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POVZETEK 
 
Branje ima velik pomen v vsakdanjem življenju in tudi pri učenju. Pogost problem 
pri učenju branja tako v maternem, kot tudi v tujem jeziku je, da učenci ne berejo 
radi. Kot rešitev sem predlagala ekstenzivni bralni pristop k poučevanju in učenju 
branja v tujem jeziku. Utemeljila sem ga z ugotovitvami številnih raziskav, ki so 
pokazale, da so učenci, ki so bili udeleženi v programih ekstenzivnega branja, 
napredovali na več področjih tujejezikovnega znanja in bralnih spretnosti. V 
Sloveniji ta pristop ni uveljavljen. Najbolj množično poteka v obliki bralne značke. 
Zato sem raziskala, na kakšen način poteka sodelovanje učencev petega razreda 
v programu angleške bralne značke in kakšen je njihov odnos do le-tega. V 
raziskavo je bilo vključenih 209 učencev in učenk 5. razreda, ki so v šolskem letu 
2015/16 sodelovali na tekmovanju za EPI angleško bralno značko. Ugotovila 
sem, da je njihov odnos do branja v angleškem jeziku in do angleške bralne 
značke pozitiven. Učence za sodelovanje na tekmovanju najpogosteje motivira 
to, da radi berejo v angleškem jeziku. Knjige za angleško bralno značko berejo v 
skladu z načeli ekstenzivnega branja: najpogosteje berejo doma, samostojno; 
pomen neznanih besed najpogosteje skušajo ugotoviti iz konteksta ter najraje 
berejo leposlovje. Rezultati so med učenci 5. razreda glede na spol pokazali 
statistično pomembne razlike v tem, kateri žanr knjig za angleško bralno značko 
jim je bil najbolj všeč. Ugotovila sem tudi, da so učenke 5. razreda uspešnejše od 
učencev 5. razreda na preizkusu iz angleške bralne značke, in da so učenci 5. 
razreda, ki so imeli boljšo zaključno oceno pri angleščini, dosegali boljše rezultate 
na preizkusu iz angleške bralne značke. 
 
 
 
KLJUČNE BESEDE: učenje tujega jezika, ekstenzivno branje, stopenjsko berivo, 
angleška bralna značka 
 
 
 
  



 
 

 
  



 
 

ABSTRACT 
 
Reading is very important in everyday life and in learning. A common problem in 
learning to read in mother tongue and in a foreign language as well is that 
students do not like to read. As a solution to this problem, I have suggested an 
extensive reading approach for learning a foreign language. I have supported the 
proposal with the findings of many researches, which have shown that learners 
who have been involved in extensive reading programes have shown progress in 
multiple areas of foreign language proficiency and reading skills. The extensive 
reading approach is not widespread in Slovenia. Extensive reading in our country 
is most common in the form of the English reading badge competition. That is 
why the aim of my research was to find out how year 5 students cooperate in the 
English reading badge competition and what their attitudes towards the program 
are. The survey encompasses 209 year 5 students who have been included in 
the EPI reading badge competition in school year 2015/16. The results have 
shown learners' positive attitudes towards reading in English and towards the 
competition. The most commonly listed reason for enrolling in the program was 
that the students like to read books in English. They read them in a manner that 
extensive reading should be done: individually, at home, they try to guess the 
meaning of unknown words from the context and they prefer to read fiction. 
Results have shown statistically significant differences between girls and boys in 
in the genre of the books they liked the most. The results also conveyed that girls 
are more successful at the reading badge test than boys. The learners who had 
better grades in English have achieved more points on the test as well.  
 
 
 
KEY WORDS: foreign language learning, extensive reading, graded readers, 
English reading badge 
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0 UVOD 
 
Branje je pomemben del našega vsakdanjega življenja. Beremo vedno in povsod, 
čeprav se tega ne zavedamo. Zapisane besede in simboli nas obkrožajo doma, 
na poti, v šoli ali službi. Vidimo jih na prenosnih telefonih, računalnikih, televiziji, 
prometnih znakih, na reklamnih panojih itd. Če ne bi znali interpretirati njihovega 
pomena, ne bi mogli normalno delovati. 
 
