,9 % 

skupaj 105 100,0 % 194 100,0 % 299 100,0 % 

Χ2 = 0,165, sig. = 0,685 

 

i) Opazovanje otrokovega čustvenega vedenja.  

 

 
do 15 let več kot 15 let skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 20 19,0 % 46 23,7 % 66 22,1 % 

da 85 81,0 % 148 76,3 % 233 77,9 % 

skupaj 105 100,0 % 194 100,0 % 299 100,0 % 

Χ2 = 0,861, sig. = 0,353 

 

j) Oblikovanje predloga za evidentiranje nadarjenega učenca. 

 

 
do 15 let več kot 15 let skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 25 23,8 % 38 19,6 % 63 21,1 % 

da 80 76,2 % 156 80,4 % 236 78,9 % 

skupaj 105 100,0 % 194 100,0 % 299 100,0 % 

Χ2 = 0,730, sig. = 0,393 

 

k) Ocenjevanje nadarjenosti z ocenjevalnimi lestvicami.  

 

 
do 15 let več kot 15 let skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 42 40,0 % 70 36,1 % 112 37,5 % 

da 63 60,0 % 124 63,9 % 187 62,5 % 

skupaj 105 100,0 % 194 100,0 % 299 100,0 % 

Χ2 = 0,446, sig. = 0,504 
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Priloga 3 

Preglednica 1: Opisna statistika in hi-kvadrat - razlike v stališčih o pomenu izvajanja nalog 

učitelja za delo z nadarjenim otrokom glede na količino dodatnega strokovnega 

izobraževanja s področja nadarjenosti  

a) Poznavanje Koncepta o odkrivanju in delu z nadarjenimi učenci v osnovni šoli. 

 

 
do 8 ur več kot 8 ur skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 26 14,8% 16 12,9% 42 14,0% 

da 150 85,2% 108 87,1% 258 86,0% 

skupaj 176 100,0% 124 100,0% 300 100,0% 

Χ2 = 0,211, sig. = 0,646 

 

b) Spremljanje strokovne literature na področju nadarjenosti. 

 

 
do 8 ur več kot 8 ur skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 18 10,2 % 9 7,3 % 27 9,0 % 

da 158 89,8 % 115 92,7 % 273 91,0 % 

skupaj 176 100,0 % 124 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 0,783, sig. = 0,376 

 

c) Načrtovanje oblik individualizacije in diferenciacije za učenca, ki kaže znake nadarjenosti. 

 

 
do 8 ur več kot 8 ur skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 4 2,3 % 4 3,2 % 8 2,7 % 

da 172 97,7 % 120 96,8 % 292 97,3 % 

skupaj 176 100,0 % 124 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 0,255, sig. = 0,614 

 

č) Procesno in vsebinsko načrtovanje pouka z upoštevanjem individualnih značilnosti in potreb otroka, ki kaže znake nadarjenosti. 

 

 
do 8 ur več kot 8 ur skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 4 2,3 % 3 2,4 % 7 2,3 % 

da 172 97,7 % 121 97,6 % 293 97,7 % 

skupaj 176 100,0 % 124 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 0,007, sig. = 0,934 

 

d) Razgovori z učitelji, ki se srečujejo z učencem pri izvajanju drugih dejavnosti na šoli  in upoštevanje njihovega mnenja.  

 

 
do 8 ur več kot 8 ur skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 3 1,7 % 13 10,5 % 16 5,3 % 

da 173 98,3 % 111 89,5 % 284 94,7 % 

skupaj 176 100,0 % 124 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 11,106, sig. = 0,001 

 

e) Vodenje portfolia ali mape dosežkov učenca, ki kaže znake nadarjenosti. 

 

 
do 8 ur več kot 8 ur skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 28 15,9 % 22 17,7 % 50 16,7 % 

da 148 84,1 % 102 82,3 % 250 83,3 % 

skupaj 176 100,0 % 124 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 0,176, sig. = 0,675 
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f) Stalna povratna informacija učencu za njegovo delo. 

 

 
do 8 ur več kot 8 ur skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 3 1,7 % 4 3,2 % 7 2,3 % 

da 173 98,3 % 120 96,8 % 293 97,7 % 

skupaj 176 100,0 % 124 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 0,739, sig. = 0,390 

 

g) Upoštevanje in spremljanje otrokovih močnih in šibkih področij pri izvajanju VI procesa. 

 

 
do 8 ur več kot 8 ur skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 4 2,3 % 7 5,6 % 11 3,7 % 

da 172 97,7 % 117 94,4 % 289 96,3 % 

skupaj 176 100,0 % 124 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 2,342, sig. = 0,126 

 

h) Opazovanje otrokovega funkcioniranja v skupini. 

 

 
do 8 ur več kot 8 ur skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 26 14,8 % 19 15,3 % 45 15,0 % 

da 150 85,2 % 105 84,7 % 255 85,0 % 

skupaj 176 100,0 % 124 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 0,017, sig. = 0,896 

 

i) Opazovanje otrokovega čustvenega vedenja.  

 

 
do 8 ur več kot 8 ur skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 41 23,3 % 25 20,2 % 66 22,0 % 

da 135 76,7 % 99 79,8 % 234 78,0 % 

skupaj 176 100,0 % 124 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 0,416, sig. = 0,519 

 

j) Oblikovanje predloga za evidentiranje nadarjenega učenca. 

 

 
do 8 ur več kot 8 ur skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 34 19,3 % 29 23,4 % 63 21,0 % 

da 142 80,7 % 95 76,6 % 237 79,0 % 

skupaj 176 100,0 % 124 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 0,726, sig. = 0,394 

 

k) Ocenjevanje nadarjenosti z ocenjevalnimi lestvicami.  

 

 
do 8 ur več kot 8 ur skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 67 38,1 % 45 36,3 % 112 37,3 % 

da 109 61,9 % 79 63,7 % 188 62,7 % 

skupaj 176 100,0 % 124 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 0,098, sig. = 0,754 
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Priloga 4 

Preglednice 1: Opisna statistika in hi-kvadrat - razlike v stališčih o pomenu izvajanja 

nalog učitelja za delo z nadarjenim otrokom glede na okolje šole 

 
a) Poznavanje Koncepta o odkrivanju in delu z nadarjenimi učenci v osnovni šoli. 

