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POVZETEK 
 

Osnovni namen magistrskega dela je prikazati povezanost med pripisovanjem pomena 

bralnim učnim strategijam pri šestošolcih in njihovo uporabo teh strategij pri 

samostojnem učenju iz učbenika. Zanima nas tudi povezanost pripisovanja pomena 

bralnim učnim strategijam in uporabe bralnih učnih strategij s spolom, učno uspešnostjo, 

učenčevim interesom za branje in uporabo učbenika. S preizkusom za ugotavljanje 

strategij pri uporabi učbenika in s pomočjo očesnih sledilcev želimo na manjšem vzorcu 

učencev nazorneje pokazati uporabo bralnih učnih strategij pri učenju iz učbenika. 

Rezultati kažejo, da učenci šestih razredov pripisujejo bralnim učnim strategijam večji 

pomen kot jih dejansko uporabljajo. Dekleta pripisujejo strategijam med branjem večji 

pomen kot fantje in pogosteje kot fantje uporabljajo strategije nasploh, še posebej 

strategije med branjem in po njem. Dekleta izkazujejo tudi višji bralni interes v primerjavi 

s fanti. Med učno manj in učno bolj uspešnimi učenci nismo ugotovili pomembnih razlik 

v pripisovanju pomena bralnim učnim strategijam, smo pa ugotovili, da učno bolj uspešni 

učenci pogosteje uporabljajo strategije pred branjem in kažejo za branje tudi večji interes. 

Učenci, ki pripisujejo bralnim učnim strategijam večji pomen, izkazujejo tudi večji bralni 

interes in pogosteje uporabljajo pri učenju učbenik. Rezultati raziskave predstavljajo tudi 

nekatere pedagoške implikacije.  

 

 

Ključne besede: učenje z branjem, bralne učne strategije, interes, učenje iz učbenika. 

  



 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 
 

Reading learning Strategies' Knowledge and Use among Year 6 Primary 

School Students 

 
The main goal of this Master thesis is to show correlation between attributing meaning to 

Reading learning Strategies and Use and correlation between Use of Reading learning 

Strategies with independent learning from textbooks among Year 6 Primary School 

Students. We are also dealing with attributing meaning to Reading learning Strategies and 

Use of Reading learning Startegies in correlation with gender, academic achievement, 

interest for reading and use of textbooks. By using Test for determining which Reading 

learning startegies Year 6 Primary School Students use with learning from textbooks and 

by using Eye tracking system on a smaller sample of Students, our goal is to illustrate Use 

of Reading learning Strategies with learning from textbooks more specifically. Our results 

show, that Year 6 Primary School Students attribute more meaning to Reading learning 

Strategies than actually using them, with female students both, attributing more meaning 

and using Reading learning Strategies more than male students, especially Strategies that 

are used during and after reading itself. Female students also have higher interest in 

reading, comparing to male students. We did not observe any significant differences 

between students with higher academic achievements and students with lower academic 

achievements in attributing meaning to Reading learning Strategies. On the other hand, 

we can conclude, that students with higher academic achievement have a tendency to Use 

Reading learning Strategies more often than students with lower academic achievements 

and that they show greater interest in reading itself. Students, who use textbooks for 

learning more often, attribute more meaning to Reading learning Strategies, Use Reading 

learning Strategies more often, and also show greater interest in reading. 

Results, obtained from the experiment, represent some important pedagogical 

implications. 

 

Keywords: learning by reading, Reading learning Strategies, interest in reading, learning 

from textbooks. 
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1 UVOD 
 

Branje je zmožnost, ki jo človek potrebuje in uporablja vse življenje. Omogoča nam, da 

smo seznanjeni s pomembnimi informacijami in da se lažje prilagajamo spremembam. 

Ker je informacij vedno več in se pojavljajo v različnih kontekstih, mora današnji bralec 

za svoje potrebe branje prilagajati in ga tudi uporabljati v različne namene. Ker branje 

predstavlja enega glavnih virov učenja, je pomembno, da bralec pozna tudi učinkovite 

bralne učne strategije, ki mu omogočajo, da informacije ne le spozna, temveč jih zna 

glede na namen tudi izbrati in učinkovito uporabiti. Prav zato je nujno uporabljati različne 

načine dela z besedili tudi pri učnih urah drugih predmetov, ne le pri slovenščini. Koncept 

učinkovitega poučevanja vključuje spoznavanje učencev s temeljnimi pojmi in načeli 

učinkovitega učenja. Še več: pri učencih je potrebno razviti take zmožnosti, ki jim bodo 

omogočale, da bodo znali lastni proces učenja tudi usmerjati, kar je predpogoj za stalno 

izpopolnjevanje znanja in uspešno delovanje v svetu. Če se učenec ne zna učiti, torej ne 

zna uporabljati različnih učnih spretnosti, bodo njegovi rezultati veliko slabši od 

potencialnih, posledice pa se bodo kazale tudi na motivacijskem področju – v 

pripravljenosti za delo in vztrajanju v učnem procesu do cilja.  

 

Predmet pričujoče raziskave je bil raziskati poznavanje in uporabo bralnih učnih strategij 

pri učencih šestega razreda osnovne šole. Ugotoviti smo želeli, na kakšen način se učenci 

učijo, ali se sploh učijo iz učbenikov, je njihova motivacija za uporabo učbenikov 

notranja ali zunanja. Nadalje nas je zanimalo, katere učne strategije učenci uporabljajo v 

procesu učenja in kakšna so njihova prepričanja (predstave) o učinkovitih učnih 

strategijah. Pri tem smo preučevali specifičen kontekst uporabe učnih strategij – in sicer 

pri predmetu naravoslovje. Na primerih nekaj učencev smo izvedli preizkus za 

ugotavljanje strategij pri uporabi učbenika tudi s pomočjo očesnih sledilcev. S temi smo 

ugotovili, kako poteka proces branja pri testiranih učencih (kako zaznavajo besedilo, npr. 

kako iščejo pomembne informacije). Dobljene rezultate smo primerjali tudi glede na spol 

in učno uspešnost posameznika.  

 

Raziskavo smo izvedli s 166 učenci šestih razredov treh osrednjeslovenskih osnovnih šol. 

Pri zbiranju podatkov smo uporabili vprašalnik (priloga 1), ki smo ga sestavili s pomočjo  

Vprašalnika o učnih strategijah (Pečjak in Gradišar, 2012) in delom Vprašalnika bralne 

motivacije za starejše učence (Wigfield in Guthrie, 1997; po Pečjak, Bucik, Gradišar in  

Peklaj, 2006). Za bolj natančen vpogled v dejansko uporabo bralnih učnih strategij pri 

učencih smo na posameznih primerih učencev izvedli Preizkus za ugotavljanje strategij 

pri uporabi učbenika (Sammons in Davey, 1994) za naravoslovje v šestem razredu 

(Devetak, Kovič in Torkar, 2012). S pomočjo očesnih sledilcev smo še bolj poglobljeno 

spoznali značilnosti strategij, ki jih učenci uporabljajo pri učenju z branjem. 

 

V teoretičnem delu predstavljamo pojmovanje učenja v 21. stoletju in cilje sodobnega 

bralnega pouka, pri čemer izpostavimo teoretična izhodišča in modele 

samoregulacijskega učenja ter tudi vlogo motivacije v procesu takega učenja. V 

nadaljevanju predstavljamo bralne učne strategije ter načine spoznavanja in programe za 

njihovo razvijanje.  

 

Problem z raziskovalnimi vprašanji, hipoteze, metodo ter opis in postopek zbiranja 

podatkov predstavljamo v empiričnem delu, ki ga zaključujejo rezultati z interpretacijo. 

Pri tem smo rezultate naše raziskave povezali z ugotovitvami drugih raziskav ter opozorili 
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na uporabo tistih bralnih učnih strategij, pri katerih so učenci šestih razredov manj 

uspešni.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Cilji sodobnega bralnega pouka 
 

Na prehodu v novo tisočletje so številni avtorji (Alexander, 2003; Gambrell, 1996; 

Guthrie, 1996; Pekrun, Goetz, Titz in Perry, 2002) poročali o novih trendih na področju 

raziskovanja in poučevanja branja. Najnovejše teorije o učenju so v ospredje postavile 

samoregulativne, kognitivne, metakognitivne in motivacijske dejavnike. Poudarjali so 

premik od razumevanja pri branju k uporabi branja za učenje oz. k spoznavanju bralnih 

učnih strategij. V ospredju ni bil le jezikovni proces, ampak tudi jezikovno znanje ter 

poučevanje branja pri vseh predmetih in na vseh stopnjah šolanja. Avtorji so poudarjali 

tudi premik od zapomnitve in priklica informacij k takšnemu predelovanju informacij, da 

bi si bralec naučeno kar se da dobro predstavljal, ter premik od pojmovanja pismenosti 

kot samoregulacije kognitivnega procesa k metakognitivnim dejavnikom in odločitvi 

posameznika, da bi dosegel cilj (pomen motivacije). 

 

Sodobni bralni pouk je tudi v našem izobraževalnem sistemu umeščen v  t. i. 

komunikacijski model učenja jezika, kjer se pojmuje branje poleg poslušanja, govorjenja 

in pisanja kot eno od štirih temeljnih sporazumevalnih zmožnosti. Cilj takega pouka je 

usposobiti učenca za učinkovito komunikacijo z okoljem, kar pomeni, da pripeljemo 

učence na koncu obveznega šolanja do stopnje funkcionalne bralne pismenosti. Definicija 

bralne pismenosti, nastala v okviru Nacionalne strategije za razvoj pismenosti, pravi, da 

je bralna pismenost »… trajno razvijajoča se zmožnost posameznikov, da uporabljajo 

jezik za tvorjenje, razumevanje in uporabo besedil za potrebe življenja v družini, šoli, na 

delovnem mestu in v družbi. Pridobljeno znanje in spretnosti ter razvite sposobnosti 

omogočajo uspešno in ustvarjalno osebnostno rast ter odgovorno in kritično sodelovanje 

v poklicnem in družbenem življenju.« (Nacionalna strategija za razvoj pismenosti, 2007,  

str. 6). Nadalje pravi, da je bralno pismen tisti, ki tekoče bere, prebrano razume in je 

sposoben tako dobljene informacije uporabiti – za reševanje težav ali osebnostno rast. 

Bralno pismen človek je sposoben uporabljati različne tehnike branja, odvisno od vrste 

bralnega gradiva in cilja branja. 

 

Bralni pouk v učnih načrtih za slovenščino v osnovni šoli 

 

Bralni pouk sodi v koncept komunikacijskega pouka maternega jezika, katerega osnovni 

namen je razviti sporazumevalno zmožnost v slovenskem jeziku, kar pomeni zmožnost 

kritičnega sprejemanja in tvorjenja besedil raznih vrst (Učni načrt: program 

osnovnošolskega izobraževanja. Slovenščina, 2011, str. 6). 

 

Natančneje to pomeni, da učenci »razmišljujoče in kritično sprejemajo raznovrstna 

neumetnostna besedila, objavljena v raznih medijih, iz njih pridobivajo novo znanje ter ga 

uporabljajo v vsakodnevnem življenju in ga samostojno širijo z uporabo raznih 

pripomočkov (tudi spleta); usvajajo in urijo razne strategije in pristope za učinkovito 

pridobivanje informacij ter s tem razvijajo zmožnost učenja učenja. Besedila tudi 

vrednotijo in utemeljujejo svoje mnenje, v propagandnih besedilih prepoznavajo 

propagandne prvine ter si oblikujejo kritično stališče do njih« (prav tam). 

 

Zahtevnost bralnih ciljev v učnem načrtu se postopoma stopnjuje od razvijanja osnovne 

spretnosti (tehnike) branja do branja za učenje in sposobnosti kritičnega branja in 
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reflektiranja prebranega v višjih razredih osnovne šole. Cilji zajemajo tako stališča oz. 

razvoj pozitivne naravnanosti učencev do umetnostnih/neumetnostnih besedil (afektivne 

cilje), proces/razvoj bralne spretnosti in bralnih učnih strategij ter vsebino (kognitivne 

cilje). 

 

2.2 Dejavniki branja 
 

Teoretiki (Boland, 1993; Curtis 1980; Crowder in Wagner, 1992; Just in Carpenter, 1987; 

Perfetti, 1985; po Pečjak, 1999) najpogosteje ločujejo med kognitivnimi in čustveno-

motivacijskimi dejavniki pri branju. Pri prvih, kognitivnih dejavnikih, govorijo o dveh 

temeljnih dimenzijah pri bralnem procesu, in sicer o dekodiranju in razumevanju. Z 

drugimi besedami: govorijo o dveh temeljnih fazah v bralnem razvoju, in sicer o učenju 

branja in učenju s pomočjo branja. 

 

Primaren kognitivni proces pri branju je proces zaznavanja. Nekateri avtorji (Crowder in 

Wagner, 1992; Gibson, 1969; Rummelhart in McClelland, 1982; po Pečjak, 1999) 

poudarjajo predvsem pomembnost zaznave posameznih črk pri poznavanju besed, drugi 

(Erdman in Dodge, 1898; prav tam) pa zagovarjajo celostno zaznavo besed.  

 

Hitrost in natančnost identifikacije ter rekognicije črk/besed je odvisna od:  

 zaznavnih sposobnosti bralca, 

 vzorca gibanja oči pri branju, 

 tega, ali je beseda znana ali neznana in 

 tipografskih značilnosti besedila. 

 

Ker je branje primarno zaznaven proces, so študije želele pokazati na povezanost med 

sposobnostjo zaznavanja in bralno učinkovitostjo. Študije so pokazale pozitivno, a ne 

visoko povezanost med sposobnostmi zaznavanja in sposobnostjo za branje. Hkrati so 

pokazale, da imajo slabi bralci nekoliko slabše zaznavne sposobnosti kot dobri bralci, 

vendar je ta razlika med njimi majhna. Otroci z dobro razvitimi zaznavnimi sposobnostmi 

se razvijejo v dobre bralce, otroci s slabimi zaznavnimi sposobnostmi pa ne nujno v slabe 

bralce. Torej je vpliv zaznavnih dejavnikov na učinkovitost branja pri učencu zelo majhen 

(prav tam).  

 

Najbolj pomembni specifični zaznavni sposobnosti sta: sposobnost vidnega razločevanja 

in sposobnost glasovnega razčlenjevanja.  

 

Oči se pri branju gibljejo sunkovito in se med branjem večkrat ustavijo. Postanke 

imenujemo fiksacijski postanki in v tem času »beremo«. Predstavljajo triindevetdeset do 

petindevetdeset odstotkov bralnega časa. Premik od enega postanka do drugega je hiter 

skok (sakada), med branjem pa se oči včasih gibljejo nazaj k začetku, na že prebrano 

besedilo. Te premike nazaj imenujemo regresijski gibi (prav tam).  

 

Na vzorec gibanja oči vplivata starost in izurjenost bralca. Mlajši bralci naredijo več 

fiksacijskih postankov in ti so tudi daljši. Imajo več sakad in večje število regresijskih 

gibov. Boljši bralci naredijo manj postankov v vrstici, njihovi postanki so krajši in imajo 

tudi manj regresijskih gibov. Taylor (1965; po Pečjak, 1999) je ugotovil, da se s starostjo 

bralca zmanjšuje število in trajanje fiksacij ter tudi število regresijskih gibov. Povečuje pa 

se širina vidnega razpona pri eni fiksaciji, kar pomeni, da lahko starejši učenci pri eni 
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fiksaciji preberejo daljšo besedo kot mlajši. Posledica tega je večja hitrost branja. S 

posebnimi vajami lahko pri učencih razvijamo vzorec gibanja oči in s tem dosežemo 

hitrejše in bolj natančno prepoznavanje besed.  

 

Pri znanih besedah se proces zaznave začenja z vidno podobo besede. Manj znane ali pa 

povsem neznane besede lahko zaznamo le s procesom analize. Pri povsem novih besedah 

moramo pregledati vse črke v besedi ter jo izgovoriti v mislih. Šele ko bralec prepozna 

izgovorjeno besedo v kontekstu in jo poveže s preteklimi izkušnjami, pride do pomena 

besede (prav tam). Če je njegova izkušnja s tako izgovarjavo majhna, potem je bralec 

odvisen od konteksta, v katerem je beseda uporabljena (lahko tudi od slovarja, učenec 

lahko prosi za pomoč druge).  

 

Dolžina in širina vrstice, presledek med vrsticami, svetlobni kontrast med papirjem in 

tiskom, vrsta tiska, vrsta in dimenzija črk sodijo med tipografske značilnosti besedila.  

 

Poleg dekodiranja je pomemben kognitivni dejavnik branja tudi razumevanje. Gre za 

interakcijski proces med besedilom in bralcem (bralčevim predznanjem, izkušnjami, 

motivi in cilji branja) ter kontekstom, v katerem bere. Kognitivna psihologija pojasnjuje, 

da razumevanje pri branju ni odvisno le od prebranih besed. Pressley in Afflerbach (1995) 

poudarita, da na razumevanje vplivajo tudi dejavniki, kot so: predznanje bralca, ki mu 

pomaga razumeti prebrano; pričakovanja bralca v zvezi z besedilom, ki jih ustvari na 

osnovi naslova; napovedi v zvezi z besedilom, ki še sledi, vprašanja, ki si jih zastavlja 

med branjem … Artelt, Schiefele in Schneider (2001) pa med najpomembnejše dejavnike 

bralnega razumevanja uvrščajo metakognitivne sposobnosti bralca in uporabo bralnih 

učnih strategij, predznanje bralca, hitrost dekodiranja in njegovo motivacijo (interes, 

prepričanja o pomembnosti branja, pozitivna občutja ob branju).  

 

Model bralnega razumevanja avtorjev Kintscha in van Dijka (1978) velja za enega od 

klasičnih in pomembnih modelov, ki pojasnjujejo, kako bralci osmišljajo prebrano 

besedilo. Svoj model razumevanja pri branju pričenjata z analizo pomenov besed oz. 

trditev iz besedila, ki jih razvrščata na posamezne ravni: mikro- in makrotrditve. Na 

proces razumevanja vplivajo na vseh stopnjah modela informacije iz dolgoročnega 

spomina (že pridobljena znanja o slovničnih pravilih in zakonitostih v jeziku, besednjak, 

pričakovanja bralca, bralčevo predznanje …). Po njunem mnenju poteka razumevanje pri 

daljših besedilih v ciklih, kjer naj bi se znotraj enega cikla predelave besedila v delovnem 

spominu analiziralo samo določeno število trditev. Trditve naj bi se organizirale in 

shranile v kratkoročnem spominu v hierarhično strukturo. Po končanih vseh ciklih naj bi 

se vse medsebojno povezane trditve prenesle v dolgoročni spomin.  

 

Nadgradnjo tega modela predstavlja Justov in Carpenterjev model razumevanja (1987), 

kjer avtorja pri razumevanju govorita o zaznavnem procesu pri dekodiranju besed, 

procesu določitve pomena besedam, procesu skladenjskega organiziranja besed ali 

besednih zvez, procesu pomenske organizacije in procesu konstrukcije pomena celotnega 

besedila.  

 

Po identifikaciji besede je potrebno besedo vnesti v besedišče bralca, da ji določi pomen. 

To lahko stori tako, da bralec išče v svojem skladišču pomenov besedo, dokler ji ne 

odkrije pomena, ali pa ima vsak bralec izdelano določeno shemo, ki mu omogoča 

priklicati pomen posamezne besede. Poudarita, da se posamezni pojmi glede na svoje 

značilnosti povezujejo v t. i. pomenske mreže. Hitrost in učinkovitost besednega dostopa 
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je odvisna od pogostnosti besed (kolikokrat je bralec besedo že srečal), ali je beseda eno- 

ali večpomenska, je zapisana izolirano ali v kontekstu. Obsegu besedišča pri razumevanju 

besedila dajejo strokovnjaki (Beck idr., 1982; Becker, 1979; Dixon idr., 1988; Perfetti, 

1985; po Pečjak, 1999) velik pomen. Hitrost branja naj bi bila v prvi vrsti odvisna od 

hitrosti prepoznavanja besed, slabši bralci imajo več težav pri pomenskem procesiranju 

informacij, obseg besednega zaklada učencev pa vpliva na proces razumevanja besedila. 

Po pomensko-skladenjski analizi sledi referenčni prikaz besedila, pri katerem gre za 

oblikovanje besedila. Na bralčevo interpretacijo besedila zelo vpliva bralčevo predznanje, 

ki tudi omogoča boljšo bralno učinkovitost. Drugi zelo pomemben dejavnik pa je 

metakognicija procesa razumevanja, kjer gre za zavedanje učenca, katero strategijo mora 

uporabiti za dobro razumevanje besedila, zavedanje o pomembnih in manj pomembnih 

delih besedila in zavedanje o povezanosti delov besedila med seboj. Vse tri vrste 

metakognitivnih sposobnosti imajo dobri bralci bolje razvite kot slabi bralci.  

 

Na bralno učinkovitost učencev vplivajo poleg spoznavnih tudi čustveno-motivacijski 

dejavniki, ki jih bomo predstavili v poglavju 2.5. 

 

2.3 Razvoj bralnih sposobnosti 
 

Bralne stopnje razlagajo potek razvoja bralnih sposobnosti pri otrocih od začetnega 

obdobja do obdobja zrelega bralca. Pri tem avtorji (Chall, 1996; Duffy in Roehler, 1993; 

Ehri, 1999; Frith, 1986; Gillete, Temple, Crawford in Cooney, 2003; Johnson, Kress, in 

Pikulski, 1990; Marsh, Friedman, Welch in Desberg, 1980) v splošnem pišejo o dveh 

fazah v razvoju  bralnih zmožnosti: fazi opismenjevanja v ožjem pomenu in fazi 

opismenjevanja v širšem pomenu besede. Avtorja Jetton in Alexander (2004) poudarjata, 

da učenec, tudi ko se šele uči brati, kadar uspe prepoznati besede, že poskuša oblikovati 

pomen prebranega. Torej gre za dva procesa, ki sta vzporedna, razlika je le v tem, kateri 

od procesov (dekodiranje oz. razumevanje) je v ospredju. 

 

Faza opismenjevanja v ožjem pomenu besede vključuje razvijanje zgodnjih bralnih 

sposobnosti (usvajanje tehnike branja in urjenje oz. avtomatizacijo bralne tehnike). Vse 

prvo triletje je v našem učnem načrtu namenjeno razvijanju in avtomatizaciji bralne 

tehnike, ki jo bo učenec potreboval ves čas nadaljnjega izobraževanja, ter razvoju 

osnovnih strategij za razumevanje, za razumevanje bistvenih podatkov (Učni načrt: 

program osnovnošolskega izobraževanja. Slovenščina, 2011). 

 

Bolj kot prva faza nas v magistrskem delu zanima faza opismenjevanja v širšem pomenu, 

ko mora učenec bralno spretnost uporabiti v funkciji učenja, v pridobivanju novega 

znanja. Avtorji različno poimenujejo to fazo opismenjevanja. J. Chall (1996) govori o 

stopnji branja za učenje, Johnson idr. (1990) o stopnji samostojnega, neodvisnega branja, 

Duffy in Roehler (1993) pa o uporabni bralni stopnji. Vsem stopnjam je skupno, da se je 

učenec sposoben učiti s pomočjo branja in bere tekoče z razumevanjem različne vrste 

gradiva. Sposobnost učinkovitega učenja iz pisnega gradiva pa predstavlja poleg razvitih 

kognitvnih še matakognitivne sposobnosti (Pečjak in Gradišar, 2012). 

 

Metakognitivne sposobnosti bralcev vključujejo sposobnost spremljanja lastnih procesov, 

povezanih z branjem, hkrati pa tudi sposobnost usmerjanja teh procesov. 
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Največ teorij se pri opisu razvoja bralnih sposobnosti posameznika naslanja na Piagetove 

stopnje kognitivnega razvoja, tako tudi J. Chall (1996), ki govori o naslednjih načelih za 

posamezne bralne stopnje (Pečjak in Gradišar, 2012): 

 vsaka bralna stopnja ima specifično strukturo, ki je kvalitativno drugačna od 

drugih stopenj; 

 stopnje si sledijo v hierarhičnem zaporedju; 

 branje pomeni na vseh stopnjah obliko reševanja težave, v kateri se bralec 

prilagodi okolju; 

 individualni napredek posameznika je odvisen od njegovega kognitivnega razvoja 

in interakcije z okoljem, 

 za višje stopnje je značilen bolj fleksibilen pristop k branju; 

 na višjih stopnjah bolj sodelujejo pri branju procesi sklepanja, bralci pa so bolj 

kritični do bralnega gradiva; 

 za vsako stopnjo je značilna specifična bralna tehnika; 

 branje ima poleg kognitivne tudi čustveno-motivacijsko dimenzijo. 

 

Ker smo v vzorec magistrskega dela vključili učence šestih razredov, torej enajstletnike, 

nas bo predvsem zanimala stopnja 3, »branje za učenje« (od 9 do 14 let). J. Chall (1996) 

navaja, da je za to stopnjo značilno, da učenec z branjem pridobiva novo znanje in 

informacije. Medtem ko je na prvi in drugi stopnji v ospredju tiskano gradivo – 

izgovorjava, je v tretjem obdobju poudarek na odnosu tiskano gradivo – pojmi in 

informacije. Tretjo stopnjo deli J. Chall v dve fazi: fazo 3A, ki traja od devetega do 

enajstega leta, in fazo 3B, ki traja od dvanajstega do štirinajstega leta. Učenci, vključeni v 

našo raziskavo, so tako ravno na koncu faze 3A. V tej fazi gre za razvoj sposobnosti 

branja z egocentričnim namenom, ko učenec presoja informacije le z vidika avtorja. 

Svojega odnosa do besedila še ne izraža oz. ga izraža redko, informacije sprejema 

relativno nekritično. Značilnosti stopnje njegovega spoznavnega razvoja (konkretno 

operativna faza) se neposredno odražajo tudi v branju. Za fazo 3B pa je značilno, da se 

bralec z bralnimi sposobnostmi na tej stopnji približa branju, značilnemu za odraslega 

bralca. Učenec je že sposoben vzpostaviti določeno razmerje do besedila, sposoben je 

analizirati, kaj bere, sintetizirati prebrano ter se kritično odzvati na stališča, s katerimi se 

pri branju srečuje. Na stopnji 3 se spremeni cilj branja; branje je v tem času v funkciji 

učenja, učenci pa že začnejo uporabljati različne bralne strategije. Pogoj za prehod na 

višjo stopnjo je avtomatizacija tehnike branja in (s)poznavanje bralnih učnih strategij. 

 

J. Chall (1996) v svojem celostnem modelu razvoja branja pokaže prehajanje s stopnje na 

stopnjo, kjer vključi tudi pogoje, ki omogočajo prehod na naslednjo stopnjo. Bralni pouk 

bi torej moral biti zasnovan tako, da bi spodbujal razvoj bralnih sposobnosti, ki bi vodile 

k višji stopnji.  

 

Modelu J. Chall je zelo podoben celostni model branja Gilleta idr. (2003), ki kaže na 

razvoj bralnih zmožnosti kot na vseživljenjski proces. Avtorji razvoj branja opisujejo s 

petimi stopnjami. Prva stopnja traja od dveh do petih let in jo imenujejo porajajoča se 

pismenost. Njej sledita stopnji začetnega branja (od 5 do 6 let) in stopnja tekočega 

branja, ki traja od 7 do 8 let. Učenci, vključeni v našo raziskavo, bi bili po njihovi 

kvalifikaciji na stopnji branje za razvedrilo in branje za učenje (od 8 do 18 let) in bi 

morali v tem času poiskati in brati knjige za razvedrilo (knjige z več kot sto stranmi, 

uporabljati branje za iskanje informacij, ki jih ne morejo poiskati drugače, poznati in 

uporabljati različne stavčne strukture v pisnem jeziku, pisati tekoče za različne namene) 

ali na stopnji zrelo branje, za katerega navajajo, da se lahko pojavi že v starosti od 8 do 
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18 let. Zrelo branje po njihovem pomeni brati kritično in iskati skrite pomene/namene 

besedila, brati iz različnih virov o isti stvari, zavedati se prisotnosti in pomanjkanja 

umetniških elementov pri pisanju in iskati knjige, ki predstavljajo izziv. Avtorji 

poudarjajo velike individualne razlike, ki obstajajo med učenci v njihovih bralnih 

zmožnostih, tako je razpršenost izredno velika. 

 

Prav zato je nujno potrebno zavedanje, da lahko različni dejavniki okolja, tako šolskega 

kot zunajšolskega, spodbujajo ali zavirajo potek razvoja bralnih sposobnosti. Menimo, da 

lahko vsak učitelj v okviru svojega predmeta oblikuje okoliščine, ki omogočajo razvoj 

bralnih sposobnosti (npr. uporabo različnih bralnih učnih strategij pri posameznih 

predmetih) in s tem dosega cilje razvijanja bralne pismenosti. 

 

Ker pa branje v šolskem kontekstu služi predvsem učenju, v nadaljevanju na kratko 

predstavljamo bistvene značilnosti sodobnega pojmovanja učenja, znotraj tega pa tudi 

vlogo bralnih učnih strategij, ki predstavljajo osrednji raziskovalni problem magistrskega 

dela. 

 

2.4 Sodobno pojmovanje učenja  
 

V času, ko sodobna družba temelji na izjemno hitrem tehnološkem razvoju, se tudi 

količina informacij povečuje hitreje kot kdajkoli prej. Informacijski sistemi in poplava 

informacijskih tokov nedvomno kažejo, da se je naša družba preobrazila v informacijsko, 

kjer težava ni v tem, kako priti do informacij, ampak katere od informacij izbrati in jih 

uporabiti. Ker je informacij vedno več in se pojavljajo v različnih kontekstih, mora 

današnji bralec za svoje potrebe branje prilagajati in ga tudi uporabljati v različne namene 

(Magajna in Gradišar, 2000; Marentič Požarnik, 2000; Pečjak, 2010). Zavedati se 

moramo, da branje še vedno ostaja najpomembnejša sestavina pismenosti in sredstvo 

učenja. Glede na spremembe v družbi, je tako upravičeno pričakovati tudi spremembe pri 

učenju in poučevanju. Učenci naj bi razvili take zmožnosti, ki naj bi jim omogočale stalno 

izpopolnjevanje znanja, vseživljenjsko učenje in uspešno delovanje v svetu nenehnih 

sprememb. Ker branje predstavlja enega glavnih virov učenja, je pomembno, da bralec 

pozna tudi učinkovite bralne učne strategije, ki mu omogočajo, da informacije ne le 

spozna, temveč jih zna glede na namen tudi izbrati in učinkovito uporabiti (Marentič 

Požarnik, 2000; Pečjak in Gradišar, 2012; Peklaj, 2000). Od sodobnega učenca se tako 

pričakuje, da bo znal sam usmerjati lastni proces učenja, bo imel torej razvito kompetenco 

učenja učenja. 

 

Kompetenca učenja učenja je opredeljena v dokumentu Ključne kompetence za 

vseživljenjsko učenje (The Key Competences for Lifelong Learning – A European 

Framework, 2007; po Pečjak in Gradišar, 2012, str. 12–13) kot »sposobnost za učenje, 

potrebna za organiziranje in usmerjanje lastnega učenja; za učinkovito upravljanje s 

časom in informacijami pri učenju, tako individualno kot skupinsko. Vključuje zavedanje 

svojih potreb in procesa učenja, sposobnost prepoznavanja danih priložnosti in 

premagovanja ovir za bolj uspešno učenje. Hkrati označuje sposobnost pridobivanja, 

procesiranja in asimilacije novega znanja in spretnosti kot tudi iskanja in uporabe pomoči. 

Pri tem kompetenca spodbuja učenca k »uporabi znanja in spretnosti v različnih 

kontekstih: doma, na delovnem mestu, v izobraževanju in urejanju, pri čemer imata 

ključno vlogo motivacija in zaupanje posameznika.« Kompetenca je opredeljena z vidika 

spretnosti in stališč/odnosa posameznika do nečesa, pokriva kognitivne kot afektivne 

(vzgojne) cilje izobraževanja – vse dimenzije pa vključujejo tudi zavedanje posameznika, 
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da nekaj zna, ima razvite določene spretnosti in tudi določeno stališče do učenja. Učenec 

je torej tisti, ki lahko aktivno usmerja lastni proces učenja, hkrati pa se svoje vloge tudi 

zaveda. 

 

Teoretsko podlago takemu pojmovanju vloge učenca v procesu učenja najdemo v 

kognitivno-konstruktivističnih teorijah učenja (Ausubel, Bruner, Piaget, Vigotski), ki 

pojmujejo učenje kot »aktivno vgrajevanje  novih informacij v obstoječo strukturo znanja 

posameznika, učenca pa kot aktivnega procesorja, nekoga, ki izbira, organizira in 

integrira nove informacije v obstoječo shemo predznanja.« (po Pečjak in Gradišar, 2012, 

str. 12). Tako učenje so avtorji poimenovali kot samoregulacijsko učenje, zato več o njem 

v nadaljevanju. 

 

2.4.1 Značilnosti samoregulacijskega učenja 
 

Izraz samoregulacijsko učenje se je pojavil v sredini osemdesetih let in je temelj 

kompetence učenje učenja in je predstavljal učenje, v katerem učenec uporablja 

samoregulacijske spretnosti. Ob prehodu v tretje tisočletje so nekateri avtorji začeli 

razmišljati o tem, kakšno naj bi bilo učenje, da bi zadostilo potrebam družbe, in začeli so 

uporabljati izraz strateško učenje, vendar se izraz v strokovni javnosti ni obdržal, zato 

bomo tudi mi uporabljali izraz samoregulacijsko učenje.  

 

Učenec, za katerega naj bi bilo značilno samoregulacijsko učenje, bi moral po mnenju 

Schunka in Zimmermana (2003): 

 poznati različne pristope k učenju, torej uporabljati različne učne strategije; 

 imeti pred seboj jasen cilj, kaj doseči z učenjem in  

 se učiti tako, da bi prišel do končnega cilja. 

 

Raziskovalci samoregulacijskega učenja (Pečjak in Gradišar, 2002; Pintrich in DeGroot, 

1990; Pressley in McCormick, 1995; Zimmerman, 1998) poročajo, da so taki učenci 

aktivni v učnem procesu, da prevzamejo nase del odgovornosti za doseganje cilja, da se 

zavedajo, kaj od nove snovi že poznajo in česa ne, da poskušajo problem rešiti sami ali s 

pomočjo učitelja/sošolcev, da je tako učenje ciljno usmerjeno, da so pri učenju 

uporabljeni selekcijski mehanizmi in je učenje učinkovito.  

 

Zimmerman (1998) poudarja, da ja učenec v procesih lastnega učenja metakognitivno, 

motivacijsko in vedenjsko aktivno udeležen. Piše o samoregulaciji vedenja (o aktivnem 

nadzoru različnih virov, ki jih ima učenec na voljo – čas za učenje, pomoč drugih, 

okolje); o samoregulaciji motivacije in emocij (o nadzoru in spremembi motivacijskih 

prepričanj) in samoregulaciji kognicije (kar vključuje nadzor različnih kognitivnih 

strategij učenja, npr. strategije globljega procesiranja).  

 

Večini definicij samoregulacijskega učenja je skupen opis, kako in zakaj učenci izbirajo 

različne samoregulacijske procese in strategije. Skupno jim je tudi to, da kot pomemben 

element vključujejo namerno uporabo učnih strategij s ciljem doseganja boljše učne 

uspešnosti ter zavedanja teh procesov. Hkrati učenci, ki samoregulirajo proces učenja, 

iščejo povratne informacije v procesu učenja – spremljajo učinkovitost lastnih metod ali 

strategij ter po potrebi neučinkovito strategijo zamenjajo z drugo, za katero menijo, da bo 

bolj učinkovita.  
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Zimmerman (1998) navaja, da učenci, ki samoregulirajo svoj proces učenja, bolje 

organizirajo prostor kot ostali učenci in pogosteje poiščejo socialno pomoč pri osebah, ki 

jim pomoč lahko nudijo. Taki učenci so aktivni udeleženci procesa učenja, si postavljajo 

cilje, izbirajo ustrezne učne strategije in tudi ocenjujejo učinkovitost lastnega učenja. 

 

Zimmerman in Martines-Pons (1990) poudarjata, da so učenci, ki samoregulirajo svoj 

učni proces,  prepričani v učinkovitost svojih metod učenja in zato ti učenci uporabljajo 

pomembno več učnih strategij kot ostali učenci. Taki učenci sami načrtujejo in 

organizirajo svoj proces učenja, ga spremljajo in tudi vrednotijo. 

 

Pintrich in DeGroot (1990) navajata, da so učenci, ki samoregulirajo svoj proces učenja, 

bolj notranje motivirani in nadaljujejo z učenjem tudi izven pouka; torej tudi takrat, ko ni 

več zunanje kontrole učiteljev in staršev. Avtorja poročata, da je zelo pomembna lastna 

učinkovitost učenca. Le v primeru, da učenec zazna lastno učinkovitost, bo nadaljeval z 

učenjem, tudi če bo naletel na težave ali ne bo imel zunanje kontrole. 

 

2.4.1.1 Teoretična izhodišča samoregulacijskega učenja 
 

Samoregulacijsko učenje ima različne teoretske podlage (Pečjak in Gradišar, 2012) - od 

behavioristične, preko fenomenološke, humanistične do kognitivno-konstruktivistične. 

Slednje, ki jih avtorji najpogosteje povezujejo s samoregulacijskem učenjem,  poudarjajo 

pri učenju pomen človekovih notranjih, miselnih procesov (npr. vpliv predznanja, 

človekovih pričakovanj, pripisovanj …) za izgrajevanje znanja.  

 

Wray in Lewis (1997) poročata, da so strokovnjaki glede samoregulacijskega učenja prišli 

do štirih ugotovitev, ki vplivajo na proces poučevanja: 

 

 učenje je proces interakcije med tem, kar že vemo, in tem, kaj naj bi se naučili 

(med predznanjem in novo snovjo); 

 učenje je socialni proces (učenca obravnavajo kot socialnega konstruktorja 

znanja, v nekaterih situacijah lahko učenec doseže učne cilje sam, v številnih 

drugih pa le s pomočjo drugih); 

 učenje je situacijski proces (vse, kar se učimo, se učimo v določenih okoliščinah, 

sem spada poleg spretnosti in procesov tudi tisto, kar se učimo); 

 učenje je metakognitivni proces (najbolj učinkoviti so tisti učenci, ki se zavedajo 

lastnega procesa učenja in razumevanja). 

 

Iz ugotovitev lahko povzamemo, da mora učenec poznati, kako poteka proces lastnega 

učenja, če želimo, da ga bo spremljal in usmerjal. Prav tako se moramo zavedati, da lahko 

učitelji v veliki meri izboljšamo učno učinkovitost učencev z razvojem njihovih 

metakognitivnih sposobnosti, ki jim omogočajo razumevanje in usmerjanje lastnih 

kognitivnih procesov. 

 

Teorija informacijskega procesiranja in potek procesa učenja (Atkinson in Shiffrin, 

1968; po Pečjak in Gradišar, 2012) govori o tem, kakšni miselni procesi potekajo pri 

učenju med dražljajem in odgovorom učenca. Učenec po tej teoriji aktivno procesira  - 

torej organizira in vključuje nove informacije v obstoječo shemo predznanja. Proces 

učenja se prične, ko učenec usmeri pozornost na dražljaj, ki prihaja iz zunanjega okolja 

(govor učitelja, njegova navodila, presenečenje, bralno gradivo). Te informacije potujejo 

naprej v zaznavni spomin, kjer se zadržijo le kratek čas. Od pozornosti učenca je odvisno, 
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ali se bo dražljaj predeloval naprej ali pa ga bo učenec pozabil. Če ta ne izpade, potuje 

naprej v kratkoročni/delovni spomin. Ta spominska struktura je odločilna, saj vključuje 

vse tisto, česar se zavedamo v določenem trenutku. V kratkoročnem/delovnem  spominu 

ostajajo informacije nekaj sekund. Del informacij iz delovnega spomina izrinejo nove 

informacije, učenec jih pozabi. Pozabljanje pa je odvisno od tega (prav tam):  

 

 kdaj učenec prične ponavljati nove informacije (prej ko jih začne ponavljati, 

manjše je pozabljanje); 

 za katere vrste informacij gre (pozabi več nesmiselnih kot smiselnih informacij); 

 sposobnosti učencev (bolj sposobni učenci si zapomnijo več kot povprečno oz. 

podpovprečno sposobni učenci). 

 

Del informacij iz kratkoročnega spomina se vkodira (največkrat s pomočjo ponavljanja) v 

dolgoročni spomin. Zmogljivost dolgoročnega spomina je zelo velika in informacij iz 

tega spomina skoraj nikoli ne pozabimo. Informacije se v dolgoročnem spominu 

skladiščijo v vidni in besedni obliki, odvisno od namena. Informacije učenec shranjuje v 

semantičnem delu dolgoročnega spomina v obliki pojmovnih mrež/pojmovnih shem. Ta 

vključuje ogromno število med seboj povezanih podatkov in pojmov, ki so pri vsakem 

posamezniku med seboj povezani na specifičen način. V procesu učenja tako nenehno 

nastajajo nove sheme, stare pa se preoblikujejo (prav tam). 

  

Znanje, ki ga ima učenec shranjenega v dolgoročnem spominu, učenec hitreje ponovno 

prikliče in je tudi bolj dolgotrajno, če so informacije med seboj smiselno povezane. 

Učitelji si pri urejanju podatkov lahko pomagajo s tehniko povezovanja, kjer gre za proces 

ustvarjanja smiselnih povezav med nepovezanimi pojmi ali podatki. Raziskave kažejo 

(Gage in Berliner, 1992), da je zapomnitev boljša, če si učenec pri zapomnitvi določenih 

besed med temi besedami ustvari neko povezavo. 

 

Ausubel (po Pečjak in Gradišar, 2012) je tehniko, ki pomaga pri boljši zapomnitvi 

informacij, hkrati pa upošteva tudi načelo povezovanja informacij, imenoval vnaprejšnji 

organizatorji. Gre namreč za izbor splošnih pojmov, ki omogočajo učencu, da lahko 

organizira specifične pojme in podatke, ki sledijo potem v besedilu. V literaturi (Pečjak in 

Gradišar, 2012) se uporablja tudi pojem učni vodniki, ki približajo učencem učno gradivo, 

ga naredijo bolj domačega in smiselnega, to pa olajšuje učenje in zapomnitev snovi. 

 

Različni avtorji (Ausubel, 1978; Bower, 1970; Gagne, 1985; Mandler, 1969; po Pečjak in 

Gradišar, 2012) so poudarjali, da je način, kako je organizirano gradivo, zelo pomemben 

za pomnjenje in ponovni priklic učne snovi. Pomembna je predstavitev strukturiranosti 

gradiva ter odnosov med pojmi. Nekateri avtorji tako zagovarjajo učenje od specifičnega 

k splošnemu (Gagne), spet drugi od splošnega k specifičnemu (Ausubel). 

 

Učenci se med seboj razlikujejo v obsegu shem kot tudi v številu medsebojno povezanih 

shem. Dejstvo je, da ima učenec več možnosti za razumevanje novega učnega gradiva, če 

ima več informacij v posamezni shemi in je ta povezana z več drugimi shemami. V šoli se 

kaže to tako, da učenci, ki imajo več predznanja, tudi več vedo. V učnem procesu je prav 

zato zelo pomembno, da učitelji aktivirajo predznanje učencev oz. prikličejo obstoječe 

sheme in povezave med njimi, če želijo, da učenci učno snov laže razumejo in si jo 

zapomnijo. Pravimo, da pojmovne mreže in sheme predstavljajo znanje posameznika. 
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Alexander in Winne (2006) ločita tri vrste znanja:  

 deklarativno znanje (znanje, ki vključuje poznavanje dejstev, pojmov in odnosov 

med njimi, organiziranih v različne teorije in sisteme); 

 proceduralno znanje (je znanje o tem, kako početi stvari, in je shranjeno v 

spominu v obliki scenarijev, algoritmov in hevristik) in  

 samoregulacijsko znanje (je znanje o tem, kako usmerjati svoj spomin, mišljenje 

in učenje; vključuje poznavanje sebe in lastnih spretnosti, potrebnih za učenje). 

 

Alexander (2003) deli samoregulacijsko znanje na predmetno specifično in splošno 

znanje. Pri prvem gre za poznavaje sebe in lastnih zmožnosti pri učenju določenega 

predmeta, splošno samoregulacijsko znanje pa vključuje metakognitivno znanje, npr. 

znanje o bralnih učnih strategijah in znanje o regulaciji mišljenja (spremljanju, 

načrtovanju, evalvaciji učnega procesa). 