Skela, Sešek in Dagarin Fojkar (2009) navajajo, da je pismenost ena izmed 
največjih vrednot v naši družbi. Družba od posameznika pričakuje in zahteva, da 
je sposoben razumeti in pisati zapisana besedila. Vse bolj pa se poudarja tudi 
pismenost v tujem jeziku, ki je potrebna za to, da posameznik lahko deluje v 
skupnem evropskem prostoru. Zmožnost branja v tujem jeziku ima številne 
prednosti v vsakdanjem življenju in na akademskem področju.  
 
Rezultati Evropske raziskave o jezikovnih kompetencah (ESLC) so pokazali, da 
kar 41 % slovenskih devetošolcev pri bralnem razumevanju v angleščini ne 
dosega ravni znanja, določene v učnem načrtu (Rutar Leban, Pižorn, Vršnik 
Perše in Mlekuž, 2012). Raziskovalci v tujini (Day in Bamford, 1998; Grabe in 
Stoller, 2002) so odkrili, da veliko učencev ne mara branja in posledično tudi ne 
berejo. Vzrok za slabe rezultate je lahko v tem, saj je za izboljšanje spretnosti 
branja potrebno – branje. 
 
Potrebno je torej najti način, kako učence motivirati za branje in spremeniti njihov 
negativen odnos do branja. Bamford in Day (1997)  kot primaren cilj pri učenju 
branja predlagata, da učenci vidijo branje kot prijetno in uporabno. Če bodo brali 
z veseljem, bodo brali samoiniciativno in lahko tako postali tekoči bralci. 
Zastavljen cilj lahko najlažje dosežemo s pomočjo ekstenzivnega branja, ki 
spodbuja pozitiven odnos do branja in motivacijo za branje v tujem jeziku.  
 
Kljub temu, da je veliko raziskav pokazalo številne pozitivne učinke 
ekstenzivnega branja in kljub temu, da naj bi se pri učenju branja ekstenzivno in 
intenzivno branje dopolnjevala, pri poučevanju še vedno večinoma prevladuje 
intenzivno branje. Brown (2000) problem pri poudarjanju intenzivnega branja vidi 
v tem, da učenci postanejo bolj obremenjeni s pomenom posameznih besed in 
povedi, kot pa s pomenom besedila kot celote. Posledično berejo malo, saj se jim 
zdi branje naporno. Renandya (2007) pravi, da intenzivno branje ne razvija 
tekočnosti branja, ki je ključno, da oseba postane dober bralec. Vse to da 
ekstenzivnemu branju še večji pomen. 
 
Macalister (2010) razloge za to, da učitelji ne poučujejo s pomočjo ekstenzivnega 
branja vidi v tem, da se ne zavedajo prednosti takega pristopa, niso seznanjeni z 
ugotovitvami raziskav in si ne razlagajo enako pomena ekstenzivnega branja.  
Zato sem v magistrskem delu podrobno definirala ekstenzivno branje in načela 
za uvedbo pristopa v razredu ter obširno opisala pozitivne učinke ekstenzivnih 
bralnih programov, o katerih poročajo raziskovalci. Pozornost je potrebno 
nameniti tudi izbiri besedil. Če je besedilo prezahtevno za bralca, se branje iz 
ekstenzivnega hitro spremeni v intenzivnega in naš cilj ne bo dosežen. 
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V slovenskih šolah je priljubljena oblika ekstenzivnega bralnega pristopa 
tekmovanje za bralno značko. Iz slovenščine se je ideja prenesla tudi na tuje 
jezike, predvsem angleščino in se izoblikovala v obliki dveh tekmovanj za 
angleško bralno značko, ki jih organizirata dve založbi. V magistrskem delu sem 
se osredotočila na EPI angleško bralno značko, v kateri sodeluje več učencev. 
Za sodelovanje na tekmovanju se učenci odločajo prostovoljno, zato menim, da 
je pomembno, da učitelji učence motivirajo za udeležbo in tudi, da je vsebina 
tekmovanja učencem zanimiva. Raziskala sem, na kakšen način poteka 
sodelovanje učencev petega razreda v tekmovanju za EPI angleško bralno 
značko in kakšen je njihov odnos do le-tega. Zanimalo me je tudi, kaj učence 
motivira za sodelovanje na tekmovanju, kakšno gradivo radi berejo in kakšne so 
povezave med nekaterimi dejavniki, ki vplivajo na uspešnost učencev na tem 
tekmovanju. 
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1 TEORETIČNI DEL 
 1.1 BRANJE V DRUGEM ALI TUJEM JEZIKU 
 