 

 
mesto podeželje skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 19 16,1 % 23 12,6 % 42 14,0 % 

da 99 83,9 % 159 87,4 % 258 86,0 % 

skupaj 118 100,0 % 182 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 0,714, sig. = 0,398 

 

b) Spremljanje strokovne literature na področju nadarjenosti. 

 

 
mesto podeželje skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 13 11,0 % 14 7,7 % 27 9,0 % 

da 105 89,0 % 168 92,3 % 273 91,0 % 

skupaj 118 100,0 % 182 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 0,966, sig. = 0,326 

 

c) Načrtovanje oblik individualizacije in diferenciacije za učenca, ki kaže znake nadarjenosti. 

 

 
mesto podeželje skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 5 4,2 % 3 1,6 % 8 2,7 % 

da 113 95,8 % 179 98,4 % 292 97,3 % 

skupaj 118 100,0 % 182 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 1,849, sig. = 0,174 

 

č) Procesno in vsebinsko načrtovanje pouka z upoštevanjem individualnih značilnosti in potreb otroka, ki kaže znake 

nadarjenosti. 

 

 
mesto podeželje skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 6 5,1 % 1 0,5 % 7 2,3 % 

da 112 94,9 % 181 99,5 % 293 97,7 % 

skupaj 118 100,0 % 182 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 6,461, sig. = 0,011 

 

d) Razgovori z učitelji, ki se srečujejo z učencem pri izvajanju drugih dejavnosti na šoli  in upoštevanje njihovega mnenja.  

 

 
mesto podeželje skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 7 5,9 % 9 4,9 % 16 5,3 % 

da 111 94,1 % 173 95,1 % 284 94,7 % 

skupaj 118 100,0 % 182 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 0,138, sig. = 0,710 

 

e) Vodenje portfolia ali mape dosežkov učenca, ki kaže znake nadarjenosti. 

 

 
mesto podeželje skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 21 17,8 % 29 15,9 % 50 16,7 % 

da 97 82,2 % 153 84,1 % 250 83,3 % 

skupaj 118 100,0 % 182 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 0,179, sig. = 0,672 
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f) Stalna povratna informacija učencu za njegovo delo. 

 

 
mesto podeželje skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 2 1,7 % 5 2,7 % 7 2,3 % 

da 116 98,3 % 177 97,3 % 293 97,7 % 

skupaj 118 100,0 % 182 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 0,348, sig. = 0,555 

 

 

g) Upoštevanje in spremljanje otrokovih močnih in šibkih področij pri izvajanju VI procesa. 

 

 
mesto podeželje skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 9 7,6 % 2 1,1 % 11 3,7 % 

da 109 92,4 % 180 98,9 % 289 96,3 % 

skupaj 118 100,0 % 182 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 8,637, sig. = 0,003 

 

h) Opazovanje otrokovega funkcioniranja v skupini. 

 

 
mesto podeželje skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 24 20,3 % 21 11,5 % 45 15,0 % 

da 94 79,7 % 161 88,5 % 255 85,0 % 

skupaj 118 100,0 % 182 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 4,348, sig. = 0,037 

 

i) Opazovanje otrokovega čustvenega vedenja.  

 

 
mesto podeželje skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 34 28,8 % 32 17,6 % 66 22,0 % 

da 84 71,2 % 150 82,4 % 234 78,0 % 

skupaj 118 100,0 % 182 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 5,262, sig. = 0,022 

 

j) Oblikovanje predloga za evidentiranje nadarjenega učenca. 

 

 
mesto podeželje skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 28 23,7 % 35 19,2 % 63 21,0 % 

da 90 76,3 % 147 80,8 % 237 79,0 % 

skupaj 118 100,0 % 182 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 0,873, sig. = 0,350 

 

k) Ocenjevanje nadarjenosti z ocenjevalnimi lestvicami.  

 

 
mesto podeželje skupaj 

število odstotek število odstotek število odstotek 

ne 46 39,0 % 66 36,3 % 112 37,3 % 

da 72 61,0 % 116 63,7 % 188 62,7 % 

skupaj 118 100,0 % 182 100,0 % 300 100,0 % 

Χ2 = 0,226, sig. = 0,634 
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PRILOGA 5 

Vprašanja za polstrukturiran intervju po opazovanju 

 

 

Ime (v raziskavi bodo imena šifrirana):                                                         

Leta pedagoške prakse:   

 

 

1. Kje ste dobili pretežni del didaktično-pedagoških znanj, ki jih uporabljate pri pouku 

književnosti? 

 

2. Komunikacijski model pouka književnosti ima določene značilnosti. Katera 

značilnost, faza je vaše močno področje?  (Motivacija, interpretacija, interpretativno 

branje …) 

 

3. Kako in koliko v pouk književnosti vključujete IKT? 

 

4. Katera gradiva (priročniki, e-gradiva …) uporabljate za načrtovanje in izvajanje pouka 

književnosti? V čem je njihova največja vrednost/ovira? 

 

5. V kolikšni meri in na kakšen način spodbujate učence k samostojnemu branju 
književnih besedil izven pouka? 

 

6. Kako razumete bistvo diferenciranega dela pri pouku književnosti?  

 

7. Katere razlike med učenci bi izpostavili kot še posebej pomembne za načrtovanje 
pouka književnosti? Zakaj? 

 

8. V kolikšni meri v pouk književnosti vključujete elemente formativnega spremljanja? 

 

9. Kateri dejavniki odločajo o tem, da nekega učenca zaznate kot potencialno 

nadarjenega na literarnem področju? 

 

10. Kako ocenjujete proces identificiranja in evidentiranja nadarjenih učencev na 
literarnem področju v naši šoli? (Učinkovitost, smiselnost …) 

 

11. S katerimi dejavnostmi, pristopi spodbujate otroke, ki na področju književnosti 

izstopajo? 

 

12. Kakšen je odziv vaših učencev (motivacija, čustva, znanje) na proces pouka 
književnosti? Nad čem so navdušeni, kaj jim ni všeč? Kam se nagiba večina 

(navdušenje ali odpor ali nevtralnost)? Se spomnite kakšnega njihovega komentarja? 