 

Najbolj značilna predstavnika socialno kognitivne teorije sta Vigotski in Bruner (po 

Pečjak in Gradišar, 2012), ki poudarjata, da: 

 proces učenja vedno poteka v socialnem okolju in da je učenec v tem procesu v 

interakciji z drugimi; 

 okolje lahko pomaga posamezniku pri konstruiranju lastnega sistema znanja in 

spodbuja proces učenja s sodelovanjem; 

 učencu lahko pomagajo drugi (učitelji, straši, vrstniki). 

 

B. Marentič Požarnik (2000) navaja, da je zelo pomembno spoznanje, da je za učenje 

bistvenega pomena dialog, ki poteka v socialnem okolju. Naloga učitelja je tako 

spodbujati pogovor ne samo med njim in učencem, ampak tudi s posameznimi učenci in 

skupinami, v katerih s pogovorom spoznavajo pojme in jih nato bolje razumejo.  

 

V praksi se tako izvaja sodelovalno učenje, s pomočjo katerega ima vsak učenec svoj cilj, 

ki ga opravi, če tudi drugi učenci opravijo svoje naloge. Cilji skupine so tako hkrati cilji 

vsakega posameznega člana v skupini. S. Pečjak in A. Gradišar (2012) navajata, da 

sodelovalno učenje, poleg spodbujanja pozitivnih odnosov med skupinami, daje boljše 

rezultate kot tekmovalno učenje pri: 

 vseh učnih predmetih; 

 vseh starostnih skupinah; 

 nalogah, ki zahtevajo obvladovanje pojmov, verbalnem reševanju problemov, 

reševanju prostorskih problemov, kategoriziranju, pomnjenju in tudi motoričnih 

aktivnostih. 

 

Hattie (2009) ugotavlja, da je sodelovalno učenje najbolj učinkovita oblika učenja in 

izboljšuje še zlasti interes za učenje ter omogoča boljše razumevanje učne snovi.  

 

2.4.1.2 Modeli samoregulacijskega učenja 

 
Modeli samoregulacijskega učenja so v večini nastali konec devetdesetih letih prejšnjega 

stoletja (Hofer, Yu in Pintrich, 1998; Weinstein in Hume, 1998; Zimmerman, 1998). 

Pokazali so na ključne elemente pri samoregulacijskem učenju, ki jih najpogosteje delimo 

na kognitivne, metakognitivne in motivacijske elemente. 
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Avtorici C. E. Weinstein in L. M. Hume (1998) sta razvili trodimenzionalni model 

samoregulacijskega učenja, kjer poudarjata, da mora imeti učenec razvite določene 

spretnosti za učinkovito učenje. Učenec tako ve, kako se učiti in v procesu učenja 

uporablja učne strategije. Nadalje mora učenec imeti tudi motivacijo - mora biti prepričan, 

da mu bodo učne strategije pomagale k boljšemu učnemu dosežku, hkrati pa se mora 

čutiti tudi dovolj kompetentnega za njihovo uporabo. Učenec pa mora svoj učni proces 

tudi voditi/samoregulirati (vedeti mora, koliko časa ima za nalogo, kako doseči cilj, 

vrednotiti svoj napredek). Vse tri komponente delujejo interaktivno in so nujno potrebne, 

če želimo, da poteka proces samoregulacijskega učenja. 

 

Zimmerman (1998) je avtor krožnega modela, ki pravi, da lahko učenec usmerja učenje s 

pomočjo treh sklopov spremenljivk: lastnega učnega procesa, vedenja in okolja. Po 

njegovem mnenju je učenec, ki uporablja učne strategije, tudi sposoben usmerjati samega 

sebe ali svoje vedenje ter vplivati na okolje tako, da okolje spodbuja učni proces. Vsaka 

faza njegovega modela vključuje (meta)kognitivne kot tudi motivacijske elemente.  

 

Faza predhodnega razmišljanja vključuje procese analize naloge; ko si učenec postavi 

cilje, strateško načrtuje nalogo, torej izbere ustrezne strategije in motivacijska 

prepričanja, ki se nanašajo na prepričanja o lastni učinkovitosti, ciljni usmerjenosti in 

notranji motivaciji. Faza izvedbe in zavestnega nadzora vključuje procese, ki potekajo 

med učenjem in vplivajo na koncentracijo in končno izvedbo. Med temi procesi avtor 

omenja samonadzor; osredinjenost učenca in samousmerjanje učenca, ki vključuje tudi 

različne strategije učenja in samoopazovanje, ko učenec dobiva povratne informacije o 

svojem napredovanju. Faza samorefleksije vključuje procese presojanja samega sebe: 

samovrednotenje in atribucije oz. pripisovanje uspeha notranjim ali zunanjim dejavnikom 

ter reakcije na lastno učenje, ki vključuje čustvene reakcije in prilagajanje učnemu 

procesu. Faza predhodnega razmisleka pripravi učenca na učinkovito izvedbo in nadzor te 

izvedbe, faza samorefleksije pa vpliva na nadaljnji razmislek in pripravo učenca za 

reševanje nalog v prihodnje (prav tam).  

 

Štirikomponentni model samoregulacijskega učenja, ki predstavlja tudi podlago našemu 

raziskovanju bralnih učnih strategij, predstavljajo B. Hofer, C. Yu in Pintrich (1998). 

Model izhaja iz dveh osnovnih organizacijskih konstruktov – znanja in prepričanja ter 

strategij, ki ju potem razgrajujejo na dveh področjih – (meta)kognitivnem in 

motivacijskem področju. Prvo področje vključuje vsa deklarativna znanja, proceduralna 

znanja in metakognitivna znanja, medtem ko motivacijska struktura vključuje učenčev 

interes za učenje, njegovo zaznavo pomembnosti učenja, prepričanja o lastni 

učinkovitosti, o učnih ciljih … Drugo področje pa vključuje strategije na določenih 

področjih – kognitivne in metakognitivne strategije ter strategije za regulacijo motivacije. 

Preplet obeh področij in konstruktov da štirikomponentni model samoregulacije pri 

učenju.  

 

2.4.1.3 Samoregulacijsko učenje v razredu 
 

Zimmerman in Schunk (2001) pravita, da o samoregulacijskem učenju lahko govorimo le 

takrat, ko učenje: 

 vključuje zavedanje in namernost (učenec načrtno uporablja učne strategije in se 

zaveda njihove uporabnosti); 

 vključuje načrtovanje, spremljanje in evalvacijo lastnega procesa učenja, kar 

povratno deluje na učni proces (ima samousmerjevalno povratno zanko). 
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Ko učenec pride do stopnje samoregulacijskega znanja, lahko to znanje vrednotimo z 

vidika števila strategij, ki jih učenec uporablja, in  raznolikosti njihove uporabe. Učenec, 

strateg, pa zna poleg tega tudi načrtovati čas za izvedbo učne dejavnosti. Učitelj lahko 

učence uči samoregulacijskega učenja v manjših skupinah ali kar ves razred naenkrat. 

Takšno učenje predvideva pri vsakem učenju fleksibilno uporabo več strategij. Tako 

učenec na začetku aktivira svoje predznanje (nevihta možganov), nato podčrtuje neznane 

besede, izpisuje ključne besede, jih organizira …  

 

Butler (1998) ugotavlja, da se morajo učenci najprej naučiti učinkovito analizirati učno 

nalogo in si potem postaviti primerne cilje. To jim predstavlja ključni korak k 

samoregulaciji; šele ko bo učenec razumel nalogo, bo uporabil učne strategije, s pomočjo 

katerih bo uspešno dosegel svoje cilje. Veliko učencev namreč potrebuje pomoč pri 

prepoznavanju uporabnih strategij in njihovi učinkoviti  uporabi v različnih situacijah. 

 

Butler in Winne (1995; po Pečjak in Gradišar, 2012) izpostavita znanje o bralnih učnih 

strategijah kot ključno za učinkovito samoregulacijo učenja. Raziskave kažejo, da učenci 

poznajo številne učne strategije, vendar jih veliko manj uporabljajo v procesu učenja. C. 

E. Weinstein in Mayer (1986, po Hofer, Yu, Pintrich, 1998) poročata, da so za šolsko 

uspešnost pomembni predvsem trije sklopi kognitivnih strategij, kot so strategije 

ponavljanja, elaboracijske strategije in organizacijske strategije. Zimmerman meni 

(2001), da so v šoli učitelji tisti, ki naj bi pripeljali učence do stopnje, da bi lahko sami 

usmerjali svoj proces učenja (pridobivali znanje in razvijali spretnosti). Hkrati opozori, da 

so številni vzroki za pomanjkanje znanja o samoregulacijskem učenju, ker: 

 so učitelji preobremenjeni s količino snovi, ki jo morajo predelati; 

 je izobraževanje učiteljev še vedno usmerjeno pretežno k vsebinskemu znanju in 

pedagoškim metodam; 

 se premalo pozornosti namenja načelom učenja, razvoja in motivacije; 

 se malo učencev (tudi učiteljev) zaveda, da se spretnosti samousmerjanja lahko 

naučimo. 

 

2.4.1.4 Samoregulacija pri učenju iz učbenika 
 

»Za uspešno učenje iz učbenikov je pomembno, da se učbenik prilagaja učencu in da se 

učenec prilagaja učbeniku ter se nauči uporabljati učinkovite učne strategije« (Marentič 

Požarnik, 2000, str. 171). 

Učbenik je prilagojen učencu, če pisec učbenika pri pisanju (prav tam): 

 upošteva razvojno stopnjo učencev ter njihovo raven razumevanja in izkušnje; 

 uporablja primeren jezik (malo tujk, jasne razlage, kratke stavke); 

 razgradi temo in poveča preglednost besedila (naslovi, podnaslovi, opombe); 

 na različne načine spodbuja branje z razumevanjem in višje spoznavne aktivnosti 

(primerne naloge, povzetki, preglednice, na koncu je seznam izrazov); 

 posveti pozornost ponazorilom v besedilu (grafikoni, skice, slikovno gradivo). 

 

Učbenik naj bi spodbujal matemagenske aktivnosti, take, ki rojevajo učenje. Izraz je 

uvedel ameriški psiholog Rothkopf (prav tam), ki ga je zanimalo, kakšen vpliv imajo 

vprašanja in njihova razmestitev v besedilu na kakovost učenja iz učbenika.  

 

B. Marentič Požarnik (2000, str. 169) piše, da »učenje iz tiskanih virov predstavlja velik 

del učenja, zlasti na višjih stopnjah šolanja.« Po njenem mnenju šola dolgo ni posvečala 
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posebne pozornosti sistematičnemu razvijanju bralnih spretnosti in »prav zato učenci pri 

učenju večinoma ne znajo učinkovito uporabljati učbenikov, kaj šele druge študijske 

literature, veliko se učijo iz zapiskov, ki so ponekod še vedno rezultat učiteljevega 

narekovanja.« Zato pravi, da se je potrebno začeti navajati na učenje iz učbenika že zelo 

zgodaj, in sicer v 3. oz. 4. razredu osnovne šole in naj se sistematično nadaljuje skozi vse 

šolanje. Vedno bolj je zaželeno, da znajo učenci pri učenju kombinirati podatke iz 

učbenika in drugih virov. Pomembno je, da jih znajo najti, izbrati, si iz njih potrebno 

izpisati, primerjati izpiske … torej: uporabljati učne strategije med branjem.  

 

2.4.1.5 Povezanost med učno samoregulacijo in spolom učenca 
 

Rezultati raziskav v samoregulacijskih spretnostih glede na spol kažejo razlike tako v 

kognitivnih kot motivacijskih vidikih samoregulacijskega učenja. M. Ainley (1993; po 

Pečjak in Košir, 2003) je ugotovila, da deklice pogosteje uporabljajo strategije kot dečki. 

Razlike so se pokazale v vrsti uporabe teh strategij. Deklice so pogosteje uporabljale 

strategije za regulacijo okolja (npr. iskanje pomoči) in regulacijo osebnostnih faktorjev. 

Enako poročata K. Ablard in L. Lipschulz (1998), da deklice pogosteje kot dečki 

uporabljajo strategije v specifičnih učnih kontekstih, pri nalogah, ki so posebej zahtevne, 

oz. pri nalogah, ki zahtevajo branje in pisanje. Zimmerman in Martines-Pons (1990) sta 

ugotovila, da dekleta pogosteje kot fantje uporabljajo strategije shranjevanja zapiskov, 

spremljanja, strukturiranja okolja, postavljanja ciljev in načrtovanja. Wolters (1998) je 

ugotovil, da si dekleta postavljajo višje cilje kot fantje. M. Boekarts (1996) navaja, da so 

fantje bolj osredotočeni na problem in ga želijo rešiti sami, medtem ko so dekleta bolj 

emocionalno osredotočena, iščejo več socialne pomoči in nasvete od pomembnih drugih. 

Minnaert (1999) je ugotovil razlike med spoloma pri študentih in sicer v motivacijskih 

dejavnikih. Študentke imajo bolj izraženo tendenco po izogibanju neuspehu kot študentje. 

Gjesme (1993, po Pečjak in Košir, 2003) pravi, da sta vrednotenje naloge in težnja po 

uspehu dejavnika, ki sta pozitivno povezana z učinkovito samoregulacijo pri obeh spolih. 

 

2.4.1.6 Povezanost med učno samoregulacijo in učnim uspehom učenca 
 

Večina raziskav poroča o pozitivni povezanosti med samoregulacijo in učno uspešnostjo 

(Schraw in Sperling-Dennison, 1994; Zimmerman in Martines-Pons, 1993; po Peklaj in 

Pečjak, 2002), nekatere raziskave pa niso našle povezanosti med obema spremenljivkama 

ali so našle celo negativno povezanost (Pressley in Ghatala, 1990; Rao idr., 2000; prav 

tam). Tako C. Peklaj in S. Pečjak (2002) navajata raziskave, ki poročajo o tem, da se 

uspešni učenci razlikujejo od neuspešnih v znanju, motivaciji in uporabi strategij 

(Miechenbaum in Beimiller, 1992; po Pečjak in Košir, 2003). Učno uspešnejši učenci 

poznajo večje število strategij, uspešneje ločujejo bolj pomembne informacije od manj 

pomembnih, spreminjajo strategije glede na zahtevnost naloge, organizirajo strategije 

glede na potek naloge in pogosteje uporabljajo postopke sklepanja, zaključevanja, 

popravljanja napak in reševanja problemov. 

 

Avtorici nadalje povzemata zaključke ugotovitev nekaterih avtorjev (Borkovski in 

Thorpe, 1994; prav tam), da imajo učenci z nizkimi učnimi dosežki pogosto izrazit strah 

pred neuspehom in občutek neučinkovitosti. Ti učenci si pogosto postavljajo nizke cilje in 

bolj kot notranji jih motivirajo zunanji dejavniki. Zato v nalogah ne vztrajajo, vanje ne 

vlagajo dovolj truda in ne uporabljajo učinkovitih strategij, kar jih ponovno privede k 

slabšemu uspehu. Nasprotno učenci z boljšim učnim uspehom poznajo večje število 

strategij, imajo več znanja o njih (kdaj in kje jih uporabiti), verjamejo v pomembnost 
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vloženega truda v nalogo in so notranje motivirani. Teh učencev ni strah neuspeha, ker ga 

ne razumejo kot znak njihove nekompetentnosti, in preizkuse doživljajo kot možnost, da 

pokažejo, kaj zmorejo in znajo. Tudi raziskava B. Marentič Požarnik (1980) pokaže, da 

morajo učno neuspešni učenci večkrat prebrati učno snov, če želijo, da jo razumejo, imajo 

težave pri samostojni obnovi besedila, iskanju bistva iz sporočila in da pogosteje 

mehanično ponavljajo snov v želji, da bi si jo zapomnili (se učijo na pamet). Po njenih 

podatkih si učno uspešni učenci pogosteje postavljajo vprašanja, kaj o temi že vedo, novo 

snov primerjajo z že znano in si pogosteje razlagajo pomen neznanih besed. 

 

Pri samoregulacijskem učenju govorimo torej o (meta)kognitivnih in motivacijskih 

elementih učenja. V nadaljevanju bomo spoznali najprej motivacijske elemente 

samoregulacijskega učenja (poglavje 2.5), kognitivne (učne strategije) pa v poglavju 2.6. 

 

2.5 Vloga motivacije v procesu samoregulacijskega učenja 
 

Psihologija učenja namenja motivacijskim in kognitivnim dejavnikom pri 

samoregulacijskem učenju enakovredno vlogo. V procesu učenja se ti dejavniki 

neprestano prepletajo in so drug od drugega odvisni. 

 

Glede na namen magistrskega dela bomo izraz motivacija uporabljali za vse tiste 

»spodbujevalne dejavnike in procese, ki vplivajo na učenčevo izbiro in načrtovanje 

učenja, spremljajo, usmerjajo in vrednotijo učenje od začetka do cilja« (Pečjak in 

Gradišar, 2012, str. 34). Podobno opredeli učno motivacijo B. Marentič Požarnik (2000, 

str. 184): » … je skupen pojem za vse vrste motivacij v učni situaciji; obsega vse, kar daje 

(od znotraj ali od zunaj) pobude za učenje, ga usmerja, mu določa intenzivnost, trajanje in 

kakovost.«  

 

Kognitivna teorija motivacije izhaja iz stališča, da si vsi ljudje želimo biti sposobni, 

uspešni, želimo odločati o svojih ciljih. Podobno tudi humanisti poudarjajo vrednost 

posameznikovega dojemanja vrednot, misli, situacij, občutkov … poudarjajo pomen 

svobode posameznika in menijo, da človekovo vedenje vodi predvsem v zadovoljevanje 

njegovih potreb. 

 

Pri učni motivaciji se torej ukvarjamo z osebnimi razlogi za učenje in odgovarjamo na 

vprašanje zakaj. Strokovnjaki poskušajo doumeti, zakaj se učenec odloči oz. ne odloči za 

neko dejavnost. Motivacijski pobudniki, kot jih imenuje M. Juriševič (2006), so tisti 

motivacijski elementi, ki pojasnjujejo razloge za pojavljanje določenega učnega vedenja, 

motivacijski ojačevalniki pa tisti, ki omogočajo vztrajanje učenca pri nalogi do cilja. Med 

prve uvršča interes za učenje, pripisovanje pomembnosti in zahtevnost učenja ter zunanje 

učne spodbude. Med ojačevalniki pa omenja samopodobo in ojačevalce z vidika 

prepričanj o nadzoru učne situacije, volje, konstrukta naučene nemoči ter trenutne učne 

sposobnosti.  

 

V šoli pojmujemo bralno motivacijo kot skupek delovanja kognitvnih, metakognitivnih in 

motivacijskih dejavnikov, ki se odražajo v branju posameznika. Tudi mednarodni 

raziskavi bralne pismenosti mladostnikov PISA (OECD, 2010, 2013) in mednarodna 

raziskava bralne pismenosti PIRLS 2011 (Mullis, Martin, Foy in Drucker, 2012) so 

pokazale, da je aktivna vloga posameznika pri branju stvar motivacije. Na doseganje 

boljših dosežkov bralne pismenosti pa ne vpliva le poznavanje kognitivnih spretnosti, 

ampak je pri tem pomembno tudi izboljšanje bralne motivacije. Tudi drugi avtorji bralno 
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motivacijo najtesneje povezujejo z razvojem pismenosti (Baker in Wigfield, 1999; 

Gambrell, 1996; Magajna in Gradišar, 2002). 

 

Kognitivna teorija o samoregulaciji (Pečjak in Gradišar, 2012) je usmerjena predvsem v 

preučevanje procesov, ki jih pri učenju usmerja posameznik, torej v notranje motivacijske 

dejavnike, čeprav so pri samoregulacijskem učenju pomembni tudi zunanji dejavniki 

(učitelji, sošolci, starši …), zlasti pri mlajših učencih.    

 

Pomembno vlogo pri učni motivaciji ima tudi vedenje o lastnih strategijah motivacije, kar 

nekaj raziskav pa daje pomembno vlogo tudi volji. Učenec je lahko za učenje dobro 

motiviran, ampak to še ne pomeni, da se bo tudi dejansko učil. Najnovejše raziskave 

kažejo, da na voljno delovanje posameznika vplivajo tudi čustva (Koole in Kuhl, 2008; 

Kuhl, Kazen in Koole, 2006). Tako se čustveno doživljanje učne situacije, obvladovanje 

volje in sledenje zastavljenemu cilju med seboj povezujejo. Na poti do cilja se 

posameznik sooča s pozitivnimi in negativnimi čustvi, pri čemer zmerna količina 

negativnih čustev lahko na proces učenja deluje tudi aktivacijsko. Velikokrat pa negativna 

čustva posameznika zavirajo, zmanjšajo njegovo voljo za učenje in mu preprečijo 

doseganje učnega cilja. 

 

Na razvijanje učne motivacije pomembno vplivajo tudi izbire, o čemer govori kontrolna 

teorija ali teorija izbire (prav tam). Teorija je našla veliko zagovornikov tudi na naših 

šolah, saj učitelji učijo učence, da dejavnosti zavestno izberejo in za njihovo odločitev 

prevzamejo tudi odgovornost. 

 

Ker predstavlja Zimmermanov model (1998) pogosto izhodišče za navajanje kognitivnih 

in motivacijskih dejavnikov pri samoregulacijskem učenju, smo ga vzeli tudi kot 

izhodišče za pregled motivacijskih elementov. 

 

2.5.1 Motivacijski dejavniki pri samoregulacijskem učenju 
 

Zimmerman (1998) govori o treh fazah samoregulacijskega učenja, ki se navezujejo na to, 

v katerem delu učnega procesa se izvaja (po Pečjak in Gradišar, 2012): 

1. predhodno razmišljanje in seznanjanje z nalogo/ciljem (pred učenjem), 

2. izvajanje naloge in spremljanje izvajanja (med učenjem) in  

3. preverjanje in samorefleksija (po učenju). 

 

Predhodno razmišljanje in seznanjanje z nalogo/ciljem 

 

V prvi fazi predhodno razmišljanje in seznanjanje z nalogo/ciljem ima motivacija 

odločilno vlogo, saj je od nje odvisno tudi to, kaj se bo odvijalo med učenjem. Wigfield 

(1997) navaja, da so za to fazo značilna tri vprašanja: Ali se lahko naučim? Ali želim 

uspeti? in Zakaj se želim naučiti? 

 

Prvo vprašanje Ali se lahko naučim? se nanaša na prepričanje o lastni 

kompetentnosti/učinkovitosti. Gre za enega bistvenih elementov učne samopodobe. 

Bandura (1997) pravi, da je posameznikovo prepričanje o lastni učinkovitosti pomemben 

dejavnik učne uspešnosti. Pozitivna prepričanja spodbujajo izbiro realnih ciljev, vplivajo 

na izbor strategij, povečujejo vztrajnost. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi Schunk in 

Pajares (2001), Schunk in Zimmerman  (2003).  
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Slovenske raziskovalke S. Pečjak, N. Bucik, A. Gradišar in C. Peklaj (2006) so 

ugotavljale odnos med kompetentnostjo za branje in bralno uspešnostjo. Ugotovile so, da 

se slabi bralci čutijo najmanj kompetentne za branje v primerjavi z bolj uspešnimi in že 

zelo zgodaj realno vrednotijo svoje bralne zmožnosti ne glede na spol. 

 

Z občutkom lastne učinkovitosti so povezana tudi pričakovanja učencev. Ta so odvisna 

od njihovega znanja pri nekem predmetu in učnih izkušenj. Pomembno pa je poudariti 

tudi pomen učiteljev in staršev, ki z verbalnimi in neverbalnimi sporočili učencem 

pomagajo pri določanju pričakovanj. 

 

Drugo in tretje vprašanje Ali se želim naučiti in zakaj? se nanašata na učenčeve osebne 

razloge in spodbude za učenje. Govorimo lahko tudi o pomembnosti učenja/cilja. 

Wigfield (1997) pravi, da učenci nalogo presojajo: 

 z vidika interesa (koliko imajo radi nalogo, jih ta res zanima), 

 z vidika vrednosti (kaj pridobijo, če rešijo nalogo) in  

 z vidika uporabe (kaj mi bo to koristilo). 

 

V našem magistrskem delu nas bo predvsem zanimalo področje interesa, ki je po 

navedbah različnih avtorjev pozitivno povezan z učnimi dosežki (Hidi, 2006).  

 

»Interes lahko opredelimo kot osebno značilnost posameznika, ki se razvije po določenem 

času, je sorazmerno stabilna in dolgotrajna nagnjenost, navadno povezana s povečano 

aktivnostjo ter pozitivnimi vrednotami in čustvi do nekega področja/predmeta/dejavnosti« 

(Knaflič in Bucik, 2009, str. 18). 

 

Interes je v literaturi (Hidi, 2001) opredeljen kot navada, kot motivacijsko prepričanje, 

kot poteza, kot komponenta osebnosti, najpogosteje pa kot psihološko stanje posameznika 

oz. njegovo nagnjenje. Interes kot psihološko stanje vključuje usmerjeno pozornost, 

miselno delovanje, vztrajanje in tudi čustveno vključenost. Kljub temu da je pri trajajoči 

miselni dejavnosti in usmerjeni pozornosti potreben napor, ga pri zanimivih dejavnostih 

ne občutimo.  

 

Nekateri avtorji (Hidi, 2001; Pečjak in Gradišar, 2012; Schiefele, 2001) ločujejo med 

osebnim in situacijskim interesom. Osebni interes je opredeljen kot specifična 

motivacijska značilnost, ki jo določajo čustvena in vrednostna prepričanja v zvezi z 

učenjem. Čustvena prepričanja se povezujejo z uživanjem ob branju določenih vsebin, 

vrednostna prepričanja pa z osebno pomembnostjo prebranega za posameznika. 

Situacijski interes za učenje pa sprožijo nekateri pogoji v okolju, ki usmerijo pozornost 

učenca na določene učne vsebine (npr. didaktično dobro izpeljana ura). Raziskave so 

pokazale, da obe vrsti interesa izboljšujeta učni dosežek, medtem ko ima na učni dosežek 

večji vpliv situacijski interes (Guthrie idr., 2004). Ob tem se torej moramo zavedati, da je 

pomembno razvijanje katerega koli interesa, saj oba spodbujata miselno aktivnost in 

učenje ter s tem prispevata k boljši učni uspešnosti učencev in k boljšemu bralnemu 

razumevanju. Nell (1988; po Hidi, 1990) je ugotovil, da so bralci besedilo, ki jih je 

zanimalo in so ob branju tega uživali, ocenili kot manj težko in obratno, besedila, ki jih 

niso zanimala, so ocenili kot bolj težka. Schiefele (2001) pa poroča, da se osebni interes 

povezuje z globljimi pristopi k učenju, ki vključujejo priklic glavnih idej in njihovo 

povezanost ter pomembno povezavo med osebnim interesom in bralnim razumevanjem  

ob kontroli kognitivnih dejavnikov.  Po njegovem mnenju naj bi bil prav interes aktivator 

tistih strategij, ki omogočajo globlje procesiranje in povezan tudi z drugimi 
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motivacijskimi dejavniki (npr. z vpletenostjo in užitkom ob branju), kar pa se posledično 

kaže z razumevanjem prebranega in uporabo bralnih učnih strategij. Tudi S. Hidi (2001) 

prikazuje pomemben vpliv interesa za branje na bralno razumevanje, tako na raven 

kognitivne organizacije bralnega gradiva kot na zapomnitev in priklic naučenega. 

Nekateri avtorji (Köller idr., 2000; po Kolić Vehovec, Pečjak, Ajdišek in Rončević, 2008) 

pa ob kontroli predznanja niso ugotovili pomembne povezanosti med interesom in 

bralnim dosežkom.  

 

Raziskava (Pečjak idr., 2006) kaže, da med motivacijskimi dejavniki najbolj izstopa 

interes in pojmovanje pomembnosti branja kot prvine notranje motivacije. V njihovi 

raziskavi so dekleta, ne glede na starost (3. ali 7. razred osemletne osnovne šole), 

pomembno bolj notranje motivirana za branje kot fantje. Avtorice so ugotovile, da, ne 

glede na spol, s starostjo upada notranja motivacija za branje, pri čemer je upad pri 

dekletih manj izrazit kot  pri fantih. V isti raziskavi so ugotovile, da bralno manj uspešni 

učenci kažejo manjši interes za branje in pojmujejo branje kot manj pomembno v 

primerjavi s povprečno uspešnimi učenci, ti pa spet kažejo manjši interes in pojmujejo 

branje kot manj pomembno v primerjavi z bralno najbolj uspešnimi učenci. Ugotovile so, 

da je trend večanja bralne uspešnosti z naraščanjem interesa in pojmovanja večje 

pomembnosti branja enak tako pri dekletih kot pri fantih. 

 

B. Marentič Požarnik (2000, str. 188) pravi, da o zunanji motivaciji govorimo, kadar »se 

učimo zaradi zunanjih posledic, ki niso nujen sestavni del same dejavnosti, torej učenja 

…« in je učenje lahko le »sredstvo za doseganje pozitivnih in izogibanje negativnim 

posledicam.« Medtem ko je pri notranji motivaciji »cilj delovanja v dejavnosti sami, vir 

podkrepitve pa je v nas; želimo razviti svoje sposobnosti, doseči nekaj, kar nas zanima 

…« 

 

Na splošno velja, da se notranja motivacija nanaša na učenje iz lastnega razloga, iz 

vedoželjnosti. Kot kazalnik avtorji pogosto navajajo močno zatopljenost v delo, poleg 

tega pa naj bi bil znak tudi to, da se učenec še kje ukvarja z dejavnostjo, ne samo v šoli. 

Guthrie in Wigfield (1997) sta ugotovila, da bolj pogosto berejo učenci, ki so notranje 

motivirani in se počutijo bolj kompetentne v branju. 

 

Notranje in zunanje spodbude vplivajo na učence na različne načine. Notranje spodbude 

so nujne za vseživljenjsko, prostovoljno branje. Imajo dolgoročen vpliv in vzbujajo dalj 

časa trajajočo bralno dejavnost. Zunanje spodbude povzročijo takojšnje učinke, vendar so 

kratkoročne, saj bralna dejavnost po doseženem cilju ne poteka več (prav tam). 

 

Zanimivo je pomen notranje motivacije povzel Csikszentmihalyi (1991), ki motivacijo 

razlaga s »tokom«, ki prevzame posameznika ob neki izkušnji. Pri tem poudarja, da lahko 

neka dejavnost postane notranje motivirana šele takrat, ko bo posameznik kos toku te 

izkušnje, torej se bo čutil kompetentnega.  

 

Vrsta raziskovalcev je potrdila (Pečjak idr., 2006), da je pri notranji motivaciji za branje 

pomembna vloga naslednjih psiholoških dejavnikov: kompetentnosti, pripadnosti in 

avtonomnosti; poleg tega pa še: sledenje posameznikovim osebnim interesom in socialno 

sodelovanje.  

 

Raziskave potrjujejo (prav tam), da je motivacija za branje večdimenzionalna in raznolika 

kategorija. Tako ne moremo na splošno reči, da so učenci motivirani ali nemotivirani, 
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zagotovo pa lahko trdimo, da so motivirani na različne načine in za različne bralne 

vsebine.  S tema dvema vrstama motivacij za učenje je povezana tudi ciljna usmerjenost.  

 

Zanimive so raziskave (Ames, 1992; Midgley in Urdan, 2001; Pintrich, 2000; Wolters, 

2004; po Pečjak in Gradišar, 2012), ki poročajo o tem, da je za učence, pri katerih 

prevladuje usmerjenost v obvladovanje naloge, značilno, da jim je cilj razumeti nalogo, se 

naučiti snov. Ti učenci dalj časa vztrajajo pri učenju in uporabljajo bolj kompleksne učne 

strategije, hkrati pa imajo bolj pozitivna stališča do učenja. Učenje jim predstavlja izziv, 

pri čemer so napake sestavni del učenja. Tistim učencem, ki so usmerjeni v dosežke, pa je 

ključno doseči zastavljeni cilj (npr. dobiti dobro oceno, se pokazati kot sposoben), 

povezuje se z zaznano nižjo kompetentnostjo, z izogibanjem iskanja pomoči pri učenju, 

večjo testno anksioznostjo in pripisovanjem neuspeha zunanjim dejavnikom. Kljub temu 

raziskovalci ugotavljajo, da usmerjenost v dosežke ne pomeni, da učenci ne uporabljajo 

učinkovitih učnih strategij, potrebnih za učno uspešnost; njihov problem je motivacijske 

narave: strah pred neuspehom jih odvrača od težjih in problemskih nalog ter od vztrajanja 

pri reševanju teh nalog, kar je še posebej značilno za učence, usmerjene v izogibanje 

izkazovanja lastnih nezmožnosti. 

 

Pomembno se nam zdi zavedanje, da učitelji v največji meri poudarjajo cilje 

obvladovanja takrat, ko povežejo učno snov z njenim pomenom ali uporabo v življenju. 

Za učence je pomembno, da imajo cilj, ki je dolgoročen in splošen, hkrati pa naj bi imeli 

učenci tudi več kratkoročnih in specifičnih ciljev, ki bi bili hitreje dosegljivi in bi bili 

hkrati pomembni za nadaljnjo motivacijo. 

 

Izvajanje naloge in spremljanje izvajanja 

 

Po odločitvi učenca, da se loti učenja, je narejen šele prvi korak. Učenje zahteva, da 

učenec usmerja in vzdržuje pozornost na vsebino, jo med seboj povezuje in preverja. V 

Zimmermanovem krožnem modelu samoregulacijskega učenja ta faza vsebuje procese, ki 

se dogajajo med učenjem. Učenec se vpraša: Kaj moram storiti, da se bom naučil? S tem 

vprašanjem pa povežemo motivacijske dejavnike, kot so: premagovanje ovir, vzdrževanje 

truda in iskanje pomoči. V vse tri pojme lahko vključimo tudi voljo. 

 

Avtorici raziskave (Corno in Randi, 1997; po Pečjak in Gradišar, 2012) menita, da 

strategije volje delujejo takrat, ko je učenec že v akciji, in tako izboljšajo učenčevo 

vztrajanje pri nalogah ter varujejo izvajanje pred tekmovalnimi težnjami in drugimi 

odvračanji. Hkrati usmerjajo pozornost na naloge in cilje, z usmerjanjem truda pa 

zvišujejo motivacijo. Pravita, da če učence dalj časa navajamo na uporabo teh strategij, 

jih hkrati navajamo na vestnost in natančnost, kar so lastnosti, ki so tudi v življenju sicer 

zelo cenjene. Avtorici sta strategije volje razdelili (prav tam) v tri večje skupine: 

 

 strategije za spremljanje mišljenja, povezanega z motivacijo; 

Te strategije se ukvarjajo s premagovanjem ovir ali z urejanjem konfliktnih situacij. Pri 

določanju prioritete ciljev učencem lahko zelo pomagajo starši in učitelji. Učenec 

potrebuje predvsem pohvalo in spodbude ob dobro opravljenem delu in se nauči sprejeti 

konstruktivno kritiko. Spoznati mora, da se lahko s trudom in vztrajnostjo reši tudi težke 

naloge.  
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 strategije za nadzor upravljanja z negativnimi čustvi; 

Priporočljivo je, da učitelj učence uči, kako si lahko naredijo snov čim bolj zanimivo in 

smiselno. Ko uspejo učenci premagati negativna čustva do učnega gradiva in usmeriti 

pozornost na nalogo, pravimo, da znajo upravljati z negativnimi čustvi. 

 

 strategije za uporabo virov pomoči; 

Učenec zna uporabljati zunanje vire, da mu pomagajo strukturirati in poenostaviti 

delovno okolje. Sem sodijo: razdelitev naloge na manjše dele, pomoč odraslih, priprava 

delovnega prostora … Učenci naj bi se pričeli učiti teh strategij pri devetih, desetih letih. 

 

Pomembno se nam zdi, da strategije volje že učitelji na razredni stopnji vnašajo v pouk in 

učencem tudi razložijo, kdaj in pod katerimi pogoji je dobro uporabiti posamezne 

strategije. 

 

Preverjanje in samorefleksija 

 

Faza samorefleksije v Zimmermanovem krožnem modelu samoregulacijskega učenja 

nastopi po učenju in vpliva na to, kako se bo učenec odločal v prihodnje. Povezana je z 

vprašanjem Ali sem se naučil?. Pri tem gre za to, komu oz. čemu učenec pripisuje razloge 

lastnega (ne)uspeha, kar imenujemo atribucijski vzorec. Teoretiki pravijo, da bo od tega, 

komu učenec po učenju pripiše vzroke (ne)uspeha, odvisno, kakšno bo njegove vedenje v 

novi učni situaciji. Vzroke lahko pripisuje notranjim dejavnikom (sposobnostim, trudu) 

ali zunanjim dejavnikom (sreča, lahke naloge, ne strog učitelj).  

 

Pomembno se nam zdi, da učitelj učence uči, da vzroke za svoje uspehe/neuspehe 

pripisujejo notranjim dejavnikom, ki jih tudi lahko nadzirajo – npr. trudu. Učenci, ki 

verjamejo, da je njihovo vedenje rezultat njihove lastne odločitve, tudi sprejmejo 

odgovornost za svoje učenje in so motivirani za dokončanje naloge. 

 

Močno motivacijsko vlogo imajo tudi čustva, ki so povezana z učenjem. Čustva, ki so 

povezana z uspehom (ponos, veselje), imajo izredno motivacijsko moč v novi učni 

situaciji, medtem ko negativna čustva (jeza, sram, strah) slabo vplivajo na nadaljnje 

učenje in občutek lastne sposobnosti. 

 

Na tem mestu bi se lahko vrnili k notranji in zunanji motivaciji ter k nagradam in kaznim 

kot motivacijskim sredstvom. Zagotovo pa je najmočnejši motivacijski dejavnik po 

učenju znanje oz. občutek, da si uspešen. Prav zato menimo, da je potrebno učence že na 

razredni stopnji učiti in jih spodbujati, da znajo svoje delo/učenje oceniti in se po 

uspešnem učenju tudi pohvaliti. Tisti, manj uspešni, pa naj poiščejo pomanjkljivosti in naj 

jim bo v prihodnje cilj, da jih izboljšajo. 

 

2.5.2 Motivacija in učna uspešnost 
 

Raziskave v zadnjem času pripisujejo motivacijskim dejavnikom vedno večjo vlogo pri 

pojasnjevanju splošne učne uspešnosti (kot tudi bralne uspešnosti). Številne raziskave 

potrjujejo veliko povezanost motivacije z učno uspešnostjo (Baker in Wigfield; 1999; 

Guthrie, 1996; Guthrie idr., 2004; Pečjak idr., 2006).  

 

Raziskave kažejo tudi na to, da so motivirani in zavzeti bralci učinkoviti in uspešni 

učenci. Motivirani bralci, ki besedilo tudi dobro razumejo, si z branjem pridobivajo nova 
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znanja, hkrati pa znajo izluščiti pomembna bistva v besedilu. Med branjem si znajo 

postavljati vprašanja, iščejo odgovore in kritično povzemajo razlago. Ti učenci so 

notranje motivirani in imajo interes za učno temo. Učenci, ki temo, ki jih pritegne in jim 

je zanimiva, tudi bolje razumejo, hkrati pa branje/učenje sprejmejo kot sredstvo za 

doseganje svojih ciljev in kot užitek. Upoštevanje posameznikovega interesa vpliva tako 

na užitek doživljanja, na vključenost v nalogo in na vrednotenje same naloge (Pečjak idr., 

2006). Nasprotno se učenec, ki ni motiviran za branje, izogiba učnim situacijam, v katerih 

se je potrebno učiti s pomočjo branja, to pa vodi k manjši učni uspešnosti. Vzpostavi se 

krožna povezava med branjem in bralno motivacijo: boljše je branje, večja je bralna 

motivacija in obratno.  

 

Teoretiki poročajo (prav tam), da avtomatizirano branje, ki se kaže kot tekoče, gladko 

branje brez posebnega miselnega napora, olajšuje razumevanje prebranega in vodi k večji 

bralni učinkovitosti. Ta vpliva nazaj na motiviranost učenca za branje, saj se učenec, ki 

bere gladko, laže loti nalog in vztraja pri njih do konca. Tako imajo tudi učenci, ki berejo 

manj, manjše možnosti za razvoj strategij bralnega razumevanja, s tem zaostajajo za 

svojimi vrstniki pri vseh predmetih, saj je branje pomembna spretnost, potrebna za 

uspešnost pri vseh predmetih. 

 

Tudi rezultati PISA (OECD, 2013) kažejo, da so bolj motivirani in zavzeti bralci dosegli 

višje učne rezultate kot manj zavzeti bralci. Zavzetost za branje ima tako veliko moč, da 

celo lahko nadomesti, po poročilu raziskave, primanjkljaj socialno-ekonomskega manj 

spodbudnega okolja. Raziskava PIRLS (Mullis idr., 2012) poroča, da se učenci, ki imajo 

pozitiven odnos do branja, radi pogovarjajo o knjigah, jim branje ni dolgočasno in v 

branju uživajo, dosegajo višje bralne dosežke. 

 

Tudi raziskava S. Pečjak idr. (2006) je potrdila povezavo med posameznimi 

motivacijskimi elementi (kompetentnostjo in interesom za branje) in bralno uspešnostjo, 

ne glede na starost učencev. 

 

2.5.3 Motivacija za učenje glede na spol 
 

Zapisali smo že, da interes za branje z leti šolanja bolj upada pri fantih kot pri dekletih. S. 

Pečjak idr. (2006) navajajo kar nekaj raziskav, ki potrjujejo, da dekleta kažejo večjo 

motiviranost za branje, imajo boljši odnos do branja , pomembno pogosteje berejo zgodbe 

in romane v prostem času, da so dekleta bolj zavzeta za branje. Več pozornosti bi morali 

nameniti spodbujanju interesa za branje pri dečkih, še posebej tistih, ki vstopajo v šolo z 

že slabšim odnosom do branja, saj se njihov odnos do branja in bralna dejavnost z leti 

šolanja še slabšata.  

 

McKenna in sodelavci (1995) so ugotovili, da razlike med spoloma s starostjo še 

naraščajo v prid dekletom. McKenna (2001) ugotavlja, da učinek spola ni posledica večje 

bralne sposobnosti deklet, ampak gre za pomemben učinek kulturnih pričakovanj. 

Raziskava PISA 2012 (OECD, 2013) je z analizo razlik med spoloma pokazala, da so 

dekleta veliko bolj kot fantje zavzeta za branje. Razlike v dosežkih med spoloma se 

ujemajo z razlikami v  zavzetosti za branje. Tudi raziskava (Pečjak idr., 2006) kaže, da se 

dekleta (ne glede na starost) čutijo bolj kompetentna za branje in izkazujejo tudi višji 

bralni interes v primerjavi s fanti. Branje so pojmovala tudi kot bolj pomembno. Nekateri 

strokovnjaki opozarjajo (prav tam), da se dekleta in fantje razlikujejo glede na izbor 

bralnega gradiva in menijo, da bi bilo te razlike njuno upoštevati tudi v šolskih situacijah 
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že v prvih letih šolanja. Nekateri avtorji opozarjajo, da dečki radi berejo časopise in 

revije, stripe, na internetu, kar pa jim v šoli pri pouku največkrat ni na voljo. N. Bucik 

(2005) opozarja, kako pomembno je že v zgodnjem otroštvu poskrbeti za raznoliko bralno 

gradivo, pri čemer je potrebno upoštevati tako spol kot interes posameznika. Navežemo 

se lahko na osebni in situacijski interes (Hidi, 2001), saj bo učenec lahko imel razvit 

osebni  interes za branje, vendar določena situacija ne ponuja teme, ki bi bila povezana s 

posameznikovimi trenutnimi interesi. 

 

2.6 Učne strategije v procesu učenja 
 

Na področju učenja obstaja v zvezi z načini posameznikovega učenja in predelave učne 

snovi več izrazov: učni stili, učne spretnosti, učni pristopi, učne taktike … B. Marentič 

Požarnik pojmuje učno taktiko kot najožji pojem, učno strategijo širše in učni stil kot 

najširši pojem. V knjigi Psihologija učenja (2000, str. 167) navaja avtorica, da je bralna 

učna strategija »zaporedje ali kombinacija v cilj usmerjenih učnih aktivnosti, ki jih 

posameznik uporablja na svojo pobudo in spreminja glede na zahteve situacije«. 