V zadnjem času se je pojavila potreba po pismenosti tudi v tujem jeziku. Od 
posameznika se v današnji večjezikovni družbi pričakuje, da obvlada vsaj en tuji 
jezik, najpogosteje angleščino (Grabe in Stoller, 2002). Znanje tujega jezika (ali 
še bolje, več tujih jezikov) je ključno za to, da lahko posameznik dobi priložnost 
za uspeh na evropskem trgu dela (Byram, 2009). Poleg ekonomskih razlogov je 
učenje tujih jezikov pomembno iz vidika večkulturnosti naše skupnosti. Učenci 
skozi učenje tujega jezika spoznavajo drugo kulturo ter razvijajo spoštovanje do 
drugačnih, strpnost in vrednote (prav tam). Sposobnost sporazumevanja v tujem 
jeziku je koristna za posameznika tudi na potovanjih v druge države, ki so vse 
bolj priljubljena in pogosta.  
 
Znotraj jezikovnih kompetenc vse pomembnejša postaja predvsem spretnost 
branja v drugem ali tujem jeziku, saj le-ta predstavlja velik del sporazumevanja v 
določenem jeziku (Grabe in Stoller, 2002). Posameznikova sposobnost tekočega 
branja v tujem jeziku je eden od glavnih kriterijev za ocenjevanje njegove 
kompetentnosti v tem jeziku (Brown, 2000). 
 
Poleg prednosti, ki jih prinaša znanje branja v tujem jeziku v vsakdanjem 
življenju, ima številne prednosti tudi na področju učenja. Pinter (2014) navaja 
naslednje: branje okrepi znanje, ki so se ga učenci učili ustno; učenje s pomočjo 
besedil ustreza učencem, ki se lažje učijo vizualno; znanje branja pomaga 
učencem tudi pri drugih predmetih, saj lahko poiščejo gradivo v tujem jeziku (npr. 
na spletu). Zadnja je najpomembnejša, saj je smisel poučevanja branja tujega 
jezika razviti spretnost branja v taki meri, da je posameznik zmožen brati v tujem 
jeziku, da bi se česa naučil. 
 
1.1.1 OPREDELITEV BRANJA 
 
Branje težko opredelimo le na en način. Osnovna definicija pravi, da je branje 
interpretiranje pomena zapisanega besedila (Wallace, 1999). Bralec pomen 
zgradi s povezovanjem informacij iz besedila s svojim predznanjem (Day in 
Bamford, 1998). Beremo pa z različnimi nameni in na različne načine, zato je 
podrobnejša razlaga odvisna od konteksta, v katerem si poskušamo razložiti 
pojem branja. To, kako bo bralec interpretiral besedilo, je odvisno od njegovih 
izkušenj, jezikovnega ozadja, kulturnega okvira in namena branja (Dagarin 
Fojkar, Sešek in Skela, 2011). 
 
Grabe in Stoller (2002) branje glede na namen razdelita na sedem glavnih 
skupin:  branje, povezano z iskanjem preprostih informacij v besedilu,  branje, da bi hitro preleteli besedilo in razumeli zgolj bistvo,  branje, povezano z učenjem iz besedila,  branje, povezano z integriranjem informacij,  branje, povezano s pisanjem in iskanjem informacij, ki jih potrebujemo za 

pisanje, 
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 branje, povezano s kritiko in ocenjevanjem besedil,  branje za splošno razumevanje besedila.  
Glede na namen branja se razlikuje tudi način, kako beremo (Grabe, 2009). 
Grellet (1992) pravi, da lahko beremo na več načinov, ki se med seboj ne 
izključujejo:  besedilo hitro preletimo, da razumemo bistvo (ang. skimming),  besedilo hitro preletimo, da najdemo določeno informacijo (ang. scanning),  ekstenzivno branje - beremo daljša besedila, običajno za užitek,  intenzivno branje - podrobno beremo in analiziramo krajša besedila ali dele besedila. 
 
Poznamo tudi dva modela branja oziroma dva miselna procesa za branje besed: 
fonološkega in leksikalnega. Pri fonološkem gre za to, da besedo spremenimo v 
posamezne glasove, ne da bi jo povezali z njenim pomenom, pri leksikalnem 
načinu branja pa bralec besedo obravnava kot celoto in jo poišče v svojem 
mentalnem leksikonu (Skela, Sešek in Dagarin Fojkar, 2009). Običajno 
uporabljamo kombinacijo obeh. Fonološki model je pomemben predvsem, kadar 
pri branju naletimo na besedo, katere pomena ne poznamo, saj je drugače ne bi 
mogli prebrati. 
 