 

13. Kateri so  največji izzivi, ki jih vidite pri pouk književnosti v 1. VIO?  

 

14. Katere spremembe na področju pouka književnosti bi si želeli  uvesti v svoj pouk? 

 

Iskrena hvala za vaše sodelovanje. 
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PRILOGA 6 

Primer transkripcije intervjuja z učiteljico, pri kateri smo opazovali pouk 

Ime (v raziskavi bodo imena šifrirana): _ 

Leta pedagoške prakse: _13_   

 

1. Kje ste dobili pretežni del didaktično-pedagoških znanj, ki jih uporabljate pri pouku 

književnosti? 

Nekaj znanj sem pridobila na fakulteti, vendar pa sem se v letih poučevanja udeleževala 
številnih izobraževanj na to temo, hospitirala primerom dobre prakse, izmenjevala izkušnje s 
kolegicami. Vse videno sem vpela in povezala z lastnimi izkušnjami, ki sem jih pridobivala ob 
poučevanju, predvsem pa z interesi, sposobnostmi, predznanjem učencev, ki sem jih v 
nekem obdobju poučevala. 
 

2. Komunikacijski model pouka književnosti ima določene značilnosti. Katera značilnost, faza je 

vaše močno področje?  (Motivacija, interpretacija, interpretativno branje …) 

Moram povedati, da mi prav vsaka faza vedno znova predstavlja izziv, predvsem zato, ker se 
nanje različno pripravljam, kadar gre za neumetnostno oziroma kadar za umetnostno 
besedilo. Menim, da mi komunikacija  na splošno ne povzroča težav, kljub temu pa se 
izredno trudim biti učencem dober vzor v vseh etapah pouka. 
 

3. Kako in koliko v pouk književnosti vključujete IKT? 

Učenci imajo vedno možnost uporabiti računalnik, predvsem kadar gre za iskanje različnih 
podatkov pri obravnavi neumetnostnih besedil, iskanju pomena neznanih besed v 
umetnostnih in tudi neumetnostnih besedilih. Pogosto snemam njihovo branje, posnetke 
poslušajo in nato primerjajo s predhodnimi ter tako spremljajo napredek. Če bi bili pogoji 
ustrezni, bi se večkrat odločila ponuditi tudi kakšne računalniške didaktične programe, s 
katerimi bi zagotovo lahko še dodatno diferencirala in individualizirala delo. 

 

4. Katera gradiva (priročniki, e-gradiva …) uporabljate za načrtovanje in izvajanje pouka 

književnosti? V čem je njihova največja vrednost/ovira? 

Učni načrt, letna priprava, Berilo, Priročnik za učitelje – Jaz pa berem, Bralne učne strategije, 
O naravi učenja … 

 

5. V kolikšni meri in na kakšen način spodbujate učence k samostojnemu branju književnih 

besedil izven pouka? 

Vsakodnevno branje v knjižnem kotičku – nabor knjig vsak teden izberejo učenci glede na 
interes, nekaj pa jih prinesem tudi jaz – povezava z obravnavanim tematskim sklopom, 
mesečni bralni listi – doma, domače branje že v drugem razredu, bibliopedagoške ure, branje 
v nadaljevanjih; sosed –sosedu … 

Branje predstavlja domačo nalogo za vsak dan v letu. 
 

6. Kako razumete bistvo diferenciranega dela pri pouku književnosti?  

 

Prilagajanje seznanjanja z besedilom, interpretacije in poustvarjanja glede na učenčevo 
predznanje, sposobnosti, močna področja, interes. 
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7. Katere razlike med učenci bi izpostavili kot še posebej pomembne za načrtovanje pouka 

književnosti? Zakaj? 

Socialno okolje, razvitost besedišča, domišljija, interes, predznanje, izkušnje, močna področja 
... Vse omenjeno je nujno potrebno upoštevati pri samem načrtovanju in izvedbi pouka. 
Vsem učenec je potrebno dati možnost, da se s književnim besedilom seznanijo ter ga 
doživijo v njim največji možni meri. 
 

8. V kolikšni meri v pouk književnosti vključujete elemente formativnega spremljanja? 

Trudim se, da elemente formativnega spremljanja vedno vključujem tako pri obravnavi 
umetnostnih kot tudi neumetnostnih besedil. Učenci zmeraj vrednotijo lasten napredek, ob 
moji pomoči, posamezniki pa že tudi individualno, izdelajo načrt za izboljšave, so deležni 
sprotne povratne informacije tako s strani vrstnikov kot tudi učitelja glede na predhodno 
oblikovane kriterije, ki jim sledijo. 
 

9. Kateri dejavniki odločajo o tem, da nekega učenca zaznate kot potencialno nadarjenega na 

literarnem področju? 

Možnost operiranja z besedami na višjem nivoju in z različnimi sogovorci, razumevanje in 
oblikovanje vprašanj višjih taksonomskih stopenj, povezovanje dogodkov z lastnimi 
izkušnjami ter z dogodki drugih literarnih besedil, kreativno pisanje, globoko identificiranje s 
književnimi junaki, bogata domišljija … 

 

10. Kako ocenjujete proces identificiranja in evidentiranja nadarjenih učencev na literarnem 

področju v naši šoli? (Učinkovitost, smiselnost …) 

Menim, da je na šoli vsako leto s strani učiteljev absolutno preveč učencev prepoznanih kot 
nadarjenih, tudi na literarnem področju, saj se vedno znova pokaže, da še prav dobro ne 
znajo brati. Ni vsak, ki je priden, vljuden in rad hodi v knjižnico, verbalni talent ali pa 
nadarjen na literarnem področju. Res pa je, da se moramo učitelji pri prepoznavanju 
nadarjenosti učencev zelo potruditi in jim pripraviti vzpodbudno učno okolje, kjer lahko svoje 
talente realno dokazujejo. 
 

11. S katerimi dejavnostmi, pristopi spodbujate otroke, ki na področju književnosti izstopajo? 

S vključevanjem k interesni dejavnosti »mladi bralci«, kjer učence seznanjam z različnimi 
bralnimi strategijami, individualnimi predstavitvami različnih besedil (v obliki govornega 
nastopa), z igro vlog, aktivnim vključevanjem v razredne dramske predstave, objavljanjem 
člankov, lastnih domišljijskih besedil v šolskem časopisu, prevzemanjem vloge tutorja - 
medvrstniška pomoč, izmenjavo  mnenj, vtisov o prebrani knjigi (učenec – učenec, učenec – 
učitelj), oblikovanjem vprašanj na različnih taksonomskih stopnjah … 

 

12. Kakšen je odziv vaših učencev (motivacija, čustva, znanje) na proces pouka književnosti? Nad 

čem so navdušeni, kaj jim ni všeč? Kam se nagiba večina (navdušenje ali odpor ali 

nevtralnost)? Se spomnite kakšnega njihovega komentarja? 