 

Bolj splošno definicijo učnih strategij, kjer je poudarek na zavestnem obvladovanju 

miselnih operacij, navaja skupina avtorjev (Pressley  idr., 1990) in tudi C. E. Weinstein in 

L. M. Hume (1998), medtem ko skupina avtorjev (Alexander, Graham in Harris, 1998) 

poudarja, da učne strategije odražajo namen. 

 

V magistrskem delu bomo bralne učne strategije poimenovali kot »zavestno izbiro 

določenih miselnih operacij (korakov) pri branju, ki bralcu v specifični učni situaciji 

omogočajo doseganje učnega cilja« (Pečjak in Gradišar, 2012, str. 48). 

 

2.6.1 Klasifikacije bralnih učnih strategij 
 

Bralne učne strategije razvrščamo po številnih kriterijih. B. Marentič Požarnik (2000) 

pravi, da se učne strategije razlikujejo po namenu, po predmetu in predmetnem področju, 

tako lahko rečemo, da to velja tudi za bralne učne strategije.  

 

Pogost kriterij za delitev strategij so miselni procesi, ki sodelujejo pri učenju. Po tem 

kriteriju strategije delimo v dve skupini: kognitivne in metakognitivne strategije. 

 

Kognitivne strategije 

 

Teoretična podlaga za uporabo kognitivnih strategij pri učenju je že opisani model 

Atkinsona in Shiffrina (1968; po Pečjak in Gradišar, 2012). Ta model razlaga, kaj se 

dogaja z novo učno informacijo od takrat, ko jo učenec v procesu učenja sprejme, do 

takrat, ko jo uskladišči, da jo potem ponovno prikliče. Mayer in Wittrock (2006) sta ta 

model dopolnila s kognitivnimi procesi, ki sodelujejo pri smiselnem besednem učenju: 

izbiranje, organiziranje, povezovanje oz. integriranje. Pri smiselnem učenju morajo biti 

prisotni vsi trije kognitivni procesi, učenec pa jih uporablja pri kognitivnih strategijah: 
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 strategije ponavljanja (omogočajo shranjevanje informacij v dolgoročni spomin); 

 elaboracijske strategije (omogočajo povezavo novih informacij s predznanjem iz 

dolgoročnega spomina); 

 organizacijske strategije (omogočajo organizacijo informacij v delovnem 

spominu). 

 

Metakognitivne strategije pri učenju uporabljamo, kadar učenec osredini svojo 

pozornost na proces učenja in je pozoren nanj.  

 

Watkinson idr. (2000, po Pečjak in Gradišar, 2012) poročajo, da metakognitivni pogled 

na učenje vključuje vprašanja: 

 o namenu in cilju učenja (Kaj je tisto, zaradi česar se (ne)bom učil?); 

 o tem, s katero strategijo/kako to doseči (Sem izbral pravo strategijo? Sem jo 

vmes zamenjal? Zakaj nisem izbral druge strategije?); 

 o učinku učenja (Sem dosegel svoj cilj? Kje/kdaj mi ni šlo dobro? Sem bil dovolj 

hiter?); 

 o občutjih pri učenju (Sem med učenjem užival, doživel kakšno presenečenje, 

tvegal?); 

 o okoliščinah, v katerih je potekalo učenje (Sem se učil sam? Kdo mi je še 

pomagal? Kaj je vplivalo na moje učenje?); 

 o tem, kako bom nova znanja uporabil, ko se bom naslednjič učil. 

 

Schunk in Zimmerman (2003) poročata o metakognitivnih strategijah: 

 izbire cilja in načrtovanja (kdaj se pričnem pripravljati na test, naredim načrt, 

pregledam zapiske in pregledam literaturo na to temo); 

 spremljanja pri učenju (podčrtam, izpišem nove besede ter poiščem razlago 

zanje) in  

 samoevalvacijski strategiji (preverim pravilnost reševanja nalog). 

 

Tudi učenec sam ali ob pomoči učitelja lahko razvija posamezne metakognitivne 

sposobnosti pri učenju, na kar opozori Smith (2004). Navaja sklope vprašanj, ki se 

navezujejo na to,: 

 kaj vem o branju (Se zavedam, katere strategije uporabljam za razumevanje? Se 

vprašam, kako je zgrajena učna snov? Si pojasnim nove besede?); 

 kaj vem o spremljanju svojega branja (Sproti pojasnjujem vrzeli v razumevanju. 

Postavljam si vprašanja in napovedi.); 

 kaj vem o tem, kako si lahko pomagam pri nerazumevanju (Ali ponovno preberem 

zahtevnejši del besedila? Ali naredim premor in naredim povzetek?). 

 

Metakognitivne sposobnosti se povečujejo s starostjo in so odvisne od razvoja 

posameznika in njegovega zorenja. Raziskava van der Stela in Veenmana (2009; po 

Pečjak in Gradišar, 2012) kaže, da je v obdobju med dvanajstim in petnajstim letom 

pospešen razvoj kognitivnih, še bolj pa metakognitivnih sposobnosti. Ugotovila sta, da je 

petnajstletnik že sposoben prenosa metakognitivnih sposobnosti od ene učne naloge na 

drugo ne samo znotraj predmeta, ampak tudi med predmeti. Učitelji tako lahko s 

sistematičnim razvojem metakognitivnih sposobnosti povečujejo tudi transfer pri učenju. 

 

Drug kriterij delitve bralnih učnih strategij je glede na namen učenja, ki odgovarja na 

vprašanje, kaj želi učenec doseči z branjem.  
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Duffy in Roehler (1993) delita strategije v pet skupin, in sicer: 

 lokacijske strategije (poiskati specifično informacijo v besedilu); 

 strategije razumevanja (razumeti učno gradivo); 

 spominske strategije (dobesedna zapomnitev učne snovi z razumevanjem); 

 organizacijske strategije (urediti in organizirati informacije v neko celoto); 

 strategije ponavljanja (uskladiščiti informacije v spominu za ponovni priklic, 

mehanična zapomnitev). 

 

Glede na vsebino informacij, ki jih želi razumeti učenec in si jih zapomniti, Lewis (1996; 

po Pečjak in Gradišar, 2012) deli strategije na: 

 strategije določanja bistva, 

 strategije določanja podrobnosti, 

 strategije določanja organizacije/strukture besedila, 

 strategije kritičnega branja, 

 strategije branja vidnih informacij, 

 strategije za izboljšanje besedišča. 

 

Levin (1982; po Pečjak in Gradišar, 2012) je bralne učne strategije pojmoval široko in  

sem uvršča tako učno aktivnost učenca kot značilnosti učnega gradiva. Glede na vrsto 

besedilne naloge loči dve temeljni vrsti bralnih učnih strategij: 

 makrostrukturne strategije (usmerjene v predelavo bistva in glavnih misli v 

besedilu) in  

 mikrostrukturne strategije (usmerjene na predelavo podrobnosti). 

 

Znotraj teh dveh strategij pa deli strategije še naprej glede na njihovo primarno 

kognitivno funkcijo v: 

 strategije, usmerjene v razumevanje (kako izboljšati razumevanje učnega gradiva) 

in 

 strategije, usmerjene v zapomnitev (kako izboljšati zapomnitev učnega gradiva). 

 

Tretji kriterij razvrščanja bralnih učnih strategij je časovni kriterij.  Glede na to, kdaj v 

času procesa učenja učenec uporablja bralne učne strategije, avtorji  (Devine, 1987; 

Pečjak in Gradišar, 2002, 2012; Wray in Lewis, 1997) delijo strategije v: 

 strategije pred branjem, 

 strategije med branjem in  

 strategije po branju. 

 

To delitev bralnih učnih strategij smo uporabili tudi pri magistrskem delu, zato jih bomo 

podrobneje prikazali v naslednjem poglavju.  

 

Nekateri avtorji (Jetton in Dole, 2004) delijo strategije glede na specifičnost uporabe v: 

 splošne strategije (napovedovanje, povzemanje in samospraševanje – so uporabne 

za reševanje nalog na različnih predmetnih področjih) in  

 specifične strategije (uporabne za reševanje nalog na specifičnem učnem 

področju).  
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Murphy in Alexander (2002) delita splošne strategije v: 

 površinske strategije (besedila, ki ga beremo, ne spreminjamo – ponovno branje 

besedila, izpuščanje neznanih besed, prilagajanje hitrosti branja) in  

 globinske strategije (zahtevajo prilagajanje in preoblikovanje učnega gradiva z 

namenom boljšega razumevanja). 

 

McInerney in McInerney (2002) sta izdelala taksonomijo učnih strategij in vse strategije 

delita na kognitivne in metakognitivne ter strategije uravnavanja virov. Med kognitivnimi 

strategijami omenjata strategije ponavljanja, elaboracijske in organizacijske strategije. Pri 

tem ločujeta med tistimi, ki so bolj primerne za uporabo pri enostavnih učnih nalogah, pri 

katerih si mora učenec le dobro zapomniti določene informacije, in tistimi, pri katerih 

mora dobro razumeti učno gradivo. 

 

2.6.2 Bralne učne strategije po namenu 
 

Ker v literaturi pogosto srečujemo delitev bralnih učnih strategij po namenu oz. 

kognitivnih učnih strategij (Weinstein in Hume, 1998), jih bomo v nadaljevanju 

predstavili tudi mi. 

 

Strategije ponavljanja 

 

Predstavljajo aktivno ponavljanje gradiva z namenom, da si ga bolje zapomnimo. 

Ponavljanje pomeni, da učenec aktivno obnavlja ali poimenuje tiste informacije, ki jih 

želi ohraniti v spominu. 

 

Učenec pri strategiji ponavljanja pri preprostejših nalogah glasno obnavlja ključne 

besede ali povedi, ponovno prebira učno gradivo, ponovno zapisuje gradivo v obliki 

obnov in uporablja memotehnike (slike, rime, melodije). Strategija ponavljanja pri bolj 

zahtevnih/kompleksnih nalogah pa pomaga učencu usmerjati pozornost na dele besedila z 

namenom, da si te informacije zapomni. Učenec glasno ponavlja informacije, oblikuje 

zapiske, podčrtuje pomembne informacije, označuje posamezne dele besedila … Ta 

strategija omogoča učencu izbrati le določene informacije in jih obdržati v spominu. S 

strategijami ponavljanja ustvarimo takšno bazo informacij, ki ne predstavlja dobre osnove  

za uporabo višjih miselnih procesov, zato so potrebne elaboracijske strategije. 

 

Elaboracijske strategije 

 

Elaboracijske strategije ali strategije povezave novih informacij s predznanjem pomagajo 

učencu vzpostaviti povezavo med tem, kar že ve, in tem, kar se želi naučiti. Gre za 

povezavo novih informacij s starimi. To omogoča učencu, da novo pridobljene 

informacije bolje razume, hkrati pa tako pridelane informacije služijo učencu kot 

izhodišče za višje miselne procese.  

 

Uporaba teh strategij pomeni aktivno interakcijo učenca z učnim gradivom, kar pa 

povečuje stopnjo njegove pozornosti, koncentracije in interesa za gradivo. Učenec tako 

povzema učno gradivo s svojimi besedami, poučuje druge, išče podobnosti in razlike v 

učnem gradivu, postavlja vprašanja in odgovarja nanje, analizira odnose med 

informacijami … 
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Strategije urejanja informacij 

 

Strategije urejanja informacij ali organizacijske strategije predstavljajo posebno obliko 

elaboracijskih strategij, vendar jih zaradi pogostosti pojavljanja in učinkovitosti večina 

klasifikacij uvršča v samostojno kategorijo (Pečjak in Gradišar, 2012). Gre namreč za 

strategije, ki predstavljajo ogrodje, na katerega učenec razvršča informacije (novo ali pa 

že obstoječe znanje) pri učenju. 

 

Glavni cilj strategij urejanja informacij je, da se informacije združuje v večje sklope, ki 

pomagajo pri zapomnitvi in povečanju obsega delovnega spomina. Učenec tako združuje 

podatke v širše pojmovne kategorije, odkriva hierarhične odnose, grafično in shematsko 

prikazuje učno gradivo … 

 

Učenci navadno ne uporabljajo le ene ali druge strategije, ampak pri svojem učenju 

uporabljajo mešanico različnih strategij. Strateški učenec je sposoben v procesu učenja 

izbrati strategije in jih med seboj povezati glede na cilj, ki ga ima pred seboj.  

 

2.6.3 Bralne učne strategije  glede na časovni kriterij  
 

Klasifikacija bralnih učnih strategij glede na časovni kriterij (Devine, 1987; Pečjak in 

Gradišar, 2012; Wray in Lewis, 1997) je zelo pregledna, saj so bralne učne strategije 

predstavljene v zaporedju, kot jih tudi učenec zaporedno uporablja v učnem procesu. 

Predstavljene so v tistem delu učnega procesa, kjer se največkrat uporabljajo; to pa ne 

pomeni, da jih učenec ne sme uporabiti v drugem delu učnega procesa, če je to smiselno. 

Delimo jih v strategije pred branjem, med njim in po njem. Povzemamo jih po avtoricah 

S. Pečjak in A. Gradišar (2012). 

 

Strategije pred branjem  

 

Pri izbiri strategij pred branjem moramo upoštevati: 

 predznanje učenca in  

 značilnosti gradiva, ki se ga mora učenec naučiti. 

 

Učenčeva priprava na učenje novega gradiva predstavlja začetek učnega procesa, in če 

učenje ni povezano s predznanjem, je to učenje pogosto učenje na pamet, učenec pa tako 

pridobljene informacije kmalu pozabi. 

 

Različni avtorji (po Pečjak in Gradišar, 2012) ugotavljajo, da predznanje vpliva na 

razumevanje besedila v celotnem bralnem procesu – tako v dejavnostih pred branjem, 

med njim in po njem. 

 

Strategije pred branjem tako omogočajo učencu postaviti določen okvir za razmišljanje s 

tem, da: 

 aktivirajo njegovo predznanje, 

 jim pomagajo spoznati strukturo besedila, 

 določiti namen branja/učenja, 

 okvirno predvidevati vsebino (dogajanje) učnega gradiva. 
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Aktiviranje predznanja učencev 

 

Predznanje lahko aktivira učitelj (ali učenec sam). S pogovorom, ki je najbolj pogost 

način za ugotavljanje, kaj učenci o določeni vsebini že vedo. Pomanjkljivost pogovora kot 

strategije aktiviranja predznanja vidimo predvsem v tem, da so pogovori kratki, učitelji pa 

si odgovorov, kakšno je predznanje učencev, ne beležijo. 

 

Z možgansko nevihto, učenci naštevajo/asociirajo vse, kar vedo o določeni temi/pojmu.  

Primerna je za uporabo v razredu, saj spodbuja nadaljnje razmišljanje posameznikov in 

uvidevanje novih odnosov med posameznimi informacijami.  

 

Na možganski nevihti temelji strategija predbralnega načrta (Langer, 1981; po Pečjak in 

Gradišar, 2012), pri kateri v prvem koraku učitelj spodbudi učence, da se pogovarjajo o 

ključnih pojmih, ki se pojavljajo v besedilu, v drugem koraku pa učitelj analizira 

individualne odgovore/asociacije učencev, da približno oceni, kolikšno je predznanje 

posameznika o določeni temi.  

 

V nadaljevanju je smiselno, da učitelj skupaj z učenci vse pojme uredi v hierarhično 

različne kategorije, če je to mogoče. Pri tem mu pomaga pojmovna mreža, s pomočjo 

katere učenci pokažejo še na logične povezave med posameznimi pojmi (npr. miselni 

vzorec), hkrati pa jih lahko tekom procesa učenja dopolnjujejo z novimi informacijami. 

 

Primerna strategija za aktiviranje predznanja je tudi kompleksna bralna učna strategija 

VŽN (Ogle, 1989, po Pečjak in Gradišar, 2012). Sestavljena je iz treh vprašanj: 

Kaj že VEM o vsebini?, Kaj ŽELIM ŠE IZVEDETI o snovi? in Kaj sem se NAUČIL? 

 

Določitev namena branja 

 

Učinkovit bralec vedno bere z določenim namenom, zato mora tudi učitelj skupaj z 

učenci določiti namen oz. cilj branja. Učiteljeva naloga je v tem, da spodbuja učence k 

temu, da čim bolj natančno opredelijo, kaj želijo izvedeti iz besedila, ali da povedo, kaj 

bodo počeli z informacijami, do katerih bodo prišli. S tem morajo biti usklajena tudi 

vprašanja, ki jih učitelj zahteva po branju. Učenec mora torej vedeti, na kaj naj bo v 

besedilu pozoren, npr. na bistvo, ali naj išče specifične informacije. 

 

Za branje z različnimi nameni/cilji uporabljamo različne bralne tehnike. 

 

Z informativnim branjem besedilo preletimo in si želimo le oblikovati prvi vtis, poiskati 

točke v besedilu, ki jih potem z drugimi bralnimi tehnikami predelujemo naprej in se to 

branje razlikuje glede na vrsto bralnega gradiva. Pri tem smo pozorni na: naslov besedila, 

ime avtorja, naslove poglavij in podpoglavij, poudarjene dele besedila, slikovno in 

grafično gradivo, slovarček tujk in strokovnih izrazov. 

 

Če se učenec odloči po informativnem branju za nadaljnje branje in učenje iz besedila, 

potem uporabi tehniko kurznega ali diagonalnega branja. Besedilo učenec preleti, in 

sicer od zgornjega levega dela do spodnjega desnega konca strani. Namen je zaznati 

bistvene/pomembne informacije v besedilu. Učenec po takem branju lahko odgovori na 

vprašanja: Kaj mora predelati? Kaj bi bilo dobro vedeti? Kaj lahko izpusti? Kaj je 

nepotrebno? 
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Oblika branja, pri kateri se bralec zelo intenzivno ukvarja z besedilom in se aktivno uči, 

se imenuje študijsko branje. Za to tehniko branja je značilno, da je branje počasno, 

zbrano, učenec se zaustavlja ob pomembnih pojmih, jih podčrtuje, izpisuje, ureja …  

 

Spoznavanje zgradbe besedila 

 

Poznavanje zgradbe besedila je pomembno za učenca iz več razlogov, saj tako laže sledi 

besedilu, išče bistvo, tvori napovedi o tem, katere bistvene informacije bo besedilo 

vsebovalo, odkriva odnose med deli besedila in si laže zapomni informacije iz besedila.  

 

Culfee in Curley (1984; po Pečjak in Gradišar, 2012) sta izdelala najbolj znan sistem 

klasifikacije razlagalnih besedil, ki se pojavljajo v učbenikih (časopisih in revijah). 

Avtorja govorita o petih kategorijah možne zgradbe besedil: 

 opisi (definicije, razvrščanje, podobnosti in različnosti); 

 primeri/ilustracije (analogije in primere); 

 zaporedje/sekvenčnost (proces, vzrok in posledica); 

 dokazi in stališča/mnenja (deduktivno in induktivno sklepanje ter 

mnenje/stališče); 

 funkcionalna zgradba (tema, bistveni elementi in zaključek). 

 

Napovedovanje dogajanja/vsebine 

 

Pričakovanja, ki jih učenec ima, preden se loti branja, motivacijsko vplivajo na samo 

branje. Če so informacije v besedilu pričakovane, potem teče proces branja bolj tekoče in 

z večjo verjetnostjo, da bo učenec besedilo tudi razumel. 

 

Vprašanja in odgovori 

 

Postavljanje vprašanj in odgovarjanje nanje sta pomembna elementa strategij pred 

branjem, med njim in po njem. Sposobnost postavljanja vprašanj v procesu učenja 

omogoča globlje in aktivno razumevanje bralnega gradiva. Nekatere študije (Pečjak in 

Gradišar, 2012) kažejo na to, da so učenci, ki v procesu učenja postavljajo vprašanja in 

odgovarjajo nanje, bolj samostojni. 

 

Klasifikacija vprašanj 

 

Kriterij glede na čas postavljanja vprašanj, kdaj učitelj postavlja ali si učenec zastavlja 

vprašanja, delimo na tri skupine: 

 predvprašanja, 

 vprašanja po branju, 

 pomožna/dodatna vprašanja. 

  

Predvprašanja se postavlja pred branjem in naj bi dvignila raven pozornosti in 

koncentracije pri branju, hkrati pa naj bi usmerila pozornost le na določene dele besedila. 

Vprašanja po branju usmerjajo učenca k ponovnemu pregledu besedila, kar mu pomaga, 

da laže ugotovi in si zapomni bistvo ter druge informacije, čeprav vprašanja o njih niso 

spraševala. Pomožna vprašanja pa omejijo učenčevo pozornost le na besedilo. 
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Glede na vsebino delimo vprašanja v tri skupine: 

 informativna, 

 interpretativna, 

 vprašanja vrednotenja. 

 

Za ugotavljanje ravni razumevanja uporabljamo vprašanja, ki jih glede na sprožene 

miselne procese, delimo s psihološkega vidika na vprašanja nižje in višje ravni. 

Vprašanja nižje ravni zahtevajo samo reprodukcijo spominsko usvojenih podatkov in 

dejstev, vprašanja višje ravni pa sprožijo višje miselne procese (analiziranje, primerjanje, 

sintetiziranje …) in s tem ustvarjajo novo znanje. 

 

Strategije za postavljanje vprašanj 

 

Predstavili bomo nekaj strategij za postavljanje vprašanj, ki jih učenci uporabljajo v vseh 

delih učnega procesa, in sicer, najprej tiste, kjer ima večjo vlogo učitelj, in nato prehodno 

do tistih, kjer ima večjo vlogo učenec sam. 

 

Strategija povezave vprašanje – odgovor je strategija (Raphael, 1986; po Pečjak in 

Gradišar, 2012), ki temelji na štirih načelih poučevanja: dajanje takojšnje povratne 

informacije, napredovanje od krajših do daljših besedil, od preprostih do bolj 

kompleksnih vprašanj in razvoj samostojnega postavljanja vprašanj. Učence postopno 

vodi do tega, da so sposobni samostojno analizirati besedilna vprašanja in nanje piskati 

ustrezen odgovor.  

 

Pri strategiji vodene bralne aktivnosti gre za vodeni pogovor (prav tam) med učiteljem in 

učencem o besedilu, poudarek je na postavljanju vprašanj in odgovarjanju nanje. Namen 

je, da bi učenec čim bolje razumel prebrano, pri tem pa učitelj učencu natančno pokaže in 

pojasni, kako naj bere na posameznih stopnjah. Ta aktivnost ima pet stopenj: od 

ugotavljanja predznanja učencev, urejanja predznanja, postavljanja vprašanj pred branjem 

in samo branje, aktivnega pregleda odstavkov do aktivnega pregleda celotnega besedila. 

 

Strategija recipročnih vprašanj/spraševanja v izvirniku (Manzo, 1969; prav tam) 

predpostavlja, da učitelj in učenci tiho in izmenično berejo dele besedila, nato pa si 

izmenično postavljajo vprašanja in odgovarjajo nanje. Nekateri teoretiki so dokazali, da 

takšno izmenično postavljanje vprašanj skupaj z učiteljem spodbuja učenčevo 

razumevanje besedila. 

 

Strategija vodene bralno-miselne aktivnosti (Stauffer, 1996; prav tam) se začenja s 

postavljanjem hipotez in njihovim preverjanjem. Učenec postavlja vprašanja, med 

branjem pa jih že preverja, postavlja nova vprašanja in modificira začetne napovedi. Prvi 

cilj je, da učenec usmerja svoj miselni/učni proces s pomočjo vprašanj, naredi premor, 

razmišlja, če stvari razume, nadaljuje z branjem in po potrebi spremeni cilj branja. Drugi 

cilj pa je, da je pri učenju pozoren na tiste informacije, ki mu omogočajo učinkovitejše 

učenje (npr. neznane besede). 

 

Strategija vodenega spraševanja je podobna zgoraj opisani, od nje pa se loči po tem, da ji 

temelj predstavlja šest vprašanj, s katerimi po hitrem preletu naslova, podnaslovov, slik 

učitelj spodbuja učence, da povedo, o čem bo govorilo besedilo: Kdo? Kaj? Kdaj? Kje? 

Zakaj? Kako? Po branju učenci preverijo svoje napovedi in katere so nove informacije. 

Strategije je primerna tudi za učence nižjih razredov. 
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Njej zelo podobna je strategija hitrega preleta. Po njej učenci sistematično pregledujejo 

slikovna in grafična gradiva v besedilu in ta pregled končajo s predvidevanjem vsebine. 

Ima šest korakov: pregled naslovov, podnaslovov, slikovnega gradiva, branje začetnega 

odstavka, nato končnega odstavka in na koncu predvidevanje bistva, glavne misli. S to 

strategijo se učenci dobro pripravijo na seznanitev s celotnim besedilom, ki ga lahko 

potem samostojno predelajo. 

 

Strategije med branjem 

 

Medbralne strategije uporabljamo predvsem z namenom, da učenec prilagodi hitrost 

branja zahtevnosti bralnega gradiva in bralnemu cilju, zato da ga bo razumel. Schunk in 

Zimmerman (2003) poudarjata pomen metakognicije, še zlasti sposobnost za spremljanje 

lastnega razumevanja in ustreznega odzivanja, ko/če pride do problemov pri 

razumevanju. Takšno odzivanje pri bralcu vključuje procese: 

 določanje lastnega cilja pri branju, ki je odvisen tudi od pričakovanj; 

 identifikacija pomembnih vidikov besedila; 

 usmerjanje pozornosti na pomembne dele besedila; 

 spremljanje lastnega razumevanja z vprašanji (Ali razumem, kar berem?); 

 preverjanje dosegljivosti cilja med branjem; 

 spreminjanje strategije branja, če se pojavijo težave z razumevanjem … 

 

Za spremljanje lastnega procesa da lahko učitelj učencem kartice, ki učencem natanko 

povedo, kaj narediti, če se pojavijo težave z razumevanjem. Uporaba kartic spremljanja, 

ki bi jih po našem mnenju lahko imenovali tudi ključi za razumevanje, se nam zdi zelo 

smotrna v razredu. Učitelj ključe za razumevanje lahko napiše na večji karton in jih obesi 

na steno v razredu (Pečjak in Gradišar, 2012). 

 

Namen bralnih strategij med branjem je, da obdržijo bralčevo pozornost na besedilu in 

preverjajo, ali bralec res razume tisto, kar bere. 

 

Dopolnjevanje manjkajočih podatkov 

 

Strategijo lahko uporabljamo že pri mlajših učencih, cilj pa je, da učenec razmišlja o 

besedilu in spremlja razumevanje prebranega. Učitelj prične z lažjimi razlagalnimi 

besedili, potem pa stopnjuje zahtevnost tudi tako, da vedno več besed izpusti. 

 

Določanje zaporedja dogajanja v besedilu 

 

Učenec prebere besedilo, nato pa dobi povedi, ki so med seboj pomešane. Besedilo mora 

učenec zopet spraviti v prvotno obliko. Težja različica je, ko pred tem učenec nima 

možnosti prebrati besedila v izvirniku in mora brez poznane vsebine povedi urediti v 

pravo zaporedje. Še težja pa, da so med seboj pomešane povedi besedil z različnimi 

vsebinami. Naloga učenca je, da povedi razvrsti glede na temo in še uredi zaporedje 

posameznih povedi. 

 

Označevanje novih, še neznanih informacij 

 

Pravzaprav gre za označevanje novih, neznanih besed, ki jih potem pojasnimo s 

strategijami za razvijanje besedišča. 
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Označevanje in zapisovanje bistvenih informacij 

 

Pri podčrtavanju uporabljajo učenci različne pristope. Nekateri podčrtavajo zelo malo – le 

posamezne besede in kratke izraze, iz česar ni razvidna povezanost med deli besedila. 

Drugi podčrtavajo preveč – tako podčrtajo tudi nebistvene informacije. Nekateri 

podčrtujejo zelo sistematično in načrtno, s posebnimi sistemi, kjer ima vsaka črta svoj 

pomen.  

 

Ena od možnih strategij, ki jo uporabljamo za dodatno obdelavo besedila, je strategija 

obrobnih razlag. Gre za zapiske in opombe ob robu besedila, pri učenju pa služijo kot 

pojasnitev novih/neznanih besed in izrazov, vprašanja za usmerjanje pozornosti na 

določene dele besedila, ponoven opis besedila in poudarjanje določenih točk besedila.  

 

Ker obstajajo raziskave (Barron, 1977; Estes, 1985; Tolledo, 1993; po Pečjak in Gradišar, 

2012), da obrobne razlage izboljšajo bralno učinkovitost učencev, bi bilo smiselno, da bi 

jih v razredu uporabljali tudi učitelji: preberejo besedilo in pojasnijo nove/neznane 

besede, na zunanjo stran besedila napišejo obrobne razlage (pojasnila težkih besed in 

težkih stavčnih struktur, postavljanje spremljevalnih vprašanj, pred branjem pregledati 

slovarček besed), besedilo z obrobnimi razlagami razdelijo učencem in jih usmerijo na 

branje. 

 

Strategije po branju 

 

Strategije po branju omogočajo bralcu, da prebrano gradivo uredi v tako obliko, ki 

olajšuje razumevanje in zapomnitev prebranega; da ga bo lahko bralec uporabil v skladu s 

postavljenim ciljem. 

 

Med dejavnosti po branju, ki omogočajo predvsem dobro razumevanje učne snovi, avtorji 

omenjajo: pogovor, odgovarjanje na lastna in učiteljeva vprašanja, predelava in grafične 

ponazoritve gradiva, povzemanje in tvorjenje kratkega povzetka. 

 

Odgovarjanje na lastna in učiteljeva vprašanja 

 

O vprašanjih in postavljanju vprašanj smo govorili že pri strategijah pred branjem . Na 

tem mestu bi poudarili le pomembnost vprašanj učitelja, ki zahtevajo višjo stopnjo 

mišljenja, kot je memoriranje (vprašanja višje ravni). Učenci naj ob vprašanjih premislijo 

in odgovorijo, kakšno učno strategijo bi izbrali, da bi prišli do odgovora na zastavljeno 

vprašanje. 

 

Iskanje in določanje bistvenih informacij in podrobnosti 

 

Te strategije usmerjajo učence na določanje bistvenih informacij, na iskanje in 

organiziranje pomembnih podrobnosti in ugotavljanje organizacije besedila. Učenec naj 

pri predelavi učnega gradiva najprej  določi glavno idejo oz. bistveno sporočilo in šele 

nato naj iz tega izpelje ključno besedo, saj bo le tako imela ključna beseda tak pomen, kot 

ga ji daje besedilo.  

 

Pomembno je tudi, da zna učenec bistveno poved poenostaviti, povedati po svoje, na 

kratko, kar mu tudi pomaga pri pomnjenju bistva. Še posebej je to pomembno, kadar je 
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cilj naloge, da učenec povzame daljše besedilo v krajše ali pa je bistvo opisano v več 

povedih oz. v celotnem besedilu. 

 

Zelo zanimiva in dobra vaja za urjenje v oblikovanju ključnih besed je tudi vaja, ko mora 

učenec besedilo povzeti v obliki kratkih sporočil (SMS) za sošolca/vrstnika. 

 

Strategije za določanje pomembnih podrobnosti 

 

V besedilu so nekatere informacije pomembnejše od drugih. Podrobnosti v besedilu 

pojasnjujejo, opisujejo ali podpirajo glavno misel. Hkrati dajejo besedilu popoln pomen 

in ga osmišljajo. Povedi s podrobnimi informacijami, ki se nanašajo na bistvo, so 

podporne povedi in lahko navajajo razloge za določene teze, nekaj podrobneje opisujejo, 

navajajo zaporedje korakov/postopkov, pojasnjujejo bistvo z enim/več primeri, navajajo 

dejstva, odgovarjajo na zastavljena vprašanja. 

 

Učitelj si za spodbujanje iskanja bistva in pomembnih podrobnosti lahko pomaga z 

vprašanji, ki jih navaja Smith (2004): 

 O čem ali o kom govori besedilo (opis teme)? 

 Kateri so ključni/glavni pojmi v besedilu (identifikacija ključnih pojmov)? 

 Katera je glavna ideja besedila (usmeritev pozornosti na sporočilo besedila)? 

 

Grafični prikazi pomembnih informacij 

 

S. Pečjak in A. Gradišar (2012) navajata, da grafične ponazoritve lahko pomagajo učencu 

prikazati glavne podrobnosti in odnose z glavno mislijo. Pri učenju iz učbenika mora 

učenec med množico informacij znati ločiti pomembne informacije od nepomembnih.  

 

Najpogostejše oblike grafičnih ponazoritev so pojmovne mreže. V sredini pojmovne 

mreže je zapisana ključna beseda, okrog pa vsi tisti pojmi, ki ključno besedo razlagajo, 

pojasnjujejo. Odvisna je od strukture besedila, v njej pa je enotno le zaporedje njene 

izdelave. Splošni postopek je možganska nevihta, pri čemer učence sprašujemo po 

asociacijah, ki jih imajo ob določeni besedi. Učitelj besede zapisuje na tablo, potem pa jih 

skupaj z učenci kategorizira v nadpomenke in podpomenke. 

 

Pojmovne mreže lahko uporabljamo za razvoj besedišča, kot dejavnost pred branjem za 

aktiviranje predznanja učencev, za urejanje bistvenih informacij s ciljem, da bi si učenci 

učno snov lažje zapomnili in jo bolje razumeli, torej kot dejavnost po branju.  

 

Hierarhične pojmovne mreže kažejo, kakšna je hierarhija pojmov v besedilu oz. hierarhija 

odnosov med posameznimi pojmi. Prav s takimi mrežami si pomagajo avtorji pri pisanju 

učbenikov in s pomočjo hierarhičnih mrež so pogosto oblikovana učbeniška besedila pri 

različnih predmetih. Mreže so še zlasti primerne kot dejavnosti po branju, kjer lahko 

učitelj učencem ponudi nepopoln prikaz mreže, saj učence iskanje novih informacij v 

besedilu zelo motivira, še posebej zato, ker je samostojna izdelava za učenca izjemno 

zahtevna. Pojmovne mreže naj bi spodbujale tudi ustvarjalno mišljenje. Pri nas pa so 

veliko bolj poznani miselni vzorci.  

 

Učinkovitost zapisovanja z miselnimi vzorci je, da je struktura miselnih vzorcev podobna 

zvezdasti strukturi možganske celice. Identifikacija glavne misli (bistva) je prvi korak, ki 

mu sledi iskanje pomembnih podrobnosti, ki pojasnjujejo glavno misel, tretji korak pa 
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predvideva nadaljnjo členitev, pojasnjevanje in ilustriranje podrobnosti. Pogosto se zgodi, 

da učitelji v naših šolah izdelajo miselni vzorec sami in z njim predstavljajo novo učno 

snov, hkrati pa imajo pogosto miselni vzorci le formalno obliko, zapis učne snovi pa je v 

linearni obliki, kar pa ni miselni vzorec. 

 

Druge oblike grafičnih prikazov 

 

Kadar avtor v besedilu primerja posamezne pojme med seboj, potem uporabljamo 

diagram bistvo – podrobnosti, argumentacijski diagram, Vennov diagram in primerjalno 

matriko; kadar pa besedilo govori o vzrokih in posledicah, uporabljamo prikaz ribja kost 

ali prikaz problem – rešitev, če pa besedilo govori o časovnem dogajanju, pa časovni trak 

in zaporedje dogajanja.  

 

V nadaljevanju bomo predstavili še tiste grafične prikaze, za katere se nam zdi, da so v 

šoli premalo uporabljeni (Pečjak in Gradišar, 2012), hkrati pa zelo enostavni za uporabo 

in bi jih lahko uvajali v pouk že na prehodu v drugo triado.  

 

Primerjalno matriko uporabljamo, če med seboj primerjamo večje število enot po dveh 

ali več značilnostih. Pogosto se lahko zgodi, da nam besedilo ne nudi vseh informacij in 

matrike ne zapolnimo v celoti, kar je lahko motivacija za nadaljnje branje.  

 

Pri nekaterih predmetih je v učbenikih veliko besedil, ki prikazujejo vzročno-posledične 

odnose, lahko tudi pozitivne/negativne lastnosti določene osebe, predmeta, pojava ali 

prikazov ter za prikazovanje prednosti in pomanjkljivosti določenega predmeta ali pojava. 

Za povzemanje bistvenih informacij iz tovrstnih besedil je smiselno uporabiti grafični 

prikaz, imenovan ribja kost. Mreža je sestavljena iz premice, iz katere izhajajo črte kot 

ribje kosti navzgor in navzdol.  

 

Za prikazovanje časovnega zaporedja dogajanja informacij si lahko pomagamo s 

časovnim trakom ali zaporedjem dogodkov. Pri časovnem traku si je najprej potrebno 

izbrati časovno enoto, nato je treba enote nanizati na časovni trak, nato pa ga označimo, 

to pomeni, da nad trakom oz. pod njim z besedami ali besednimi zvezami zapišemo 

dogodke, ideje, pisce …, značilne za to obdobje. Veliko besedil pa je zapisanih tako, da je 

v njih bolj ali manj jasno izpostavljeno zaporedje dogajanja ali dogodkov. Takšno 

zaporedje lahko prikažemo vizualno, pri čemer lahko učenci v prazne okvirje zapisujejo 

posamezne besede ali cele povedi. Način prikazovanja zaporedja ima lahko tudi krožno, 

ciklično obliko, kadar določena zaporedna stopnja v dogajanju ali procesu nečesa vodi k 

izhodiščni stopnji. 

 

Povzemanje vsebine – povzetki in zapiski 

 

Pri samostojnem učenju je zelo pomembno, da zna učenec povzeti vsebino besedila, ki se 

ga želi naučiti, se ga zapomniti. Pri tem ne gre za povzemanje večine pojmov in idej 

besedila s svojimi besedami.  

  



Evelin Škof, magistrsko delo  teoretični del 

35 

 

Nekatere splošne  značilnosti dobrih povzetkov, ki veljajo tudi za zapiske ob razlagi 

učitelja, so (Pečjak in Gradišar, 2012):  

 

1. Povzetki/zapiski morajo biti organizirani tako, da je razvidna zveza med glavnimi 

mislimi. Te morajo biti vizualno ločene od podrobnosti, vsaka nova misel mora 

biti napisana v novi vrstici, podrobnosti, ki jo razlagajo, pa takoj sledijo glavni 

misli. 

2. Pomembni deli besedila morajo biti dobro vidni. Smiselno je, da vpeljemo del, ki 

ga imenujemo novi pojmi/strokovni izrazi, kar omogoča, da se tudi kasneje 

vrnemo na to besedišče. 

3. Misli je treba izraziti čim bolj na kratko. Učinkoviti in starejši zapisovalci 

poslušajo celo poved in iz nje tvorijo novo, krajšo. To piscu prihrani čas in mu 

omogoči, da je pozoren predvsem na pomen zapisanega.  

4. V povzetkih/zapiskih mora biti prostor tudi za dodatno vnašanje informacij. 

5. Primerne so osebne okrajšave za besede, ki se v besedilu pogosteje pojavljajo, saj 

s tem zapisovalec pridobi na času. 

 

Paukova metoda in metoda hierarhizacije sta strategiji za oblikovanje učinkovitih 

povzetkov/zapiskov. Ne glede na to, katero metodo povzemanja uporabimo kot izhodišče, 

je smiselno upoštevati priporočila: 

 zapiske je potrebno urediti takoj po končanem branju učbenika, ko so ideje še 

sveže; pri tem je potrebno paziti, da so zapiski dovolj čitljivi, preveriti strokovne 

izraze in pravilnost letnic, preveriti okrajšave, iz zapiska pa mora biti tudi jasno 

vidna hierarhija pojmov/idej; 

 povzemanje ključnih misli, glavnih idej, ki naj bi bile izražene z besedami učenca; 

učenec mora najprej razumeti prebrano, nato izpiše pomembne ideje, poišče 

pripadajoče podrobnosti, se vrne na izhodiščno gradivo in ga primerja s 

povzetkom. 

 

Menimo, da je nujno potrebno, da se učenec povzemanja vsebine in zapisovanja 

povzetkov uči s pomočjo učitelja. Učitelj naj izbere ustrezna besedila, ki naj jih glasno 

bere ter določi, kaj je bistveno sporočilo. Pri ponovnem branju naj glasno komentira, 

katere povedi so bolj in katere manj pomembne in z učenci skupaj zapiše povzetek. 

Zagotovo ni dovolj, da učitelj strategijo demonstrira le enkrat, učenci pa se morajo v 

zapisovanju uriti pri vseh predmetih.  

 

Po Paukovi metodi delanja zapiskov A4 list razdelimo z navpično črto na dva dela (črta je 

približno ¼ od levega roba lista). Prva stopnja je, da v desni del lista učenec naredi 

zapiske po načelih učinkovitega zapisovanja, nato pregleda zapiske in jih po potrebi 

popravi. Tretja stopnja je, da učenec bistvene, ključne besede zapiše na levi rob kot 

obrobne razlage, na koncu pa na podlagi teh ključnih besed napiše kratek povzetek 

zapisanega gradiva (prav tam).  

 

Kritično branje besedil 

 

Wray in M. Lewis (1997) poudarjata, da je treba kritičnega bralca vzgajati že od začetka 

učenja branja. V učnem načrtu za slovenščino je že za prvo vzgojno-izobraževalno 

obdobje cilj, da učenci »vrednotijo zanimivost, resničnost, razumljivost in uporabnost 

besedila ter utemeljujejo svoje mnenje; ter vrednotijo zanimivost, živost in razumljivost 
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besedila, predlagajo popravke/izboljšave in utemeljujejo svoje mnenje« (Učni načrt: 

program osnovnošolskega izobraževanja. Slovenščina, 2011, str. 9). 

 

Kritični bralec bo tako ideje ocenil in preveril ter bo v besedilu sposoben prepoznati 

dejstva in stališča, predsodke avtorja besedila, podobnosti in razlike svojih stališč v 

primerjavi z avtorjevimi, avtorjev stil pisanja ter sklepe, ki izhajajo iz besedila. Za 

kritičnega bralca je torej značilno, da je sposoben po branju priti do določenih zaključkov, 

ki izhajajo iz informacij, ki so ve besedilu.  

 

Za delo v razredu pri opisovanju oseb in njihovega značaja na podlagi argumentov oz. 

opisov, ki jih najdemo v besedilu, je zelo primerna tudi strategija za opis osebe (Pečjak in 

Gradišar, 2012). Pomoč pri opisu nam nudi shema človeka z nekaterimi vprašanji. 

 

Strategije branja grafičnih sporočil 

 

Učbeniki vsebujejo veliko vidnega gradiva, kot so fotografije, sheme, grafi, tabele, kar je 

izredno dobro pomagalo učencu pri učenju, če ga zna pravilno uporabljati. Tudi v 

učbeniku Dotik narave 6 (Devetak idr., 2012), ki smo ga uporabili pri našem 

raziskovanju, smo zasledili zgoraj našteta gradiva. 

 

Raziskovalci, ki se ukvarjajo z vidnimi sporočili, opozarjajo, da lahko preveč kompleksno 

slikovno gradivo zmanjšuje učinke učenja (Pečjak in Gradišar, 2012). Zato so v učbenikih 

predvsem naloge, ki zahtevajo razumevanje funkcije ali strukture nečesa, prikazane na tak 

način. Vidna sporočila posredujejo tako organizirane informacije, da si jih učenci laže 

zapomnijo, saj to gradivo naredi na učenca večji vtis kot besedno gradivo, hkrati pa je na 

majhnem prostoru zelo veliko informacij, ki so prikazane v medsebojni povezavi. 

 

Strategija branja grafičnih prikazov so koraki, ki naj bi jih učenec izvedel za učinkovito 

uporabo grafičnih prikazov: 

1. hitro preleti gradivo, da dobi o njem splošen vtis in napove, kaj prikazuje (prebere 

naslove, podnaslove, pogleda napise spodaj, zgoraj in ob strani, pogleda legende); 

2. pogleda podrobnosti, da ugotovi, kaj gradivo prikazuje, in preveri, če so bile 

napovedi pravilne; 

3. poveže grafično gradivo z besedilnim gradivom, da vidi, kako se medsebojno 

dopolnjujeta; 

4. sklepa in grafično gradivo razloži, lastno razlago pa preveri v besedilu; 

5. naredi zaključke na podlagi grafičnega gradiva in razmisli, kje  in kdaj bi še lahko 

uporabil tak način prikazovanja informacij. 

 

Strategije za razvijanje besedišča 

 

Številni avtorji empirično dokazujejo, da obseg besednega zaklada/besedišča, najmočneje 

določa stopnjo bralnega razumevanja (Anderson in Freebody, 1981; Davis, 1968; 

Sternberg in Powell, 1983; po Pečjak in Gradišar, 2012). 