Sposobnost splošnega bralnega razumevanja v tujem jeziku je zelo težko usvojiti 
do take mere, da bi tekoče brali avtentična besedila, napisana v tujem jeziku. 
Bralno razumevanje je kompleksno, saj vključuje obvladovanje več spretnosti, ki 
so med seboj povezane na različne načine (Grabe in Stoller, 2002). Za to, da bi 
zapisano besedilo razumeli, moramo znati iz njega pridobiti informacije kar se da 
učinkovito, kar pomeni, da moramo poznati tudi različne bralne strategije in jih 
znati uporabljati (Grellet, 1992). Strategije so procesi, ki jih bralec zavestno 
nadzoruje in uporablja pri branju. Z vajo pa se bralne strategije avtomatizirajo in 
postanejo spretnosti, ki jih bralec med branjem uporablja samodejno in 
podzavestno (Grabe, 2009). 
 
Bralno razumevanje zahteva hitro in avtomatizirano procesiranje besed, 
oblikovanje predstav o pomenu glavnih idej iz besedila in učinkovito koordiniranje 
več procesov hkrati (Grabe in Stoller, 2002). Bralci, ki berejo tekoče, vse te 
spretnosti uporabljajo avtomatizirano in nezavedno, »...besede v besedilu 
prepoznajo hitro in natančno, pri tem pa posvečajo posameznim besedam 
minimalno pozornost. Prepoznava besed je učinkovita, dosledna, tekoči bralci 
berejo besedilo naglas ali tiho z določeno hitrostjo« (Erbeli in Pižorn, 2013, str. 
82). 
 
Za tekoče branje je med drugim zelo pomembno, da je bralec učinkovit pri prepoznavi besed (ang. word recognition); spretnosti, za katero je potrebno veliko 
vaje in izpostavljenosti besedilom (Grabe, 2009). Bralec mora poznati vsaj 95 
odstotkov besed v besedilu in jih avtomatično prepoznati, za kar mora imeti dobro 
razvito besedišče (Grabe in Stoller, 2002). Osnoven način za razvoj tekočnosti in 
širitev besedišča je ekstenzivno branje (Grabe, 2009; Grabe in Stoller, 2002).  
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1.1.2 POMEN BRANJA PRI UČENJU TUJEGA JEZIKA   
 
Sposobnost branja v tujem jeziku je močno odvisna od posameznikovega znanja 
tujega jezika (Grabe in Stoller, 2011). Vpliv pa je obojestranski. Tako kot 
obvladovanje tujega jezika vpliva na bralno zmožnost v tem jeziku, tudi slednja 
vpliva na samo znanje jezika. 
 
Branje ima velik razvojni pomen, za kar najdemo dokaze na različnih področjih. 
Tisti, ki v prostem času več berejo, kažejo več napredka pri branju, pisanju, 
slovnici in besedišču (Krashen, 2004). To so dokazale različne korelacijske 
raziskave in študije primerov, kot je npr. raziskava o napredku pri angleškem 
jeziku z branjem serije knjig Sweet Valley (Cho in Krashen, 1994). Branje, še posebej prostovoljno branje (ang. free voluntary reading), ima pozitiven učinek na 
posameznikovo tujejezikovno znanje (Lao in Krashen, 2000). 
 
Krashen (1982) meni, da za obvladovanje tujega jezika ni dovolj zgolj učenje, 
ampak je jezik potrebno usvojiti. Učenje je zavesten proces, v katerem se 
naučimo podatke o jeziku in jezikovna pravila, usvajanje pa je podzavesten in 
naraven proces, ki je podoben usvajanju maternega jezika. Krashen je postavil 
tudi hipotezo o branju, v kateri trdi, da več kot beremo, večji obseg ima naše 
besedišče, in tako tudi več razumemo (Krashen, 2004). Hipoteza o branju je v 
skladu z njegovo hipotezo o vnosu, ki pravi, da je za usvajanje jezika potreben 
razumljiv vnos (Krashen, 1982). Več razumljivega vnosa ima posameznik na 
voljo, boljši in večji bo njegov napredek pri jeziku (Krashen, 2004). Formula za 
razumljiv vnos je i + 1, kar pomeni, da je razumljiv vnos tisti, ki je po zahtevnosti 
eno stopnjo nad učenčevim trenutnim znanjem (Krashen, 1982).  
 