Večina učencev pozorno, z zanimanjem  in predvsem aktivno sledi pouku književnosti. 
Uživajo v debati, spoznavanju novega, všeč jim je prvo srečanje z besedilom, bodisi je to 
branje ali pripovedovanje, poustvarjanje, predvsem ker imajo možnost izbire načina 
poustvarjanja. Večina učencev vidi izziv pri spremljanju napredka branja, radi berejo in z 
veseljem podajo povratno informacijo sošolcu, imajo občutek pomembnosti, ne glede na to, 
da so včasih nekatere povratne informacije malce subjektivne. Moji učenci radi posegajo po 
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knjigah, saj jih tudi sama vsak dan tovorim v šolo. Največkrat vprašajo, če lahko gredo v 
knjižnico in sami izberejo gradivo in kdaj bomo spet brali kakšno zgodbo v nadaljevanjih, saj 
uživajo, da knjiga potuje od učenca k učencu in tako s svojim branjem predstavljajo del 
zgodbe. 

 

13. Kateri so  največji izzivi, ki jih vidite pri pouku književnosti v 1. VIO?  

Z ustreznimi metodami, pristopi, lastnim vzgledom, privzgojiti učencem ljubezen do 
literature. Naučiti jih razmišljati o zapisanem na višji stopnji in se znati vživeti. Zavedati se 
pomena razumevanja prebranega in uporabe pridobljenih znanj v vsakdanjem življenju.  

 

14. Katere spremembe na področju pouka književnosti bi si želeli  uvesti v svoj pouk? 

Več časa, namenjenega poučevanju književnosti, lastna presoja izbire besedil, upoštevajoč 
skupino učencev. 
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Priloga 7 

Vprašanja za polstrukturiran intervju za učitelje pred izvajanjem akcijske raziskave 

 

1. Kje ste dobili pretežni del didaktično-pedagoških znanj, ki jih uporabljate pri pouku 

književnosti? 

2. Komunikacijski model pouka književnosti ima določene značilnosti. Katera 

značilnost, faza je vaše močno področje?  (Motivacija, interpretacija, interpretativno 

branje …) 

3. Kako in koliko v pouk književnosti vključujete IKT? 

4. Katera gradiva (priročniki, e-gradiva …) uporabljate za načrtovanje in izvajanje pouka 

književnosti? V čem je njihova največja vrednost/ovira? 

5. V kolikšni meri in na kakšen način spodbujate učence k samostojnemu branju 

književnih besedil izven pouka? 

6. Kako razumete bistvo diferenciranega dela pri pouku književnosti?  

7. Katere razlike med učenci bi izpostavili kot še posebej pomembne za načrtovanje 

pouka književnosti? Zakaj? 

8. V kolikšni meri v pouk književnosti vključujete elemente formativnega spremljanja? 

9. Kateri dejavniki odločajo o tem, da nekega učenca zaznate kot potencialno 

nadarjenega na literarnem področju? 

10. Kako ocenjujete proces identificiranja in evidentiranja nadarjenih učencev na 

literarnem področju v slovenski  šoli? (Učinkovitost, smiselnost …) 

11. S katerimi dejavnostmi, pristopi spodbujate otroke, ki na področju književnosti 

izstopajo? 
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Priloga 8 

Vprašanja za polstrukturiran intervju za učitelje po izvajanju akcijske raziskave 

 

 

1. Kakšen je odziv vaših učencev (motivacija, čustva, znanje) na proces pouka 

književnosti? Nad čem so navdušeni, kaj jim ni všeč? Kam se nagiba večina 

(navdušenje ali odpor ali nevtralnost)? Se spomnite kakšnega njihovega komentarja? 

2. Katere nove ideje, spoznanja, možnosti ste odkrili pri delu v okviru raziskave?  

3. Katere so bile najpogostejše dileme, ovire, pomanjkljivosti dela v okviru raziskave v 

vašem razredu??  

4. Katere spremembe na področju pouka književnosti boste na osnovi raziskave vnesli v 

svoj pouk v prihodnje? 

5. Ali so vam načrtovane in izvedene dejavnosti omogočale, da spremljate napredek  

posameznega učenca na literarnem področju?  
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Priloga 9 

Primer transkripcije intervjuja z učiteljico iz akcijske raziskave (Uak1) 

 

Kakšen je odziv vaših učencev (motivacija, čustva, znanje) na proces pouka književnosti? 

Nad čem so navdušeni, kaj jim ni všeč? Kam se nagiba večina (navdušenje ali odpor ali 

nevtralnost)? Se spomnite kakšnega njihovega komentarja? 

Učenci so ob urah književnosti v okviru raziskave neizmerno uživali. Morda so bile včasih 

obravnave malo predolge in je učencem ob koncu zmanjkovalo energije, ki bi jo nujno 

potrebovali za poustvarjanje. S tem, ko rečem, da so bile predolge, ne mislim nič negativnega, 

le učenci niso bili več skoncentrirani. Kadar je bilo zapisovanje v fazi motivacije in 

poglabljanja doživetja, so bili nekateri malo nejevoljni. Uživali so ob različnih motivacijah. V 

fazi interpretacije so delo zelo popestrila vprašanja, ki so bila zapisana na listkih, in so jih 

sami brali. Pri tem so bili veliko bolj zbrani, kot če vprašanja zastavljam sama. Zelo so uživali 

ob dramatizacijah. Takrat se je pojavila ideja, da bi vse naredili sami (zapisali besedilo za 

dramatizacijo, izdelali sceno, izdelali lutke, igrali, naredili vstopnice za predstavo). To smo 

delali v drugem razredu in moram povedati, da so učenci zelo uživali. Uživali so tudi v tem, 

da jim je bilo ponujenih več stvari in so lahko izbirali. S tem smo povečali motivacijo. Povem 

pa tudi to, da  nekateri izberejo vedno tisto, kjer mislijo, da bodo najhitreje končali. Tu 

mislim, da je potrebno usmerjanje učitelja. To je včasih uspešno, včasih pa tudi ne. 