 

Učenje besedišča je prav gotovo temelj za druge bolj kompleksne strategije, zato je nujno 

potrebno, da se učitelji zavedajo, da je učence potrebno učiti tudi strategij za razvijanje 

besedišča. Pri tem mora nove/neznane besede čim večkrat uporabljati v različnih povedih 

in kombinirati različne aktivnosti za povečanje besedišča učencev. 
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Določanje pomena novim, neznanim besedam lahko poteka s pomočjo uporabe 

sobesedila/konteksta. Ko učenec naleti na novo/neznano besedo, si navadno najprej 

pomaga tako, da poskuša ugotoviti pomen besede iz sobesedila. Ta postopek za 

pojasnjevanje novih besed zahteva procese sklepanja in je po rezultatih nekaterih 

empiričnih raziskav zelo zahteven za učence, mlajše od deset let (Pečjak in Gradišar, 

2012).  

 

Neznano besedo si lahko učenec razloži s pomočjo besede, ki ima nasprotni pomen ali z 

besedo z istim pomenom, včasih pa avtor kar načrtno izpostavi novo besedo, jo razloži, 

pri razlagi pa si  pomaga s signalnimi besedami: to je, na primer, to pomeni … Kadar 

želimo, da bi bralec razumel težje pojme, si pomagamo z ilustracijami ali ključi primerov 

ter signalnimi besedami: na primer, za ilustracijo; včasih pa lahko bralcu pri 

pojasnjevanju neznanih besed pomagajo tudi izkušnje. 

 

Kadar povežemo neznano besedo s pomeni vseh besed v povedi, uporabljamo strategijo 

redefiniranja sobesedila. Sledimo korakom: izbira neznane besede, prepis povedi, v 

kateri se nahajajo neznane besede, izpis neznane besede, predstavitev neznanih besed 

ponovno v povedih in preverjane pomena v slovarju. Pri tej strategiji učenci spoznajo, da 

je ravno kontekst tisti, s katerim si lahko pomagajo pri določitvi pomena neznanim 

besedam.  

 

Strategija možnih povedi izhaja iz seznama neznanih besed, ki jih učitelj napiše na tablo, 

učenci pa s pomočjo teh tvorijo povedi, ki si jih preberejo in o uporabi pogovorijo. Sledi 

branje besedila in preverjanje, če so pred branjem povedi pravilno uporabili v svojih 

povedih. V zaključni fazi učenci sami tvorijo povedi o besedilu, ki so ga brali. Strategija 

je učinkovita, saj učencem omogoča uporabo njihovega predznanja, sami poskušajo 

vzpostaviti verjetno povezavo z novimi besedami, hkrati pa tudi v primerjavi s sošolci 

(prav tam). 

 

Uporaba strukture ali sestave besede 

 

Pojasnjevanje neznanih besed lahko poteka s pomočjo strukturne analize, kjer besedo 

razstavimo na koren, predpono in pripono, pojasnimo posamezne dele besede ter tvorimo 

nove besede s posameznimi deli besede. Ker mlajši učenci ne poznajo pomena številnih 

predpon in pripon, je strategija primerna za učence višjih razredov. 

 

Izdelava lastnega slovarja 

 

Učenec lahko v poseben zvezek, pri vsakem predmetu posebej, vpisuje neznane besede in 

jih razloži, uporabi v povedi; ali pa to zapiše na posebne kartončke.  

 

Učiteljeva razlaga neznanih besed 

 

Zelo pogosto se učenci obrnejo na učitelja, da jim razloži neznano besedo. Ta ima za 

razlago neznanih besed dve možnosti, s ciljem, da bi bili učenci sposobni uporabiti 

kategorizacijo kot način za razumevanje novih besed, pojmov. Predstavljamo strategijo 

besednih skupin, saj je strategija analize značilnosti za osnovnošolce (pre)težka. 

 

Strategija besednih skupin se uporablja, kadar učenci poznajo že veliko pojmov z 

določenega področja in morajo vnesti nove. Prične se z asociacijami, ki jih učitelj 
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zapisuje na tablo, potem pa jih skupaj z učenci razvrsti v manjše število skupnih pojmov 

in jih napišejo na nalepke. Posamezne pojme uvršajo v širše kategorije in utemeljujejo, 

zakaj so jih tja uvrstili (prav tam). 

 

2.7 Načini spoznavanja bralnih strategij in programi za 

njihovo spodbujanje 
 

Če želimo, da učitelj lahko pomaga učencem pri samoregulacijskem učenju, morajo tako 

učitelj kot učenci vedeti, kaj že vedo. Učenci imajo številne predstave o učenju in učnih 

strategijah, učitelj mora oceniti stopnjo predznanja in jim pomagati pri izbiri primernih 

strategij, ki ga bodo pripeljale do znanja.  

 

V razredu si učitelji pri ugotavljanju bralnih strategij pri učencu najpogosteje pomagajo:  

 z opazovanjem učenca pri glasnem reševanju naloge, 

 z vprašanji učencem in  

 z vprašalniki. 

Kako se učenci učijo, lahko učitelj veliko izve, če jih opazuje, ko rešujejo različne naloge, 

in jih pri tem spodbuja, da na glas pripovedujejo, kako rešujejo. Učitelj s tem spozna 

učenčev način reševanja nalog. 

 

C. E. Weinstein in L. M. Hume (1998) pravita, da lahko vsak učitelj pomaga učencem pri 

identifikaciji učnih strategij tudi tako, da na list napiše možne učne strategije pred 

branjem, med njim in po njem, ki jih lahko učenci uporabljajo pri njegovem predmetu. 

Učenec izbere tiste, ki jih bo uporabljal sam. Pomembno je, da se o izbranih strategijah 

učenci med seboj pogovarjajo in s tem vidijo, kako se drugi lotevajo učenja. Učitelj lahko 

ponudi naslednje strategije: 

 dvakratno branje besedila, 

 hiter prelet besedila, 

 postavljanje vprašanj po preletu, 

 prepis gradiva v zvezek,  

 označevanje novih, neznanih besed,  

 pojasnjevanje novih, neznanih besed,  

 podčrtavanje bistvenih besed,  

 prikaz bistvenih besed (miselni vzorec), 

 izdelava obrobnih razlag, 

 povzetek s svojimi besedami … 

 

Bolj kot se učenci zavedajo svojih močnih in šibkih točk pri učenju, bolj učinkoviti 

strateški načrt za učenje lahko izdelajo. Pomembno se nam zdi, da učitelj poskuša v 

pogovoru z učenci ozavestiti, na kaj vse je treba pomisliti, če želimo, da bo učni proces 

učinkovit. Pri tem avtorici (Pečjak in Gradišar, 2012) navajata tri sklope vprašanj:  

 

 navajanje učenca na razmišljanje o tem, kaj je specifično zanj v procesu učenja, 

znanje o samem sebi (Kaj misliš o sebi kot učencu? Katere so tvoje šibke/močne 

točke? Kdaj v dnevu se najlažje učiš? Ali zavlačuješ z učenjem do zadnjega? Si po 

navadi hitrejši/počasnejši pri tem predmetu od sošolcev? Ali se zavedaš, kdaj znaš 

in kdaj ne znaš? Si lahko/težko zapomniš stvari pri tem predmetu? Kakšna je tvoja 

motivacija rešitve/dokončanja naloge? Se čutiš sposobnega, da rešiš nalogo/ se 

naučiš snov?); 
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 usmerjanje učenca na razmišljanje o nalogi, znanje o nalogi (Kaj veš o tej vrsti 

naloge/snovi? Kakšne so posebne zahtevne naloge/snovi? Kakšno oceno bi rad 

dobil? Koliko časa te naloga zanima? Ali misliš, da boš naučeno lahko uporabil 

kdaj pozneje? Si se že kdaj učil podobno snov?); 

 usmerjanje učenca na razmišljanje o strategijah, znanje o strategijah (Koliko učnih 

strategij poznaš in jih uporabljaš? Ali uporabljaš veliko število različnih učnih 

strategij? Ali uporabljaš različne učne strategije pri različnih predmetih? Ali se 

opazuješ pri uporabi učnih strategij? Ali uporabiš drugo strategijo, če prva ni 

učinkovita?); 

 usmerjanje pozornosti učenca na okoliščine, v katerih poteka učni proces, znanje o 

okoliščinah (Kaj učitelj pričakuje od tebe? Kaj pričakuješ sam od sebe? S čim/s 

kom si lahko pomagaš pri učenju snovi?). 

 

Večina vprašalnikov in preizkusov je primerna za preverjanje učnih strategij pri učencih 

višjih razredov (od četrtega razreda dalje). Z njimi odkrivamo značilnosti učencev pri 

reševanju nalog, ki jih zahteva učenje iz učbenika, preizkusi pa odkrivajo močna in šibka 

področja učencev pri učenju. Rezultati predstavljajo izhodišče za načrtovanje pomoči 

učencem.  

 

Preizkus za ugotavljanje strategij pri uporabi učbenika omogoča učiteljem, da na 

temelju posameznikovih prednosti in šibkosti ter drugih značilnosti načrtuje pomoč 

učencu. Avtorici R. B. Sammons in B. Davey (1994) sta preizkus uporabljali najprej v 

klinični praksi, kasneje pa tudi na učencih višjih razredov osnovne šole. Skrajšano ga 

imenujemo TAPP (Textbook Awareness and Performance Profile).  

 

Preizkus ima tri dele:  

 metakognitivni intervju za odkrivanje učenčeve percepcije o uporabi učbenika; 

 naloge za ugotavljanje in ocenjevanje strategij pri uporabi učbenika; 

 povzetek ugotovitev o učenčevih pomanjkljivostih in potrebah ter načrtovanje 

pomoči. 

 

V prvem delu učenec odgovarja na vprašanja, ki preverjajo njegovo razumevanje o tem, 

kaj drugi delajo z učbenikom glede na naloge, in v nadaljevanju opiše, katere strategije 

uporablja, ko se uči iz učbenika. Drugi del sestavljajo naloge za ugotavljanje ocenjevanja 

učenca pri uporabi učbenika. Učenec naredi določene naloge, ki odkrivajo njegove 

prednosti in pomanjkljivosti pri delu z besedilom. Nekatere naloge se navezujejo na 

razumevanje po poslušanju, nekatere po kratkem tihem branju, nekatere naloge pa 

preverjajo iskanje informacij s pomočjo seznamov in kazal. Tretji del povzema 

ugotovitve prvega in drugega dela ter predstavlja temelj za načrtovanje pomoči učencem.  

 

TAPP lahko uporabljamo od četrtega razreda dalje, in sicer s pomočjo učbenika za 

določen predmet, ki ga učenci tudi sicer uporabljajo pri pouku. Odgovori učencev in 

ugotovitve strokovnjakov se zapisujejo, vendar avtorici priporočata za metakognitivni 

intervju tudi snemanje. Vprašanja intervjuja, ki jih navajamo, so samo okvirna in jih 

učitelj lahko prilagaja sposobnosti in starosti učenca. Navodila za učence so napisana v 

poševnem tisku, za učitelja pa v pokončnem. 

  

Vprašalnik o učnih strategijah (Pečjak in Gradišar, 2012), del Vprašalnika bralne 

motivacije za starejše učence (Pečjak idr., 2006) ter Preizkus za ugotavljanje strategij pri 
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uporabi učbenika (Sammons in Davey, 1994) smo prilagodili magistrskemu delu in jih 

predstavljamo v podpoglavju Opis zbiranja podatkov. 

 

2.8 Razvijanje bralnih učnih strategij 
 

Učenci prihajajo v šolo z željo po izzivih, so vedoželjni, svoje izkušnje delijo z drugimi in 

si želijo biti uspešni. V razred prihajajo z velikimi razlikami v predznanju, z različno 

motivacijo in v razred prinašajo bogato znanje in izkušnje, kar jim pomaga razumeti učno 

snov in usvajati novo znanje. Pomembno je, da učitelj spozna učence, saj je to temeljni 

pogoj za večanje njihovega udejstvovanja v pismenosti. Če šolske okoliščine podpirajo 

učne cilje in motivacijske cilje, postanejo učenci še bolj zavzeti.  

 

Model pojmovno usmerjenega bralnega poučevanja CORI temelji na ideji o angažiranem 

oz. zavzetem bralcu (Guthrie, 1996). Ta model povezuje otrokove notranje motive z 

razrednimi dejavnostmi in poudarja učenje strategij. Branje lahko učimo le v povezavi s 

posameznikovimi motivacijskimi in socialnimi potrebami. Značilnosti angažiranega 

bralca so, da je motiviran, radoveden, deli znanje in izkušnje z drugimi bralci, je socialen 

in uporablja različne bralne strategije. Najlažje se izvaja pri integriranem pouku in je 

primerno prilagojen za uporabo v višjih razredih in še posebej uspešen za manj uspešne 

učence. Guthrie (1996) navaja razredne okoliščine, ki večajo bralno zavzetost. Pojmovno 

usmerjeno poučevanje se začne z opazovanje resničnih življenjskih interakcij. Te 

dejavnosti vzbudijo v učencih radovednost in začudenje, zato učenci sprašujejo in 

povedo, kaj si želijo še dodatno raziskati, kar pa širi pojme.  

 

Razredne okoliščine, ki so usmerjene k spoznavanju novih pojmov, omogočajo učencem 

poiskati razlage. Strokovno znanje in reševanje problemov poveča ustvarjalnost in 

samoučinkovitost učencev. Z opazovanjem sveta okoli sebe in postavljanjem vprašanj se 

prične samousmerjevalno učenje. Podlago za tako učenje dobijo učenci takrat, ko si 

začrtajo obseg dela, razdelijo naloge, postavijo merila za dosego ciljev, opredelijo časovni 

načrt in določijo prostor za učenje. Učenci spoznajo, da lahko sami vplivajo na svoj 

proces učenja, to pa pomeni, da imajo učenčeve izbire tudi posledice. Učne strategije je 

najbolje smiselno povezati z raziskovalno temo, saj če bodo učenci sami začutili potrebo 

po uporabi strategije, je bolj verjetno, da jo bodo znali kasneje uporabiti v podobnih 

situacijah.  

 

CORI je uporabil tudi strateško in raziskovalno usmerjeni pristop EXIT avtorjev Wray in 

M. Lewis (1997). Pristop vključuje aktiviranje predznanja, postavljanje ciljev, iskanje 

informacij, izbiro strategij, interakcijo z besedilom, samonadzor, zapisovanje, preverjanje 

informacij, ponavljanje in komunikacijo z informacijami. Vse učne strategije so opisane 

že v poglavju o strategijah pred branjem, med njim in po njem. Avtorja opozarjata, da je 

velik poudarek na delu v skupinah in sodelovalnem učenju, učiteljevem modeliranju, 

pogovoru o strategijah in razdelitvi procesov učenja na manjše korake.  

 

Učitelj najprej demonstrira uporabo učne strategije na besedilu, ki ji sledi skupna 

aktivnost. Učitelj in učenec uporabita posamezne korake učne strategije na konkretnem 

besedilu. Kasneje prevzema učenec vedno več vloge in učitelj mu pomaga, če vidi, da 

učenec potrebuje pomoč. Vso odgovornost za predelavo besedila učenec prevzame pri 

samostojni aktivnosti.  Prednost tega modela je, da učenci vseh starosti lahko sodelujejo v 

programu razvijanja spretnosti dela z besedilom. Veliko vlogo ima pri tem učitelj, 
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pomembna pa je tudi vloga okolja, npr. zahteve učitelja. Poudariti je potrebno, da morajo 

imeti učenci za učinkovito učenje priložnosti za delo z besedili in dovolj časa. 

 

C. E. Winstein in L. M. Hume (1998) sta imeli cilj razviti učenčeve metakognitivne 

sposobnosti v zvezi z branjem pri učenju. Pomembno se jima je zdelo, da učenec ozavesti 

proces učenja z branjem ter se nauči nadzorovati in usmerjati proces dela z besedilom. 

Program se začne z opredelitvijo naloge in zbiranjem cilja naloge. Z možgansko nevihto 

možnih strategij učenci izberejo strategijo, jo nato izvajajo in opazujejo, če deluje ali ne. 

Učenec nato ovrednoti uporabnost strategije, če ne deluje, izbere novo. Končni korak je 

evalvacija celotnega načrta po končani nalogi, ko učitelj skupaj z učenci pregleda, katere 

strategije so bile učinkovite. Sledi ocena z različnih vidikov, dobro je, če učitelj večkrat 

ovrednoti le proces.   

 

Ob koncu teoretičnega dela lahko povzamemo, da starejši kot so učenci, več raznolikih 

učnih strategij poznajo in tudi uporabljajo (Pressley in Harris, 2006). Pri tem nam je bila 

zanimiva tudi njuna ugotovitev, da učenci sicer res spontano razvijejo številne strategije, 

vendar pa je le malo dokazov, da bi jih učinkovito uporabljali pri reševanju nalog oz. 

učenju. Pravita, da je za izboljšanje stanja nujno sistematično usmerjanje učencev v 

poznavanje in uporabo učnih strategij. S tem se strinjata tudi Schunk in Zimmerman 

(2003), ki poudarjata pomen učnega okolja in dejstva, da razvoj samoregulacije ne poteka 

samodejno z dozorevanjem in da učenci teh zmožnosti ne pridobijo iz okolja kar 

avtomatično. Torej je potrebno o pomembnosti učenja strategij ozavestiti tako učitelje kot 

učence. Študije so pokazale, da učitelj s svojim stilom poučevanja, usmerjanja in vodenja 

lahko posredno razvija te samoregulacijske sposobnosti učencev. Pomembno je, da ob 

koncu ure ozavesti način poteka dela, se z učenci pogovori o procesu učenja kot tudi o 

učnem dosežku. Neposredno poučevanje samoregulacijskih zmožnosti pa poteka z 

neposredno razlago, ki ji sledi modeliranje in urjenje. Pri tem učenci pri učenju strategij 

potrebujejo ne samo znanje o strategijah, ampak tudi o sebi kot učencu, znanje o nalogah, 

o vsebini in kontekstu.  
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 Opredelitev problema 
 

Predmet pričujoče raziskave je raziskati poznavanje in uporabo bralnih učnih strategij pri 

učencih šestega razreda osnovne šole. Izhajali smo iz predpostavke, da je tehnika branja 

pri enajst- do dvanajstletnikih že usvojena, hkrati pa naj bi v času šolanja učenci že 

pridobili tudi znanja o bralnih učnih strategijah. Zato želimo v magistrskem delu 

ugotoviti, na kakšen način se učenci učijo, ali se učijo iz učbenikov, pri katerih predmetih 

uporabljajo učbenik oz. druge pisne vire in ali je njihova motivacija za učenje notranja 

oziroma zunanja.  

  

Nadalje nas je zanimalo, katere učne strategije učenci uporabljajo v procesu učenja in 

kakšna so njihova prepričanja (predstave) o učinkovitih učnih strategijah, izhajajoč iz 

predpostavke, da se mora zdeti učencem posamezna učna strategija pomembna, če naj jo 

uporabijo.  Pri tem bomo preučevali specifičen kontekst uporabe učnih strategij – in sicer 

pri dveh predmetih: pri naravoslovju in geografiji. Za ta dva predmeta smo se odločili, ker 

se učenci pri teh predmetih srečujejo z učbeniškim gradivom, ki vsebuje veliko 

podatkov/informacij, pri razumevanju katerih uporaba bralnih strategij lahko pomaga. 

 

Na primerih manjšega števila učencev smo izvedli preizkus za ugotavljanje strategij pri 

uporabi učbenika tudi s pomočjo sledilca očem (angl. »eye trackerja«), s katerim smo 

ugotovili, kako poteka proces branja pri učencih, npr. kako zaznavajo besedilo, kako 

iščejo pomembne informacije ipd.. Dobljene rezultate smo primerjali tudi glede na spol in 

učno uspešnost posameznih učencev.  

 

3.2 Raziskovalna vprašanja 
 

V okviru zbranih rezultatov s pomočjo vprašalnikov in študije posameznih primerov smo 

poskušali odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

 ali in kako pogosto ter pri katerih predmetih učenci uporabljajo učbenik pri 

učenju; 

 kaj motivira učence za uporabo učbenika; 

 kakšna so prepričanja učencev o učinkovitih učnih strategijah; 

 katere učne strategije učenci uporabljajo v procesu učenja (pred branjem, med 

njim in po njem); 

 na kakšen način se posamezni učenci lotevajo reševanja nalog pri učenju iz 

učbenika; 

 koliko bodo z uporabo, poznavanjem in prepričanji o pomembnosti bralnih učnih 

strategij povezane spremenljivke spola in učne uspešnosti učencev pri predmetih 

naravoslovje in geografija.  
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3.3 Hipoteze 
 

Izhajajoč iz teoretičnega poznavanja problematike in iz izkušenj pri delu z učenci v 

osnovni šoli, smo si zastavili naslednje sklope hipotez: 

 

3.3.1 Pojmovanje bralnih učnih strategij 
 

Hipoteza 1: Učenci šestih razredov pripisujejo bralnim učnim strategijam večji pomen kot 

jih dejansko uporabljajo. 

 

Hipoteza 2: V pojmovanju pomembnosti bralnih učnih strategij ni razlik med učenci 

glede na spol. 

 

Hipoteza 3: Učno uspešnejši učenci pripisujejo bralnim učnim strategijam večji pomen 

kot učno manj uspešni. 

 

3.3.2 Uporaba bralnih učnih strategij 
 

Hipoteza 4: Pogostost uporabe bralnih učnih strategij ni povezana s spolom. 

 

Hipoteza 5: Učno uspešnejši učenci pogosteje uporabljajo bralne učne strategije kot učno 

manj uspešni. 

 

Hipoteza 6: V interesu za branje nasploh in za branje v socialnem okolju se pojavljajo 

razlike med učenci glede na spol. 

 

Hipoteza 7: Učno uspešnejši učenci kažejo večji interes za branje nasploh in za branje v 

socialnem okolju. 

 

3.3.3 Uporaba učbenika 
 

Hipoteza 8: Učenci, ki bralnim učnim strategijam pripisujejo večji pomen, tudi pogosteje 

uporabljajo učbenik za učenje. 

 

Hipoteza 9: Učenci, ki pogosteje uporabljajo bralne učne strategije, tudi učbenik 

uporabljajo pogosteje. 

 

Hipoteza 10: Učenci z večjim interesom za branje pri učenju pogosteje uporabljajo 

učbenik. 

 

Hipoteza 11: Dekleta se pogosteje kot fantje učijo iz učbenikov.  

 

Hipoteza 12: Dekleta pri učenju pogosteje kot fantje uporabljajo učbenik samoiniciativno. 

 

Hipoteza 13: Učenci, ki uporabljajo učbenik samoiniciativno, tega tudi pogosteje 

uporabljajo. 
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3.3.4 Bralne učne strategije, uporaba učbenika in učna uspešnost 
 

Hipoteza 14: Učenci, ki samoiniciativno uporabljajo učbenik, so učno uspešnejši. 

 

Hipoteza 15: Učenci, ki so svoje branje ocenili kot boljše (z ocenama 4 ali 5), pogosteje 

uporabljajo bralne učne strategije kot učenci, ki so svoje branje ocenili kot slabše (z 

ocenami 3, 2 ali 1). 

 

Hipoteza 16: Učenci, katerih branje so učitelji ocenili kot boljše (z ocenama 4 ali 5), 

pogosteje uporabljajo bralne učne strategije kot učenci, katerih branje so učitelji ocenili 

kot slabše (z ocenami 3, 2 in 1). 

 

3.4 Raziskovalna metoda 
 

Za raziskavo smo najprej izbrali kvantitativno raziskovalno paradigmo. Pri tem smo 

uporabili deskriptivno raziskovalno metodo. Na manjšem številu izbranih učencev pa smo 

v okviru študije primerov zbirali tudi kvalitativne podatke o dejanski uporabi posameznih 

učnih strategij pri delu z učbenikom. 

 

3.4.1 Udeleženci  
 

3.4.1.1 Udeleženci pri izvedbi vprašalnikov 
 

Raziskavo smo v šolskem letu 2015/2016 izvedli na treh osrednjeslovenskih osnovnih 

šolah: OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika, OŠ Horjul in OŠ Ivana Cankarja. V 

raziskavi je sodelovalo 166 učencev 6. razredov, od tega je bilo 81 deklet (48,8 %) in 85 

fantov (51,2 %). Izbrali smo priložnostni vzorec, kriterij za izbor učencev je bil razred 

osnovne šole. 

 

3.4.1.2 Udeleženci vodenih intervjujev 
 

Vodene intervjuje smo izvedli z 19 učenci šestih razredov OŠ Antona Martina Slomška 

Vrhnika. Med temi je bilo 10 deklet (52,6 %) in 9 fantov (47,4 %). Tudi ta vzorec je bil 

priložnosten. Z 12 učenci smo uporabo bralnih učnih strategij opazovali z očesnim 

sledilcem. Med temi je bilo 6 deklet (50,0 %) in 6 fantov (50,0 %).  

 

3.4.2 Opis uporabljenih instrumentov 
 

3.4.2.1 Vprašalnik o učnih strategijah 
 

Za namene zbiranja podatkov smo uporabili Vprašalnik o učnih strategijah (Pečjak in 

Gradišar, 2012), ki smo ga za potrebe naše magistrske naloge nekoliko prilagodili ter mu 

dodali četrti sklop vprašanj, ki se navezuje na interes in branje v socialnem kontekstu, iz 

Vprašalnika bralne motivacije za starejše učence (Pečjak idr., 2006). Prirejeni vprašalnik 

je predstavljen v prilogi 1.  

 

Prvi del vprašalnika sprašuje učence o tem, kako pogosto se učijo iz učbenikov, pri 

katerih predmetih in kakšna je njihova motivacija za učenje iz učbenika (notranja ali 
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zunanja). Učenci odgovorijo po 3-stopenjski lestvici (1 – nikoli/redko, 2 – včasih in 3 – 

pogosto/vedno), tako da obkrožijo možen odgovor ali pa ga sami zapišejo. 

Drugi del vprašalnika z 22 postavkami sprašuje učence po tem, katere učne strategije 

uporabljajo učenci v procesu učenja. Glede na čas uporabe bralnih učnih strategij v 

literaturi zasledimo razdelitev v tri skupine: v strategije pred branjem, med njim in po 

njem (Devine, 1987; Graham in Robinson, 1990; Pečjak in Gradišar, 2012). V 

vprašalniku so štiri postavke za dejavnosti pred branjem: prelet, vprašanja, pregled 

povzetka, pregled obrobnih razlag; tri postavke za dejavnosti med branjem: pozorno 

branje, označevanje novih, neznanih besed in nazorno predstavljanje; ter trinajst postavk 

za dejavnosti po branju: pojasnjevanje novih, neznanih besed, razdelitev snovi na manjše 

dele, podčrtavanje ključnih besed, izpisovanje ključnih besed, ugotavljanje odnosov med 

ključnimi besedami, ureditev ključnih besed, tvorjenje povzetka, ponavljanje snovi z 

branjem, mehanično ponavljanje vsega gradiva, ponavljanje ključnih besed, postavljanje 

vprašanj in odgovarjanje nanje, izražanje lastnega mnenja o snovi in dopolnitev snovi z 

drugimi viri. Učenci so odgovarjali po 3-stopenjski lestvici (1 – nikoli/redko, 2 – včasih 

in 3 – pogosto/vedno). Zanesljivost tega vprašalnika, ugotovljena s Cronbachovim alfa 

koeficientom, je 0,75 (Pečjak in Košir, 2003). 

 

S tretjim delom vprašalnika z 20 postavkami ugotavljamo, kakšna so prepričanja učencev 

o učinkovitih učnih strategijah, saj sodobni modeli samoregulacijskega učenja še posebej 

izpostavljajo povezanost kognitivne strukture z uporabo ustreznih učnih strategij. 

Pomembnost strategij so učenci označili na 3-stopenjski lestvici (1 – sploh ni pomembno, 

2 – včasih je pomembno in  3 – vedno je pomembno). Cronbachov alfa koeficient 

zanesljivosti za ta del je 0,76 (Pečjak in Košir, 2003).  

 

Zadnji del vprašalnika se navezuje na interes in branje v socialnem kontekstu. Je del 

Vprašalnika bralne motivacije za starejše učence (Pečjak idr. 2006) ter vsebuje 18 

postavk. Učenci so postavke ocenili po 5-stopenjski lestvici (1 - sploh ne drži zame, 2 - v 

glavnem ne drži, 3 - delno drži, 4 - v glavnem drži in 5 - v celoti drži). Zanesljivost tega 

vprašalnika, ugotovljena s Cronbachovim alfa koeficientom, je 0,88. 

 

Ob koncu smo dodali vprašanje o učiteljevi oceni učenčevega branja. Učitelj je na 5-

stopenjski lestvici ocenil učenčevo branje (od 1 – nezadostno do 5 – odlično). 

 

3.4.2.2 Preizkus za ugotavljanje strategij pri uporabi učbenika - TAPP 
 

Drugi del informacij o poznavanju in uporabi bralnih učnih strategij v šestih razredih smo 

pridobili z vodenimi intervjuji. Pri tem smo izhajali iz Preizkusa za ugotavljanje strategij 

pri uporabi učbenika, avtoric R. Sammons in B. Davey (1994). V izvirniku se ta preizkus 

imenuje Textbook Awareness and Performance Profile, zato bomo občasno tudi mi 

uporabljali skrajšano ime TAPP.  

 

Preizkus ima tri dele: 

 metakognitivni intervju, s katerim pridobimo podatke o učenčevem zaznavanju 

učbenika (v šoli in doma); 

 naloge za ugotavljanje in ocenjevanje strategij pri uporabi učbenika; 

 povzetek ugotovitev o učenčevih pomanjkljivostih in potrebah ter načrtovanje 

pomoči. 
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Prvi del preizkusa smo uporabili takšen, kot je v izvirniku. V metakognitivnem intervjuju 

učenec odgovarja na vprašanja o tem, kaj počne z učbenikom on sam oz. učitelj.  

 

Učenec je odgovarjal na vprašanja: kdaj uporabljaš ta učbenik; ali ga rad uporabljaš, 

zakaj; kako pogosto ga uporabljaš; kaj počne učitelj s tem učbenikom; kakšne naloge vam 

daje iz učbenika; kaj učitelj zahteva , da počnete z učbenikom; kje pogosteje uporabljaš 

učbenik, v šoli/doma; ti je kdo pokazal, kaj početi z besedilom; kako bereš besedilo iz 

tega učbenika, glasno/tiho; kaj narediš, ko nečesa ne veš ali ne razumeš; se kdaj vrneš v 

besedilu nazaj in ponovno prebereš, kdaj; so ti slike v pomoč pri razumevanju; kako 

pogosto si pomagaš z njimi; kaj narediš, da bi si podatke zapomnil; kako se učiš za 

kontrolno nalogo; kaj misliš, kako dobro bereš besedilo iz tega učbenika (ne preveč 

dobro, dobro, zelo dobro). 

 

Drugi del sestavljajo naloge za ugotavljanje in ocenjevanje učenca pri uporabi učbenika. 

Učenec rešuje naloge, ki odkrivajo njegove prednosti in pomanjkljivosti pri delu z 

besedilom. Ta del preizkusa smo prilagodili svojim potrebam, saj nam je bil cilj dognati, 

na kakšen način se učenci učijo samostojno iz učbenika. Iz preizkusa smo zato spustili 

dele, kjer bere učitelj, učenec pa po poslušanju povzema, zapisuje in podčrtuje. Preizkus 

smo začeli s tihim ali glasnim branjem učenca. Po končanem branju treh odstavkov, ki so 

bili dobro organizirani in so jim bile dodane slike (glej sliko 1 na str. 59), si je učenec 

naredil zapiske, snov povzel in odgovoril na vprašanja spraševalca. V nadaljevanju je 

zopet prebral krajše odstavke (glej sliko 3 na str. 65), ki so bili dobro organizirani in so 

jim bile dodane slike. V besedilu je podčrtal pomembne podatke, sledila pa so vprašanja o 

določitvi pomena izoliranim besedam ali v povezavi s sobesedilom. Nadaljnji dve strani 

iz učbenika je moral učenec preleteti (glej sliko 4 na str. 68). Ko je z delom končal, je to 

povedal, nato pa dobil naloge za iskanje specifičnih podatkov in informacij ter naloge za 

uporabo naslovov in grafičnih prikazov pri iskanju informacij. Sledile so še naloge, 

vezane na zavedanje delov učbenika (kazala in seznami; glej sliko 5 na strani 71). 

Ocenjevalec si lahko odgovore učencev zapisuje sproti, intervju lahko tudi snema. Glede 

na to, kako uspešno učenec uporablja strategije uporabe učbenika, pa lahko sklepamo o 

njegovih močnih ali šibkih zmožnostih pri uporabi učbenika. 

 

Tretji del povzema ugotovitve prvih dveh delov preizkusa. Pri tem povzetek ugotovitev o 

učenčevih močnih ali šibkih področjih omogoča spraševalcu razumevanje učenčevih 

sposobnosti učenja s pomočjo besedil v učbeniku. S pomočjo ugotovitev pa naj bi 

ocenjevalec načrtoval tudi pomoč učencu. 

 

3.4.2.3 Očesni sledilec 
 

Del intervjuja smo izvedli s pomočjo sistema za sledenje očesnih zaznav. Zanimalo nas 

je, kam učenci usmerijo pogled med učenjem iz učbenika in po učenju, ko odgovarjajo na 

zastavljena vprašanja. Pri tem smo uporabili mobilni merilec za sledenje premikov oči 

Tobii Glasses 2 v obliki očal. 

 

3.4.3 Postopek zbiranja podatkov 
 

Ob koncu koledarskega leta 2015 smo kontaktirali ravnatelje nekaterih šol in se z njimi 

dogovorili za srečanje. Predstavili smo jim namen in cilj raziskave ter jih prosili za 

soglasje, da zberemo podatke na njihovi šoli. Nato smo pridobili še obvestilno soglasje 
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staršev za sodelovanje njihovih otrok v raziskavi. Podatke smo zbrali v drugi polovici 

decembra 2015 in prvi polovici januarja 2016. 

 

3.4.3.1 Postopek zbiranja podatkov z vprašalnikom 
 

Podatke iz vprašalnika smo zbrali tako, da smo skupinsko aplicirali vprašalnik na cel 

razred učencev pri uri slovenskega jezika (na razredni uri). Vprašalnik je bil anonimen, s 

tem da so učenci na začetku najprej izpolnili podatke o spolu, oceni lastnega branja 

(obkroži številčno oceno od 1 do 5, pri čemer je ocena pet najboljša) ter ocenah pri 

naravoslovju in geografiji. Nato je sledilo navodilo: »Pred teboj je vprašalnik o učenju. 

Sestavljen je iz različnih trditev. Ljudje se učimo na različne načine, zato v vprašalniku ni 

pravilnih in napačnih trditev. Bral/a bom trditve, ti pa obkroži/napiši odgovor, ki velja 

zate.« Testator je trditve bral glasno, učenci pa so sproti zapisovali odgovore. Za 

reševanje celotnega vprašalnika smo v povprečju potrebovali 24 minut. Ob koncu smo 

učitelje slovenščine prosili, da ocenijo branje učencev, vključenih v raziskavo, s 5-

stopenjsko lestvico od 1 do 5, pri čemer je pet najboljša ocena. 

 

3.4.3.2 Postopek zbiranja podatkov s Preizkusom za ugotavljanje 

strategij pri uporabi učbenika - TAPP 
 

Za namen zbiranja podatkov z vodenimi intervjuji smo najprej dobili soglasja ravnateljice 

OŠ Antona Martina Slomška, nato pa še vseh staršev učencev, ki smo jih vključili v 

raziskavo. Intervjuje smo izvajali pri eni izmed ur v času pouka. Z dovoljenjem 

posameznih učiteljev je učenec zapustil uro in se po končanem intervjuju vrnil k pouku. 

Ker smo le nekatere odgovore učencev zapisovali sproti (le v drugem delu TAPP), smo 

intervju tudi snemali.  

 

Na šoli smo si izbrali prosto učilnico in vanjo povabili učenca, ki smo mu že predhodno 

povedali: »Ker se učimo na različne načine, me zanima, kako/ na kakšen način se ti učiš 

iz učbenika za naravoslovje in če ti pri tem kdo pomaga.« Intervjuje smo izvajali z 

vsakim učencem posebej, za kar smo v povprečju potrebovali 23 minut. Za preizkus smo 

uporabili učbenik za naravoslovje, Dotik narave 6 (Devetak idr., 2012), ki ga učenci tudi 

sicer uporabljajo pri tem predmetu. Z učenci smo najprej izvedli metakognitivni intervju, 

nato pa še naloge za ugotavljanje strategij pri uporabi učbenika. Izbrali smo si temo Vse 

je iz snovi (Devetak idr., 2012, str. 50 – 54), ki je učenci v letošnjem šolskem letu še niso 

obravnavali.  

 

3.4.3.3 Postopek zbiranja podatkov z očesnim sledilcem 
 

Zaradi boljše organizacije in lažje izvedbe smo zbiranje podatkov z očesnim sledilcem 

izvedli pri vseh učencih na isti dan. Pred tem smo se na šoli dogovorili za prostor, 

pripravili potrebno opremo in učence informirali o poteku dneva. S pomočjo imenskega 

seznama in časovnice so učenci prihajali pred učilnico in nato posamično vstopali. Ob 

prihodu v učilnico smo jim predstavili očesni sledilec, Tobii Glasses 2 v obliki očal, 

učenec je pred seboj zadržal kartonček, da so se očala skalibrirala, se usedel za učbenik 

naravoslovja za šesti razred Dotik narave 6 (Devetak idr., 2012, str. 54 in 55), na voljo je 

imel še prazen list papirja in svinčnik, nato pa mu je bilo dano navodilo: »Predstavljaj si, 

da si bil bolan in si pri predmetu naravoslovje manjkal dve šolski uri zaporedoma. 

Učiteljica pričakuje, da boš snov predelal sam. Doma se učiš s pomočjo učbenika, v šoli 

pa učiteljica preveri, kako dobro si razumel predelano snov. Torej: si doma, se učiš. Tudi 
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sedaj se uči, kot to delaš doma: lahko bereš glasno ali tiho (podčrtuješ, izpisuješ) …, tako 

kot se navadno ti učiš, potem pa ti bom postavila nekaj vprašanj. Da te ne bom motila, se 

bom usedla zadaj, ko boš končal/a, povej.« Ko je učenec povedal, da je z učenjem iz 

učbenika končal, mu je bilo posredovano navodilo: »Sedaj ti bom postavila nekaj 

vprašanj. Pri odgovarjanju nanje si lahko pomagaš z učbenikom. Če nanje ne boš znal/a 

odgovoriti, povej. Po končanem delu je učenec izpolnil še vprašalnik o tem, kako težka se 

mu je zdela snov, kjer je težavnost snovi označil na  5-stopenjski lestvici (1 – zelo lahka, 

2 – lahka, 3 – srednje težka, 4 – težka in 5 – zelo težka) in tudi po 5-stopenjski lestvici 

odgovoril na vprašanje o tem, kako hitro se je privadil na očala ( 1 – sem pozabil, da jih 

imam, 2 – kar hitro sem se privadil, 3 – nekaj časa so me motila, 4 – rabil sem veliko časa 

in 5 – sploh se nisem privadil). 
  

3.4.4 Postopki obdelave podatkov 
 

3.4.4.1 Postopki obdelave podatkov vprašalnika 
 

Zbrane kvantitativne in kvalitativne  rezultate učencev smo obdelali s statističnim 

programom SPSS s pomočjo naslednjih statističnih postopkov:  

 Izdelali smo deskriptivno statistiko za vse zbrane spremenljivke (frekvence, 

strukturne odstotke, aritmetično sredino, standardno deviacijo, asimetričnost, 

sploščenost). 

 Ugotavljali smo normalnost porazdelitve zbranih podatkov  s Kolmogorov – 

Smirnovim testom. Ugotovili smo merske karakteristike uporabljenih 

instrumentov - objektivnost, zanesljivost in veljavnost, z izračunom koeficienta 

Cronbach alfa in faktorske analize. 

 Za preverjanje razlik v uporabi in pripisovanjem pomena bralnih učnih strategij 

pri učencih glede na spol smo uporabili t-test za neodvisne vzorce. Za preverjanje 

razlik glede na učni uspeh smo uporabili enosmerno analizo variance. Za 

posamezne spremenljivke smo izračunali tudi korelacije. Za statistično 

pomembnost smo vzeli raven tveganja p = 0,05 in manj. 

 

3.4.4.2 Postopki obdelave podatkov Preizkusa za ugotavljanje strategij 

pri uporabi učbenika - TAPP 
 

Podatke Preizkusa za ugotavljanje strategij pri uporabi učbenika smo obdelali 

kvalitativno. Odgovore na vprašanja preizkusa, ocene nalog in opombe, ki smo si jih 

zapisovali sproti ob vodenju preizkusa, smo za vsakega posameznega učenca zbrali v 

zbirni tabeli. S pomočjo tabele smo podatke združili v skupine odgovorov in jih 

predstavili v tabelah glede na spol. Zbirna tabela nam je pomagala tudi pri primerjanju 

odgovorov glede na učno uspešnost pri predmetu naravoslovje. Podatke smo za vsako 

vprašanje metakognitivnega intervjuja predstavili s tabelo, kjer predstavljamo odgovore 

učencev glede na spol s številom učencev (f) in odstotki (%), pri nalogah TAPP pa tudi z 

oceno, kjer ocena 1 pomeni nezadostno oceno, ocena 5 pa odlično oceno. Rezultate, 

opombe in opažanja smo zapisali pod posameznimi tabelami. 
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3.4.4.3 Postopki obdelave podatkov z očesnim sledilcem 
 

Znanje učenca po učenju smo preverili s preizkusom znanja, ki je imel deset nalog. 

Ovrednotili smo ga s točkami, kjer je učenec za vsak pravilen odgovor vprašanja nižje 

ravni dobil eno točko, za pravilen odgovor srednje in višje ravni pa največ dve točki. 

Vseh možnih točk je bilo 16, učence pa smo glede na kriterij ocenjevanja razdelili v tri 

skupine. Učenci, ki so imeli do 47 % pravilnih odgovorov, so dobili oceno 1, od 48 % do 

64 % pravilnih odgovorov, oceno 2, od 56 % do 78 % pravilnih odgovorov, oceno 3, od 

79 % do 89 % pravilnih odgovorov, oceno 4 in nad 90 % pravilnih odgovorov, oceno 5. 

Prvo skupino smo poimenovali manj uspešni učenci, drugo skupino povprečni učenci in 

tretjo skupino uspešni učenci. Podatke smo obdelali v programu Tobii Glasses Analysis 

Software. S pomočjo programa smo izračunali povprečen čas učenja iz učbenika za 

vsakega učenca in število očesnih zaznav. Čas učenja smo primerjali glede na spol in 

uspešnost reševanja nalog po učenju. Izračunali smo tudi posameznikov čas branja 

besedila in čas, ki ga je učenec porabil za branje grafičnih in slikovnih prikazov, ki so 

besedilu dodani. Primerjali smo jih glede na spol in uspešnost reševanja nalog.  

 

V nadaljevanju smo učno gradivo razdelili na enote, enote oštevilčili (glej sliko 7 na str. 

74) in s pomočjo posnetkov branja opazovali učenčevo zaporedje branja. Za vsakega 

posameznika smo izdelali prikaz zaporedja branja, iz katerega je razvidno, kako je 

potekalo posameznikovo učenje, kakšno je bilo torej njegovo zaporedje pogledov na 

enote (glej slike 8, 9, 10, 11 in 12 na str. 74–80).  

 

Dobljene rezultate smo ponazorili z dvema študijema primerov ter ju podkrepili še s sliko 

toplotne zaznave besedila in točkovnim zaporedjem pogledov. Z merjenjem časa branja in 

posameznih zaznav ter s pomočjo posnetkov branja smo povzeli ugotovitve in opažanja. 

3.5 Rezultati z interpretacijo 
 

Podatke za preverjanje hipotez smo dobili s pomočjo vprašalnikov. Za konkretni pogled v 

uporabo in pojmovanje bralnih učnih strategij pa smo izvedli Preizkus za ocenjevanje 

učenčeve zmožnosti dela z besedilom, ki smo mu v delu samostojnega učenja iz učbenika 

dodali še merjenje očesnih zaznav.  