Renandya (2007) meni, da je prav pomanjkanje primernega in razumljivega 
vnosa razlog, ki največ prispeva k slabim rezultatom na področju učenja in 
poučevanja tujega jezika. V primerjavi z maternim jezikom je namreč količina 
vnosa pri usvajanju tujega jezika hudo omejena, vnos je manj kvaliteten in manj 
raznolik.  
 
Res je, da v učilnici ne moremo poustvariti realističnega okolja, podobnega 
tistemu, v katerem usvajamo materni jezik, lahko pa učencem zagotovimo čim 
več raznolikega gradiva za branje in tako zagotovimo, da je vnos dosegljiv (prav 
tam).  
 
1.1.3 UČENJE BRANJA V TUJEM JEZIKU 
 
Večina učencev, ki se uči brati v tujem jeziku, že ima izkušnje z branjem in z 
učenjem branja v maternem jeziku. Nekaj znanja in spretnosti se tako prenese iz 
maternega jezika: slušno razločevanje, zaznavne spretnosti, prostorsko 
zavedanje (Skela, Sešek in Dagarin Fojkar, 2009), bralne strategije (Pinter, 2014) 
in drugo. Procesi, ki jih uporabljamo pri branju v maternem in pri branju v tujem 
jeziku, so podobni.  
 
Kljub temu so med branjem v maternem in tujem jeziku velike razlike (Grabe in 
Stoller, 2002). Učenci se branja v tujem jeziku lotijo drugače kot branja v 
maternem jeziku. Tudi samo učenje branja v tujem jeziku ima drugačne zahteve 



Lara Brajer,                                                                                                        Univerza v Ljubljani, 
magistrsko delo                                                                                                 Pedagoška fakulteta 
 

6 
 

(Grabe, 2009). Nekateri procesi pri učenju in usvajanju tujega jezika so zelo 
podobni kot pri maternem, drugačni pa so predvsem učni pogoji – učenci tujega 
jezika imajo na voljo manj časa, manj individualne pomoči, manj kakovosten 
jezik, manj vnosa in izpostavljenosti jeziku ter drugačno motivacijo za učenje 
tujega jezika (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 
 
Grabe in Stoller (2002) sta opredelila razlike med bralci in branjem v maternem 
jeziku in v tujem jeziku in jih razdelila na tri podskupine. 

1. Jezikovne razlike in razlike v procesiranju: o različne stopnje znanja besedišča, slovnice in diskurza na začetku 
branja v maternem in v tujem jeziku, o večje metajezikovno in metakognitivno zavedanje pri branju v tujem 
jeziku, o lingvistične razlike med posameznimi jeziki, o različna stopnja znanja tujega jezika kot temelj za branje v tem 
jeziku, o različni vplivi jezikovnega transferja, o medsebojni vpliv delovanja v dveh jezikih. 

2. Individualne razlike in razlike v izkušnjah: o različne bralne zmožnosti v maternem jeziku, o različni razlogi za branje v tujem jeziku, o različen obseg izpostavljenosti tujemu jeziku, o različne vrste besedil v tujem jeziku, o različno jezikovno gradivo za bralce tujega jezika. 
3. Družbeno-kulturne in institucionalne razlike: o različno družbeno-kulturno ozadje bralcev, o različna organiziranost diskurza in besedil, o različna pričakovanja ustanov za izobraževanje v tujem jeziku. 

 
Pri učenju branja v tujem jeziku je velik problem to, da veliko učencev ne bere in 
da jim branje ni pri srcu – ne v maternem, ne v tujem jeziku (Day in Bamford, 
1998; Grabe in Stoller, 2002). Ljudje so nekoč v prostem času brali, danes pa je 
branje za krajšanje časa učencem nekaj neznanega (Hill, 2008). Mladi večino 
prostega časa preživijo na računalniku ali mobilnem telefonu, na katerem igrajo 
igrice ali brskajo po spletu. To, da ne berejo, je težava, saj se spretnost branja 
lahko razvija le z vajo. Učenci se naučijo brati tako, da veliko berejo (Grabe in 
Stoller, 2002; Nutall, 1982). Tako menita tudi Day in Bamford (1998): 
»Interestingly, it seems as though reading is an excellent source of the 
knowledge that is needed for reading comprehension« (str. 18).1 
 