 

Katere nove ideje, spoznanja, možnosti ste odkrili pri delu v okviru raziskave?  

Teh idej je bilo zelo veliko. Najprej različne motivacije, veliko novih idej, ki se jih da odlično 

uporabiti v nadaljnjih obravnavah. Seveda jih je potrebno prilagoditi novim situacijam. Zelo 

zanimiva in motivacijsko odlična ideja je ta, da so vprašanja za interpretacijo na listkih, ki jih 

berejo učenci. Zagotovo bom vedno več uporabljala tudi to, da dam učencem na voljo različne 

poustvarjalne naloge. Odlična je ideja o tem, da učenci o prebrani knjigi razpravljajo za 

okroglo mizo – domače branje. Prepuščanje odgovornosti učencem – dovoliti jim, da sami 

načrtujejo, izvedejo. Dobro se je izkazalo načrtovanje področij spremljanja v sprotni pripravi. 

Prvič sem se preizkusila v sestavi in izvedbi pisnega preverjanja in ocenjevanja znanja pri 

književnosti in ugotovila, da daje močno povratno informacijo o zmožnostih otrok. 

 

 

Katere so bile najpogostejše dileme, ovire, pomanjkljivosti dela v okviru raziskave v vašem 

razredu?  

Edina dilema, ki se mi je občasno pojavila, je bila, pomanjkanje časa.  

 

Katere spremembe na področju pouka književnosti boste na osnovi raziskave vnesli v svoj 

pouk v prihodnje? 

Zagotovo bom skušala vnesti čim več stvari, ki sem jih zapisala pri trinajstem odgovoru. To je 

kar se tiče vsebinskega dela. Kar se tiče organizacijskega dela pa morda to, da bom 

obravnavala le eno literarno besedilo na teden, pa to bolj poglobljeno. Skušala bom prenesti 

domače branje tudi v prvi razred, do sedaj sem ga imela v drugem in tretjem. 

 

 

Ali so vam načrtovane in izvedene dejavnosti omogočale, da  spremljate napredek  

posameznega učenca na literarnem področju?  

 

Zagotovo. 
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Priloga 10 

Transkripcije fokusnih skupin z učenci 

 
Uvodni pogled učencev  

Na kaj pomislite, ko rečem pouk književnosti? 

Razred 

učiteljice 

Izjave učencev 

Uak1 Beremo knjige, knjižno govorimo, knjižnica, vse knjige, ki smo jih brali. 

Uak2 Knjiga, knjižnica, knjižničarka, pravljica, pameten človek, zgodbe. 

Uak3 Branje, pisanje, knjiga, knjižnica, knjižničarka. 

Uak4 Knjige, slovenska besedila, knjižnica, potrebščine, dež. 

Uak5 Knjige, beremo knjige, iščemo knjige, znanje, izvemo več o naravi. 

Uak6 Knjige, knjižnica, knjižni jezik, slovenščina, knjižničarka, knjigarna, učenje slovenščine. 

 

Ali imate radi pouk književnosti?  

Razred 

učiteljice 

Izjave učencev 

Uak1 Tako tako; zelo mi je všeč; ni mi všeč, ker dosti pišemo; ko pravljice beremo, mi je OK, ko pišemo pa ne. 

Uak2 Všeč mi je ker, obožujem knjige. 

Uak3 Zelo mi je všeč, ko beremo iz berila; rad berem pravljice. 

Uak4 Jaz sem navdušen nad poukom književnosti. 

Uak5 Rada bi več pouka književnosti; ni mi všeč pisanje in igra vlog; všeč mi je, ko gledamo posnetke. 

Uak6 Všeč nam je, ko beremo in pišemo zanimive zgodbe; ni nam všeč, ko preveč pišemo; predolgo traja, ko moraš narediti 

opis slike in ena slika mora imeti tri povedi. 

 
Če bi morali pouku književnosti dati številčno oceno, katero bi izbrali?  

Razred 

učiteljice 

Izjave učencev 

Uak1 5, 4, 3, 2, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 4, 3, 5, 4, 5, 4, 3, 4, 5 

Uak2 5, 5, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 5 

Uak3 5, 5, 5, 4, 5, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 4 

Uak4 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 

Uak5 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 

Uak6 5, 3, 5, 4, 2, 4, 4, 5, 3, 4, 1, 4, 3, 5, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 1 

 

Kaj (katere dejavnosti) vam je pri pouku književnosti všeč? 

Razred 

učiteljice 

Izjave učencev 

Uak1 Ko delamo filmski trak; naloge za domače branje; rada imam, ko se sami sprašujemo o prebrani knjigi. 

Uak2 Všeč mi je, ko se lahko s sošolci pogovarjamo o pravljici; zanimiva besedila; ko si lahko izmislim svoje ideje. 

Uak3 Dolga besedila, smešna besedila, zanimive pravljice. 

Uak4 Zanimiva besedila; da se veliko naučimo; všeč mi je izmišljanje zgodbic. 

Uak5 Rada poslušam pravljice; rada berem. 

Uak6 Pogovarjanje o knjigi; odgovarjanje na vprašanja, ki jih postavijo sošolci. 

 

 

Povezava s posameznimi obravnavanimi umetnostnimi besedili v raziskavi 

Katero besedilo vam je najbolj ostalo v spominu? Zakaj? 
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Razred 

učiteljice 

Izjave učencev 

Uak1 Kosovirja na leteči žlici – 14x, Vžigalnik – 13x, Resni ljudje – 5x; Smehasta pesem – 4x; Škrat Kuzma – 4x; Moj 

dežnik je lahko balon – 3x; Punčka v travi – 2x; Palčica, Cesarjeva nova oblačila, Medved Pu, Možic med dimniki – 

1x 

Uak2 Škrat Kuzma, ker je nagajiv; 

Moj dežnik je lahko balon – ni mi bil všeč; vse je šlo o punčki, pogrešal sem fante; ni bilo napeto;  

Uak3 Kosovirja na leteči žlici – ker sta smešna in zabavna;  

Moj dežnik je lahko balon – je zanimiva;  

Uak4 Moj dežnik je lahko balon – je zanimiva; 

Palčica – nastopajo dobre osebe, je prijazna;  

Kosovirja na leteči žlici – ker sta pogumna; 

Medved Pu – ne vem, zakaj mi je všeč; 

Vžigalnik – ker je čaroben;  

Jure kvak kvak- ker je smešna knjiga.  