 

3.5.1 Hipoteze v zvezi s pomembnostjo učnih strategij 
 

Podatke za preverjanje hipotez, ki se nanašajo na pripisovanje pomena bralnim učnim 

strategijam, smo dobili z vprašalnikom. Normalnost porazdelitve rezultatov za vse 

spremenljivke, ki smo jih preverjali v magistrskem delu, smo preverili s Kolmogorov-

Smirnovim testom.  
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Hipoteza 1: Učenci šestih razredov pripisujejo bralnim učnim strategijam večji 

pomen, kot jih dejansko uporabljajo. 

 

Povezanost spremenljivk pogostost uporabe bralnih učnih strategij ter pripisovanje 

pomena bralnim učnim strategijam prikazujemo v tabeli 1. 
 

Tabela 1: Osnovni statistični parametri za spremenljivki pogostost uporabe bralnih učnih 

strategij ter pripisovanje pomena bralnim učnim strategijam. 

 x̄ SD 

Pogostost uporabe bralnih učnih strategij 

                           pred branjem 2,21 0,45 

                           med branjem  2,33 0,41 

                           po branju 2,06 0,34 

                           Skupaj 2,12 0,30 

Pripisovanje pomena bralnim učnim strategijam 

                          pred branjem  2,40 0,57 

                          med branjem  2,56 0,33 

                          po branju 2,32 0,30 

                          Skupaj 2,37 0,27 

Opombe: x̄ – povprečna vrednost; SD – standardni odklon. 

 

Tabela 2: Rezultati t-testa za preverjanje razlik med uporabo in pripisovanjem pomena bralnim 

učnim strategijam. 
 t df   p 

Pred branjem 
Pogostost uporabe bralnih učnih strategij 

-3,88 165 0,000 
Pripisovanje pomena bralnim učnim strategijam 

Med branjem 
Pogostost uporabe bralnih učnih strategij 

-7,01 165 0,000 
Pripisovanje pomena bralnim učnim strategijam 

Po branju 
Pogostost uporabe bralnih učnih strategij 

-11,02 165 0,000 
Pripisovanje pomena bralnim učnim strategijam 

Skupaj 
Pogostost uporabe bralnih učnih strategij 

-12,87 165 0,000 
Pripisovanje pomena bralnim učnim strategijam 

Opombe: t – rezultat testa; df – stopnje prostosti; p – pomembnost. 

 

Iz tabele 1 in tabele 2 je razvidno, da učenci šestih razredov bralnim učnim strategijam 

pripisujejo večji pomen, kot jih dejansko uporabljajo. Statistično pomembne razlike 

obstajajo med pripisovanjem pomena bralnim učnim strategijam in njihovo uporabo v 

vseh delih učnega procesa, tako pred branjem, med njim kot tudi po njem. To navaja na 

domnevo, da sicer učenci na deklarativni ravni vedo, da so bralne učne strategije pri 

učenju pomembne, vendar jih, iz nam neznanih razlogov, ne uporabljajo tako pogosto. 
 

Tabela 3: Pearsonova korelacija med pogostostjo uporabe bralnih učnih strategij in 

pripisovanjem pomena bralnim učnim strategijam. 
 N r p 
 

Pogostost uporabe bralnih učnih strategij 
166 0,62 0,000 

Pripisovanje pomena bralnim učnim strategijam                          

Opombe: N – število učencev; r – povezanost spremenljivk; p – pomembnost.  
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Tabela 4: Pearsonova korelacija med pogostostjo uporabe bralnih učnih strategij in 

pripisovanjem pomena bralnim učnim strategijam glede na spol. 
 N r p 
 

Dekleta                   81 0,55 0,000 

Fantje 85 0,65 0,000 

Opombe: N – število učencev; r – povezanost spremenljivk; p – pomembnost. 

 

Tabela 5: Pearsonova korelacija med pogostostjo uporabe bralnih učnih strategij in 

pripisovanjem pomena bralnim učnim strategijam glede na učno uspešnost. 
 N r p 
 

Učno manj uspešni učenci*            74 0,64 0,000 

Učno uspešni učenci* 92 0,60 0,000 

Opombe: N – število učencev; r – povezanost spremenljivk; p – pomembnost; * –  učno manj 

uspešni so učenci, katerih povprečna ocena pri naravoslovju in geografiji je od 0 do 3,9, učno 

uspešni pa učenci s povprečno oceno od 4 do 5. 

 

Tabelarični prikazi od 3 do 5 kažejo srednjo in statistično pomembno povezanost med 

pojmovanjem in uporabo bralnih učnih strategij. Učenci, ki pogosteje uporabljajo bralne 

učne strategije, tem strategijam pripisujejo tudi večji pomen (r = 0,62; p = 0,000). Ta 

povezanost je višja pri fantih (r = 0,65; p = 0,000) kot pri dekletih (r = 0,55; p = 0,000). 

To pomeni, da bodo fantje bralne učne strategije uporabili, če se jim bo zdela uporaba 

smiselna. Višja povezanost je tudi pri učno manj uspešnih učencih (r = 0,64; p = 0,000) 

kot pri učno uspešnih učencih (r = 0,60; p = 0,000). To kaže, da je za učno manj uspešne 

učence pomembno, da vedo, zakaj je neka strategija dobra, ker jo potem tudi pogosteje 

uporabljajo. 
 

Ti rezultati so skladni z ugotovitvijo raziskave S. Pečjak in K. Košir (2003), ki poročata, 

da obstajajo statistično pomembne razlike med pripisovanjem pomena bralnim učnim 

strategijam in njihovo uporabo nasploh kot tudi med branjem in po njem. Tudi njuna 

raziskava poroča o višji povezanosti med uporabo bralnih učnih strategij in pripisovanjem 

pomena pri fantih kot pri dekletih. Medtem ko njuna raziskava dokazuje, da je povezanost 

med uporabo bralnih učnih strategij in pripisovanjem pomena bralnim učnim strategijam 

višja pri učno uspešnejših učencih kot pri učno manj uspešnih učencih, rezultati naše 

raziskave kažejo ravno obratno. Morda to lahko pripišemo dejstvu, da je v zadnjem 

desetletju v poučevanju na osnovnih šolah prišlo do velikih sprememb, vezanih na 

spoznavanje in uporabo bralnih učnih strategij pri poučevanju. Učitelji se vedno bolj 

zavedajo, kako pomembno je tovrstno znanje za razumevanje učnih vsebin, zato v pouk 

vnašajo tudi znanja o bralnih učnih strategijah. Vedo, da se učenci ne naučijo uporabe 

bralnih učnih strategij avtomatično z zorenjem ter da na pripisovanje pomena bralnim 

učnim strategijam vpliva tudi socialno okolje (tj. učitelji, starši, vrstniki) in lastne 

izkušnje učenca. Večje pripisovanje pomena bralnim učnim strategijam s strani učiteljev 

pa zagotovo vpliva tudi na večje pripisovanje pomena bralnim učnim strategijam s strani 

učencev. Vsi učenci, tako učno uspešni, kot učno manj uspešni, pridobivajo znanja s 

področja bralnih učnih strategij, vendar je največkrat na njih samih, v kolikšni meri jih 

nato tudi dejansko uporabljajo. Paris in Newman (1990) navajata, da je razvoj učne 

regulacije rezultat interakcije med procesom dozorevanja učenca in procesom njegovega 

formalnega izobraževanja, saj pod vplivom izobraževanja prihaja pri učencih do 

sprememb v njihovih teorijah učenja. Pomembno vlogo v procesu učenja pripisujeta tako 

prav učiteljem, ki z zmanjševanjem tekmovanja in s spodbujanjem sodelovanja v razredu, 
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s spoznavanjem učencev z različnimi učnimi strategijami vplivajo tudi na pripisovanje 

pomena le teh. Zato v tem kontekstu izpostavljamo potrebo po še nadaljnjem 

izobraževanju učiteljev o pomembnosti kognitivnih komponent pri samoregulacijskem 

učenju, še posebej učnih strategij, tako v okviru študija kot še posebej poznejšega 

strokovnega izpolnjevanja za vse učitelje, ne glede na njihovo strokovno področje. Hkrati 

pa je pomembno pri učiteljih razvijati zavest o tem, da so oni tisti, ki morajo ustvarjati 

take učne situacije v razredu, v katerih bodo učenci prisiljeni uporabljati bralne učne 

strategije. 

  

Na podlagi rezultatov lahko v celoti potrdimo hipotezo 1, da učenci šestih razredov 

pripisujejo bralnim učnim strategijam večji pomen, kot jih dejansko uporabljajo.   

 

Hipoteza 2: V pojmovanju pomembnosti bralnih učnih strategij ni razlik med učenci 

glede na spol. 
 

Razlike med dekleti in fanti v pripisovanju pomembnosti bralnim učnim strategijam in 

pomembnost teh razlik, so prikazane v tabeli 6 in tabeli 7. 

 
Tabela 6: Osnovni statistični parametri za spremenljivko pripisovanje pomena bralnim učnim 

strategijam glede na spol učencev. 

 Dekleta Fantje 

x̄ SD x̄ SD 

Pripisovanje pomena bralnim učnim strategijam  

                          pred branjem  2,41 0,40 2,39 0,70 

                          med branjem  2,63 0,30 2,49 0,35 

                          po branju 2,36 0,27 2,29 0,32 

                          Skupaj 2,40 0,24 2,33 0,29 

Opombe: x̄ – povprečna vrednost; SD – standardni odklon. 

 

Tabela 7: Rezultati t-testa za preverjanje razlik v pripisovanju pomena bralnim učnim strategijam 

glede na spol učencev. 
 t df p 

Pripisovanje pomena bralnim učnim strategijam 

                          pred branjem  0,25 164 0,804 

                          med branjem  2,69 164 0,008 

                          po branju 1,47 164 0,142 

                          Skupaj 1,94 164 0,049 

Opombe: N – število učencev; r – povezanost spremenljivk; p – pomembnost. 

 

V pripisovanju pomena bralnim učnim strategijam v splošnem obstajajo razlike med 

spoloma, poleg tega pa še razlike v pripisovanju pomena strategijam med branjem. Tako 

strategijam nasploh kot tudi strategijam med branjem dekleta pripisujejo večji pomen. V 

pripisovanju pomena strategijam pred branjem in po njem med spoloma ni razlik. Med 

posamičnimi strategijami branja pripisujejo dekleta v primerjavi s fanti večji pomen 

strategijam postavljanja vprašanj v zvezi s snovjo (t = 2,00; df = 164; p = 0,037), 

označevanju novih neznanih besed med branjem (t = 2,14; df = 164; p = 0,032), 

pojasnjevanju novih neznanih besed (t = 3,05; df = 155, p = 0,030), urejanju glavnih 

misli (t = 2,12, df = 164; p = 0,043) in urejanju povzetka snovi (t = 2,28; df = 164; p = 

0,019). Dekleta so torej v večji meri kot fantje prepričana, da si je pomembno pri učenju 

postavljati vprašanja, izločiti neznane besede in jih pojasniti, urediti glavne misli in 

zapisati povzetek. 
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Tudi raziskava S. Pečjak in K. Košir (2003) poroča, da v pripisovanju pomena bralnim 

učnim strategijam obstajajo razlike med spoloma le v pripisovanju pomena strategijam 

med branjem, ki jim dekleta pripisujejo večji pomen. Tudi ta raziskava poroča o večjem 

pripisovanju pomena strategijam označevanja in pojasnjevanja novih neznanih besed, 

dodaja pa tudi pomembnost pozornega branja učne snovi. To kaže, da se dekleta bolj kot 

fantje zavedajo, da je potrebno med učenjem spremljati razumevanje tega, kar se učijo, in 

sproti razjasnjevati nejasnosti. 

 

Glede na ugotovitve M. Boekarts (1986), ki poroča, da se od deklet pričakuje, da bodo pri 

svojem delu bolj marljiva in natančna kot fantje, da bodo imele boljše učne uspehe, da so 

bolj odvisne od mnenja in pomoči drugih, nas ne preseneča, da bralnim učnim strategijam 

pripisujejo tudi večji pomen. Poleg tega je poučevanje v evropskih državah zelo ženski 

poklic, posebno na nižjih ravneh izobraževanja. Politike o izobraževanju učiteljev 

različnih pogledov na spol ne upoštevajo niti v začetnem izobraževanju niti pri 

dejavnostih za stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev. Usposabljanje za naloge, 

povezane s problematiko spolov, je odvisno le od posameznih učiteljev in ponudnikov 

izobraževanja (Eurydice, 2010) in sprašujemo se, v kakšni meri tudi zgoraj omenjena 

dejstva vplivajo na pripisovanje pomena bralnim učnim strategijam glede na spol. 

 

Hipotezo 2, da v pojmovanju pomembnosti bralnih učnih strategij ni razlik med učenci 

glede na spol, lahko potrdimo le deloma. Med spoloma namreč ni razlik v pripisovanju 

pomena strategijam pred branjem in po njem. Statistično pomembne razlike v prid deklet 

se pokažejo pri pripisovanju pomena strategijam med branjem in v skupnem rezultatu. 

 

Hipoteza 3: Učno uspešnejši učenci pripisujejo bralnim učnim strategijam večji 

pomen kot učno manj uspešni. 

 

Učence smo glede na povprečno oceno, pridobljeno iz vseh ocen v tekočem šolskem letu 

pri naravoslovju in geografiji, razdelili v dve skupini: učno manj uspešne in učno uspešne 

učence. V prvo skupino smo vključili učence s povprečno oceno od 1 do 3,9, v drugo 

skupino pa učence s povprečno oceno od 4 do 5. Prikaz osnovnih statističnih parametrov 

med obema skupinama učencev je v tabeli 8, prikaz razlik med tema dvema skupinama pa 

v tabeli 9. 
 

Tabela 8: Osnovni statistični parametri za spremenljivko pripisovanje pomena bralnim učnim 

strategijam glede na učni uspeh učencev. 
 Učno manj uspešni* Učno uspešni* 

x̄ SD x̄ SD 

Pripisovanje pomena bralnim učnim strategijam 

                          pred branjem  2,34 0,42 2,44 0,66 

                          med branjem  2,53 0,37 2,58 0,30 

                          po branju 2,31 0,30 2,33 0,29 

                          Skupaj 2,35 0,29 2,38 0,25 

Opombe: x̄ – povprečna vrednost; SD – standardni odklon; * – učno manj uspešni so učenci, 

katerih povprečna ocena pri naravoslovju in geografiji je od 0 do 3,9, učno uspešni pa učenci s 

povprečno oceno od 4 do 5. 
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Tabela 9: Rezultati enosmerne analize varianc za preverjanje razlik pripisovanju pomena bralnim 

učnim strategijam glede na učni uspeh učencev. 

 SS df MS F p 

Pripisovanje pomena bralnim učnim strategijam 

Pred branjem 
0,35 

53,29 

53,65 

1 

164 

165 

0,35 

0,33 
1,09 0,298 

Med branjem 
0,11 

17,89 

18,01 

1 

164 

165 

0,11 

0,11 
1,01 0,317 

Po branju 
0,02 

14,42 

14,44 

1 

164 

165 

0,02 

0,09 
0,25 0,620 

Skupaj 
0,036 

11,69 

11,73 

1 

164 

165 

0,04 

0,07 
0,51 0,476 

Opombe: SS – vsota kvadratov; MS – srednji kvadrat; df – stopnje prostosti; F – vrednost F-

razmerja; p – verjetnost, da je F vrednost dobljena slučajno. 

 

Učno uspešni učenci pripisujejo nekoliko večji pomen bralnim učnim strategijam v vseh 

delih učnega procesa, pri čemer pa se glede na učni uspeh ne razlikujejo statistično 

pomembno. Razlike glede na učni uspeh se niso pokazale ne pri pripisovanju pomena 

strategijam pred branjem, med njim in niti po njem. Analiza posameznih postavk kaže, da 

učno uspešnejši učenci pripisujejo večji pomen naslednjim strategijam: med branjem si 

poskušati v mislih napisano čim bolj živo predstavljati (t = 2,66; df = 164; p = 0,011), po 

branju pojasniti pomen novih neznanih besed (t = 1,99; df = 164; p = 0,043) in po branju 

narediti kratek povzetek snovi (t = 2,37; df = 164; p = 0,018). Učno manj uspešni učenci 

pa večji pomen pripisujejo le podčrtavanju ključnih besed in misli (t = 2,51; df = 164; p 

= 0,014). Lahko bi zaključili, da učno uspešnejši učenci, v primerjavi z učno manj 

uspešnimi učenci, pripisujejo večji pomen elaboracijskim strategijam, ki jim omogočajo 

dobro bralno razumevanje. 

 

Rezultati naše raziskave so skladni z že omenjeno raziskavo S. Pečjak in K. Košir (2003), 

ki prav tako poroča, da se učenci glede na učni uspeh ne razlikujejo pomembno v 

pripisovanju pomena bralnim učnim strategijam. Hkrati pa sta ugotovili, da učno uspešni 

učenci večji pomen pripisujejo praktično identičnim strategijam: predstavljanju 

prebranega v mislih, pojasnjevanju novih neznanih besed in organizacijskim strategijam. 

Poročata, da so uspešni učenci v primerjavi z učno manj uspešnimi učenci kot pomembne 

navedli več strategij (pojasnitev neznanih besed, pregled ključnih besed pred branjem, 

pozorno branje, predstavljanje prebranega v mislih, delitev snovi na manjše dele, 

oblikovanje povzetka), medtem ko učno manj uspešni učenci v primerjavi z učno bolj 

uspešnimi učenci večji pomen pripisujejo le eni (oblikovanje lastnega mnenja o snovi). K. 

Ablard in R. Lipschultz (1998) sta ugotovili, da se skupina učno uspešnih učencev med 

seboj precej razlikuje v pripisovanju pomena  in  uporabi bralnih učnih strategij, kar kaže 

na to, da te strategije niso nujne za učno uspešnost. Zagotovo pa imajo veliko vlogo pri 

pripisovanju pomena bralnim učnim strategijam tudi učitelji, ki v razredu, ne glede na 

učno uspešnost posameznikov, promovirajo in modelirajo bralne učne strategije vsem 

učencem. Tudi raziskava Peček, Čuk in Lesar (2013) poroča, da je razred prostor, kjer se 

vzpostavljajo presenetljive transakcije med učitelji in učenci, in da je od tega, kako 

učitelji dojemajo tudi učenčeve lastnosti v razredu, odvisno, kako se bodo nanje odzivali. 

Učni uspeh učencev je v nemajhnem deležu odvisen od učiteljevih subjektivnih sodb o 

lastnostih učencev. Prav zato se nam zdi pomembno, da učitelji razmislijo, katere 
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lastnosti učencev vplivajo nanje in kako ter katere lastnosti, izhajajoč iz njihove 

perspektive, so konstruktivnejše za doseganje dobrega učnega uspeha učenca. 

 

Hipotezo 3, da učno uspešnejši učenci pripisujejo bralnim učnim strategijam večji pomen 

kot učno manj uspešni učenci, zavrnemo. Učenci se glede na učni uspeh v splošnem ne 

razlikujejo v pripisovanju pomena bralnim učnim strategijam. Razlike med učno 

uspešnimi in učno manj uspešnimi učenci se pokažejo le v primerih posamičnih strategij. 

Prav zato se nam zdi toliko bolj pomembno, da učitelji in drugi strokovni delavci 

sistematično spodbujajo vse učence, ne glede na učno uspešnost, k sistematičnemu 

spoznavanju in uporabi bralnih učnih strategij.  

 

3.5.2 Hipoteze v zvezi z uporabo bralnih učnih strategij 
 

Podatke za preverjanje hipotez, ki se nanašajo na uporabo bralnih učnih strategij, smo 

dobili z vprašalnikom. Za konkretnejši vpogled v uporabo bralnih učnih strategij pri 

šestošolcih smo podatke dopolnili še z individualnim Preizkusom za ugotavljanje strategij 

pri uporabi učbenika (TAPP) in z uporabo očesnih sledilcev, ki smo jih izvedli s 

posameznimi učenci in s katerimi smo spremljali potek njihovega samostojnega učenja. 

  

Za boljše razumevanje rezultatov in interpretacije, predvsem Preizkusa za ugotavljanje 

uporabe bralnih učnih strategij pri uporabi učbenika in analize učenja s pomočjo očesnih 

sledilcev, dodajamo pred preverjanjem hipotez nekaj splošnih razlag.  

 

Učenci pri predmetu naravoslovje uporabljajo učbenik Dotik narave 6, učbenik za 

naravoslovje v 6. razredu osnovne šole (Devetak idr., 2012). Učbeniku je priložen tudi 

Zvezek za aktivno učenje naravoslovja v 6. razredu osnovne šole (Devetak, Kovič, Rutar 

in Torkar, 2012). V tem zvezku je tudi prostor za učenčeve zapise, zato v razredu 

učiteljica ne zahteva dodatnega zvezka. Učenci torej zapiske delajo v Zvezek za aktivno 

učenje. Vseh 19 intervjuvanih učencev je navedlo, da učbenik za naravoslovje uporabljajo 

tako v šoli kot doma. V šoli ga uporabljajo s pomočjo učiteljice, ki jih pri delu usmerja, 

jim s pomočjo učbenika razlaga in jih spodbuja k uporabi učbenika pri samostojnem 

učenju (npr. po tihem branju v Zvezku za aktivno učenje rešijo naloge); doma pa pri 

ponavljanju snovi in učenju za preizkuse znanj. Učiteljica snov navadno preverja ustno, 

včasih tudi pisno in ob vajah; takrat tudi dovoli, da si učenci pri odgovorih pomagajo z 

učbenikom. Pri preizkusih znanja ni dovoljeno uporabljati učbenika niti Zvezka za 

aktivno učenje. 
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Hipoteza 4: Pogostost uporabe bralnih učnih strategij ni povezana s spolom. 
 

Razlike med dekleti in fanti v uporabi bralnih učnih strategij in pomembnost teh razlik, so 

prikazane v tabeli 10 in tabeli 11.  
 

Tabela 10: Osnovni statistični parametri za spremenljivko uporaba bralnih učnih strategij glede 

na spol učencev. 
 Dekleta Fantje 

x̄ SD x̄ SD 

Pogostost uporabe bralnih učnih strategij 

                          pred branjem  2,24 0,49 2,17 0,40 

                          med branjem  2,44 0,38 2,22 0,41 

                          po branju 2,14 0,32 1,99 0,35 

                          Skupaj 2,19 0,28 2,05 0,31 

Opombe: x̄ – povprečna vrednost; SD – standardni odklon. 

 

Tabela 11: Rezultati t-testa za preverjanje razlik v pogostosti uporabe bralnih učnih strategij 

glede na spol učencev. 

 t df p 

Pogostost uporabe bralnih učnih strategij 

                          pred branjem  1,05 164 0,295 

                          med branjem  3,55 164 0,001 

                          po branju 2,74 164 0,007 

                          Skupaj 3,08 164 0,002 

Opombe: t – rezultat testa; df – stopnja prostosti; p – pomembnost. 

 

Rezultati kažejo, da dekleta nasploh pogosteje uporabljajo bralne učne strategije kot 

fantje. Pomembno pogosteje jih uporabljajo med branjem in po njem, od fantov pa se ne 

razlikujejo v uporabi strategij pred branjem. Analiza posameznih postavk kaže, da dekleta 

v primerjavi s fanti pogosteje podčrtujejo nove, nejasne besede, da si jih po branju 

pojasnijo (t = 2,90; df = 164; p = 0,004), iz gradiva si pogosteje kot fantje izpisujejo 

ključne besede in misli (t = 3,81; df = 164; p = 0,000) ter bistvene besede pogosteje kot 

fantje na nek način uredijo, na primer narišejo miselni vzorec (t = 3,56; df = 164; p = 

0,000). Dekleta torej uporabljajo več elaboracijskih in organizacijskih strategij v procesu 

učenja kot fantje. 

 

Za bolj natančen vpogled v dejansko uporabo bralnih učnih strategij pri učencih smo 

izvedli Preizkus za ugotavljanje bralnih učnih strategij pri uporabi učbenika. S tem 

preizkusom smo ugotavljali, kako se učenci učijo iz učbenika (berejo tiho oz. glasno) in 

kako dobro uporabljajo strategije povzemanja, izdelave zapiskov, iskanja specifičnih 

informacij, strategije določanja novih neznanih besed, podčrtovanja, hitrega preleta 

besedila, strategije branja naslovov in drugih grafičnih prikazov ter strategije branja kazal 

in seznamov. 

 

Odgovori učencev na vprašanje »Kako raje bereš besedilo/snov v tem učbeniku (glasno 

ali tiho)?« so prikazani v tabeli 12. 
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Tabela 12: Odgovori učencev o tem, kako učenci berejo besedilo iz učbenika. 

Kako bereš snov v učbeniku? 

Glasno Tiho Glasno in 

tiho 

Skupaj 

f % f % f % f % 

Dekleta 2 20,0 1 10,0 7 70,0 10 100,0 

Fantje  2 22,2 4 44,4 3 33,3 9 100,0 

Skupaj 4 21,1 5 26,3 10 52,6 19 100,0 

Opombe: f – število učencev; % – odstotek učencev. 

 

Več kot polovica učencev (52,6 %) je odgovorila, da snov v učbeniku bere tako tiho kot 

glasno. Med temi je bilo 7 deklet (70,0 %) in 3 fantje (33,3 %). Povedali so »lažje stvari 

berem tiho, če je kaj težjega, pa glasno« (4 odgovori), »če me posluša mami, ko se učim, 

moram brati glasno« (6 odgovorov). Eno dekle (10,0 %) in 4 fantje (44,4 %) berejo snov 

iz učbenika samo tiho. Povedali so »učim se sam, pa mi je tako lažje«, »hitreje preberem 

besedilo« (2 odgovora), dekle je odgovorilo »nerodno mi je, če berem glasno«. Štirje 

učenci (21,0 %), med temi 2 dekleti in 2 fanta, berejo besedilo iz učbenika samo glasno. 

Dekleti sta povedali, da bereta glasno zato, da ju starši slišijo. Fanta svojega načina branja 

iz učbenika nista argumentirala. 

 

Povzamemo lahko, da se učenci snov iz učbenika za naravoslovje učijo s pomočjo 

glasnega in tihega branja. Hkratna uporaba obeh načinov branja kaže na fleksibilno 

uporabo branja za učenje, saj učenci navajajo, da tiho berejo lažja besedila, če česa ne 

razumejo, pa preberejo učno snov glasno (večkrat). Dve dekleti bereta snov iz učbenika 

glasno, ker tako želijo starši, kar kaže, da imajo starši vpliv na učenje z branjem.  

 

Odgovore na vprašanje »Kaj narediš, ko med učenjem nečesa ne razumeš?« smo 

razdelili v tri skupine »vprašam starše, brata, sestro«, »vprašam učiteljico ali sošolce« in 

»pogledam slike«. Odgovori so prikazani v tabeli 13. 
 

Tabela 13: Odgovori učencev na vprašanje o tem, kaj naredijo, če med učenjem česa ne 

razumejo. 

Kaj narediš, ko med 

učenjem nečesa ne 

razumeš? 

Vprašam 

učiteljico in 

sošolce 

Vprašam 

starše (brata, 

sestro) 

Pogledam 

slike 

Skupaj 

f % f % f % f % 

Dekleta 1 10,0 9 90,0 0 0,0 10 100,0 

Fantje  1 11,1 7 77,8 1 11,1 9 100,0 

Skupaj 2 10,5 16 84,2 1 5,3 19 100,0 

Opombe: f – število učencev; % – odstotek učencev. 

 

Večina učencev (84,2 %) najprej prosi za pomoč, ko nečesa ne razumejo, starše. Eno 

dekle in en fant vprašata učitelja oz. sošolce, en fant pa si pri razlagi snovi pomaga s 

slikami. Učenci se največkrat samostojno učijo doma, zato predvidevamo, da je prav zato 

visok odstotek učencev, ki za pomoč pri razumevanju učnega gradiva prosi starše. Hkrati 

to kaže, da snovno šesti razred verjetno še ni tako zahteven in da se večina staršev še čuti 

kompetentne, da svojim otrokom pomagajo pri učenju. Učencem tako ni potrebno prositi 

za pomoč drugih, npr. sošolcev ali učitelja.  
 

Odgovori na vprašanje »Kako pogosto si pomagaš s slikami?« so prikazani v tabeli 14. 
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Tabela 14: Odgovori na vprašanje o tem, kako pogosto si pomagaš s slikami. 

Kako pogosto si pomagaš 

s slikami? 

Vedno Včasih Nikoli Skupaj 

f % f % f % f % 

Dekleta 1 10,0 8 80,0 1 10,0 10 100,0 

Fantje  4 44,4 3 33,3 2 22,2 9 100,0 

Skupaj 5 26,3 11 57,9 3 15,8 19 100,0 

Opombe: f – število učencev; % – odstotek učencev. 

 

11 učencev (57,9 %) je odgovorilo z »včasih«, med temi kar 8 deklet (80,0 %) in 3 fantje 

(33,3 %). Eno dekle (10,0 %) in 2 fanta (22,2 %) si s slikami nikoli ne pomagajo. 

Povedali so, da »slik ne razumem« (2 odgovora) ter »rajši preberem, potem več vem« (1 

odgovor). 5 učencev (26,3 %), med temi 4 fantje (44,4 %)  in 1 dekle (10,0 %), si vedno 

pomagajo s slikami.   

 

Povzamemo lahko, da si večina učencev, ne glede na spol, občasno pomaga s slikovnim 

gradivom. Tistih učencev, ki si s slikovnim gradivom ne pomagajo, je 16 %, vedno pa si s 

slikovnim gradivom pomaga dobra četrtina učencev, med temi je več fantov kot deklet. 

To kaže, da nekateri učenci še ne znajo »brati« slik, kar pomeni, da je učence potrebno 

naučiti strategij učenja iz slikovnega gradiva. Tudi raziskava S. Starc (2011) poroča, da 

tudi dijaki usvajajo branje večkodnih besedil (tj. kombiniranih, besedno-slikovnih) v 

svojem kulturnem okolju spontano. Vendar avtorica poudarja, da je potrebno, zaradi 

kompleksnosti zgradbe besedil v sodobnem času in vedno večjega števila teh besedil, 

večkodna besedila obravnavati in se učiti strategij branja takih zapisov tudi v formalnem 

izobraževanju, torej v šoli.  

 

Odgovori učencev na vprašanje »Kaj narediš, da bi si podatke zapomnil?« so se namreč 

zelo povezovali z odgovori na vprašanje »Kaj ti pomaga pri učenju za preizkus 

znanja?«, zato smo odgovore učencev pri analizi združili in jih prikazali v tabeli 15. 

 
Tabela 15: Odgovori učencev na vprašanje o tem, kaj naredijo, da bi si podatke zapomnili. 

Kaj narediš, da bi 

si zapomnil 

podatke? 

Snov se 

učim na 

pamet 

Snov 

večkrat 

preberem in 

jo 

ponavljam 

Snov 

večkrat 

preberem, 

nato me 

starši 

sprašujejo 

Snov 

predelam s 

kombinacijo 

različnih 

strategij* 

Skupaj 

 f % f % f % f % f % 

Dekleta 3 30,0 1 10,0 3 30,0 3 30,0 10 100,0 

Fantje  2 22,2 2 22,2 2 22,2 3 33,3 9 100,0 

Skupaj 5 26,3 3 15,8 5 26,3 6 31,5 19 100,0 

Opombe: f – število učencev; % – odstotek učencev; * – kombinacija strategij: pregled in branje 

besedila, izpis specifičnih podatkov, težjih besed in vsebine, delitev učne snovi na odstavke, 

pregled drugih virov, pomoč staršev in učitelja.  

 

Trije učenci (15,8 %) so odgovorili, da pred preizkusom snov večkrat preberejo, nato pa 

jo ponavljajo s svojimi besedami. Vsi trije so odgovor dopolnili, da si pred preizkusom 

pomagajo tudi z Zvezkom za aktivno učenje, v katerem imajo zapisane vaje in povzetke. 

Pet učencev (26,3 %) je odgovorilo, da snov večkrat preberejo, nato pa jih starši 

sprašujejo. Pet učencev (26,3 %) je odgovorilo, da snov razdelijo na manjše dele in se jih 

naučijo na pamet, med temi sta bili dve učenki, ki sta dodali, da jim starši potem še 
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postavljajo vprašanja o snovi. Šest (31,5 %) učencev je na vprašanje odgovorilo bolj 

kompleksno. Poleg pregleda besedila in branja učnega gradiva so navedli, da si pri učenju 

podatke za lažjo zapomnitev izpišejo. Ena učenka je povedala, da ima belo tablo, na 

katero si dela izpiske, in je, kot je dejala sama, sama svoja učiteljica. Druga učenka si na 

omare lepi listke s težjimi vsebinami, da jih večkrat pogleda in tako lažje zapomni, en 

učenec je odgovoril, da si vsebino, ki se jo mora naučiti, razdeli na odstavke in uči 

postopoma. Pri tem je vseh šest učencev omenilo, da se učijo tudi s pomočjo Zvezka za 

aktivno učenje, občasno si pomagajo tudi z internetom. Če česa ne razumejo, vprašajo 

starše ali učitelja.  

 

Povzamemo lahko, da učenci za učenje najpogosteje uporabljajo strategijo večkratnega 

branja besedila. Pogosto se učijo tudi na pamet, pri učenju pa večina učencev šestih 

razredov še ni samostojna in jih po učenju starši sprašujejo o naučeni snovi in preverjajo 

njihovo znanje. Dobljene rezultate smo primerjali glede na spol, vendar s temi rezultati ne 

moremo potrditi povezanosti spola in uporabe bralnih učnih strategij, saj je naš 

raziskovalni vzorec v tem delu premajhen, da bi lahko zanesljivo ugotavljali pomembnost 

razlik med spoloma. 

 

V nadaljevanju smo z učenci preverjali dejansko uporabo bralnih učnih strategij, ne preko 

njihovega samoporočanja, ampak preko dejansko izkazane uporabe strategij pri nalogah v 

učbeniku.  

 

Strategija povzemanja po tihem branju 

 

Učenec je dobil navodilo: Rada bi, da tiho prebereš, kar vidiš na tej strani. Ko boš 

končal/-a, te bom prosila, da na kratko poveš, kaj si prebral/-a. 
 

 

 
Slika 1: Povzemanje, zapisovanje in iskanje informacij 
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Po branju smo rekli učencu: Povej mi, prosim, o čem sem brala? Z vprašanjem Še kaj? 

smo nadaljevali, dokler učenec ni rekel, ne. Pri tem smo bili pozorni, ali je bil učenec 

sposoben poiskati glavno idejo, priklicati ustrezne podrobnosti in povezati podatke med 

seboj, tj. narediti povzetek. Učenčeve zmožnosti iskanja glavne ideje, ustreznih 

podrobnosti in oblikovanja povzetka smo ocenili na petstopenjski lestvici od 1 do 5, pri 

čemer 1 označuje učenčevo slabo izkazano zmožnost, 5 pa dobro. Rezultati naloge 

»povzemanja« so prikazani v tabelah 16.  

 
Tabela 16: Ocene učencev pri nalogi povzemanja (poišče glavno idejo). 

Poišče 

glavno 

idejo. 

1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

Dekleta 0 0,0 2 20,0 2 20,0 3 30,0 3 30,0 

Fantje  0 0,0 2 22,2 2 22,2 3 33,3 2 22,2 

Skupaj 0 0,0 4 21,1 4 21,1 6 31,6 5 26,3 

Opombe: f – število učencev; % – odstotek učencev; od 1 do 5 – ocena učenca. 

 

Tabela 16a: Ocene učencev pri nalogi povzemanja (določi ustrezne podrobnosti). 

Določi 

ustrezne 

podrobnosti. 

1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

Dekleta 1 10,0 2 20,0 3 30,0 3 30,0 1 10,0 

Fantje  1 11,1 3 33,3 2 22,2 2 22,2 1 11,1 

Skupaj 2 10,5 5 26,3 5 26,3 5 26,3 2 10,5 

Opombe: f – število učencev; % – odstotek učencev; od 1 do 5 – ocena učenca. 

 

Tabela 16b: Ocene učencev pri nalogi povzemanja (oblikuje povzetek). 

Oblikuje 

povzetek. 

1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

Dekleta 2 20,0 3 30,0 3 30,0 1 10,0 1 10,0 

Fantje  2 22,2 3 33,3 1 11,1 2 22,2 1 11,1 

Skupaj 4 21,1 6 31,6 4 21,1 3 15,8 2 10,5 

Opombe: f – število učencev; % – odstotek učencev; od 1 do 5 – ocena učenca. 

 

Iz podatkov lahko razberemo, da imajo učenci ne glede na spol najmanj težav pri iskanju 

glavne ideje v besedilu. Malo manj kot dve tretjini učencev (57,9 %) je bilo pri nalogi 

ocenjenih z oceno prav dobro oz. odlično. Z oceno nezadostno ni bil ocenjen nihče, z 

oceno zadostno pa le štirje učenci (21,1 %). To kaže, da večina šestošolcev obvlada 

določanje bistva v besedilu. 

 

Več težav so imeli učenci pri določanju ustreznih podrobnosti, ki podpirajo bistvo. Pri tej 

nalogi je bilo manj uspešnih učencev (dobra tretjina), učencev, ki so dobili oceno 

nezadostno oz. zadostno, pa tudi dobra tretjina. 

 

Največ težav so imeli učenci pri oblikovanju povzetka. Kar dobra polovica učencev (52,6 

%) je dobila za ta del naloge povzemanja nezadostno oz. zadostno oceno. Samo četrtina 

učencev (26,3 %) je bila pri tem delu naloge bolj uspešna in ocenjena z oceno prav dobro 

oz. odlično. To kaže, da učenci te strategije še niso razvili. 
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Večina učencev že obvlada posamezne elemente za oblikovanje povzetka (določanje 

bistva in pomembnih podrobnosti), bistveno več težav pa imajo pri oblikovanju 

koherentnega povzetka. Bralec mora biti namreč sposoben identificirati bistvo 

prebranega, oceniti pomembnost posameznih informacij in te informacije povezati v 

smiselno celoto – povzetek. S. Kolić Vehovec in Bajšanski (2003) poročata, da 

povzemanje predstavlja eno izmed najpomembnejših aktivnosti po branju in kaže na 

stopnjo bralnega razumevanja. Mlajši učenci in slabi bralci imajo težave pri uporabi 

strategije povzemanja. Pri izurjenih in dobrih bralcih teče proces povzemanja relativno 

avtomatično, medtem ko pri branju zahtevnejših  tekstov uspešni bralci uporabljajo 

strategijo povzemanja zavestno. S. Količ Vehovec idr. (2008) pa poročajo, da imajo 

dekleta bolj razvito strategijo povzemanja kot fantje ter tudi bolje poznajo, katere so tiste 

bralne strategije, ki vodijo k boljšemu bralnemu razumevanju oz. dosežku. V našem 

priložnostnem vzorcu pa je bilo med fanti več tistih, ki so bolje povzemali kot dekleta. 

 

Strategija izdelave zapiskov 

V nadaljevanju je učenec dobil navodilo: Stran preberi še enkrat in si izpiši, kar se ti zdi 

pomembno, da boš lahko kasneje ob zapiskih snov tudi ponovil/-a. Ko boš končal/-a, bova 

skupaj pregledala zapiske. 

 

Pri vprašanju, kako dobro učenec uporablja strategije zapisovanja, smo bili pozorni, kako 

je učenec organiziral zapis, če je poiskal glavno idejo in priklical ustrezne podrobnosti. 

Na koncu smo učenca ocenili pri uporabi strategije izdelave zapiskov glede na vse tri 

kategorije s splošno oceno. Rezultate naloge izdelave zapiskov predstavljamo v tabelah 

17. 
 

Tabela 17: Ocene učencev pri izdelavi zapisov (organiziran zapis). 

Organizira 

zapis. 

1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

Dekleta 2 10,0 3 10,0 2 40,0 1 20,0 2 20,0 

Fantje  3 11,1 2 11,1 3 44,4 1 22,2 1 11,1 

Skupaj 5 10,5 5 10,5 6 42,1 2 21,1 3 15,8 

Opombe: f – število učencev; % – odstotek učencev; od 1 do 5 – ocena učenca. 

 

Tabela 17a: Ocene učencev pri izdelavi zapiskov (glavna ideja). 

Poišče glavno 

idejo. 

1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

Dekleta 0 0,0 2 20,0 4 40,0 2 20,0 2 20,0 

Fantje  0 0,0 1 11,1 3 33,3 3 33,3 2 22,2 

Skupaj 0 0,0 3 15,8 7 36,8 5 26,3 4 21,1 

Opombe: f – število učencev; % – odstotek učencev; od 1 do 5 – ocena učenca. 

 
Tabela 17b: Ocene učencev pri izdelavi zapiskov (ustrezne podrobnosti). 

Zapiše ustrezne 

podrobnosti. 

1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

Dekleta 0 0,0 2 20,0 3 30,0 3 30,0 2 20,0 

Fantje  0 0,0 2 22,2 2 22,2 2 22,2 3 33,3 

Skupaj 0 0,0 4 21,1 5 26,3 5 26,3 5 26,3 

Opombe: f – število učencev; % – odstotek učencev; od 1 do 5 – ocena učenca. 
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Tabela 17c: Splošna ocena zapiskov učencev. 

Splošna ocena 

zapiska. 

1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

Dekleta 1 10,0 1 10,0 4 40,0 2 20,0 2 20,0 

Fantje  1 11,1 1 11,1 4 44,4 2 22,2 1 11,1 

Skupaj 2 10,5 2 10,5 8 42,1 4 21,1 3 15,8 

Opombe: f – število učencev; % – odstotek učencev; od 1 do 5 – ocena učenca. 

 

Preizkus izdelave zapiskov smo namenoma izvedli na istem besedilu kot nalogo 

povzemanja. Izhajali smo iz predpostavke, da naj učenci snov najprej spoznajo, nato pa jo 

organizirajo v zapis. Iz ocen učencev lahko razberemo, da so imeli učenci prav zaradi že 

poznanega besedila najmanj težav pri zapisu glavne ideje in njej pripadajočih 

podrobnosti. Več težav pa se je pokazalo pri organiziranem zapisu in učinkovitosti zapisa. 

Zapisi treh učencev (15,8 %) so bili ocenjeni z oceno odlično in so odstopali od drugih 

zapisov tako po organizaciji besedila kot učinkovitosti. Ti učenci so uporabili svoj način 

zapisovanja, za katerega sta dve učenki poročali, da so jima starši svetovali, kako si delati 

zapiske; fant pa je odgovoril, da si sam zamisli, kako bo stvari zapisal, in zapise prilagaja 

učni snovi in tudi učnemu predmetu. Vsi trije učenci so učno zelo uspešni. 

 

Pri delu z učenci smo opazili, da večina učencev (84,2 %) zapisuje učno snov tako, da jo 

iz učbenika prepiše dobesedno. Večina učencev, ne glede na spol, zapisuje povedi, za 

katere menijo, da so pomembne, od začetka do konca. Pri zapisih so zelo počasni, njihovi 

zapisi so pogosto nečitljivi in nimajo primerne strukture.  

 

Ker smo že med samim delom z učenci ugotovili, da nimajo usvojenih ustreznih veščin, 

ki bi jim pomagale organizirati zapiske, smo jim postavili vprašanja: Ti je kdo pokazal, 

kako izpisovati podatke? Kdo? Ali ste se kdaj učili zapisovati podatke v razredu? 

Odgovori učencev so predstavljeni v tabeli 18. 
 

Tabela 18: Odgovori učencev o tem, kje so se naučili zapisovanja podatkov. 

Zapisovanje 

podatkov. 

Ti je kdo pokazal, kako 

zapisovati podatke? 

Ali ste se v šoli učili 

zapisovanja? 

Veš, zakaj je potrebno 

podatke zapisovati? 

da ne da ne da ne 

f % f % f % f % f % f % 

Dekleta 4 40,0 6 60,0 0 0,0 10 100,0 8 80,0 2 20,0 

Fantje  2 22,2 7 77,8 0 0,0 9 100,0 6 66,7 3 33,3 

Skupaj 6 31,6 13 68,4 0 0,0 19 100,0 14 73,7 5 26,3 

Opombe: f – število učencev; % – odstotek učencev. 