Učenci z negativnim odnosom do branja v tujem jeziku najverjetneje ne bodo 
motivirani za branje, kar pomeni, da ne bodo veliko brali in bodo zaradi tega manj 
verjetno tekoče brali (Day in Bamford, 1998). Nutall (1982) pravi, da se slab 
bralec vrti v začaranem krogu: ne razume, zato bere počasi, posledično ne uživa 
ob branju, zato ne bere veliko. Ker ne bere veliko, se njegove bralne spretnosti 
ne izboljšajo in zopet ne razume prebranega. Zahteve učitelja do učencev, da 
morajo brati, bodo najverjetneje še zmanjšale njihovo motivacijo za branje, zato 
je pomembno, da učitelj najprej poskrbi za to, da učenci razvijejo bralne navade 
                                            1 Prevod: »Zdi se, da je branje odličen vir znanja, ki je potrebno za bralno razumevanje.« 
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in vzljubijo branje (Yu, 1993). Učitelj mora učence premamiti k temu, da berejo in 
da želijo brati (Nutall, 1982). 
 
1.1.3.1 Motivacija za branje v tujem jeziku 
 
Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj (2006) bralno motivacijo definirajo kot »skupek 
delovanja kognitivnih, metakognitivnih in motivacijskih dejavnikov, ki se odražajo 
v branju posameznika« (str. 7). 
 
Motivacija za branje neposredno vpliva na to, koliko bodo učenci prebrali in 
posredno tudi na njihovo sposobnost bralnega razumevanja, saj količina branja 
pomembno vpliva na bralno razumevanje (Grabe in Stoller, 2002). Bralna 
motivacija je pomemben del bralčeve učinkovitosti pri branju (Pečjak idr., 2006). 
 
Motivacija za branje v tujem jeziku je zgrajena iz dveh delov:   uspeha, ki ga posameznik pričakuje pri branju in   pomembnosti, ki jo pripisuje branju (Day in Bamford, 1998).   
Uspeh, ki ga bralec pričakuje pri branju, je zgrajen iz zaupanja v lastne bralne 
sposobnosti in prepričanja, da bo dosegel cilj branja (Pečjak idr., 2006). V 
določeni meri je odvisen od posameznikove bralne zmožnosti v tujem jeziku, 
najbolj pa od značilnosti gradiva, ki so: stopnja zanimivosti, stopnja jezikovne 
zahtevnosti, privlačnost in dostopnost (Day in Bamford, 1998). Če je gradivo 
prezahtevno za posameznikove sposobnosti, bo ta doživel neuspeh pri bralnem 
razumevanju, kar bo negativno vplivalo na njegovo bralno motivacijo (Grabe in 
Stoller, 2002).  
 
Pomembnost branja posamezniku sestavlja njegovo mnenje, da je branje 
pomembno, in da ima določeno vrednost (Pečjak idr., 2006). K temu, kakšen 
pomen posameznik pripisuje branju, delno prispeva njegovo družbeno-kulturno 
okolje, ki zajema vpliv prijateljev, družine in tudi učitelja (Day in Bamford, 1998). 
Učitelji k temu najpogosteje ne prispevajo pozitivno, saj branju med poukom po 
navadi ne namenjajo veliko časa in dajejo vtis, da je prej potrebno opraviti še 
veliko drugih, pomembnejših stvari (Grabe in Stoller, 2002).  
 
Vpliv vrstnikov se kaže v tem, da lahko navdušeni bralci k branju spodbudijo tudi 
ostale (Pečjak idr., 2006). Predstave o vrednosti branja otroci v veliki meri 
prevzamejo od staršev – če starši doma spodbujajo branje, bodo otroci branje 
videli kot pomembno in bili bolj motivirani za branje (Grabe, 2009).  
 
Najpomembnejši vpliv na to, koliko posamezniku pomeni branje, pa ima njegov 
odnos do branja (Day in Bamford, 1998).  
 