Uak5 Jure kvak kavak – 5x, Punčka v travi – 1x, Cesarjeva nova oblačila – 1x 

Moj dežnik je lahko balon – ni mi bila všeč, ker je predolga, ni smešna, v njej so se kregali;  

Uak6 Kosovirja na leteči žlici – 12x; Resni ljudje – 8x, Smehasta pesem – 13x, Pravljice za dedija – 5x, Medved Pu – 2x; 

Punčka v travi – 3x, Strelovod za jezo – 3x 

 

Vam je bil kateri avtor posebej všeč?  

Razred 

učiteljice 

Izjave učencev 

Uak1  Meni je všeč Bina Štampe Žmavc – 4x, Tone Pavček – 3x; H. C. Andersen – 2x; Ela Peroci – 1x 

Uak2 Meni je najbolj všeč Ela Peroci, ker je napisala Moj dežnik je lahko balon. – 4x 

Meni je všeč Miroslav Košuta, ker sem se naučil, kaj pomeni to, če rečeš španska vas.  

Uak3 Jaz obožujem Borisa A. Novak, ker piše tako zanimivo, vedno mislim na to še preden zaspim zvečer. 

Meni je všeč Svetlana Makarovič, ker je napisala Kosovirja na leteči žlici.  

Uak4 Meni je všeč Ela Peroci, ker je napisala Moj dežnik je lahko balon. 

Meni je všeč H. C. Andersen in Vžigalnik.  

Meni je všeč France Prešeren.  

Uak5 Meni je najbolj všeč Ela Peroci, ker je napisala slovensko pravljico; ker je napisala Moj dežnik je lahko balon. – 4x 

Uak6 Meni je všeč Svetlana Makarovič, ker piše smešne zgodbe. – 2x 

Meni je všeč Bina Štampe Žmavc, ker dela dobre rime.  

Meni je všeč Tone Pavček, ker so njegove pesmice smešne, uporablja smešne besede, vedno si izmisli nekaj novega.  

Meni je všeč Kajetan Kovič. 

 

 

Katera dejavnost vas je zabavala? Česa niste marali?  

Razred 

učiteljice 

Izjave učencev 

Uak1 Všeč mi je bilo, ko smo razmišljali pod klobuki. 

Najbolj sem se zabavala, ko smo povedali pravljico s pomočjo klobčiča volne. 

Všeč mi je bilo, ko smo delali strip z računalnikom. 

Meni je bila najboljša okrogla miza.  

Najbolj mi je bil všeč žabji dan. 
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Jaz sem se zelo zabavala, ko smo se šli Activity. 

Meni je bilo zelo fajn, ko smo si sami postavljali vprašanja o knjigi.  

Všeč mi je bil škratov dan.  

Uak2 Všeč mi je bilo, ko smo delali filmski trak.  

Všeč so mi bili stripi. 

Zelo sem uživala, ko smo delali osebne izkaznice.  

Všeč mi je bilo, ko nam je sošolka povedala pravljico Medved Pu v kitajščini.  

Uak3 Meni je bilo všeč, ko smo izdelovali kip.  

Meni je bilo všeč, ko smo brali Kosovirja in sem se tako smejala, da me je bolel trebuh. 

Meni je všeč, ko poslušamo smešne zgodbe.  

Všeč mi je bilo, ko smo igrali zdravnike, brali smo o Zdravilu.  

Všeč mi je bilo, ko smo delali lutke za predstavo o smetnjaku.  

Meni je všeč, ker še vedno znam pesemico Strelovod za jezo, všeč mi je, ko znam recitirati.  

Uak4 Meni je bilo všeč, ko smo morali pisati obnovo.  

Všeč mi je bilo, ko smo si morali izmisliti nekaj novega.  

Všeč mi je bilo risanje. 

Meni so všeč odgovori na vprašanja na listkih. 

Najbolj so mi všeč igre vlog.  

Uak5 Všeč mi je bila igra Activity.  

Najbolj mi je bilo všeč, ko smo delali raziskavo o resnosti. 

Meni je bilo vedno lepo, ko smo se šli igre vlog.  

Uak6 Všeč mi je bilo, ko smo reševali delovni zvezek.  

Všeč mi je bilo, ko sem v preverjanju znanja obkroževal pravilno trditev. 

Rad odgovarjam na vprašanja, ki mi jih postavijo drugi sošolci.  

Všeč mi je, ko pišemo zgodbice ob slikah. 

Meni je všeč pisanje pesmi.  

Ni mi všeč, ko moramo vse prebrati. 

Ni mi všeč,  ko moramo podčrtovati besede.  

Jaz ne maram pisati odgovorov na vprašanja.  

 

Ko vam povem naslov besedila, česa se spomnite? 

Razred 

učiteljice 

Izjave učencev 

Uak1 Medved Pu – na začetku je fajn, potem pa je dolgočasna knjiga;  

Možic med dimniki – sploh ni zanimiva knjiga, ker ni akcije;  

Cesarjeva nova oblačila – nista šivala; sporočilo je, da ne smeš verjeti vsem; tkalca sta ga prinesla okrog; oblačila; 

na cesti ne smemo verjeti ljudem; nag se je razkazoval;  

Popravljalnica igrač –vrata; čez noč so se igrače  spremenile; župan se je vsedel na koš; otroci se čudijo; paviljon se 

obnovi; dedek; hoteli so ukiniti igralnico; 

Jure kvak kvak – spil je vodo in se spremenil v žabo; veliko jagod in smetane; žejen je bil; samo dobre jedi tete 

Otilije. 

Uak2 Palčica – metulj, ki ga je zvezala na list; pride žaba in ga odpelje; hrošč jo ugrabi; poroka s sinom;  

Škrat Kuzma – je imel bolezen; frizerski škrat mu je zmešal lepilo; delali smo osebno izkaznico; 

Medved Pu – poslušali smo ga v kitajščini. 