 

Iz podatkov lahko preberemo, da je samo tretjini učencev nekdo pokazal, kako si je 

potrebno podatke zapisati, in sicer - štirim dekletom (40,0 %) in dvema  fantoma (22,2 

%). Ostalih 13 učencev (68,4 %) je odgovorilo, da jim nihče ni pokazal, kako zapisovati 

podatke. Vseh 19 učencev je odgovorilo, da se zapisovanja podatkov niso učili v šoli, kar 

14 učencev (73,7 %) pa ve, da je podatke dobro zapisovati in ob njih ponavljati. Ko smo 

učence spraševali po tem, kdo jim je pokazal, kako podatke zapisovati, je vseh šest 

učencev odgovorilo, da starši. Presenetilo nas je, da učenci menijo, da se zapisovanja v 

šoli ne učijo. Ko smo jih vprašali, če kdaj z učitelji skupaj zapisujejo snov, so nekateri 

odgovorili, da učitelji snov samo napišejo na tablo ali po končanem tihem branju učitelji 

rečejo, naj si zapišejo pomembne stvari. Informacij o tem, katere so tiste pomembne 
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stvari ali kako jih strukturirati v zapisu, učenci nimajo dovolj. Za primer smo učencem 

dali še matematiko, saj menimo, da je pri tem predmetu veliko zapisovanja pomembnih 

podatkov in je strategija zapisovanja podatkov zelo pomembna. Takrat so učenci 

povedali, da se pri matematiki učijo, kako izpisati podatke.  

 

To kaže na to, da bi morali učitelji npr. ob skupnem zapisovanju učne snovi sproti 

pojasnjevati tudi, zakaj zapisujejo točno določene besede ali povedi; zakaj jih urejajo in 

na kakšen način; kako jim bo zapis pomagal pri razumevanju učne vsebine; kako bi zapis 

še lahko prestrukturirali ipd.. Pomembno je, da učitelji ob izdelavi zapisov učence vedno 

znova opozarjajo na to, kako naj bo zapis organiziran, da bo razvidna zveza med glavnimi 

mislimi, da so pomembni deli besedila dobro vidni in so misli izražene čim bolj na 

kratko. Učence je potrebno opozarjati tudi na pomembnost prostora za dodatno vnašanje 

informacij. Skratka, učitelji bi morali poleg vsebine izpostavljati tudi način dela pri 

skupinskem zapisovanju učne snovi. 

 

Strategija iskanja specifičnih informacij  

 

Za odgovore na to, kako dobro učenec išče specifične informacije, smo učencem zastavili 

vprašanja o snovi, ki jo je bral: Kdaj je nastala Zemlja?, Katera je naša najbližja zvezda?, 

Kaj so snovi?, Kaj so nanomateriali? in Kako je v učbeniku predstavljen nastanek 

Zemlje? Vse odgovore je učenec lahko poiskal v učbeniku, s tem da je moral pregledati 

tudi slikovno gradivo. Pri tem smo bili pozorni, če zna pri reševanju vprašanja uporabiti 

učbenik in če je odgovoril pravilno. Podatki so predstavljeni v tabeli 19 in tabeli 20. 

 
Tabela 19: Ocene učencev pri iskanju informacij (zna uporabiti učbenik). 

Zna uporabiti 

učbenik. 

1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

Dekleta 0 0,0 1 10,0 3 30,0 3 30,0 3 30,0 

Fantje  0 0,0 2 22,2 2 22,2 2 22,2 3 33,3 

Skupaj 0 0,0 3 15,8 5 26,3 5 26,3 6 31,6 

Opombe: f – število učencev; % – odstotek učencev; od 1 do 5 – ocena učenca. 

 

Tabela 20: Ocene učencev pri iskanju informacij (odgovori pravilno). 

Odgovori pravilno. 
1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

Dekleta 0 0,0 2 20,0 3 30,0 3 30,0 2 20,0 

Fantje  0 0,0 2 22,2 2 22,2 3 33,3 2 22,2 

Skupaj 0 0,0 4 21,1 5 26,3 6 31,6 4 21,1 

Opombe: f – število učencev; % – odstotek učencev; od 1 do 5 – ocena učenca. 

 

V splošnem lahko ugotovimo, da znajo učenci sorazmerno dobro uporabljati učbenik. Pri 

tem se nam zdi pomembno poudariti, da je učenec to dokaj kratko besedilo imel možnost 

prebrati dvakrat, prvič pri nalogi povzemanja in drugič pri nalogi izdelave zapiskov. Z 

opazovanjem med preizkusi smo opazili, da so bolj uspešni učenci v besedilu hitreje in z 

manj pomoči našli mesta odgovorov na vprašanja. Zanimivo je, da se le pri dveh učencih 

ocena pravilnosti odgovorov ne ujema z oceno pri predmetu naravoslovje (pri enem 

dekletu in pri enem fantu). Med delom z učenci smo opazili tudi naslednje: večina 

učencev, 15 (79,0 %), ni prebrala naslova teme Kaj so snovi, ki je zapisan levo zgoraj v 

zelenem okvirju (glej sliko 1 na str. 59). Besedilo v oranžnem tisku, ki je zapisano pred 
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samim besedilom (uvod) in slike ob besedilu (kaj so nanomateriali in ponazoritev 

nastanka Zemlje) je pogledalo 12 učencev (63,2 %). 4 učenci (21,0 %) so postali na te 

elemente v učbeniku pozorni šele, ko smo jim zastavili vprašanje v zvezi s sliko. 3 učenci 

(15,8 %) so potrebovali pri iskanju odgovorov na vprašanja našo pomoč.  

 

Več napak pri odgovorih na vprašanja je bilo tudi pri razumevanju nastanka Zemlje. V 

učbeniku je nastanek Zemlje prikazan z enim koledarskim letom, pri čemer je naslov slike 

zapisan čisto spodaj, v levem spodnjem kotu slike, obkrožen z rdečo barvo.  

 

 
 

Slika 2: Časovni trak nastanka Zemlje. 

 

Opazili smo, da učenci niso zaznali naslova slike, prav tako pa si slike niso znali pravilno 

razložiti. Ko smo podrobneje spraševali učence, npr. Kdaj je nastala Zemlja? in učenec 

tega ni prebral iz besedila ter si je pri odgovoru pomagal s sliko, je odgovoril: »Pred 

osmimi milijardami let.«; na vprašanje Kdaj se je razvil človek? je en učenec odgovoril 

»31. decembra ob 8. uri.«. Odgovori učencev kažejo na pomembnost dobrih slikovnih 

gradiv v učbenikih in pomembnost učiteljeve razlage, kako »brati« to slikovno gradivo. 

 

Strategija podčrtavanja 

 

V nadaljevanju je učenec dobil navodilo: Rada bi, da nadaljuješ z branjem. Med branjem 

podčrtuj pomembne podatke. Pri tem smo bili pozorni na to, da učenec podčrta pet 

ključnih informacij in še pet ustreznih podrobnosti. Ocenjevali smo, ali učenec podčrta 

preveč ali premalo. 
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Slika 3: Podčrtavanje in besedišče 

 

Ocene učencev pri reševanju naloge podčrtavanja ključnih besed in ustreznih podrobnosti 

v besedilu so prikazane v tabelah 21. 

 
Tabela 21: Ocene učencev glede na podčrtane ključne besede v besedilu. 

Podčrta 

ključne 

besede. 

1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

Dekleta 0 0,0 2 20,0 4 40,0 2 20,0 2 20,0 

Fantje  0 0,0 1 11,1 4 44,4 2 22,2 2 22,2 

Skupaj 0 0,0 3 15,8 8 42,1 4 21,1 4 21,1 

Opombe: f – število učencev; % – odstotek učencev; od 1 do 5 – ocena učenca. 
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Tabela 21a: Ocene učencev glede na podčrtane ustrezne podrobnosti v besedilu. 

Podčrta 

ustrezne 

podrobnosti. 

1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

Dekleta 1 10,0 2 20,0 3 30,0 2 20,0 2 20,0 

Fantje  1 11,1 1 11,1 4 44,4 2 22,2 1 11,1 

Skupaj 2 10,5 3 15,8 7 36,8 4 21,1 3 15,8 

Opombe: f – število učencev; % – odstotek učencev; od 1 do 5 – ocena učenca. 

 

Tabela 21b: Ustreznost učenčevega podčrtavanja besedila. 

V besedilu 

podčrta … 

Preveč Premalo Ravno prav Skupaj 

f % f % f % f % 

Dekleta 6 60,0 0 0,0 4 40,0 10 100,0 

Fantje  5 55,6 0 0,0 4 44,4 9 100,0 

Skupaj 11 57,9 0 0,0 8 42,1 19 100,0 

Opombe: f – število učencev; % – odstotek učencev. 

 

Povzamemo lahko, da je več kot polovica učencev (58,9 %) v učnem gradivu podčrtala 

preveč besedila, premalo besedila ni podčrtal nihče. Učenci podčrtajo bistvene 

informacije, vendar ob njih tudi preveč njim pripadajočih podrobnosti. Med opazovanjem 

učencev smo zaznali, da učenci nimajo razvitih lastnih sistemov podčrtavanja – namreč, 

vse podčrtajo z enojno črto. Povedali so, da jih podčrtavanja ni nihče učil, da vedo, da je 

tisto, kar je zapisano odebeljeno, bolj pomembno, nekateri učenci so rekli, da podčrtujejo 

po občutku.  

 

Glede na rezultate in dejstvo, da je podčrtavanje oz. označevanje gradiva (še posebej 

iskanje bistvenih informacij) ena izmed pomembnih aktivnosti med branjem, menimo, da 

je velika potreba po učenju te strategije. S pomočjo načrtnega in sistematičnega 

podčrtavanja učenci ločijo od ostalega besedila vse tisto, kar pride v poštev pri 

ponavljanju. Zato je toliko bolj pomembno zavedanje, da učenci sami razvijejo lasten 

sistem podčrtavanja. Menimo, da je razlog, zakaj se učencev ne uči sistematičnega 

podčrtavanja v učbenikih, tudi to, da uporabljajo učbenike iz učbeniškega sklada, v katere 

ne smejo podčrtavati. Učitelji podčrtavanja v učbenikih tudi zato ne spodbujajo. 

 

Strategija določanja pomena novim neznanim besedam 

 

V nadaljevanju smo na listke zapisali štiri ključne besede, ki smo jih posamično pokazali 

učencem. Učenec je dobil nalogo: Kaj pomeni/je mikroskop (agregatno stanje, model, 

delec)? Potem smo prosili učenca, da je besedo prebral skupaj s sobesedilom v učbeniku, 

in nato smo mu rekli: Sedaj povej, kaj veš o tej besedi v povezavi s tem, kar si prebral/-a. 

Ocenjevali smo, kako zna učenec določiti pomen izoliranim besedam ali v povezavi s 

sobesedilom. Rezultate predstavljamo v tabeli 22 in tabeli 23. 
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Tabela 22: Ocene učencev o ugotavljanju pomena posameznih besed. 

Ugotovi pomen 

posameznih besed. 

1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

Dekleta 0 0,0 1 10,0 2 20,0 4 40,0 3 30,0 

Fantje  0 0,0 1 11,1 2 22,2 2 22,2 4 44,4 

Skupaj 0 0,0 2 10,5 4 21,1 6 31,6 7 36,8 

Opombe: f – število učencev; % – odstotek učencev; od 1 do 5 – ocena učenca. 

 

Tabela 23: Ocene učencev o ugotavljanju pomena besed s pomočjo sobesedila. 

Ugotovi pomen besed 

s pomočjo sobesedila. 

1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

Dekleta 1 10,0 2 20,0 4 40,0 2 20,0 1 10,0 

Fantje  1 11,1 2 22,2 2 22,2 2 22,2 2 22,2 

Skupaj 2 10,5 4 21,1 6 31,6 4 21,1 3 15,8 

Opombe: f – število učencev; % – odstotek učencev; od 1 do 5 – ocena učenca. 

 

Učenci so bili pri pripisovanju pomena izoliranim besedam bolj uspešni kot pri iskanju 

pomena s pomočjo sobesedila. 13 učencev (68,2 %) je bilo zelo uspešnih in so bili 

ocenjeni z ocenama prav dobro in odlično pri pripisovanju pomena izoliranim besedam, 

medtem ko je bilo pri določitvi pomena besed v povezavi s sobesedilom takih učencev 

bistveno manj – le 7 (36,8 %). Na splošno so manj uspešni učenci besede v besedilu iskali 

dalj časa in pogosteje, besed niso znali povezati s snovjo v učbeniku. Pri iskanju pomena 

izoliranim besedam so izhajali iz izkušenj in predznanja, v povezavi s sobesedilom pa jim 

je bilo pomen besede težje ugotoviti. 

 

Strategija hitrega preleta  

 

V nadaljevanju smo učencu odprli učbenik in mu pokazali dve strani teme »Snovi so iz 

delcev«, ki ju predstavljamo spodaj. 
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Slika 4: Hiter prelet ter naslovi in grafični prikazi 

 

Učencu smo dali navodilo Naslednji dve strani na hitro preglej. Od tebe ne pričakujem, 

da ju v celoti bereš. Ko boš končal/-a, ti bom zastavila nekaj vprašanj. S prvim 

vprašanjem smo želeli oceniti, kako dobro učenec išče specifične informacije. Rekli smo 

mu: Na teh dveh straneh poišči podatek o tem, kako še pravimo izhlapevanju vode pri 

temperaturi vrelišča, torej pri 100 °C? Kje je DNA? (hiter prelet pisnega dela besedila); 

Kako so povezana agregatna stanja vode? Na kateri sliki so bombažna vlakna 1000-krat 

povečana? (hiter prelet slikovnega besedila). Ocenjevali smo, kako dobro učenec uporabi 

strategijo hitrega preleta in če je pri reševanju naloge uspešen. Pri oceni smo upoštevali 

tudi čas iskanja odgovora. Rezultate predstavljamo v tabelah 24. 

 
Tabela 24: Ocene učencev pri hitrem preletu pisnega dela besedila. 

Hiter prelet 

pisnega dela. 

1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

Dekleta 0 0,0 1 10,0 2 20,0 3 30,0 4 40,0 

Fantje  0 0,0 2 33,3 1 11,1 3 33,3 3 33,3 

Skupaj 0 0,0 3 15,8 3 15,8 6 31,6 7 36,8 

Opombe: f – število učencev; % – odstotek učencev; od 1 do 5 – ocena učenca. 
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Tabela 24a: Ocene učencev pri hitrem preletu slikovnega besedila. 

Hiter prelet 

slikovnega dela. 

1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

Dekleta 2 20,0 2 20,0 2 20,0 2 20,0 2 20,0 

Fantje  2 22,2 2 22,2 1 11,1 2 22,2 2 22,2 

Skupaj 4 21,1 4 21,1 3 15,8 4 21,1 4 21,1 

Opombe: f – število učencev; % – odstotek učencev; od 1 do 5 – ocena učenca. 

 

Tabela 24b: Ocene učencev pri hitrem preletu besedila (je uspešen pri nalogi). 

Uspešnost 

rešene naloge. 

1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

Dekleta 1 10,0 1 10,0 4 40,0 3 30,0 1 10,0 

Fantje  1 11,1 1 11,1 2 22,2 2 22,2 3 33,3 

Skupaj 2 10,5 2 10,5 6 31,6 5 26,3 4 21,1 

Opombe: f – število učencev; % – odstotek učencev; od 1 do 5 – ocena učenca. 

 

Iz podatkov lahko razberemo, da dve tretjini učencev, ne glede na spol, uspešno 

uporabljata strategijo preleta (68,4 %) pri besednem delu učnega gradiva. To pomeni, da 

so bili pri vprašanjih, katerim odgovore so našli v besednem delu učnega gradiva, 

ocenjeni z ocenama 4 ali 5. Trije učenci (15,8 %) so bili za uporabo strategije hitrega 

preleta pri pisnem delu besedila ocenjeni z oceno zadostno. Pri uporabi strategije hitrega 

preleta slikovnega gradiva je odstotek učencev, ki so bili ocenjeni s prav dobro ali odlično 

oceno 22,2 %, medtem ko je enak odstotek učencev, ki so bili pri nalogi manj uspešni in 

so bili ocenjeni z oceno nezadostno in zadostno. Opazimo lahko, da učenci na splošno 

manj uspešno uporabljajo strategijo preleta pri slikovnem gradivu. Med preizkusi smo 

opazili, da manj uspešni učenci pogosto slikovnega gradiva niti niso pogledali. Pri 

odgovorih na vprašanja smo opazili, da so bili bolj uspešni pri nalogah učenci, ki so s 

hitrim preletom pogledali tako besedilo kot slikovno gradivo. Če ti učenci niso poznali 

odgovora, so ga v primerjavi z učenci, ki slikovnega dela gradiva niso pogledali, našli 

veliko hitreje in brez naše pomoči.  

 

Strategija naslovov in drugih grafičnih prikazov 

 

Ker je na teh dveh straneh tudi več naslovov in grafičnih prikazov (slik, shem), smo 

vprašali: Kje na teh dveh straneh lahko dobim podatek o povezavi agregatnih stanj vode? 

Na kateri od slik so bombažna vlakna 1000-krat povečana? Ocenjevali smo, kako dobro 

učenec uporabi naslove in kako dobro grafične prikaze za iskanje specifičnih informacij. 

Rezultate prikazujemo v tabeli 25 in tabeli 26. 

 
Tabela 25: Ocene učencev glede na to, kako uporabljajo naslove za iskanje informacij. 

Uporaba 

naslovov. 

1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

Dekleta 0 0,0 0 0,0 2 20,0 3 30,0 5 50,0 

Fantje  0 0,0 0 0,0 2 22,2 3 33,3 4 44,4 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 4 21,1 6 31,6 9 47,4 

Opombe: f – število učencev; % – odstotek učencev; od 1 do 5 – ocena učenca. 
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Tabela 26: Ocene učencev glede na to, kako uporabljajo grafične prikaze za iskanje informacij. 

Uporaba 

grafičnih 

prikazov. 

1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

Dekleta 2 20,0 2 20,0 2 20,0 2 20,0 2 20,0 

Fantje  2 22,2 2 22,2 2 22,2 2 22,2 1 11,1 

Skupaj 4 21,1 4 21,1 4 21,1 4 21,1 3 15,8 

Opombe: f – število učencev; % – odstotek učencev; od 1 do 5 – ocena učenca. 

 

Veliko več učencev za iskanje specifičnih informacij uporablja naslove kot grafične 

prikaze. Še več, tisti učenci, ki so bili manj uspešni pri reševanju nalog s pomočjo 

grafičnih prikazov, prikazov sploh niso pogledali ali pa jih niso znali prebrati. Torej jim 

pri iskanju podatkov niso pomagali. Strategijo enako dobro kot dekleta uporabljajo tudi 

fantje. To kaže, da učenci te starosti večji poudarek dajejo branju besednih sporočil kot pa 

grafičnih prikazov.  To pojmovanje se očitno nadaljuje tudi v poznejšem obdobju, saj S. 

Starc (2011) poroča, da tudi večina dijakov pojmuje kot besedilo le verbalni del, slikovni 

pa kot nekaj zraven, in zato iščejo informacije le v besednem delu učnega gradiva. To 

kaže, da je potrebno grafične prikaze besedila obravnavati oz. se jih učiti brati tudi v šoli, 

saj ta zmožnost branja grafičnih besedil prispeva tudi k boljši informacijski pismenosti. 

 

Strategija branja kazal in seznamov 

 

V nadaljevanju smo želeli, da učenec v kazalu poišče specifično informacijo. Rekli smo 

mu: Ti veliko bolje kot jaz poznaš ta učbenik. Kje bi lahko našli podatek o tem, kako 

ravnati z odpadki?, Kje bi lahko našli kaj več informacij o rastlinah?, Kam bi morali 

pogledati, če bi želeli našteti nekaj nevarnih snovi? Pri tem smo bili pozorni, če je učenec 

s pomočjo kazala poiskal specifično podrobnost (npr. ravnanje z odpadki, naštevanje 

nevarnih snovi), ali si pomagal s širšo kategorijo (npr. informacije o rastlinah). Podatke o 

rastlinah je lahko učenec našel pri več temah v učbeniku.  
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Slika 5: Zavedanje delov učbenika - kazalo 

 

Ocenjevali smo, kako dobro zna učenec uporabljati kazalo za iskanje širših kategorij in 

specifičnih informacij. Pri oceni smo upoštevali tudi čas, ki ga je učenec porabil za 

iskanje informacije. Rezultati so prikazani v tabeli 27 in tabeli 28. 

 
Tabela 27: Ocena učencev pri uporabi kazala za iskanje specifičnih informacij. 

Iskanje specifičnih 

informacij. 

1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

Dekleta 0 0,0 2 20,0 3 30,0 3 30,0 2 20,0 

Fantje  1 11,1 1 11,1 2 22,2 3 33,3 2 22,2 

Skupaj 1 5,3 3 15,8 5 26,3 6 31,6 4 21,1 

Opombe: f – število učencev; % – odstotek učencev; od 1 do 5 – ocena učenca. 
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Tabela 28: Ocena učencev pri uporabi kazala za iskanje širših pojmovnih kategorij. 

Iskanje širših 

kategorij. 

1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

Dekleta 0 0,0 0 0,0 3 30,0 4 40,0 3 30,0 

Fantje  0 0,0 0 0,0 3 33,3 3 33,3 3 33,3 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 6 31,6 7 36,8 6 31,6 

Opombe: f – število učencev; % – odstotek učencev; od 1 do 5 – ocena učenca. 

 

Povzamemo lahko, da učenci bolje iščejo informacije s pomočjo širših pojmovnih 

kategorij kot specifične informacije oz. podrobnosti. Pri tem imajo učno uspešni učenci 

manj težav. V kazalih se bolje znajdejo in naloge tudi hitreje rešijo. Medtem ko učno 

manj uspešni učenci za vsako nalogo iskanja specifičnih podrobnosti pogled usmerijo na 

začetek kazala in iščejo informacije v kazalu sistematično – kot bi brali kazalo po vrsti. 

Učno uspešni učenci pa najprej pregledajo pojmovne širše kategorije, izločijo 

nepomembne kategorije in iščejo specifične podrobnosti le znotraj ustreznih kategorij. 

Uspešni učenci znajo informacije poiskati tudi na več mestih. Na primer, na vprašanje 

»Kje bi lahko našla kaj več informacij o rastlinah?« je več uspešnih učencev omenilo 

tako več širših kategorij kot tudi več podrobnih - širši kategoriji (Iz življenja rastlin, 

Ekosistemi) in specifične kategorije, ki so v drugih širših kategorijah (Rastline izdelujejo 

hrano, Korenina, Steblo, Listi …). Eno dekle smo morali na iskanje rešitev s pomočjo 

kazala spomniti. To kaže na to, da moramo učence na strategijo branja kazal in seznamov 

opozarjati in jih uriti v uporabi te strategije, da jo bodo uporabljali hitro in čim bolj 

učinkovito. 

 

S pomočjo očesnih sledilcev smo želeli še bolj poglobljeno spoznati značilnosti strategij, 

ki jih učenci uporabljajo pri učenju z branjem. Pri tem smo preko očesnih sledilcev 

spremljali čas učenja in kam ter za koliko časa so učenci usmerili svoj pogled v besedilu 

oz. koliko fiksacij so naredili v besedilu. 

 

Čas učenja  

 

Vsak učenec se je učno temo Lastnosti snovi učil samostojno, s pomočjo učbenika za 

naravoslovje v šestem razredu osnovne šole (Devetak idr., 2012, str. 54–55). Učna snov je 

bila predstavljena z besedilom, slikami, ob katerih je tudi besedilo, in grafičnim 

prikazom. 

 



Evelin Škof, magistrsko delo  rezultati z interpretacijo 

73 

 

 
Slika 6: Analiza branja z očesnim sledilcem. 

 

Skupen čas učenja, čas branja besednega dela ter čas pregleda slikovnega in grafičnega 

gradiva glede na spol so prikazani v tabeli 29. 

 
Tabela 29: Opisne vrednosti za povprečen čas učenja, branja besednega dela ter pregled 

slikovnega in grafičnega gradiva glede na spol učencev.  

 

Skupen čas branja 

(sek) 

Čas branja besedila 

(sek) 

Čas branja grafičnih 

prikazov (sek) 

x̄ SD x̄ SD x̄ SD 

Dekleta 271,0 87,44 224,7 70,57 46,5 17,27 

Fantje  322,3 52,31 288,8 59,98 44,0 35,00 

t 1,23 1,70 0,16 

p 0,245 0,121 0,878 

Opombe: x̄ – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; t – rezultat testa; p – pomembnost. 

 

Iz podatkov lahko razberemo, da so dekleta za branje teme Lastnosti snovi (Devetak idr., 

2012, str. 54–55) potrebovala v povprečju nekaj več kot štiri minute, medtem ko so fantje 

za branje te snovi potrebovali kar šest minut. To nas navaja na sklep, da so dekleta 

verjetno boljše bralke, z bolj avtomatizirano tehniko branja, zaradi česar so za branje 

potrebovale manj časa kot fantje. Čas zaznave besednega dela učnega gradiva pri dekletih 

je predstavljal le 83 % vsega časa, medtem ko je bil pri fantih čas zaznave tega besednega 

dela nekoliko daljši. Obratno pa so fantje za pregled slik in grafičnega gradiva potrebovali 

v povprečju  nekoliko manj časa kot dekleta. Vendar test med spoloma ni pokazal 

statistično pomembnih razlik. Zanimivo je še izpostaviti, da so fantje bolj homogena 

skupina tako glede skupnega časa branja kot tudi branja besednega dela gradiva, saj so 

standardni odkloni pri njih manjši kot pri dekletih. Med dekleti obstajajo večje razlike 

tako v celotnem času branja kot tudi pri branju besednega dela snovi. 



Evelin Škof, magistrsko delo  rezultati z interpretacijo 

74 

 

Nadalje smo opazovali zaporednost branja posameznih delov besedila pri samostojnem 

učenju iz učbenika. Za opazovanje zaporedja pogledov na posamezne dele učnega gradiva 

pri učenju smo si pogledali posnetke učenja in čas trajanja fiksacij na posameznem delu 

učnega gradiva za vsakega učenca. Učno gradivo smo razdelili na enote. Ker naslova 

Lastnosti snovi ni prebral nihče, ga nismo označili. Označevati smo začeli z »0«, številke 

pa zapisali ob delu učnega gradiva v kroge in kvadrate, odvisno ali gre za besedilo ali 

grafično oz. slikovno gradivo, slika 7. 

 

 
Slika 7: Delitev učnega gradiva na posamezne dele. 

 

Izdelali smo prikaze zaporednosti branja učencev, ki so predstavljeni s sliko 8 in sliko 9. 
 

 
Slika 8: Zaporednost pogledov na dele učnega gradiva pri dekletih. 
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Slika 9: Zaporednost pogledov na dele učnega gradiva pri fantih. 

                                                                                                 

             Legenda: 

 

 
  

                                                                                                                                                

Rezultati kažejo, da so dekleta bolj kot fantje pozorna na vse sestavine učnega gradiva in 

pri svojem učenju zaznajo več njegovih delov. Dekleta so v povprečju zaznala 14,5 delov 

besedila, medtem ko so fantje le 12,7 delov besedila. Pet deklet je prebralo uvod, med 

fanti sta uvod prebrala le dva. Vseh šest deklet je zaznalo povzetek besedila in le ena 

učenka ga ni natančneje prebrala, medtem ko so le trije fantje povzetek prebrali 

natančneje. Pri pregledovanju slikovnih delov učnega gradiva so v povprečju dekleta 

pregledala 4 dele, medtem ko so fantje le 2,5 dela, pri čemer en fant sploh ni »bral« 

slikovnega gradiva. Kljub temu da je bil naš vzorec testiranih učencev majhen, se kažejo 

razlike v uporabi učnih strategij glede na spol učencev v prid deklet. 

 

Število očesnih postankov v besedilu 

 

Število očesnih postankov, ki so jih naredili posamezni učenci v času učenja iz učbenika 

glede na spol, je predstavljeno v tabeli 30. 

 
Tabela 30: Število očesnih zaznav v času učenja glede na spol. 

Število fiksacij x̄ SD t p 

Dekleta 598,7 255,67 
0,71 0,494 

Fantje 683,2 141,88 

Opombe: x̄ – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; t – rezultat testa; p – pomembnost. 

 

Povprečno so dekleta med učenjem naredila 600 fiksacij, medtem ko so jih fantje naredili 

pomembno več - 683. Manjše število očesnih postankov kaže na boljšo avtomatiziranost 

tehnike branja oz. na večjo tekočnost branja. To pomeni, da dekleta preberejo pri enem 

očesnem postanku skupno več besed kot fantje. Podatek lahko povežemo tudi s 

povprečnim časom učenja učnega gradiva fantov, ki je daljši kot pri dekletih. Zato nas ne 

preseneča, da naredijo fantje pri branju tudi več očesnih postankov. Razlike med dekleti 
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so pomembno večje kot med fanti, ki delujejo kot bolj homogena skupina. Statistično 

pomembnih razlik med spoloma nismo potrdili.  

 

Če povzamemo ugotovitve o uporabi strategij pri učenju z branjem, potem lahko rečemo, 

da se učenci snov iz učbenika učijo s pomočjo glasnega in tihega branja. Pri tem si večina 

učencev pomaga tudi s slikovnim gradivom. Učenci najpogosteje uporabljajo strategijo 

večkratnega branja besedila, pogosto se učijo snov tudi na pamet. Učenci nasploh manj 

učinkovito uporabljajo strategije izdelave povzetka, izdelave zapiskov in podčrtavanja 

pomembnih informacij. Rezultati kažejo, da učenci v primerjavi s slikovnim ali grafičnim 

delom učnega gradiva dajejo večji poudarek besednemu delu učnega gradiva.  

 

Raziskava S. Pečjak in K. Košir (2003) poroča, da dekleta pogosteje kot fantje 

uporabljajo strategije nasploh, še posebej strategije med branjem in po njem. V njunem 

primeru vsebinska analiza posameznih postavk kaže, da dekleta pogosteje uporabljajo 

strategije za ugotavljanje pomena neznanih besed iz sobesedila ali iskanje pomoči 

učitelja, sošolcev in staršev pri pojasnjevanju neznanih besed, večkratno branje učne 

snovi ter postavljanje vprašanj in odgovarjanje nanje. Raziskave razlik med spoloma v 

dejavnikih bralnega razumevanja (Kolić Vehovec idr., 2008; Kolić Vehovec in Bajšanski, 

2003) so pokazale statistično pomembne razlike v prid deklet pri povzemanju in 

metakognitivnem znanju. Dekleta imajo bolj razvito strategijo povzemanja, hkrati pa tudi 

večje metakognitivno znanje o branju. Dekleta bolje kot fantje poznajo, katere so tiste 

bralne strategije, ki vodijo k boljšemu bralnemu razumevanju oz. dosežku. Tudi njihova 

raziskava ni pokazala medspolnih razlik v besedišču učencev in v hitrosti dekodiranja oz. 

tehniki branja. Avtorji navajajo, da glavni razločevalni dejavnik, ki ločuje učence glede 

na obseg besedišča, ni spol, pač pa socialno-ekonomski status družine, iz katere učenec 

prihaja (prav tam; Pečjak, 1999). Podobne raziskave (Ablard in Lipschultz, 1998; Puklek 

Levpušček, 2001) poročajo, da dekleta nasploh uporabljajo več strategij za organizacijo 

učnega gradiva, bolje strukturirajo okolje in še posebej pri zelo zahtevnih nalogah bolje 

načrtujejo svoje učne naloge. Tudi raziskava Zimmermana in Martinez-Ponsa (1990) je 

ugotovila, da dekleta uporabljajo več strategij postavljanja ciljev in načrtovanja, 

spremljanja in strukturiranja okolja. Mednarodna raziskava PISA (OECD, 2010, 2013) 

poroča, da petnajstletni učenci v Sloveniji najboljše rezultate dosegajo pri nalogah 

povzemanja in razlage besedil, kar kaže, da najbolje obvladajo strategije za razumevanje 

besedila: strategije povzemanja in interpretacije besedila, nato strategije lociranja 

informacij v besedilu in strategije memoriranja, ki jim omogočajo priklic; najmanj pa 

strategije kritičnega vrednotenja besedila. Razkorak med spoloma v prid deklet narašča z 

zahtevnostjo bralnih nalog, kar je verjetno povezano tudi z različnimi motivacijskimi 

vzorci in vzorci uporabe bralnih učnih strategij pri fantih in dekletih. Tudi raziskava 

PIRLS 2011(Mullis idr., 2012) poroča, da deklice v bralnem dosežku presegajo dečke, ne 

samo v Sloveniji, ampak v večini v raziskavo vključenih držav. Spet druge raziskave 

(Pintrich in De Groot, 1990) pa ugotavljajo, da med spoloma ni razlik v uporabi 

kognitivnih strategij. Glede na to, da je več raziskav pokazalo, da v uporabi bralnih učnih 

strategij, obstajajo razlike med spoloma, je pri tem potrebno upoštevati tudi kontekstualne 

dejavnike, še posebej pričakovanja staršev in učiteljev do deklet in fantov. Študija Razlike 

med spoloma pri izobraževalnih dosežkih (Eurydice, 2010) poroča, da se od deklet 

pričakuje, da bodo imele boljše ocene, da bodo pri svojem delu bolj marljiva in natančna, 

manj sprejemljivo je, če je njihovo vedenje neprimerno, in bolj sprejemljivo kot pri 

fantih, da zaprosijo za pomoč, če česa ne razumejo. Nasprotno se pri fantih tolerira, da so 

bolj nagajivi, od njih se pričakuje, da bodo pri svojem delu bolj samostojni, posledično pa 

se fantje pri svojem delu zanesejo predvsem nase (Boekarts, 1996).  
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Na podlagi pridobljenih podatkov hipotezo 4, da pogostost uporabe bralnih učnih strategij 

ni povezana s spolom, zavrnemo. Dekleta pogosteje kot fantje uporabljajo bralne učne 

strategije, še posebej strategije med branjem in po njem. Dekleta v primerjavi s fanti 

pogosteje podčrtujejo nove, nejasne besede in si jih po branju pojasnijo, si izpisujejo 

ključne besede in misli ter bistvene besede pogosteje kot fantje na nek način urejajo. 

Dekleta učno gradivo preberejo hitreje kot fantje, so bolj kot fantje pozorna na več 

sestavin učnega gradiva ter pri učenju z branjem zaznajo več njegovih delov.  

 

Hipoteza 5: Učno uspešnejši učenci pogosteje uporabljajo bralne učne strategije kot 

učno manj uspešni. 

 

Razlike med učno manj in učno bolj uspešnimi učenci v pogostosti uporabe bralnih učnih 

strategij in pomembnost teh razlik, so prikazane v tabeli 31 in tabeli 32. 

 
Tabela 31: Osnovni statistični parametri za spremenljivko pogostost uporabe bralnih učnih 

strategij glede na učni uspeh učencev. 
 Učno manj uspešni* Učno uspešni* 

x̄ SD x̄ SD 

Pogostost uporabe bralnih učnih strategij 

                          pred branjem  2,11 0,39 2,28 0,48 

                          med branjem  2,27 0,47 2,37 0,35 

                          po branju 2,01 0,32 2,11 0,36 

                          Skupaj 2,06 0,30 2,16 0,30 

Opombe: x̄ – povprečna vrednost; SD – standardni odklon; * – učno manj uspešni so učenci, 

katerih povprečna ocena pri naravoslovju in geografiji je od 0 do 3,99, učno uspešni pa učenci s 

povprečno oceno od 4 do 5. 

 

Tabela 32: Rezultati enosmerne analize variance za preverjanje razlik v pogostosti uporabe 

bralnih učnih strategij glede na učni uspeh učencev. 
 SS df MS F p 

Pogostost uporabe bralnih učnih strategij 

Pred branjem 
1, 12 

32,13 

33,25 

1 

164 

165 

1,12 

0,20 
5,7 0,018 

Med branjem 
0,40 

26,93 

27,33 

1 

164 

165 

0,40 

0,16 
2,42 0,122 

Po branju 
0,42 

19,00 

19,42 

1 

164 

165 

0,42 

0,12 
3,63 0,058 

Skupaj 
0,39 

14,70 

15,09 

1 

164 

165 

0,39 

0,09 
4,30 0,040 

Opombe: SS – vsota kvadratov; MS – srednji kvadrat; df – stopnje prostosti; F – vrednost F-

razmerja; p – verjetnost, da je F vrednost dobljena slučajno. 

 

Učenci se glede na učni uspeh razlikujejo v pogostosti uporabe bralnih učnih strategij 

pred branjem. Učno uspešni učenci pomembno pogosteje uporabljajo strategije pred 

branjem kot učno manj uspešni učenci. V pogostosti uporabe bralnih učnih strategij med 

branjem med uspešnimi učenci in učno manj uspešnimi učenci ni pomembnih razlik. Pri 

strategijah po branju pa so te razlike skoraj na meji pomembnosti, saj lahko s 5,8 % 

tveganjem trdimo, da med obema skupinama učencev obstajajo signifikantne razlike v 

uporabi bralnih učnih strategij. Analiza posameznih postavk kaže, da učno uspešnejši 
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učenci pred branjem pogosteje preberejo povzetek (t = 2,33; df = 164; p = 0,019), na 

hitro preletijo besedilo in pogledajo naslove, podnaslove, slike (t = 2,03; df = 164; p = 

0,043),  po branju bistvene besede uredijo, na primer z miselnimi vzorci (t = 2,79; df = 

164; p = 0,006), med branjem si vsebino predstavljajo v mislih (t = 2,83; df = 130; p = 

0,005) ter si poskušajo zapomniti učno snov tako, da jo večkrat preberejo (t = 2,03; df = 

133; p = 0,042). Tako učno uspešni kot učno manj uspešni učenci usmerjajo svojo 

pozornost na bistvene informacije v učnem gradivu, pri čemer pa učno uspešni učenci 

poskušajo še razumeti zvezo med posameznimi informacijami. Učno uspešni učenci 

navajajo tudi več strategij, ki jih uporabljajo v procesu učenja.  

 

S pomočjo opazovanja učencev med preizkusom in na podlagi njihovih odgovorov v 

intervjujih, smo v nadaljevanju zbrali nekaj opažanj, ki pa niso statistično dokazana; 

lahko pa predstavljajo nove predpostavke, ki bi jih veljalo v nadaljnjem raziskovanju 

podrobneje preučiti. 

 

Ugotovili smo, da je večja verjetnost, da bodo učno uspešni učenci pogosteje kot učno 

manj uspešni: 

 učno gradivo brali samo tiho, pri čemer je tiho branje tudi časovno bolj 

ekonomično; 

 med učenjem poleg besednega dela učnega gradiva pregledali tudi slikovne in 

grafične zapise, kar pripomore k boljšemu razumevanju učne snovi oz. k višji 

informacijski pismenosti; 

 bolj uspešni pri nalogah povzemanja, predvsem v delu, ki se navezuje na ureditev 

koherentnega povzetka; 

 bolj učinkovito izdelali zapiske, kar jim bo v pomoč pri ponavljanju učnega 

gradiva; 

 hitreje iskali specifične informacije v besedilu, torej mikro informacije, s katerimi 

bodo razložili bistvene podatke; 

 v besedilu podčrtali pomembne dele učne snovi in odkrili tudi bistvene 

informacije ob slikovnem ali grafičnem zapisu; 

 imeli manj težav pri ugotavljanju pomena novih, neznanih besed in ugotavljanju 

pomena s pomočjo sobesedila;  

 bolj učinkovito uporabljali strategijo preleta; 

 poleg naslovov za iskanje informacij uporabljali tudi grafične prikaze in  

 znali bolj sistematično in na več mestih poiskati informacijo v kazalih in 

seznamih. 

   

Analiza z očesnimi sledilci pa je glede časa učenja, časa branja besednega dela ter 

pregleda slikovnega in grafičnega gradiva glede na učni uspeh učencev pokazala 

naslednje (tabela 33). Pri tem je bila učna uspešnost določena s stopnjo razumevanja. 

Učence smo glede na rezultate razdelili v tri skupine: učno manj uspešne učence, 

povprečne učence in uspešne učence. 
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Tabela 33: Opisne vrednosti za povprečen čas učenja, branja besednega dela ter pregled 

slikovnega in grafičnega gradiva glede na uspeh učencev.  

 

Skupen čas branja 

(sek) 

Čas branja besedila 

(sek) 

Čas branja 

grafičnih prikazov 

(sek) 

x̄ SD x̄ SD x̄ SD 

Učno manj uspešni 

učenci 
361,6 33,95 324,0 21,84 37,8 29,22 

Učno povprečni učenci 226,8 29,43 187,8 22,53 39,0 7,70 

Učno uspešni učenci 302,7 75,16 236,7 66,86 66,0 34,04 

t 10,05 10,79 1,31 

p 0,005 0,042 0,316 

Opombe: x̄ – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; t – rezultat testa; p – pomembnost. 

 

Učenci s slabšim bralnim razumevanjem so za učenje v povprečju potrebovali šest minut, 

učenci s povprečnim razumevanjem prebranega slabe štiri minute, medtem ko so učenci z 

dobrim bralnim razumevanjem potrebovali za učenje v povprečju pet minut. Izhajajoč iz 

dejstva, da manj uspešni učenci berejo počasneje kot povprečni učenci, ti pa počasneje 

kot uspešni učenci, bi pričakovali, da uspešni učenci potrebujejo za učenje manj časa kot 

povprečni učenci, ti pa manj čas kot manj uspešni učenci. S pomočjo analize posnetkov 

smo opazili, da uspešni učenci učnega gradiva niso le prebrali in pogledali slik ter 

grafičnega prikaza. Čas učenja uspešnih učencev se je podaljšal na račun izpisovanja 

podatkov, ponovnega pregleda/preleta snovi, ponovnega branja odebeljenih, ključnih 

besed, ponovnega pregleda povzetka, ponavljanja s pomočjo učbenika. Ti učenci so torej 

uporabljali aktivne strategije ponavljanja, brez katerih ni učinkovitega pomnjenja snovi.  

 

Na tem mestu bi poudarili, da je hitrost dekodiranja sicer zelo pomemben dejavnik (poleg 

besedišča učencev), ki vpliva na bralno razumevanje. Bralci z avtomatizirano 

sposobnostjo dekodiranja berejo skoraj dvakrat hitreje kot slabi bralci (Perfetti, 1985; po 

Pečjak, 1999). Avtomatizirana sposobnost dekodiranja se kaže skozi hitrost branja, 

pomembna pa je zato, ker sprosti določeno količino mentalne energije v delovnem 

spominu za višje miselne procese, potrebne za oblikovanje pomena iz teksta (prav tam). 

Zaradi tega lahko hitrejši bralci oblikujejo bolj natančno in celostno mentalno predstavo o 

prebranem kot počasnejši bralci, ki imajo težave z dekodiranjem. Bralci, ki imajo težave z 

dekodiranjem, iščejo pomen in bistvo v povedi, medtem ko izurjeni bralci to počnejo v 

celotnem besedilu, kar pa spet vodi do boljšega razumevanja. S. Kolić Vehovec in 

Bajšanski (2003) sta ugotovila, da je pri učencih tretjega razreda hitrost dekodiranja 

pomemben prediktor bralnega razumevanja, a se njegova pomembnost z leti šolanja 

zmanjšuje. Besednjak učencev, ki je, izhajajoč iz empiričnih študij, eden od 

najpomembnejših prediktorjev bralnega razumevanja, v naši raziskavi nismo merili.  

 

Sicer so učenci s slabšim bralnim razumevanjem, ki so bili vključeni v naše testiranje, kar 

90 % vsega časa za učenje porabili za branje besednega dela učnega gradiva in le 10 % 

časa za pregled slik in grafičnega prikaza. Učenci s povprečnim razumevanjem so 

namenili branju besednega dela učnega gradiva slabih 83 % vsega časa pri učenju in 

dobrih 17 % časa pregledu slik in grafičnega prikaza; medtem pa so učenci, ki so dobro 

razumeli prebrano, namenili pregledu slik in grafičnemu prikazu kar 21 % vsega časa 

učenja. Zaključimo lahko, da učenci dosežejo boljše bralno razumevanje s kombinirano 

uporabo strategij za predelavo pisnih in slikovnih prikazov. 
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Zaporedje branja posameznih delov besedila pri vseh treh kategorijah učencev 

prikazujemo tudi slikovno (slika 10, slika 11, slika 12). 

 

 
Slika 10: Zaporedje pogledov pri učno manj uspešnih učencih. 

 

 
Slika 11: Zaporedje pogledov pri učno povprečnih učencih. 

 

 
Slika 12: Zaporedje pogledov pri učno zelo uspešnih učencih. 

                                                                                                                                 

                                                                                                                              Legenda: 

                                                                                                                                                                                                                                                           

  
 

Pri vseh uspešnih učencih smo zasledili podoben zaznavni sistem, tj. sistem pogledov. Ne 

glede na to, ali so najprej pregledali slike ali pričeli z branjem besedila, besedila kot 

vsebinske celote niso prekinjali. Vsebinsko so se prebrani deli besedila povezovali in 

navezovali eden na drugega. Tudi če so slike pogledali med besedilom, so se te 

navezovale na prebrano. V učbeniku je uporabljen stolpični zapis, ki so ga uspešni učenci 

poznali in pravilno uporabljali. Vedeli so, kje je zapisan povzetek in ga niso »mešali« z 

ostalim besedilom. Med učenjem so prebrali vse dele učnega gradiva in ničesar niso 

izpustili. Ko so končali z branjem, so se na že prebrano večkrat vračali: na hitro so 

preleteli snov še enkrat, večkrat pregledali grafične zapise, ponovno prebrali odebeljene 

besede in povzetek. Eden od učencev je tudi sproti delal zapiske. 
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Zaporednost branja pri učno povprečnih učencih je bila zelo raznolika in težko govorimo 

o nekem enotnem vzorcu. Eden od učencev (fant 4) je pričel učenje s hitrim pregledom 

slik na prvi strani in nato z manj natančnim branjem uvoda ter smiselno nadaljeval z 

branjem besedila. Po branju povzetka je pogledal še shemo Lastnosti snovi. Podobno kot 

ta učenec sta dve učenki smiselno sledili zapisu besedila in ga kombinirali s slikami, uvod 

sta prebrali na koncu, tik pred povzetkom. Ena od učenk (dekle 2) je začela z branjem, ne 

da bi prebrala uvod in naslov, nato smiselno nadaljevala z branjem besedila in povzetka. 

Na koncu je na hitro pregledala grafični prikaz, prebrala uvod in pogledala slike. Pri njej 

smo opazili, da ji je koncentracija na branje v drugi polovici učenja močno padla. Pogledi 

med učenjem so ji begali še na druge objekte v bližini, postala je manj natančna, zaznave 

so bile hitre, sunkovite in begajoče. 

 

Tudi zaznavni sistem branja pri učno manj uspešnih učencih je bil zelo raznolik. Ena od 

učenk je npr. začela z branjem besedila in se nato vračala nazaj na to, česar še ni prebrala, 

pri tem je spustila uvod in ga prebrala na koncu prve strani, po pregledu slikovnega dela. 

Med besedilo je vmešala tudi povzetek in končala s pregledom ostalih slik in grafičnega 

prikaza. Druga učenka (dekle 4) te skupine je na začetku spustila uvod in naslov, sicer je 

smiselno kombinirala besedni del z grafičnim in slikovnimi prikazi. Na koncu je učno 

gradivo ponovno preletela, pregledala odebeljene besede, ponovno na hitro preletela slike 

in pregledala povzetek. Kljub temu da lahko rečemo, da je pri učenju uporabila kar nekaj 

različnih učnih strategij, pri odgovarjanju na vprašanja spraševalca ni bila uspešna. 

Nadaljnja dva učenca sta na začetku spustila uvod in naslov ter nato smiselno nadaljevala 

z branjem. Oba sta v drugem delu učenja zaznala povzetek, nista pa ga prebrala, in 

pregledala grafični prikaz. Na ostale slike in prikaze nista bila pozorna. Eden od učencev 

(fant 3) je prebral samo besedni del učnega gradiva, brez da bi pred tem prebral uvod, 

vseh ostalih delov učne snovi pa ni pogledal. To je bil tudi edini učenec, ki je med testom 

učno gradivo bral na glas. 

 

Zaključimo lahko, da učno povprečni in učno manj uspešni učenci uporabljajo posamezne 

strategije, vendar jih pri predelavi učne snovi ne kombinirajo v pravem zaporedju. 

 

Število očesnih zaznav (fiksacij) 

 

Število očesnih zaznav (fiksacij), ki so jih naredili posamezni učenci v času učenja iz 

učbenika glede na uspešnost, je predstavljeno v tabeli 34. 

 
Tabela 34: Število fiksacij glede na učno uspešnost. 

Število fiksacij x̄ SD t p 

Učno manj uspešni 

učenci 
765,2 187,23 

3,06 0,097 
Učno povprečni učenci 480,0 88,43 

Učno uspešni učenci 648,3 266,64 

Opombe: x̄ – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; t – t-test; p – pomembnost. 

 

Ko smo povprečno število fiksacij primerjali glede na uspeh učenca, smo opazili, da so 

med učenjem v povprečju najmanj fiksacij naredili učno povprečni učenci, in sicer 480. V 

povprečju 765 fiksacij so med učenjem naredili učno manj uspešni učenci, medtem ko so 

učno uspešni učenci v povprečju naredili 648 fiksacij. Če upoštevamo povprečen čas 

učenja učno uspešnih učencev, so za učenje potrebovali več časa kot učno povprečni 

učenci in manj časa kot učno manj uspešni učenci, kar lahko povežemo tudi s povprečnim 
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številom fiksacij učno uspešnih učencev v primerjavi z učno manj uspešnimi učenci in 

povprečnimi učenci. Število fiksacij se pri učno uspešnih učencih poveča zaradi večje 

uporabe aktivnih strategij po branju. Učno uspešni učenci naredijo več fiksacij tudi na 

slikah/fotografijah in ne samo na besedilu, ki je slikam/fotografijam dodan, kot povprečni 

učenci, ti pa naredijo več fiksacij na slikah/fotografijah kot učno manj uspešni učenci. 

 

S pomočjo analize posnetkov in časa postankov smo prišli do zaključkov, da imajo tako 

povprečni kot učno uspešni učenci v šestem razredu že dobro usvojeno tehniko branja. 

Njihovo branje je tekoče in dovolj hitro. Razlike pri učnem dosežku kažejo, da učno 

uspešni učenci, v primerjavi s povprečnimi, po učenju več časa namenijo sistematični 

uporabi učnih strategij: ponovno preletijo/preberejo besedilo, povzetek, odebeljene 

besede in pregledajo slike in grafične zapise. Čas učno povprečnih učencev, ki ga 

porabijo za delo z delovnim gradivom je sicer krajši, uporaba strategij pa manj 

sistematična, z očmi »begajo« po besedilu, ne ustavljajo se na ključnih delih besedila ali 

ključnih besedah. Fiksacije naredijo na besedilu ob sliki/fotografiji in manj na 

sliki/fotografiji sami. Nekoliko več fiksacij na slikah naredijo učno uspešni učenci, 

vendar je razlika majhna. Še več fiksacij na besedila, ki so ob slikah/fotografijah, kot 

učno uspešni in povprečni učenci naredijo učno manj uspešni učenci. Osredinjeni so na 

besedilo ob sliki, same slike pa pogosto sploh ne pogledajo. Za vse tri skupine velja, da si 

slike/fotografije premalo natančno pogledajo in so osredotočeni predvsem na besedilo, ki 

je dodano slikovnemu delu, kar dokazuje tudi raziskava S. Starc (2011). 

 

S toplotno obdelano sliko (slika 13) predstavljamo »branje« vseh testirancev. Dalj časa 

trajajoče oz. večkratne fiksacije so obarvane z odtenki oranžne in rdeče barve, sicer pa 

zeleno. Mesta, kjer fiksacij ni oz. jih je manj, so nepobarvana. 

 

 

 
Slika 13: Prikaz branja z očesnim sledilcem za vse učence. 

 

S pomočjo slike lahko potrdimo, da nihče od učencev ni prebral naslova učne snovi, ki je 

zapisan levo zgoraj, v zelenem pravokotniku. Učenci so tudi sicer hitreje in manj 

natančno prebrali druge naslove. Večja koncentracija fiksacij je bila pri daljših odstavkih 

in pri povzetku. Zanimivo je, da so manj brane tudi končne besede oz. besedne zveze 

posameznih vrstic.  
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Ko smo branje preverjali s posnetki branja za vsakega posameznika, smo ugotovili, da so 

to tipični vzorci slabših bralcev, ki berejo počasi, se vračajo na že prebrane besede, delajo 

postanke in na nekaterih mestih besede ali besedne zveze kar preskočijo. Samo eden od 

učencev je pri učenju učno gradivo bral glasno. Opazimo tudi, da učenci več fiksacij 

naredijo ob besedilu ob sliki kot na sami sliki (fotografiji). To potrjuje tudi raziskava S. 

Starc (2011), ki opozarja, da večina dijakov razume kot besedilo le verbalni del, slikovni 

del pa kot nekaj izven njega ali za zraven, in zato iščejo vsebino besedila le v besednem 

delu učnega gradiva. 

 

Odgovori učencev na vprašanja 

 

Po učenju iz učbenika smo učencem zastavili vprašanja treh težavnostnih ravni (nižje 

ravni, srednje ravni in višje ravni). Učenci so si pri odgovarjanju na vprašanja lahko 

pomagali z učbenikom. V nadaljevanju bomo predstavili značilne »poglede« (toplotno 

obdelane slike) pri odgovarjanju na tri vprašanja posameznih težavnostnih ravni za vse 

učence. Razlago bomo podkrepili z rezultati, ki smo jih dobili  s posnetki učenja. 

 

Odgovori na vprašanje nižje ravni »Kaj je izolator?« 

 

Na vprašanje nižje ravni je pravilno odgovorilo devet testirancev (75,0 %), od tega   štiri 

dekleta in pet fantov. Pri tem moramo upoštevati, da si štirje učenci (44,4 %), ki so na 

vprašanje odgovorili pravilno, pri odgovoru niso pomagali z učbenikom, čeprav so med 

odgovarjanjem pogledovali po straneh. Pet učencev (55,6 %) je odgovor poiskalo v 

učbeniku. Najprej so določili približno lokacijo, kjer naj bi bil odgovor zapisan, z 

intenzivnejšim pregledom pa so določili točno mesto odgovora. Trije učenci od teh so 

imeli pri iskanju odgovora več težav, potrebovali so dalj časa, da so našli odgovor. 

Njihovi pogledi so begali po straneh, odgovor so iskali po vseh delih učnega gradiva. Ko 

smo primerjali njihove nadaljnje odgovore in uspešnost rešenega testa, smo ugotovili, da 

je šlo za učno manj uspešne učence. Spodnja slika (slika 14) prikazuje poglede pri 

vprašanju »Kaj je izolator?« za vse učence, mesto odgovora pa je obrobljeno z rdečo.  

 

 
Slika 14: Pogledi učencev pri odgovoru na vprašanje Kaj je izolator? 
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Odgovori na vprašanje srednje ravni »Od česa je odvisna gostota snovi?« 

 

Na vprašanje srednje ravni je pravilno in brez pomoči odgovorilo šest učencev (50,0 %), 

med temi tri dekleta in trije fantje. Ti učenci so sicer pogledovali po učbeniku, vendar 

smo opazili, da razumejo zgradbo snovi. Povedali so pravilen odgovor in ga tudi 

utemeljili. Ko smo jih vprašali, kje v učbeniku so to prebrali, so nam pokazali mesta, kjer 

piše o gostoti snovi. Četrtina učencev na vprašanje ni pravilno odgovorila kljub dodatnim 

vprašanjem spraševalca. Ti učenci so pogledovali po delih strani in iskali odgovor na 

različnih učnih delih. Zanimivo nam je bilo, da se niso osredotočili na iskanje po 

naslovih, ampak so iskali odgovor manj sistematično. Ena učenka je po zelo kratkem času 

rekla, da odgovora ne ve. Ostala četrtina učencev je za odgovor potrebovala pomoč 

spraševalca, ki jih je do odgovora vodil s pomočjo vprašanj. Slika 15 prikazuje poglede 

pri vprašanju »Od česa je odvisna gostota snovi?« za vse učence. Mesti, kjer so učenci 

lahko našli odgovor, sta obrobljeni z rdečo. 

 

 
Slika 15: Pogledi učencev pri odgovoru na vprašanje Od česa je odvisna gostota snovi? 

 

Na vprašanje višje ravni je pravilno odgovorilo pet učencev (41,7 %), dve dekleti in trije 

fantje. Ti učenci pri odgovoru na vprašanje niso potrebovali učbenika (dva sta vprašanje 

ocenila kot zelo lahko). Pri tem je na to vprašanje pravilno odgovoril le eden, sicer učno 

manj uspešen učenec. Štirje učenci (33,3 %) so dokaj hitro našli mesto, kjer je v učbeniku 

zapisano o kompasu in magnetni igli, vendar niso znali povezati znanj, da igla ne bi smela 

biti kovinska, če ne želimo, da bi se vedno obrnila proti severu. Četrtina učencev je v 

učbeniku iskala mesto odgovora, ker pa ga niso našli, so odgovorili z »ne vem«. Opazimo 

lahko, da večino odgovorov učenci iščejo med besedilom. Slika 16 prikazuje poglede ob 

vprašanju »Iz česa bi morala biti igla v kompasu, da se ne bi vedno obrnila proti severu?«. 

V besedilu je zapisano, da je igla v kompasu magnetna in se vedno obrne proti severu. 

Točnega odgovora učenci niso mogli prebrati kar iz besedila, vendar so morali znanja 

med seboj povezati. Mesto tega besedila je obrobljeno z rdečo. 
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Slika 16: Pogledi učencev pri odgovoru na vprašanje Iz česa bi morala biti igla v kompasu, da se 

ne bi vedno obrnila proti severu? 

 

Ker ves čas poudarjamo velike razlike v zaznavnih značilnostih branja pri učencih, v 

nadaljevanju predstavljamo dve študiji primera. S primerjavo značilnosti branja teh dveh 

učencev želimo opozoriti na interindividualne razlike med učenci v procesu učenja. 

 
Tabela 35: Primerjava dveh učencev pri učenju iz učbenika. 

 Fant 3 Fant 5 

Čas učenja (sek) 306 321 

Čas učenja besednega dela (sek) 305 257 

Čas učenja grafičnega dela in slik (sek) 1 64 

Število očesnih zaznav (N) 853 844 

Opombe: sek – čas učenja v sekundah; N – število zaznav.  

 

Glede na zgornjo tabelo bi pričakovali, da bomo govorili o dveh učencih, ki sta si v 

uporabi bralnih učnih strategij podobna. Njun čas učenja iz učbenika je približno enak, 

približno enako količino časa sta porabila za učenje besednega dela učnega gradiva, 

število fiksacij v besedilu je zelo podobno. S konkretno analizo očesnih zaznav in na 

podlagi opravljenega testa bralnega razumevanja besedila pa lahko potrdimo, da 

govorimo o dveh učencih, ki različno uspešno uporabljata bralne učne strategije. 

 

 
Slika 17: Zaporedje pogledov branja besedila pri fantih 3 in 5. 

 

Fant 3 je prebral le besedni del učnega gradiva, bral je glasno, počasi in manj tekoče. 

Besedni del učnega gradiva je bral sistematično in v smiselnem vrstnem redu. To 

poudarjamo zato, ker je besedilo v učbeniku zapisano stolpično in mora zaporednost 

posameznih delov učenec med branjem upoštevati. Učenec ni prebral oz. pogledal 

nobenega slikovnega ali grafičnega zapisa. Ob koncu je zaznal uvod, vendar ga ni prebral, 

slika 17.  Po končanem branju besednega dela, je učenec končal z učenjem iz učbenika. 

Na testu razumevanja prebranega, ki je sledil učenju, je dosegel štiri točke od šestnajstih. 

Dve točki je dobil pri vprašanjih nižje ravni, eno točko pri vprašanju srednje ravni, in eno 
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točko pri vprašanju višje ravni. Delno pravilno je odgovoril na vprašanje, ki se je 

nanašalo na primerjavo, učenec pa je nanj odgovoril na podlagi izkušenj. Ko smo želeli 

izvedeti, kje v učbeniku, bi lahko našel odgovor, mesta ni znal pokazati. Po končanem 

testu je učenec ocenil učno snov kot težko in poročal, da se je hitro privadil na očala za 

branje. 

 

Fant 5 je učno gradivo bral tiho. S pomočjo analize posnetkov očesnih zaznav smo 

ugotovili, da je učenec bral besedilo razmeroma hitro in tekoče. Pričel je z branjem 

uvoda, nadaljeval sistematično in v smiselnem vrstnem redu. Pri tem se je najprej 

osredotočil na branje leve strani učbenika, nato pa še desne strani, slika 17. Med učenjem 

si je učenec delal zapiske in po končanem pregledu besedilo večkrat preletel, se vračal na 

že prebrano, primerjal prebrano z zapiski in jih dopolnjeval. Pri tem je učenec pregledal 

tudi grafične in slikovne zapise, ki so dodani besednemu delu učnega gradiva. Iz slike 20 

je razvidno, da se ni osredotočil le na besedilo ob slikah, kot to stori večina učencev, 

temveč tudi na samo sliko oz. fotografijo. Pri testu bralnega razumevanja je bil učenec 

zelo uspešen in ga je rešil stoodstotno pravilno. Pri odgovarjanju na vprašanja si pogosto 

ni pomagal z učbenikom. Večkrat je odgovor poiskal v učbeniku, če je šlo za vprašanja 

višje ravni (primerjanje, sintetiziranje) ali pa se je odgovor navezoval na slikovni ali 

grafični del učnega gradiva. Po končanem testu bralnega razumevanja je učno snov ocenil 

kot zelo lahko, za bralna očala pa poročal, da so ga nekaj časa motila pri branju. 

 

 
Slika 18: Fant 3 (toplotna slika učenja). 

 
Slika 19: Fant 5 (toplotna slika učenja). 

 

 
Slika 20: Fant 3 (fiksacije pogledov med 

učenjem). 

 

 
Slika 21: Fant 5 (fiksacije pogledov med 

učenjem). 
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Zaključimo lahko, da naši rezultati podpirajo ugotovitve drugih raziskav (Peklaj in 

Pečjak, 2002), ki poročajo, da se učno bolj uspešni dijaki bolj zavedajo pomena učnih 

strategij in imajo več znanja o tem, kdaj in kje jih uporabiti, da uporabljajo tudi več 

strategij, večkrat evalvirajo dosežene cilje in imajo višji občutek lastne učinkovitosti.  

Podobno tudi Biemiller s sodelavci (1998) poroča, da učno bolj uspešni učenci pogosteje 

uporabljajo samoregulacijske strategije kot učno manj uspešni učenci; kar  se je pokazalo 

tudi na primeru naših rezultatov. Zimmerman in Martinez-Pons (1990) poročata o 

pogostejši uporabi organizacijskih in transformacijskih učnih strategij in strategij 

pregledovanja zapiskov. Pri nadarjenih učencih poročata o pogostejšem samospremljanju 

in iskanju vrstniške pomoči. Tudi raziskava B. Marentič Požarnik (1980) kaže, da se 

razlike med učno uspešnimi in manj uspešnimi učenci pojavljajo v tem, da morajo učno 

manj uspešni učenci večkrat prebrati snov, da jo razumejo, da imajo težave pri samostojni 

obnovi prebranega besedila in občasno pri iskanju bistva iz besedila, hkrati pogosteje 

mehanično ponavljajo snov. Za uspešne učence pa je značilno, da si že pred branjem 

postavljajo vprašanja v zvezi s snovjo, redno primerjajo novo snov z že znano ter si 

pomembno pogosteje kot neuspešni poskušajo pojasniti pomen novih neznanih besed. 

Raziskava S. Kolić Vehovec idr. (2008) poroča o srednje močni povezanosti med bralnim 

razumevanjem in učnim uspehom učencev ter poudarja, da se učenci četrtih razredov le 

redko učijo samostojno s pomočjo učbenikov, ob čemer bi se lahko urili v strategijah za 

boljše razumevanje. Raziskava predpostavlja, da bi bila povezava med bralnim 

razumevanjem in ocenami v višjih razredih osnovne šole, ko je več samostojnega učenja, 

torej tudi večja uporaba bralnih učnih strategij, višja oz. bi bralno razumevanje bolj 

vplivalo na splošni uspeh posameznika. Učno uspešni učenci, ne glede na spol, tudi bolje 

razumejo prebrano, neodvisno od tega, za katero vrsto besedila gre. Hkrati je 

metakognitivno znanje pomemben prediktor bralnega razumevanja na različnih razvojnih 

stopnjah (prav tam).  K. Ablard in R. Lipschultz (1998) sta ugotovili, da se tudi skupina 

učno uspešnih zelo razlikuje v uporabi samoregulativnih učnih strategij in opozarjata na 

to, da lahko učno uspešni učenci tako avtomatsko uporabljajo učne strategije, da se 

njihove uporabe sploh ne zavedajo. Ker je naša raziskava osnovana na samoocenah 

sodelujočih učencev, je povsem možno, da nekateri učenci niso poročali točno o uporabi 

strategij med branjem in po njem, ker se njihove uporabe niti ne zavedajo, ne pa zato, ker 

jih dejansko ne bi uporabljali. Tako nas ne presenečajo rezultati raziskave S. Pečjak in K. 

Košir (2003), ki so pokazali, da med učno bolj in učno manj uspešnimi učenci ni 

pomembnih razlik v uporabi učnih strategij. Vsebinska analiza posameznih postavk med 

učno manj uspešnimi in učno uspešnimi učenci pa tudi v njuni raziskavi pokaže določene 

razlike v strategijah, ki jih učenci uporabljajo.  

 

Zato hipotezo 5, da učno uspešnejši učenci pogosteje uporabljajo bralne učne strategije 

kot učno manj uspešni, lahko potrdimo. Še posebej bi izpostavili, da naši rezultati 

toplotnih slik pri učenju kažejo, da učno uspešnejši učenci pogosteje kot učno maj uspešni 

učenci uporabljajo strategije pred branjem ter da po branju aktivneje predelujejo 

(ponavljajo) učno snov. 
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Hipoteza 6: V interesu za branje nasploh in za branje v socialnem okolju se 

pojavljajo razlike med učenci glede na spol. 

 

Razlike v interesu za branje nasploh in branje v socialnem okolju med dekleti in fanti ter 

pomembnost razlik med njimi so prikazane v tabeli 36.  

 
Tabela 36: Osnovni statistični parametri in rezultati spremenljivke interesa za branje glede na 

spol učencev. 

Interes za branje x̄ SD t p 

Dekleta 3,58 0,61 
3,67 0,000 

Fantje 3,18 0,78 

Opombe: x̄ – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; t – t-test; p – pomembnost. 

 

Iz rezultatov, prikazanih v tabeli 36, je razvidno, da obstajajo statistično pomembne 

razlike v interesu za branje nasploh in branju v socialnem kontekstu glede na spol 

učencev. Dekleta imajo večji interes za branje nasploh, posamezne postavke pa kažejo, da 

dekleta pogosteje kot fantje berejo svojemu bratu, sestri ali komu drugemu (t = 4,11; df = 

150; p = 0,000), pogosteje kot fantom jim prijatelji rečejo, da dobro berejo (t = 2,03; df = 

150; p = 0,047), menijo, da se z branjem veliko naučijo (t = 2,92; df = 164; p = 0,004), 

včasih berejo svojim domačim (t = 2,20; df = 164; p = 0,029), rajši kot fantje si s 

prijatelji izmenjujejo knjige ali revije (t = 2,66; df = 164; p = 0,009), pogosteje kot 

fantom jim starši rečejo, da dobro berejo (t = 2,12 ; df = 164; p = 0,043), s prijatelji se 

pogovarjajo o tem, kar berejo (t = 3,88; df = 164 ; p = 0,000), rajši kot fantje pomagajo 

sošolcem pri šolskem branju (t = 3,27; df = 164; p = 0,001) in v primerjavi z drugimi 

stvarmi v šoli poročajo, da jim gre branje najbolje (t = 2,17; df = 164; p = 0,322).  

 

N. Bucik (2005) je v raziskavi, v kateri je preučevala interes za branje pri pet- in 

šestletnih otrocih, ugotovila, da že pri tej starosti obstajajo pomembne razlike v interesu 

za branje glede na spol otroka. Deklice po mamini in lastni oceni izkazujejo višji interes 

za branje kot dečki. Nekateri avtorji (Kush in Watkins, 1996; McKenna idr., 1995; 

Millard, 1994) poudarjajo, da bi pri dečkih morali spodbujati interes za branje, še posebej 

pri tistih, ki vstopajo v šolo s slabšim odnosom do branja. Hkrati so ugotovili, da razlike 

med spoloma z leti šolanja še naraščajo v prid dekletom. Hkrati McKenna (2001) 

ugotavlja, da učinek spola ni posledica večje bralne sposobnosti deklet, temveč gre za 

pomemben učinek kulturnih pričakovanj. Wigfield in Guthrie (1997) ter Baker in 

Wigfield (1999) so ugotovili, da dekleta kažejo večjo motiviranost za branje. Številne 

študije kažejo, da bralni interes posredno deluje na bralno učinkovitost (Hidi, 2001).  

 

Tudi v mednarodnih raziskavah PISA (OECD, 2010, 2013) je analiza razlik med spoloma 

pokazala, da so dekleta veliko bolj kot fantje zavzeta za branje. Višji bralni interes 

pomeni višjo koncentracijo pri branju in sočasno uporabo strategij za globlje procesiranje 

informacij, kar vodi k boljšemu razumevanju besedila. Na ravni vedenja se to kaže tako, 

da dekleta v prostem času več berejo, berejo več raznolikih gradiv, posledično imajo več 

splošnega predznanja, kar povečuje njihovo zmožnost globljega razmišljanja o prebranem 

in vrednotenja prebranega. Rezultati poročajo o velikih razlikah med spoloma v dosežkih 

pri branju. Najvišje bralne kompetence izkazujejo pretežno učenke. Analiza podatkov 

nakazuje, da lahko to razliko v dosežkih pripišemo tudi večjemu vključevanju deklet v 

branje, da dekleta berejo več različnih gradiv in imajo naraščajočo naravnanost, da 

uporabljajo tako šolske kot javne knjižnice. Pomembne razlike med spoloma pri odnosu 

do branja so pokazali tudi rezultati raziskave PIRLS (Mullis idr., 2012; Pečjak, 2011). 
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Dekleta kažejo pomembno boljši odnos do branja kot fantje in tudi pogosteje berejo v 

prostem času. Nekateri avtorji (Guzzetti, 2002; Bucik, 2005; Jamnik in Perko, 2003) 

poudarjajo, kako pomembno je že v zgodnjem otroštvu poskrbeti za raznoliko bralno 

gradivo. Fantom je veliko bolj kot branje dolgih romanov in razpravljanje o njih všeč 

branje revij, ki govorijo o športu, elektroniki, branje na internetu. Tudi raziskava  S. 

Pečjak idr. (2006) je pokazala, da dekleta izkazujejo višji bralni interes ter v primerjavi s 

fanti pojmujejo branje kot bolj pomembno. Dekleta bolj kot fante spodbudi k branju, če 

vedo, da se bodo o prebrani vsebini lahko pogovorile s sošolci, prijatelji. Enako raziskava 

S. Pečjak in N. Bucik (2004) poroča, da se kažejo pomembne razlike v bralni motivaciji 

med dekleti in fanti, ne glede na starost učencev. Tudi raziskava S. Kolić Vehovec idr., 

(2008) poroča o velikih razlikah med spoloma pri motivacijskih in emocionalnih 

spremenljivkah. Dekleta izražajo pomembno višji interes za branje, se pomembno bolje 

počutijo ob branju za razvedrilo, izkazujejo boljše počutje ob branju za šolo oz. učenje in 

se počutijo bolj kompetentne za branje kot fantje. Raziskava poroča, da če učencem 

vsebina vzbudi interes, jih pritegne in se ob njej zaradi različnih razlogov dobro počutijo, 

potem uporabljajo pri učenju kognitivne mehanizme (strategije za izboljšanje 

razumevanja), sicer ne. Zaradi manjšega interesa fantje manj berejo kot dekleta in 

posledično vse bolj zaostajajo za njimi. Raziskave tako potrjujejo, da je interes za branje 

bistveno višji pri dekletih v vseh razvojnih obdobjih (Artlet, Schiefele in Schneider, 2001; 

Hidi, 2001; Pečjak, 1999; Pečjak idr., 2006; Schiefele, 2001) ter da je dobro počutje pri 

branju tisti dejavnik, ki med seboj najbolj ločuje dekleta in fante. Velika razlika v korist 

deklet pri počutju ob branju je zelo povezana z interesom za branje. Dobro počutje ob 

branju je vzrok, da se dekleta vedno znova vračajo k branju in da zatopljenost v branje 

vodi do dolgotrajnih bralnih procesov (Wigfield in Guthrie, 1997).  

 

Hipotezo 6, da se v interesu za branje nasploh in za branje v socialnem okolju pojavljajo 

razlike med učenci glede na spol, lahko potrdimo. Izkazalo se je, da dekleta izkazujejo 

višji bralni interes v primerjavi s fanti. 

 

Hipoteza 7: Učno uspešnejši učenci kažejo večji interes za branje nasploh in za 

branje v socialnem okolju. 

 

Razlike v interesu za branje nasploh in branje v socialnem okolju med učno uspešnimi 

učenci in učno manj uspešnimi učenci ter pomembnost razlik med njimi so prikazane v 

tabeli 37.  

 
Tabela 37: Osnovni statistični parametri in rezultati za spremenljivko interesa za branje glede na 

učno uspešnost učencev. 
 x̄ SD T p 

Interes za branje     

Učno manj uspešni učenci* 3,23 0,76 
2,29 0,023 

Učno uspešni učenci* 3,49 0,69 

Opombe: x̄ – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; t – t-test; p – pomembnost; * – učno 

manj uspešni so učenci, katerih povprečna ocena pri naravoslovju in geografiji je od 1 do 3,99, 

učno uspešni pa učenci s povprečno oceno od 4 do 5. 

 

Iz rezultatov, prikazanih v tabeli 37, je razvidno, da obstajajo statistično pomembne 

razlike v interesu za branje nasploh in branje v socialnem kontekstu glede na učno 

uspešnost učencev. Učno uspešni učenci imajo večji interes za branje nasploh, posamezne 

postavke pa kažejo, da učno uspešni učenci bolj kot učno manj uspešni učenci poročajo o 

tem, da berejo zato, da se naučijo kaj novega o stvareh, ki jih zanimajo (t = 2,29; df = 
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164 ; p = 0,021), menijo, da se z branjem veliko naučijo (t = 3,19; df = 164; p = 0,002), 

domače naloge pri branju naredijo tako, kot želi učiteljica (t = 2,18; df = 164 ; p = 

0,029), da jim prijatelji včasih rečejo, da so dobri bralci (t = 2,19; df = 164; p = 0,032), 

in v primerjavi z drugimi stvarmi v šoli menijo, da jim gre branje najbolje (t = 2,57; df = 

149; p = 0,012). 

 

Tudi številne druge raziskave poročajo o povezanosti bralne motivacije z učno 

uspešnostjo (Baker in Wigfield, 1999; Pečjak idr., 2006; Pečjak in Bucik, 2004; Wigfiled 

in Guthrie, 1997). Rezultati raziskav kažejo, da dobri bralci kažejo najvišji bralni interes 

za branje in pojmujejo branje kot zelo pomembno, medtem ko slabi bralci kažejo 

pomembno nižji bralni interes in pojmujejo branje kot manj pomembno. Guthrie idr. 

(1999) poudarja, da učenci bolje razumejo temo, ki jih zanima, in zato je nujno potrebno 

upoštevati učenčev interes, ki ga lahko dosežemo z dajanjem možnosti izbire učencu. Če 

jih naloga in branje zanimata, branje učenci sprejmejo kot sredstvo za doseganje svojih 

ciljev in kot užitek. Tako upoštevanje posameznikovega interesa vpliva tako na užitek 

doživljanja kot na vključenost v nalogo in na vrednotenje same naloge. Če učenec ni 

motiviran za branje, se izogiba učnim situacijam, v katerih se je potrebno učiti s pomočjo 

branja. Rezultati PISA (OECD, 2010, 2013) poudarjajo pomembnost bralne motivacije za 

učno uspešnost in kažejo, da so bolj motivirani in zavzeti bralci dosegali višje učne 

rezultate kot manj zavzeti bralci. O pozitivni povezanosti med bralno zavzetostjo 

(interesom) in bralnimi dosežki učencev, pričajo tudi nekatere domače raziskave. Tako 

sta S. Pečjak in N. Bucik (2004) pri učencih sedmega in osmega razreda pokazali, da 

imajo bralno bolj uspešni učenci višje izražene vse motivacijske dimenzije – interes za 

branje, ki se kaže skozi branje za uživanje; kompetentnost za branje in prepričanje o 

pomembnosti branja. S. Pečjak in K. Košir (2008) sta pri učencih sedmega in osmega 

razreda osnovne šole dokazali, da sta meri bralnega vedenja, pogostost in dolžina branja, 

dobra kazalnika zavzetosti za branje, saj se pomembno povezujeta z vsemi motivacijskimi 

dimenzijami. Ugotovili sta, da je imela skupina učencev, ki so brali bolj pogosto in daljši 

čas, bolj izrazito notranjo motivacijo in večjo kompetentnost za branje kot skupina 

učencev, ki je brala redkeje in krajši čas oz. sploh ni brala (Pečjak, 2011).  Poleg tega 

raziskave kažejo, da imajo učenci, ki samoregulacijsko pristopajo k učenju, boljše 

dosežke in so bolj zadovoljni s svojim delom (Pintrich, 2000; Ryan in Deci, 2000). Ryan 

in Deci (2000) ugotavljata, da se posameznik bolj samoregulacijsko vede v kontekstih, ko 

je posameznik povezan z drugimi, ki pozitivno vrednotijo samoregulacijsko vedenje, ima 

možnost doživeti občutek kompetentnosti in ima podporo pri avtonomnem izbiranju med 

različnimi možnostmi. Na tem mestu bi poudarili, kako pomembno je zavedanje, da imajo 

učitelji in svetovalni delavci pomembno vlogo pri motiviranju učencev za uporabo 

bralnih učnih strategij: spodbujali naj bi vključevanje aktivnosti, ki spodbujajo razvoj 

samoregulacijskega učenja z namenom povečevanja uporabe specifičnih učnih strategij. 

To pa zahteva tudi večjo odprtost učitelja pri delu z besedili: dopuščanje možnosti izbire 

besedil za branje, nudenje različnih bralnih nalog, dopuščanje in spodbujanje različnih 

interpretacij besedil.   

 

Tako naša kot tuje raziskave potrjujejo, da učno uspešnejši učenci kažejo večji interes za 

branje nasploh in za branje v socialnem okolju, zato lahko hipotezo 7 potrdimo. 
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3.5.3 Hipoteze v zvezi z uporabo učbenika 
 

Hipoteza 8: Učenci, ki bralnim učnim strategijam pripisujejo večji pomen, tudi 

učbenik za učenje uporabljajo pogosteje.  

 

Povezanost pripisovanja pomena bralnim učnim strategijam in pogostost uporabe 

učbenika sta prikazani v tabeli 38.  
 

Tabela 38: Pearsonova korelacija med pripisovanjem pomena bralnim učnim strategijam in 

uporabo učbenika pri učenju. 
 N r p 

Povezanost 

pripisovanje pomena bralnim učnim strategijam in 

pogostost uporabe učbenika pri učenju.                         
166 0,30 0,000 

Opomba: N – število učencev; r – povezava med spremenljivkama; p – pomembnost. 

 

Rezultati kažejo, da obstaja srednja, ampak statistično pomembna povezanost med 

pripisovanjem pomena bralnim učnim strategijam in pogostostjo uporabe učbenika pri 

učenju. Učenci, ki pripisujejo bralnim učnim strategijam večji pomen, tudi učbenik, ne 

glede na to, ali ga uporabljajo iz lastne motivacije ali na pobudo učitelja ali staršev, 

uporabljajo pogosteje. 

 

Tudi raziskava S. Pečjak in K. Košir (2003) potrjuje to povezanost, saj ugotavlja enako: 

da učenci, ki pogosteje uporabljajo učbenik in zvezek, ne glede na motivacijo, pripisujejo 

učnim strategijam v procesu učenja večjo pomembnost. Enake rezultate potrjuje raziskava 

S. Pečjak in N. Bucik (2004). Avtorici sta ugotovili, da učenci, ki pripisujejo branju večji 

pomen, berejo pogosteje kot učenci, ki pojmujejo branje kot manj pomembno. Raziskava 

tudi potrjuje, da dobri bralci, ne glede na spol, pripisujejo branju večji pomen kot 

povprečni bralci oz. slabi bralci. Hkrati dokazujeta, da mlajši bralci, učenci tretjega 

razreda, pojmujejo branje kot bolj pomembno v primerjavi s sedmošolci. Ti rezultati so 

skladni z rezultati drugih študij, ki kažejo na to, da se zdi mlajšim učencem in dobrim 

bralcem bolj kot starejšim učencem in slabšim bralcem branje bolj pomembno (Marsh, 

1989; McKenna, 2001; Mullis idr., 2012; OECD, 2010, 2013; Pečjak, 1999; Wigfield in 

Guthrie, 1997). Pojmovanje pomembnosti branja pa posledično privede tudi do 

pogostejšega branja nasploh in tako tudi branja iz učbenikov. 

  

Na učenčevo prepričanje  o pomembnosti branja pa vpliva tudi okolje in prepričanja tega 

okolja v zvezi z branjem in s knjigami. Pomembno je, kako okolica učenca vrednoti 

branje in pomembnost knjig. Raziskave tudi kažejo na pomembnost bralnih izkušenj v 

predšolskem obdobju (Bucik, 2005; Grosman, 2004; McKenna, 2001; Mullis idr., 2012). 

Pozitivne bralne izkušnje v tem obdobju pozitivno vplivajo na pripisovanje pomena 

branju nasploh in tako seveda tudi branju iz učbenikov. Csikszentmihalyi (1991) 

poudarja, da če učenci ne bi imeli oblikovanih pozitivnih prepričanj in pričakovanj o 

branju, se učenci najverjetneje ne bi lotevali tako težkega opravila, kot je branje. Tudi on 

poudarja pomembnost bralnih izkušenj v predšolskem obdobju. Primanjkljaje teh izkušenj 

pa se da po njegovem mnenju nadoknaditi tudi pozneje v šoli, vendar mora biti učencem 

branje užitek in trud, ki se splača.  

 

Hipotezo 8, da učenci, ki bralnim učnim strategijam pripisujejo večji pomen, tudi 

pogosteje uporabljajo učbenik za učenje, potrdimo.  
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Hipoteza  9: Učenci, ki pogosteje uporabljajo bralne učne strategije, tudi učbenik za 

učenje uporabljajo pogosteje. 

 

Povezanost pogostosti uporabe bralnih učnih strategij in uporabe učbenika sta prikazani v 

tabeli 39.  
 

Tabela 39: Pearsonova korelacija med pogostostjo uporabe bralnih učnih strategij in uporabe 

učbenika pri učenju. 
 N r p 

Povezanost 

uporabe bralnih učnih strategij s pogostostjo uporabe 

učbenika pri učenju. 
166 0,48 0,000 

Opomba: N – število učencev; r – povezava med spremenljivkama; p – pomembnost. 

 

Rezultati kažejo, da obstaja srednja, statistično pomembna povezanost med pogostostjo 

uporabe bralnih učnih strategij in uporabo učbenika pri učenju. Učenci, ki pogosteje 

uporabljajo bralne učne strategije, ne glede na to, ali to počnejo iz lastne motivacije ali na 

pobudo učitelja oz. staršev, tudi učbenik pri učenju uporabljajo pogosteje.  

 

To potrjuje tudi raziskava S. Pečjak in K. Košir (2003), ki poroča, da učenci, ki pogosteje 

uporabljajo učbenik in zvezek, ne glede na motivacijo, uporabljajo v procesu učenja tudi 

več učnih strategij.  

 

Prav zaradi pomembnosti omenjenih povezav je potrebno učitelje ozaveščati o pomenu 

uporabe učnih strategij v procesu učenja, jih spodbujati, da v učni proces vključujejo 

učbenike ter učence opremljajo z znanjem o učnih strategijah, ki jih bodo lahko 

uporabljali pri samostojnem učenju. Proces ozaveščanja se lahko prične s posnetkom 

stanja, katere strategije učenci sploh uporabljajo v procesu učenja, nato pa z urjenjem 

učencev v uporabi posamezne učne strategije. Proces urjenja poteka tako, da učitelj 

učencem predstavi in razloži določeno strategijo, nato jo modelira (pokaže uporabo 

strategije na primeru učenja snovi iz učbenika) in postopno prepušča iniciativo pri 

uporabi strategije učencem. Zavedati se moramo, da taka predstavitev učne strategije 

samo na začetku šolskega leta ne zadostuje, saj je potrebno strategijo in tudi delo z 

učbenikom sistematično uriti. Pomembno je, da učitelj učencem pokaže tudi, v katerih 

okoliščinah je smiselna uporaba določene strategije pri konkretnih učnih snoveh iz 

učbenika, med celotnim šolskim letom. Ker učitelji pogosto ugotavljajo nesposobnost 

učencev za samostojno učenje iz učnih gradiv, si lahko pomagajo in tako načrtujejo delo 

v razredu s programi za razvijanje samoregulacijskih učnih spretnosti (Pressley idr., 1990; 

Zimmerman, 1998; Weinstein in Hume, 1998; Pečjak in Gradišar, 2012). Na tem mestu bi 

poudarili tudi nalogo učiteljev. Pomembno je, da učencem ponudijo primerno in ustrezno 

bralno gradivo, ki naj za učence ne bo prezahtevno ter je za učence zanimivo. 

Csikszentmihalyi (1991) meni, da mora vsak bralec branje doživeti kot pozitivno 

izkušnjo, česar pa ne more, če gre za preveliko razliko med njegovo bralno nalogo, 

njegovimi sposobnostmi in interesom učenca. 

 

Hipotezo 9, da učenci, ki pogosteje uporabljajo bralne učne strategije, pogosteje 

uporabljajo tudi učbenik pri učenju, lahko potrdimo. 
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Hipoteza 10: Učenci z večjim interesom za branje pri učenju pogosteje uporabljajo 

učbenik. 

 

Povezanost interesa za branje s pogostostjo uporabe učbenika je prikazana v tabeli 40.  
 

Tabela 40: Pearsonova korelacija med interesom za branje in pogostostjo uporabe učbenika pri 

učenju. 
 N r p 

Povezanost 

interesa za branje in pogostosti uporabe učbenika.                  166 0,39 0,000 

Opomba: N – število učencev; r – povezava med spremenljivkama; p – pomembnost. 

 

Rezultati kažejo, da obstaja srednja, statistično pomembna povezanost učenčevega 

interesa za branje s pogostostjo uporabe učbenika pri učenju. Učenci, ki izkazujejo večji 

interes za branje nasploh in branje v socialnem kontekstu, tudi pogosteje uporabljajo 

učbenik pri učenju. 

 

Nekateri avtorji (Baker in Wigfield, 1999; Guthrie in Wigfiled, 1997) so ugotovili, da so 

učenci motivirani na različne načine in za različne bralne vsebine. Motivirani bralci se 

bolj angažirajo pri branju in imajo do branja bolj pozitiven odnos in stališča (Schiefele, 

2001; McKenna, 2001). Konstrukt motivacije za branje zajema otrokov interes za branje, 

njegov odnos do branja, njegov občutek o bralni samoučinkovitosti ter njegovo 

vrednotenje raznih oblik bralnih dejavnosti (Baker in Scher, 2002). Csikszentmihalyi 

(1991) izpostavi pomen notranje motivacije in poudari, da neka dejavnost postane 

notranje motivirana šele takrat, ko se posameznik zaveda, da bo kos izkušnji in se čuti 

dovolj kompetentnega. Wigfield (1997) pa opozori, da se nekateri učenci sicer zavedajo 

lastnih zmožnosti in se čutijo dovolj kompetentne, pa kljub temu ne postanejo zavzeti 

bralci. To pojasni s tem, da učenci nalogo presojajo: z vidika interesa (koliko jih naloga 

sploh zanima), z vidika vrednosti dosežka (kaj bodo dobili za nalogo, ko jo opravijo ali 

dosežejo svoj cilj) ter z vidika uporabe (ali bodo pridobljeno znanje lahko uporabili v 

življenju). Če naloga ne zadosti nobenemu od teh vidikov, se učenec za branje ne bo 

odločil. Upoštevanje učenčevega interesa, ki ga lahko dosežemo z dajanjem možnosti 

izbire bralnega gradiva, vpliva tudi na cilje, ki si jih učenci postavijo. Namreč, če učence 

naloga  in besedilo zanimata, branje sprejmejo kot sredstvo za doseganje ciljev, za iskanje 

informacij ter kot užitek. Upoštevanje posameznikovega interesa za branje vpliva tako na 

užitek doživljanja, na vključenost v nalogo ter na vrednotenje samega sebe (Pečjak in 

Bucik, 2004). 