Uak3 Zdravilo – vrana je bila bolna in je šla k zdravniku; potrebovala je 5 bolh in lonec vrele vode; zaigrali smo igro vlog;  
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Možic med dimniki – možic je bil majhen, imel je gomoljast nos, pomagal je vsem, bil je dobrega srca; 

Ljubezenska za dečke/deklice – ena deklica se je zaljubila v deset dečkov; fant in deklica sta hotela le drug drugega;  

Reklama – šampon, fen oblakov, glavnik; 

O tem, kako je smetnjak postal oblak – to je bilo dramsko besedilo; zaigrali smo lutkovno predstavo; 

Strelovod za jezo – starši imajo probleme; otrok je strelovod (začnejo recitirati); 

Kosovirja na leteči žlici – Glili in Glal; bila sta na pustolovščini; Glili je skoraj umrla.  

Uak4 Punčka v travi – Janezek; padla je v vodo; povodni mož jo je rešil;  

Medved Pu – skušal je priti do neba; napadla ga je osa; balon; v luknjo je padel; 

Vžigalnik – trije psi; zlato, srebro, baker; čarovnica; psi so ga rešili; poročil se je;  

Možic med dimniki- skakal je iz strehe na streho; mačka je eni ženski kradla hrano, podgana;  

Jure kvak kvak – postaj je žaba; jagode s smetano; odnesla ga je v lužo; teta Otilija; 

Kosovirja na leteči žlici – oblak je pojedel Glili; zadevala sta se s paradižniki;  

Moj dežnik je lahko balon – Vsevid; Jelka je letela; klobuki; izgubila je žogo; igrali smo se Activity in okroglo mizo, 

Romano je bil dober vodja.  

Uak5 Punčka v travi – stol, punčka, trava, Janezek, žlica;  

Vžigalnik – čarovnica, vojaki, psi; ploskanje psom; kraljična;  

Možic med dimniki – star možic je živel v starem mestu; majhen in prijazen;  

Jure kvak kvak – žaba; smetana; jagoda; žlica; ušesa- obraz; Otilija; 

Kosovirja na leteči žlici – Glili in GLal je požrl oblak;  

Moj dežnik je lahko balon – Jelka je izgubila žogo; starši so jo kregali; dežnik je poletel; prišla je v deželo Klobukov; 

letela je nad mestom Ljubljana; sestrica.  

Uak6 Cesarjeva nova oblačila – cesar je bil brez oblačil; fantek je bil edini, ki ni lagal; berača; ministra; služabniki so se 

pretvarjali;  

Punčka v travi – ugotovili smo, da je majhna, ko je padla v vodo, je postala večja; povodni mož; srebrna žlica; kralj 

je imel 12 sinov; bratje se niso imeli radi; Janeza je bilo sram;  

Medved Pu – pujs, medved, osel, Christopfer Robin; sova; 

Zdravilo: bolna sraka; sraka je umrla; pisali smo recept;  

Palčica: - 

Kosovirja na leteči žlici: boljša od ostalih pravljic; paradižniki; grozljivi dogodki; velika  pustolovščina;  

Coprnica Zofka - šli smo se Activity; govoriti je bilo najtežje;  

 

Presoja  in samoocena lastnih dosežkov  

 Ko prelistate svoje knjižice z izdelki, ki ste jih ustvarili pri pouku književnosti, kakšne občutke imate? Izberite en izdelek, na 

katerega ste še posebej ponosni. Kateri izdelek bi najraje vrgli v koš? Zakaj?  

Razred 

učiteljice 

Izjave učencev 

Uak1 Jaz najprej vidim obkrožene napake. Vedno nekaj narobe napišem.  

Uak2 Ponosna sem na zgodbice, ki sem jih napisala.  

Uak3 Jaz sem najbolj ponosna na osebne izkaznice Glili in Glal.  

Slika za Strelovod mi je uspela. 

Moj recept je bil izviren.  

Uak4 Jaz mislim, da sem dober risar. 

Jaz sem najbolje delala primerjave v Vennovem digramu.  

Dobro sem naredila slike Strelovoda. 

Uak5 Jaz sem dobro naredil stripe.  

Meni se je posebej dobro posrečila pravljica o prvem bratu. 
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Jaz bi iztrgal Pravljico o šestem bratu. 

Uak6 Jaz sem ponosna na nadaljevanje pravljice, trikrat sem to naredila.  

Meni so dobro uspeli stripi.  

 

Ko pogledate svojo zbirko izdelkov, ima vsak v njej tudi zapise učiteljice. Na kaj pomislite, ko jih prebirate?  

Razred 

učiteljice 

Izjave učencev 

Uak1 Jaz se spomnim  na obkrožene besede, kar je pomenilo, da moram nekaj popraviti.  

Spomnim se na to, da imam veliko napak.  

Uak2 Mene to spomni na to, da imam veliko pravopisnih napak.  

Uak3 Jaz se spomnim  na to, da moram bolj misliti na veliko začetnico in ločila. 

 Jaz preberem, kaj mi je učiteljica napisala, in to naslednjič upoštevam. 

Uak4 Jaz se spomnim na komentarje, ki mi jih je učiteljica napisala. Vesela sem jih bila.  

Uak5 Všeč mi je ko učiteljica napiše pohvalo.  

Uak6 Jaz imam veliko izdelkov, vesela sem ko me učiteljica pohvali, žalostna pa sem, ko imam veliko obkroženih besed.  

 

Vam je preverjanje in ocenjevanje pri pouku književnosti predstavljalo težave, ste bili zadovoljni?  

Razred 

učiteljice 

Izjave učencev 

Uak1 Preverjanje in ocenjevanje je bilo težko.  

Pisanje zgodbe je bilo težko. 

Bilo mi je težko, ker slabo berem. 

S testi se da veliko petk dobiti. 

Sem bil zadovoljen, dobro mi je šlo.  

Težko mi je bilo, ker ne znam misliti v domišljiji. 

Lahko je bilo, ker hitro pišem. 

Razumel sem navodila, dobro je bilo. 

Slabo je bilo, absolutno slabo, ker je bilo toliko strani.  

Uak2 Preverjanje in ocenjevanje je bilo težko (10x) 

Uak3 Preverjanje je bilo težko, ocenjevanje pa ne več tako.  

Sem bila zadovoljna, dobro mi je šlo.  

Z oceno nisem bil zadovoljen.  