 

Glede na raziskave menimo, da je potreben tehten premislek o tem, kateri učbenik in 

zakaj ravno ta učbenik bo učitelj uporabljal pri predmetu. Zavedamo se, da kljub vse 

večjemu poudarku na informacijsko-komunikacijski tehnologiji in njeni uporabi pri 

pouku, ostaja učbenik eno najpomembnejših učnih sredstev oziroma učil. Za učitelja je 

učbenik učno sredstvo, za učenca pa predvsem učni vir in je v sodobni šoli sestavni del 

metodično-didaktičnega gradiva. Prav zato je zelo pomembno, da učitelj pozna svoje 

strokovno področje in zna oceniti težavnost in vsebinsko vrednost učnega gradiva. Le tak 

učitelj lahko učence navduši za branje in s tem bistveno izboljša bralno motivacijo. 

Gambrell (1996) poroča, da na bralno motivacijo učencev vplivajo: učitelj kot bralni vzor, 

količina branja v razredu, raznolikost in količina bralnega gradiva, ki ga imajo učenci na 

razpolago, možnost, da učenci sami izbirajo gradivo, možnost pogovora o prebranem in 

druge bralne spodbude. Podobne dejavnike navajajo tudi druge raziskave (Turner in Paris, 
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1995; Pečjak idr., 2006; McKenna, 2001). Raziskave kažejo, da učne prakse učitelja, 

postopki za vrednotenje dosežkov učencev, uporabljeni sistemi nagrajevanja, odzivi na 

neuspeh in uspeh učencev ter distribucija moči in odgovornosti v razredu pomembno 

vplivajo na oblikovanje ciljnih orientacij pri učencih (Lapan, Kardash in Turner, 2002). 

Glede na raziskave lahko še enkrat potrdimo, da bodo imeli učenci za učenje iz učbenikov 

večji interes, kadar bodo učitelji učencem nudili možnost izbire pridobivanja informacij, 

se bodo o prebranem z učenci pogovarjali, kritično presojali vsebino in količino branja v 

razredu, bodo učitelji učencem bralni vzor ter ne nazadnje učenčeve dosežke tudi 

vrednotili.  

 

Tudi naša raziskava je potrdila, da učenci z večjim interesom za branje, pri učenju 

pogosteje uporabljajo učbenik kot učenci z nižjim bralnim interesom, zato hipotezo 10 

lahko potrdimo. 

 

Hipoteza 11: Dekleta se pogosteje kot fantje učijo iz učbenikov.  

 

Razlike v pogostosti uporabe učbenika glede na spol učencev ter pomembnost razlik med 

njimi so prikazane v tabeli 41.  

 
Tabela 41: Osnovni statistični parametri in rezultati za pogostost učenja iz učbenika glede na 

spol učencev. 
 x̄ SD t p 

Pogostost uporabe učbenika  

Dekleta 2,52 0,53 
2,58 0,011 

Fantje 2,31 0,54 

Opombe: x̄ – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; t – t-test; p – pomembnost. 

 

Rezultati kažejo, da obstaja statistično pomembna razlika v pogostosti uporabe učbenika 

pri učenju glede na spol. Dekleta poročajo o pomembno pogostejši uporabi učbenika za 

učenje kot fantje.  

 

Še bolj natančen vpogled glede uporabe učbenika smo dobili z odgovori učencev v 

intervjuju. Odgovore učencev na vprašanje »Ali rad uporabljaš ta učbenik?« smo 

združili v tri skupine »da, rad«, »še kar« in »ne, ni mi všeč« in so prikazani v tabeli 42. 

 
Tabela 42: Odgovori učencev na vprašanje o tem, ali rad uporabljaš učbenik. 

Ali rad uporabljaš učbenik? Da Še kar Ne Skupaj 

 
f % f % f % f % 

Dekleta 5 50,0 5 50,0 0 00,0 10 100,0 

Fantje 3 33,4 3 33,3 3 33,3 9 100,0 

Skupaj 8 42,1 8 42,1 3 33,3 19 100,0 

Opombe: f – število učencev; % – odstotek učencev. 

 

Na vprašanje je z »da« in »še kar« odgovorilo 8 učencev, med temi 5 deklet in 3 fantje, 3 

fantje pa so zapisali, da učbenika ne uporabljajo radi. Opazimo lahko, da dekleta raje kot 

fantje uporabljajo tudi učbenik za naravoslovje, kar samo potrjuje splošno ugotovitev na 

večjem vzorcu učencev. Med učenci, ki so odgovorili, da učbenik radi uporabljajo, so vsi 

kot razlog navedli »ker je veliko slik«. Dve dekleti sta še dopolnili odgovor, da jima slike 

pomagajo pri učenju in razumevanju snovi. Tisti učenci, ki »še kar radi« uporabljajo 

učbenik za naravoslovje, odgovora niso znali utemeljiti in so odgovorili z »ne vem«. 
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Odgovor treh fantov, ki učbenika ne uporabljajo radi, je bil splošen, v smislu »ne maram 

se učiti« ali »ne da se mi učiti«.  

 

Če povzamemo: dekleta raje kot fantje uporabljajo učbenik, vsem pa je skupno, da ga raje 

uporabljajo, če je v njem več slikovnega gradiva. Razlog, da učenci učbenika ne 

uporabljajo radi, ni v učbeniku kot takem, ampak so učenci tudi sicer nemotivirani za 

učenje.  

 

Odgovore učencev na vprašanje »Kako pogosto uporabljaš učbenik za naravoslovje 

doma?« smo razdelili v skupine »vsak dan«, »2 do 3-krat na teden« in »1-krat na teden« 

in so prikazani v tabeli 43. 

 
Tabela 43: Odgovori učencev o tem, kako pogosto uporabljajo učbenik za naravoslovje doma. 

Kako pogosto uporabljaš 

učbenik za naravoslovje? 

Vsak dan 2 do 3-krat 

na teden 

1-krat na 

teden 

Skupaj 

 
f % f % f % f % 

Dekleta 2 20,0 7 70,0 1 10,0 10 100,0 

Fantje  0 0,0 6 66,7 3 33,3 9 100,0 

Skupaj 2 10,5 13 68,4 4 21,1 19 100,0 

Opombe: f – število učencev; % – odstotek učencev. 

 

Dobri dve tretjini učencev (68,4 %) uporabljata učbenik dva- do trikrat na teden, med 

temi 70,0 % deklet in 66,7 % fantov. Med tistimi, ki vsak dan uporabljajo učbenik za 

naravoslovje, sta dve dekleti, enkrat na teden pa učbenik uporabljajo trije fantje in eno 

dekle. Pozorni smo bili na odgovora »vsak dan uporabljam učbenik« dveh deklet. Sami 

sta razložili, da imata slabe ocene (zadostno) pri naravoslovju in se morata učiti vsak dan, 

ker si želita oceno popraviti.  

 

Opazimo lahko, da večina učencev (79,0 %) pogosto, tj. več kot dvakrat tedensko, 

uporablja učbenik za naravoslovje tudi doma. Razlog je zagotovo tudi to, da zvezka za 

naravoslovje učenci nimajo, saj je učbeniku dodan Zvezek za aktivno učenje, kamor si 

učenci lahko delajo zapiske. Učenci so povedali, da učbenik in Zvezek za aktivno učenje 

kombinirajo. Kar 3 dekleta so povedala, da snov, ki so jo obravnavali v šoli, še isti dan 

ponovijo doma. Ko smo jih vprašali, zakaj, so povedala, »stvari si tako laže zapomnim«, 

»snov je takrat še sveža« in »mamica mi reče, naj ponovim, kar smo delali v šoli«. Tako 

dekleta kot fantje se pred preizkusi znanja učijo več in bolj intenzivno. Povedali so, da se 

učijo s pomočjo učbenika in zvezka, v katerem imajo tudi vaje, te pa učiteljica tudi 

vključi v preverjanje in ocenjevanje znanja. 

 

Zapisali smo že, da dekleta izkazujejo višji bralni interes, večjo kompetentnost za branje 

ter v primerjavi s fanti pojmujejo branje kot bolj pomembno. Raziskava S. Pečjak in N. 

Bucik (2004) poroča, da fantje v višjih razredih  v primerjavi z dekleti kažejo še bolj 

pomembno nižji interes za branje in pojmujejo branje kot izrazito manj pomembno v 

primerjavi z dekleti. Rezultati kažejo na to, da bo v prihodnosti potrebno več pozornosti 

nameniti spodbujanju bralne motivacije zlasti pri fantih. Pisali smo že, da imajo fantje 

specifične interese in se od deklet razlikujejo glede na izbor bralnega gradiva, kar bi bilo 

nujno upoštevati tudi v šolski situaciji, tudi pri učiteljevi izbiri učbenika (in drugih 

gradiv) za posamezni predmet (Blair in Sanford, 1999; Kush in Watkins, 1996; Millard, 

1994; PISA, 2002; po Pečjak in Bucik, 2004). Raziskovalci opozarjajo, da morajo imeti 

učenci možnost avtonomne izbire gradiva. Fantje tudi pogosto povezujejo branje s šolo in 
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z besedili, ki so jih izbrali učitelji, medtem ko oni raje berejo revije, stripe in besedila na 

internetu. Tudi na tem mestu bi poudarili, da so pri spodbujanju branja (tudi iz učbenikov) 

bolj uspešni učitelji, ki dajejo učencem možnost izbire, zanimive naloge, oblikujejo 

sodelovalne bralne situacije in spodbujajo aktivno branje. Poleg tega je potrebno 

upoštevati tudi kontekstualne dejavnike, še posebej pričakovanja staršev in učiteljev. Od 

deklet se pričakuje, da bodo pri svojem delu natančna, skrbna in pridna ter bodo imela 

boljši učni uspeh, torej se tudi pogosteje učila in posledično uporabljala učbenik. Ta 

vestnost deklet se je pokazala tudi v našem primeru in hipotezo 11, da se dekleta 

pogosteje kot fantje učijo iz učbenikov, potrdimo. 

 

Hipoteza 12: Dekleta pri učenju pogosteje kot fantje uporabljajo učbenik  

samoiniciativno. 

 

Razlike med spoloma v pogostosti uporabe učbenika glede na to, kdo jih spodbudi za 

učenje s pomočjo učbenika, so prikazane v tabeli 44.  

 
Tabela 44: Osnovni statistični parametri za pogostost učenja iz učbenika glede na motivacijo za 

učenje. 

Učbenik pri učenju 

uporabljam … 

Sam od sebe Ker to zahteva 

učitelj 

Ker to zahtevajo 

starši 
Skupaj 

 
f % f % f % f % 

Dekleta 66 81,5 7 8,6 8 9,9 81 100,0 

Fantje  53 62,4 13 15.3 19 22,4 85 100,0 

Skupaj 119 71,7 20 12,0 27 16,3 166 100,0 

Opombe: f – število učencev; % – odstotek učencev. 

 

Tabela 45: Pearson Chi-Square, test za preverjanje razlik v pogostosti uporabe učbenika glede na 

motivacijo za učenje. 

 x
2 

df p 

Pogostost 

uporabe učbenika glede na motivacijo za učenje. 7,61 2 0,023 

Opomba: x
2
 – rezultat testa; df – stopnje prostosti; p – pomembnost. 

 

Rezultati kažejo, da med spoloma obstaja statistično pomembna razlika med učenci, ki 

samoiniciativno uporabljajo učbenik, in tistimi, ki jih k temu spodbudijo starši ali učitelji. 

Tako dekleta kot fantje najpogosteje uporabljajo učbenik samoiniciativno, vendar je med 

njimi pomembno več deklet kot fantov. Fantje pogosteje kot dekleta poročajo, da 

uporabljajo učbenik, ker to zahtevajo starši. Tako dekleta kot fantje pa najmanj pogosto 

uporabljajo učbenik, ker bi to zahtevali učitelji. 

 

Bralno vedenje učencev, ki kaže na motiviranost, je v strokovni literaturi pogosto 

opredeljeno s pogostostjo in dolžino branja ter s samoiniciativno odločitvijo učenca za 

branje. Raziskava S. Pečjak in N. Bucik (2004) je pokazala, da so učenci, ki berejo bolj 

pogosto in daljši čas, bolj kompetentni, imajo višji bralni interes in pojmujejo branje kot 

bolj pomembno v primerjavi z učenci, ki berejo redko ali nikoli. Povezanost se je 

pokazala tudi med bralno motivacijo in motivom, ki pripelje učenca do odločitve za 

branje. Učenci, ki berejo takrat, ko morajo, so manj kompetentni za branje in izkazujejo 

najmanjši interes za branje. Bralno bolj kompetentni učenci in učenci z visokim interesom 

za branje, pa so se pogosteje odločali za branje samoiniciativno kot manj kompetentni 

učenci ali tisti z nižjim interesom (Pečjak in Bucik, 2004). Glede na to, da smo v 
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raziskovalnem delu že nekajkrat dokazali, da se počutijo dekleta bolj kompetentna za  

branje kot fantje, izkazujejo višji bralni interes kot fantje ter pojmujejo branje kot bolj 

pomembno kot fantje, nas ne preseneča, da so bolj kot fantje notranje motivirana za 

branje ter učbenik za učenje pogosteje kot fantje uporabljajo samoiniciativno. 

V naši raziskavi poročamo, da skoraj dve tretjini testiranih učencev uporablja učbenik 

samoiniciativno. To se nam zdi velik napredek na področju branja v zadnjih dveh 

desetletjih. B. Marentič Požarnik (2000) navaja, da učenje iz tiskanih virov predstavlja 

velik del učenja zlasti na višjih stopnjah šolanja. Zapisala je, da so se učenci na prehodu v 

21. stoletje še vedno veliko učili iz zapiskov, ki so bili rezultat učiteljevega narekovanja. 

Menimo, da se v današnjem času že kažejo rezultati vedno večjega pripisovanja pomena 

bralnim učnim strategijam in njihovi dejanski uporabi. Pomembno se nam zdi 

nadaljevanje izobraževanja učiteljev in strokovnih delavcev v zvezi s tem. Potrebno jih je 

ozaveščati, ne samo o pomenu uporabe učnih strategij v procesu učenja, temveč jih 

usmerjati, kako in na kakšen način naj bralne učne strategije vključujejo v pouk, jih 

modelirajo učencem ter jih ne nazadnje tudi spodbujati, da v učni proces pogosteje 

vključujejo učbenike, s pomočjo katerih učenci lahko urijo uporabo raznolikih bralnih 

učnih strategij.   

 

Hipotezo 12, da dekleta pogosteje kot fantje uporabljajo učbenik samoiniciativno, 

potrdimo. 

  

Hipoteza 13: Učenci, ki uporabljajo učbenik samoiniciativno, tega tudi pogosteje 

uporabljajo. 

Razlike v pogostosti uporabe učbenika glede na motivacijo za učenje iz učbenika ter 

pomembnost razlik med njimi so prikazane v tabeli 46. 

 
Tabela 46: Osnovni statistični parametri za spremenljivko pogostost uporabe učbenika glede na 

motivacijo. 
 Samoiniciativno Učitelji Starši 

x̄ SD x̄ SD x̄ SD 

Pogostost uporabe učbenika  

 2,54 0,50 2,00 0.46 2,51 0,53 

Opombe: x̄ – aritmetična sredina; SD – standardni odklon. 

 

Tabela 47: Rezultati enosmerne analize varianc za preverjanje razlik v pogostosti uporabe 

učbenika glede na motivacijo. 
 SS df MS F p 

Pogostost uporabe učbenika 

 

7,16 

40,99 

48,15 

2 

163 

165 

3,58 

0,25 
14,23 0,000 

Opombe: SS – vsota kvadratov; MS – srednji kvadrat; df – stopnje prostosti; F – vrednost F-

razmerja; p – verjetnost, da je F vrednost dobljena slučajno. 

 

Rezultati kažejo, da učenci, ki uporabljajo učbenik za učenje samoiniciativno, ki so 

notranje motivirani za učenje, učbenik tudi pogosteje uporabljajo. Učenci, ki poročajo, da 

učitelj zahteva učenje iz učbenika, so bolj zunanje motivirani za učenje in učbenik 

najmanj pogosto uporabljajo. Nekoliko bolj pogosto se učenci učijo iz učbenika, če to od 

njih zahtevajo starši, kar kaže na pomembno vlogo staršev pri spremljanju učenja 

njihovih otrok. 
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Osebni razlogi in osebne izkušnje, ki jih posameznik razvije v razloge za branje, so 

notranja motivacija za branje. Notranje motivirani učenci poročajo, da so radovedni, 

zatopljeni v branje, jim branje predstavlja izziv. Nasprotno pa je izvor zunanje motivacije 

pri starših ali učiteljih. Kot zunanje spodbude za branje se tako pojavljajo želje po 

pridobivanju dobrih ocen in priznanj, želja ustreči odraslim, tekmovalnost … Medtem ko 

imajo notranje spodbude dolgoročen vpliv in vzbudijo dalj časa trajajočo bralno 

aktivnost, zunanje spodbude povzročijo takojšnje učinke, vendar so ti kratkoročni, saj 

bralna aktivnost po določenem času ne poteka več. Prav zato nas ne preseneča, da učenci, 

ki samoiniciativno uporabljajo učbenik, so torej notranje motivirani za branje, pogosteje 

uporabljajo tudi učbenik. Hipotezo 13 potrdimo. 

 

3.5.4 Hipoteze v zvezi z bralnimi učnimi strategijami, uporabo 

učbenika in učno uspešnostjo 
 

Hipoteza 14: Učno uspešnejši učenci pogosteje uporabljajo učbenik samoiniciativno. 

 

Razlike v pogostosti uporabe učbenika glede na učni uspeh (tabela 48) ter pomembnost 

razlik med njima (tabela 49).  

 
Tabela 48: Osnovni statični parametri za spremenljivko uspešnosti učencev glede na motivacijo 

za učenje iz učbenika. 
 Samoiniciativno Učitelji Starši 

x̄ SD x̄ SD x̄ SD 

Uporaba učbenika in učni uspeh 
 3,90 0,86 3,13 1.09 3,24 1,05 

Opombe: x̄ – aritmetična sredina; SD – standardni odklon. 

 

Tabela 49: Rezultati enosmerne analize variance za preverjanje razlik v pogostosti uporabe 

učbenika glede na učni uspeh učencev. 
 SS Df MS F p 

Uporaba učbenika in učni uspeh 

 

17,03 

138,04 

155,07 

2 

163 

165 

8,51 

0,85 
10,05 0,000 

Opombe: SS – vsota kvadratov; MS – srednji kvadrat; df – stopnje prostosti; F – vrednost F-

razmerja; p – verjetnost, da je F vrednost dobljena slučajno. 

 

Rezultati kažejo, da obstajajo statistično pomembne razlike med učenci, ki učbenik 

uporabljajo samoiniciativno, in njihovim učnim uspehom, v primerjavi s tistimi učenci, ki 

učbenik uporabljajo na zahtevo staršev ali učiteljev. Učenci, ki učbenik uporabljajo 

samoiniciativno, so notranje motivirani za učenje, imajo pomembno boljši učni uspeh kot 

učenci, ki učbenik uporabljajo na zahtevo učiteljev ali staršev. Slednji pa imajo boljši 

učni uspeh kot tisti učenci, ki učbenik uporabljajo na zahtevo učiteljev. Rezultati so 

prikazani v tabeli 50. 
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Tabela 50: Tukeyev post hoc test za uporabo učbenika glede na motivacijo. 

Uporaba učbenika 

Samoiniciativno Ker tako rečejo 

starši 

Ker tako reče učitelj 

I-J p I-J p I-J p 

Samoiniciativno / / 0,66 0,003 0,77 0,002 

Ker tako rečejo starši -0,66 0,003 / / 0,12 0,905 

Ker tako reče učitelj -0,77 0,002 -0,12 0,905 / / 

Opombe: I-J – povprečna razlika; p – pomembnost. 

 

Post hoc test pokaže, da obstajajo pomembne razlike med učenci, ki učbenik uporabljajo 

samoiniciativno, in drugima dvema skupinama. Med skupinama učencev, ki učbenik 

uporabljata na zahtevo učiteljev oz. staršev, pa ni razlik. 

 

Hipotezo 14, da učno uspešnejši učenci pogosteje uporabljajo učbenik samoiniciativno, 

potrdimo. 

 

H 15: Učenci, ki so svoje branje ocenili kot boljše (z ocenama 4 ali 5), pogosteje 

uporabljajo bralne učne strategije kot učenci, ki so svoje branje ocenili kot slabše (z 

ocenami 3, 2 ali 1). 

 

Razlike v pogostosti uporabe bralnih učnih strategij glede na lastno oceno branja in 

razlike med njimi so prikazane v tabeli 51.  

 
Tabela 51: Osnovni statistični parametri in rezultati za spremenljivko uporaba bralnih učnih 

strategij glede na lastno oceno branja. 

 x̄ SD t p 

Uporaba bralnih učnih strategij  

Slabši bralci* 1,92 0,24 
6,39 0,000 

Boljši bralci** 2,21 0,29 

Opombe: x̄ – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; t – rezultat testa; p – pomembnost; * 

– bralci, ki so svoje branje ocenili z ocenami 1, 2 ali 3; ** – bralci, ki so svoje branje ocenili z 

ocenama 4 ali 5. 

 

Iz rezultatov, prikazanih v tabeli 51, je razvidno, da obstajajo statistično pomembne 

razlike v uporabi bralnih učnih strategij glede na lastno oceno branja. Učenci, ki so svoje 

branje ocenili kot boljše (z ocenama 4 ali 5), pomembno pogosteje uporabljajo bralne 

učne strategije kot učenci, ki so svoje branje ocenili slabše (z ocenami 1, 2 ali 3).  

 

Tudi druge raziskave (PIRLS 2001; Lau in Chan, 2003; po Pečjak in Bucik, 2004) 

potrjujejo, da je stopnja kompetentnosti bralca pomembno povezana s pogostostjo branja 

in bralnimi dosežki. Učenci, ki so najbolj kompetentni, berejo pomembno pogosteje kot 

maj kompetentni učenci. Poleg tega najbolj kompetentni učenci berejo najdalj časa 

dnevno, najmanj kompetentni učenci pa najkrajši čas, kar je povezano tudi z bralnim 

razumevanjem in bralnim dosežkom (Pečjak in Bucik, 2004). Stanovich (1986, po Pečjak 

in Bucik, 2004) govori o tem, da bralno bolj uspešni učenci hitreje napredujejo kot bralno 

manj uspešni učenci. To pa privede do začaranega kroga: boljši bralni dosežek vodi k 

boljšemu občutku kompetentnosti, ta bolj motivira učenca za branje, povečana motivacija 

pa vodi k pogostejšemu branju in s tem k boljšemu dosežku. Bralna kompetentnost je 

tako povezava med pogostostjo branja in bralno motivacijo. To kaže tudi na to, da učenci, 

ki so svoje branje ocenili kot boljše (z ocenama 4 ali 5), pogosteje in več časa berejo, pri 

tem pa imajo tudi veliko več priložnosti, da urijo uporabo bralnih učnih strategij in tako 
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bralne učne strategije tudi pogosteje uporabljajo kot učenci, ki so svoje branje ocenili kot 

slabše (z ocenami 3, 2 ali 1). S tem smo potrdili hipotezo 15. 

 

Hipoteza 16: Učenci, katerih branje so učitelji ocenili kot boljše (z ocenama 4 ali 5), 

pogosteje uporabljajo bralne učne strategije kot učenci, katerih branje so učitelji 

ocenili kot slabše (z ocenami 3, 2 in 1). 

 

Razlike v pogostosti uporabe bralnih učnih strategij glede na učiteljevo oceno branja in 

razlike med njimi so prikazane v tabeli 52.  
Tabela 52: Osnovni statistični parametri in rezultati za spremenljivko uporaba bralnih učnih 

strategij glede na učiteljevo oceno branja. 
 x̄ SD t p 

Uporaba bralnih učnih strategij 

Slabši bralci* 2,03 0,28 
3,52 0,001 

Boljši bralci** 2,19 0,30 

Opombe: x̄ – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; t – rezultat testa; p – pomembnost; * 

– bralci, katerih branje so učitelji ocenili z ocenami 1, 2 ali 3; ** – bralci, katerih branje so 

učitelji ocenili z ocenama 4 ali 5. 

 

Iz rezultatov, prikazanih v tabeli 52, je razvidno, da obstajajo statistično pomembne 

razlike v uporabi bralnih učnih strategij glede na učiteljevo oceno branja. Učenci, katerih 

branje so učitelji ocenili kot boljše (z ocenama 4 ali 5), pomembno pogosteje uporabljajo 

bralne učne strategije kot učenci, katerih branje so učitelji ocenili kot slabše (z ocenami 1, 

2 ali 3).  

 

Kot smo tekom potrjevanja hipotez že zapisali, se dobri bralci veliko bolj kot slabši bralci 

čutijo kompetentne za branje, kažejo višji bralni interes in pojmujejo branje kot bolj 

pomembno. Izhajajoč iz teh dejstev ti učenci tudi pogosteje berejo in je tako ocena 

njihovega branja boljša. Posledično pa dobri bralci pripisujejo bralnim učnim strategijam 

večji pomen in bralne učne strategije v procesu učenja tudi pogosteje uporabljajo. Več o 

tem pa smo zapisali že pri potrjevanju pete hipoteze.  

 

Tudi hipotezo 16, da učenci, katerih branje so učitelji ocenili kot boljše (z ocenama 4 ali 

5), pogosteje uporabljajo bralne učne strategije kot učenci, katerih branje so učitelji 

ocenili kot slabše (z ocenami 1, 2 ali 3), lahko potrdimo. 
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ZAKLJUČEK 
 

Osnovni namen magistrskega dela je prikazati povezanost med pripisovanjem pomena 

bralnim učnim strategijam pri šestošolcih in njihovo uporabo teh strategij pri 

samostojnem učenju. Zanimala nas je tudi povezanost pripisovanja pomena bralnim 

učnim strategijam in uporabo bralnih učnih strategij s spolom, učno uspešnostjo, 

učenčevim interesom za branje in uporabo učbenika. S preizkusom za ugotavljanje 

strategij pri uporabi učbenika in s pomočjo očesnih sledilcev smo na manjšem vzorcu 

učencev nazorneje pokazali uporabo bralnih učnih strategij pri učenju iz učbenika.  

 

Učenci šestih razredov bralnim učnim strategijam pripisujejo večji pomen, kot jih 

dejansko uporabljajo. Razlike med pripisovanjem pomena in uporabo bralnih učnih 

strategij obstajajo  tako pred branjem, med njim kot tudi po njem. Učenci, ki pogosteje 

uporabljajo bralne učne strategije, tem strategijam pripisujejo tudi večji pomen. Dekleta v 

primerjavi s fanti pripisujejo večji pomen strategijam med branjem, medtem ko v 

pripisovanju pomena strategijam pred branjem in po njem med spoloma ni razlik. Učenci 

pa se glede na učni uspeh v splošnem ne razlikujejo v pripisovanju pomena bralnim 

učnim strategijam. 

  

Rezultati na področju uporabe bralnih učnih strategij kažejo, da dekleta pogosteje kot 

fantje uporabljajo strategije nasploh, še posebej pa strategije med branjem in po njem. 

Vsebinska analiza posameznih postavk kaže, da dekleta v primerjavi s fanti pogosteje 

podčrtujejo nove, neznane besede, da si jih po branju pojasnijo, si iz gradiva pogosteje 

kot fantje izpisujejo ključne besede in misli ter bistvene besede pogosteje kot fantje na 

nek način uredijo. Z intervjuji, nalogami za ugotavljanje in ocenjevanje strategij pri 

uporabi učbenika ter očesnimi sledilci smo dobili bolj natančen vpogled v dejansko 

uporabo bralnih učnih strategij pri učencih. Učenci se učno snov iz učbenika učijo s 

pomočjo glasnega in tihega branja, kar kaže na fleksibilno uporabo branja. Deklice so pri 

branju bolj uspešne in učno gradivo tudi hitreje preberejo, hkrati pa za branje izkazujejo 

tudi večji interes. Učenci za učenje najpogosteje uporabljajo strategijo večkratnega branja 

besedila, pogosto pa se učijo tudi na pamet. Večina učencev že obvlada posamezne 

elemente za oblikovanje povzetka (določanje bistva in pomembnih specifičnih 

podrobnosti), bistveno več težav imajo pri oblikovanju koherentnega povzetka. Med 

preverjanjem uporabe bralnih učnih strategij smo opazili, da imajo učenci nasploh veliko 

težav pri izdelavi zapiskov. Povedi, za katere menijo, da so pomembne, zapisujejo od 

začetka do konca; iz učbenika jih prepišejo dobesedno. Njihovi zapisi so pogosto 

nečitljivi in nimajo primerne strukture. Učenci poročajo, da jih zapisovanja nihče ne uči, 

kar kaže na to, da bi morali učitelji ob skupnem zapisovanju sproti pojasnjevati tudi, zakaj 

npr. zapisujejo točno te besede, povedi; zakaj jih urejajo na točno določen način ipd.. 

Učenci v besedilih podčrtajo bistvene informacije, vendar ob njih tudi preveč 

pripadajočih podrobnosti. Učenci nimajo razvitih posebnih sistemov podčrtavanja – 

namreč vse podčrtajo z enojno črto. Pokaže se potreba po učenju strategije podčrtavanja, 

saj bi bilo smiselno, da bi vsak posamezni učenec razvil lasten sistem podčrtavanja. 

Učenci hitreje in bolj uspešno pripišejo pomen izoliranim besedam, pri čemer izhajajo iz 

izkušenj in predznanja, v povezavi s sobesedilom pa jim je bilo pomen točno določene 

besede težje ugotoviti. Večina učencev si pri učenju pomaga s slikovnim gradivom le 

občasno in samo četrtina vedno. Opazili smo, da večina učencev še ne zna »brati« slik. 

Osredinijo se na besedno vsebino poleg slikovnega ali grafičnega sporočila, same 

slike/fotografije pa sploh ne pogledajo in ne povežejo v celoto. Učenci tudi bolj uspešno 

iščejo specifične informacije v naslovih kot pa v grafičnih in slikovnih gradivih. To 
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pomeni, da je potrebno učence naučiti strategij učenja iz slikovnega gradiva. Pri iskanju 

specifičnih informacij v kazalih pa so bolj uspešni, ko gre za zapis informacije v širši 

kategoriji.  

 

Rezultati raziskave kažejo, da učno uspešnejši učenci pogosteje kot učno manj uspešni 

učenci uporabljajo strategije pred branjem ter po branju aktivneje predelujejo  

(ponavljajo) učno snov. Hkrati smo ugotovili, da je večja verjetnost, da bodo učno 

uspešni učenci pogosteje kot učno manj uspešni: učno gradivo brali samo tiho, med 

učenjem poleg besednega dela učnega gradiva pregledali tudi slikovne in grafične zapise, 

bolj uspešni pri nalogah povzemanja, predvsem v delu, ki se navezuje na ureditev 

povzetka, in bolj učinkovito izdelali zapiske. Učno uspešnejši učenci hitreje kot učno 

manj uspešni učenci iščejo specifične informacije v besedilu, v besedilu bolj pogosto 

podčrtajo pomembne dele učne snovi in odkrijejo tudi bistvene informacije ob slikovnem 

ali grafičnem zapisu. Hkrati imajo učno uspešnejši učenci manj težav kot učno manj 

uspešni učenci pri ugotavljanju pomena novih, neznanih besed in ugotavljanju pomena s 

pomočjo sobesedila, bolj učinkovito uporabljajo strategijo preleta. Poleg naslovov za 

iskanje informacij uporabljajo tudi grafične prikaze ter znajo bolj sistematično in na več 

mestih poiskati informacijo v kazalih in seznamih. Poleg tega učno uspešnejši učenci 

izkazujejo večji bralni interes za branje nasploh in za branje v socialnem kontekstu.  

 

Rezultati naše raziskave potrjujejo vrsto drugih raziskav s področja bralnih učnih strategij 

in interesa za branje. Zavedamo se, da je vzorec naše raziskave, predvsem v delu 

preizkusa za ugotavljanje strategij pri uporabi učbenika, premajhen, da bi lahko rezultate 

posploševali. Bi pa bilo v prihodnje smiselno podrobneje raziskati področje očesnih 

zaznav, saj menimo, da bi s tovrstnimi informacijami dobili najbolj konkreten vpogled v 

dejansko uporabo bralnih učnih strategij. Še zlasti smiselno se zdi to pri načrtovanju 

pomoči učno manj uspešnim učencem. Pokazali bi jim lahko določene učne strategije, 

nato pa z očesnimi sledilci preverjali, ali so usvojili te strategije do take mere, da jih pri 

predelavi besedila tudi dejansko uporabljajo. Poleg tega nam bi posnetki očesnih zaznav 

lahko služili kot didaktični pripomoček, s pomočjo katerega bi učenci pridobivali nova 

znanja o uporabi bralnih učnih strategij. Učitelji bi učence usmerjali k analizi posnetkov 

ter jih vodili k razmišljanju, katere učne strategije, kdaj in zakaj uporabiti prav določene 

učne strategije v procesu učenja. Ne nazadnje bi bili posnetki očesnih zaznav v pomoč 

tudi učiteljem pri načrtovanju pouka in spoznavanju, katerih bralnih učnih strategij učenci 

še niso usvojili oz. mora učitelj spremeniti metodološki pristop pri poučevanju določenih 

bralnih učnih strategij. Tudi s pomočjo preizkusa za ugotavljanje strategij pri uporabi 

učbenika učitelji lahko pridobijo zelo veliko informacij o tem, katere bralne učne 

strategije in kdaj jih učenci uporabljajo. Smiselno bi bilo, da bi preizkuse učitelji izvajali 

predvsem z učenci, ki so v uporabi bralnih učnih strategij šibki in bi tako lahko načrtovali 

kvalitetno učno pomoč za posamezne učence. 

 

Zavedamo se omejitev naše raziskave, saj je število vanjo vključenih učencev relativno 

majhno, pogoji, v katerih smo učence testirali pa tudi ne tako naravni, kot jih imajo 

učenci doma. Prav tako moramo opozoriti na slabšo zanesljivost delov rezultatov, 

pridobljenih z očesnim sledilcem. Ker smo želeli, da bi potekal proces učenja testiranih 

učencev čim bolj podobno kot doma, torej da berejo učno snov iz učbenika, smo se 

odločili za očesni sledilec v obliki očal (Tobii Glasses 2). Kljub temu da gre za trenutno 

najbolj dovršeno opremo za sledenje premikov očem, bi še bolj natančne rezultate dobili s 

stacionarnim merilcem Tobii eye tracker X-60, ki ga namestimo na računalniški ekran, 

vendar bi morali v tem primeru učenci brati učno snov na ekranu računalnika. Kljub temu 
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da je večina učencev poročala, da so se na očala med učenjem iz učbenika hitro privadili, 

se zavedamo tega motečega dejavnika. Poleg tega, da je najem tovrstne opreme drag, je 

pomanjkljivost tudi časovna zamudnost testiranja z očesnimi sledilci v obliki očal. 

 

Področje bralnih učnih strategij in njihovo dejansko uporabo pri učencih bi bilo smiselno 

še naprej raziskovati na konkretni ravni. S pomočjo preizkusov uporabe bralnih učnih 

strategij in očesnimi sledilci dobimo najboljši vpogled v njihovo dejansko uporabo. Poleg 

tega pa bi bilo smiselno uporabo bralnih učnih strategij učencev povezati s poučevanjem 

bralnih učnih strategij učiteljev, njihovim pripisovanjem pomena bralnim učnim 

strategijam ter njihovim delom v razredu. Na podlagi teoretičnih spoznanj, z našim 

raziskovanjem, s pomočjo opažanj in lastnih izkušenj lahko trdimo, da imajo učitelji v 

procesu učenja bralnih učnih strategij veliko vlogo. Menimo, da tudi za učitelje velja 

podobno kot za učence: bralnim učnim strategijam pripisujejo večji pomen kot pa jih 

dejansko poučujejo. Poleg tega vemo, da imajo učitelji veliko znanja o bralnih učnih 

strategijah, veliko več pomoči pa potrebujejo pri organiziranju takih učnih ur, kjer bi 

bralne učne strategije z učenci lahko vsakodnevno urili in učence ozaveščali o njihovi 

uporabi. Tudi z našo raziskavo se je pokazalo, kako ni dovolj, da učitelji učencem 

demonstrirajo določeno strategijo, ampak je pomembno, kolikokrat in na kakšen način jo 

z učenci urijo (pri različnih predmetih).   

 

Med preizkusom za ugotavljanje strategij pri uporabi učbenika, smo večkrat opazili tudi 

to, kako pomembno je, kako in na katerih mestih je zapisana določena snov v učbeniku, 

pa naj gre za besedno ali slikovno/grafično gradivo. Raziskovanje z očesnimi sledilci bi 

bilo lahko v veliko pomoč tudi avtorjem učbenikov, ki bi kvaliteto in uporabnost 

učbenika še pred izdajo preverili z očesnimi sledilci na testiranih učencih.    
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PRILOGE 
 

Priloga 1 

Učenec/ka: _________________ 

Sem  (obkroži):   dekle           fant      

 

 

 

Kako bi ocenil lastno branje?    1    2    3    4    5  

Letošnje ocene pri naravoslovju: _________________ 

Letošnje ocene pri geografiji: ____________________ 

 

Pred teboj je vprašalnik o učenju. Sestavljen je iz različnih trditev. Ljudje se učimo na različne načine, zato 

v vprašalniku ni pravilnih in napačnih trditev. Pazljivo preberi vsako trditev, nato pa obkroži/napiši 

odgovor, ki velja zate. 

 vedno/ 

pogosto 
včasih 

nikoli/ 

redko 

1. Kako pogosto se letos učiš iz učbenikov nasploh? 3 2 1 

 

2. Napiši tri predmete, pri katerih se največ učiš iz učbenikov: 

 

1. predmet: _______________________ 

2. predmet: _______________________ 

3. predmet: _______________________ 

 

3. Učbenik pri učenju uporabljam:           

a) sam od sebe (samoiniciativno); 

b) ker to zahteva učitelj; 

c) ker to zahtevajo starši; 

drugo: _____________________. 

  



Evelin Škof, magistrsko delo  priloge 

114 

 

4. Spodaj so navedene trditve, ki govorijo o različnih načinih učenja. Vsako trditev preberi in 

obkroži odgovor, ki velja zate, ko se učiš iz učbenikov (nasploh) ali iz učbenika za 

geografijo/naravoslovje. 

 
vedno/ 

pogosto 
včasih 

nikoli/ 

redko 

1. Preden se lotim učenja iz učbenika, na hitro preletim besedilo 

(pogledam naslov, podnaslove, slike …). 
3 2 1 

2. Preden preberem besedilo iz učbenika, si postavim vprašanja, 

kaj že vem o tej snovi. 
3 2 1 

3. Pred branjem snovi v učbeniku preberem povzetek (če je). 3 2 1 

4. Pred branjem snovi v učbeniku si preberem ključne besede ob 

robu besedila (če so). 
3 2 1 

5. Pozorno preberem učno snov.  3 2 1 

6. Med branjem podčrtavam nove, nejasne besede, da si jih po 

branju pojasnim. 
3 2 1 

7. Med branjem si poskušam zapisano v mislih čim bolj živo 

predstavljati. 
3 2 1 

8. Po branju si pojasnim nove neznane besede tako, da poskušam 

uganiti pomen iz sobesedila. 
3 2 1 

9. Po branju si pojasnim nove neznane besede tako, da poiščem 

razlago v slovarju. 
3 2 1 

10. Po branju si pojasnim nove neznane besede tako,  da vprašam 

učitelja, sošolce, starše … 
3 2 1 

11. Po branju daljšo učno snov razdelim na manjše dele (odstavke). 3 2 1 

12. V gradivu podčrtujem ključne besede in misli. 3 2 1 

13. Iz gradiva si izpišem ključne besede in misli. 3 2 1 

14. Ugotoviti poskušam, kako so ključne besede med seboj 

povezane. 
3 2 1 

15. Bistvene besede ali povedi na neki način uredim (npr. z 

miselnimi vzorci ali kako drugače). 
3 2 1 

16. Po učenju si izdelam povzetek (izvleček). 3 2 1 

17. Učno snov si poskušam zapomniti tako, da jo večkrat preberem.  3 2 1 

18. Po branju na pamet ponavljam določene stavke/odstavke, dokler 

si jih ne zapomnim.  
3 2 1 

19. Ponavljam le pomembne dele snovi (ključne besede, misli). 3 2 1 

20. Postavljam vprašanja v zvezi s snovjo in odgovarjam nanje.  3 2 1 

21. Po učenju povem ali napišem lastno mnenje o snovi. 3 2 1 

22. Naučeno dopolnim s podatki iz drugih virov. 3 2 1 
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5. Pri učenju je pomembno:  

 
sploh ni 

pomembno 

včasih je 

pomembno, 

včasih ne 

vedno je 

pomembno 

1. Pred učenjem na hitro preleteti snov (naslov, podnaslove, slike 

…). 
1 2 3 

2. Pred učenjem si zastaviti vprašanja v zvezi s snovjo. 1 2 3 

3. Pred učenjem prebrati povzetek (če je). 1 2 3 

4. Pred branjem prebrati ključne besede ob robu (če so). 1 2 3 

5. Pozorno prebrati snov. 1 2 3 

6. Med branjem označiti nove, neznane besede. 1 2 3 

7. Med branjem si poskušati napisano v mislih čim bolj živo 

predstavljati. 
1 2 3 

8. Po branju pojasniti pomen novih, neznanih besed. 1 2 3 

9. Po branju daljšo snov razdeliti na manjše dele (odstavke). 1 2 3 

10. V gradivu podčrtati ključne besede in misli. 1 2 3 

11. Iz gradiva izpisati ključne besede, misli. 1 2 3 

12. Ugotoviti zvezo med najpomembnejšimi ključnimi besedami, 

mislimi. 
1 2 3 

13. Glavne misli na neki način urediti (z miselnimi vzorci ali kako 

drugače). 
1 2 3 

14. Narediti kratek povzetek snovi. 1 2 3 

15. Zapomniti si učno snov tako, da jo večkrat preberemo. 1 2 3 

16. Učno snov nekajkrat dobesedno ponoviti. 1 2 3 

17. Ponavljati le pomembne dele snovi (ključne besede, misli). 1 2 3 

18. Postavljati vprašanja v zvezi s snovjo in odgovarjati nanje. 1 2 3 

19. Povedati ali napisati lastno mnenje o snovi. 1 2 3 

20. Naučeno snov dopolniti s podatki iz drugih virov. 1 2 3 
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6. Preberi spodnje trditve in obkroži odgovor, ki velja zate. 

 

1 - 

sploh ne 

drži zame 

2 - 

v 

glavnem 

ne drži 

3 - 

delno drži 

 

4 - 

v glavnem 

drži 

5 - 

v celoti 

drži 

1. Če učiteljica razlaga o zanimivih temah, 

o tem še sam kaj več preberem. 
1 2 3 4 5 

2. Če hočem izvedeti kaj več o svojih 

hobijih, preberem različne stvari o njih. 
1 2 3 4 5 

3. Pogosto berem svojemu bratu, sestri ali 

komu drugemu. 
1 2 3 4 5 

4. Berem zato, da se naučim kaj novega o 

stvareh, ki me zanimajo. 
1 2 3 4 5 

5. Prijatelji mi včasih rečejo, da sem dober 

bralec. 
1 2 3 4 5 

6. Z branjem se veliko naučim. 1 2 3 4 5 

7. Včasih berem svojim domačim. 1 2 3 4 5 

8. S prijatelji si rad izmenjujem knjige ali 

revije. 
1 2 3 4 5 

9. Domače naloge pri branju naredim tako, 

kot želi učiteljica. 
1 2 3 4 5 

10. Z branjem iz knjig se običajno naučim 

tudi težje stvari. 
1 2 3 4 5 

11. Starši mi pogosto rečejo, da dobro berem. 1 2 3 4 5 

12. Zelo pomembno se mi zdi, da opravim 

vse naloge iz branja. 
1 2 3 4 5 

13. S prijatelji se pogovarjamo o tem, kar 

beremo. 
1 2 3 4 5 

14. Rad pomagam sošolcem pri šolskem 

branju. 
1 2 3 4 5 

15. Moji starši se zanimajo za to, kako dobro 

berem. 
1 2 3 4 5 

16. Doma rad pripovedujem o tem, kaj 

berem. 
1 2 3 4 5 

17. Če me stvari, ki jih delamo v šoli, 

zanimajo, lahko o tem berem tudi 

zahtevno gradivo. 

1 2 3 4 5 

18. V primerjavi z drugimi stvarmi v šoli 

(risanje, petje, računanje, pisanje …) mi 

gre branje najbolje. 

1 2 3 4 5 

 

Učiteljeva ocena mojega branja: _________________ 

 