Uak4 Preverjanje in ocenjevanje je bilo srednje težko.  

Težko je bilo razmišljati.  

Težko je bilo.  

Uak5 Preverjanje je bilo srednje težko. (7x) 

Uak6 Preverjanje je imelo težka vprašanja.  

Preverjanje je imelo težko zgodbo za pisati. 

Meni je bil lahko.  

Zadnja naloga je bila težka.  

 
Oceni svoje delo pri pouku književnosti z oceno od 1 do 5.  

Razred 

učiteljice 

Izjave učencev 

Uak1 2, 1, 5, 5, 1 (grdo pišem, vedno mi zmanjka časa), 3, 5, 2, 4, 4, 5, 4 (delam preveč vejic), 4, 3 (delam slovnične 

napake),1, 4, 1, 3(imam veliko slovničnih napak) 
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*Učiteljica je povedala, da so se učenci ocenili realno, razen dveh učencev, uza katera meni da zmoreta več, pa sta 

se ocenila z 1 in 4.  

Uak2 4( delam napake), 4, 5, 4, 5 (ker sem od lani napredoval), 5, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 4, 4, 5 

*Učiteljica je povedala, da so se učenci precenili.  

Uak3 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 4, 3, 4, 4, 4 

*Komentar učiteljice je bil, da so se učenci realno ocenili. 

Uak4 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 

*Komentar učiteljice je bil, da so se nekateri učenci precenili.  

Uak5 4, 5, 5, 4 (poslušam, a ne znam odgovoriti), 3, 3, 4 (ne berem gladko), 3, 4  (pri pripovedovanju ne govorim knjižno)  

*Komentar učiteljice je bil, da so se učenci realno ocenili.  

Uak6 2, 3, 4, 4 (grdo pišem), 5, 1 (grdo in slabo pišem), 3 (slabo berem), 4, 3, 3, 3, 4, 2, 4, 4, 4, 1 (ker vse naredim po svoje), 

4, 1, 2 (ker slabo berem), 5, 3, 4, 2(ne delam pik), 3, 1 (se mi ne da) 

*Komentar učiteljice je bil, da so se učenci realno ocenili. 

 

 
Predstava otrok o pouku književnosti 

Če bi vi bili učitelji, kako bi zgledal pouk književnosti? Kaj bi bilo drugače? Kaj vas sedaj moti? Kaj bi želeli, da učiteljica naredi 

drugače? 

Razred 

učiteljice 

Izjave učencev 

Uak1 Vsak dan je bil en učenec pomočnik učiteljice. 

Učenci bi predlagali, kaj bi radi počeli ob pravljici. 

Najprej bi učenci napisali katero knjigo bi radi brali. Tisti, ki bi predlagal knjigo bi napisal zakaj je dobra. Napisal 

bi kaj je zanimivega. 

Na začetku bi brali pravljico, potem bi en otrok prebral pravljico in sošolec bi ga popravljal.  

Brali bi pravljice, ki si jih želi več otrok v razredu. 

Uak2 Cel dan bi otrokom pripovedovala pravljice.  

Vprašanja bi pisala na liste. 

Rešili bi vse naloge v delovnem zvezku v 45 minutah. 

Brali bi pravljice in še več pravljic, pisali bi zgodbe. 

Brali bi samo zabavne pravljice.  

Uak3 Učencem bi dali različna besedila, da si sami izberejo, kaj bodo brali. 

Okrasili bi besedilo. 

Brali bi samo zabavna besedila.  

V razredu bi naredili bralni kotiček. 

Dala bi učencem polno težkih vprašanj in oni bi pisali.  

Uak4 Cel dan bi brali. 

Igrali bi se. 

Risali bi. 

Pisali bi na računalnik. 

Igro vlog bi se šli vsako uro.  

Uak5 Tako bi bilo kot je sedaj. 

Nič ne bi pisali. 

Bila bi bolj stroga kot naša učiteljica.  

Uak6 Odgovarjali bi na vprašanja. 



 

583 

 

Delali bi naloge v delovnem zvezku. 

Morali bi pisati neznane besede. 

Učenci bi morali enkrat prebrati in vse razumeti. 

Brali bi in spraševali drug drugega. 

Samo zgodbice bi pisali. 

Reševali bi samo naloge z obkroževanjem. 

Nikoli ne bi pisali odgovorov. 

Spali bi in sanjali o knjigah. 

Najprej bi predvidevali potem pa prebrali. 

Učencem bi dala lahke teste. 

Pisali bi skupinski preizkus znanja. 

Da bi imeli tako prijazno učiteljico, da bi pri tesu vse povedala.  

Slovenščine ne bi imeli, da se učiteljica ne bi tako mučila.  

 

Kako ti je všeč to, da ti učiteljica sporoči, kako si uspešen?  

Razred 

učiteljice 

Izjave učencev 

Uak1 Všeč mi je ko učiteljica napiše kaj je dobro. 

Rada imam, da me pohvali učiteljica.  

Všeč mi je, ko učiteljica obkroži tam kje je napaka. Potem moram razmisliti kaj je narobe.  

Uak2 Všeč mi je, ko me učiteljica pohvali pred celim razredom. 

Dobro se počutim, ko moram vsem prebrati svojo pravljico. 

Največkrat mi učiteljica napiše: misli s svojo glavo. 

Rajši imam, da mi napiše kaj sem naredil prav in kaj narobe, ocene mi niso všeč.  

Uak3  Všeč mi je, ko me učiteljica pohvali pred celim razredom. 

Jaz vedno preberem kaj mi je učiteljica napisala, potem premislim in upoštevam. Drugič to popravim.  

Uak4 Všeč mi je, ko učiteljica spodaj napiše kaj je dobro. 

Všeč so mi komentarji.  

Uak5 Rada imam, ko mi učiteljica napiše pohvalo.  

Bolj mi je všeč da mi napiše kaj je dobro in kaj ne, kot pa da mi da oceno.  

Uak6 Všeč mi je ko mi učiteljica z zvezdicami pove kako dober sem. 

Všeč mi je, ko mi spodaj napiše kaj je dobro in kaj slabo. 

Všeč mi je, ko damo učiteljici zvezke in nam pove, da smo jo presenetili. 

Radi imamo, da učiteljica pazi da vse dobro napišemo. 
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