1.1.3.2 Odnos do branja v tujem jeziku 
 
Odnos do branja v tujem jeziku pomembno vpliva na razvoj bralnih spretnosti 
(Grabe in Stoller, 2002). Mednarodna raziskava o bralni pismenosti je pokazala, 
da se učencem zdi za to, da postaneš dober bralec, najpomembnejše prav 
veselje do branja (Elley, 1995). Zato je pomembno, da učencem privzgojimo 
pozitiven odnos do branja. 
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Day in Bamford (1998) pravita, da je odnos učencev do branja v tujem jeziku 
odvisen od več dejavnikov:  Od odnosa do branja v maternem jeziku. Učenci s pozitivnim odnosom do 

branja v maternem jeziku bodo najverjetneje imeli pozitiven odnos tudi do 
branja v tujem jeziku. Učenci s slabšim ali z negativnim odnosom pa bodo 
imeli manj pozitivnega ali celo negativnega.  Od predhodnih izkušenj z branjem v tujem jeziku. Učenci prenesejo pozitivne oziroma negativne izkušnje z učenjem branja in z branjem na 
učenje drugih jezikov.    Od odnosa do tujega jezika, kulture in ljudi, ki govorijo ta jezik. Pozitiven 
odnos do teh stvari se kaže v obliki pozitivnega odnosa do učenja branja 
tujega jezika in motiviranosti za branje.   Od učnega okolja, ki zajema učitelja, sošolca, materiale, aktivnosti, naloge 
itd. Pozitivno učno okolje ustvarja pozitiven odnos do branja, negativno 
okolje pa lahko vodi do negativnega odnosa do branja v tujem jeziku.   
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1.2 EKSTENZIVNO BRANJE 
 
V vsakdanjem življenju brati ekstenzivno pomeni brati velike količine raznovrstnih 
besedil z namenom pridobiti splošno razumevanje besedila (Yamashita, 2013). 
Bralec je osredotočen na pomen celotnega besedila in ne na pomen posameznih 
besed ali povedi (Bamford in Day, 1997). Ekstenzivno branje je eden od načinov 
branja in je kontrastno intenzivnemu načinu, ki poteka počasneje in zahteva 
visoko stopnjo razumevanja besedila (Richards in Schmidt, 2010).  
 
Intenzivno branje vključuje podrobno preučitev besedila na ravni besed, povedi, 
odstavkov in celotnega besedila pod vodstvom učitelja. Namenjeno je 
poglobljenemu razumevanju kratkih besedil in interpretaciji avtorjevih namenov 
(Hedge, 1991). Preko intenzivnega branja se učenci naučijo bralnih spretnosti in 
strategij ter razvijajo znanje slovnice in besedišča (Renandya, 2007).  
 
Učenci naj bi pri pouku angleščine izkusili tako intenzivno kot tudi ekstenzivno 
branje, saj je od obeh odvisen razvoj tekočega branja v angleščini kot tujem 
jeziku (Hedge, 1991; Renandya, 2007). S pomočjo intenzivnega branja se učenci 
naučijo bralnih spretnosti, ekstenzivno branje pa jim omogoča, da jih utrjujejo in 
razvijajo (Greenwood, 1989). 
 
V kontekstu učenja jezika ima ekstenzivno branje še en pomen – je pristop k 
poučevanju in učenju tujega jezika, predvsem branja (Bamford in Day, 1997; Day 
in Bamford, 1998; Yamashita, 2013). V nadaljevanju se bom osredotočila na to 
definicijo ekstenzivnega branja.  
 
Strokovnjaki na področju učenja in poučevanja branja v tujem jeziku za 
ekstenzivno branje uporabljajo različna poimenovanja. Uporaba različnih izrazov 
kaže tudi na nesoglasja med strokovnjaki glede natančne definicije 
ekstenzivnega branja.  
 Krashen (2006) ta pristop poimenuje »branje za užitek« (ang. pleasure reading) 
ali pogosteje »prostovoljno branje« (ang. free voluntary reading) (Lao in Krashen, 
2000; Krashen, 2004). Slabost izraza »branje za užitek« je to, da zmanjšuje 
pomen ekstenzivnega branja in dopušča možnost, da slednje ostaja zgolj 
dodatna aktivnost in ne del pouka (Hill, 2008). Lee (2007) uporablja izraz »neprekinjeno tiho branje« (ang. sustained silent reading), ki ga Richards in 
Schmidt (2010) v svojem slovarju definirata kot aktivnost, pri kateri je del učne 
ure, ki ga učitelj ne prekinja, namenjen tihemu branju besedil, ki si jih učenci sami 
izberejo. Elley in Mangubhai (1983) sta v takratni raziskavi uporabila izraz »poplava knjig« (ang. book flood), ki se je ohranil še danes (Elley, 2000). 
Richards in Schmidt (2010) »poplavo knjig« definirata kot pristop k razvijanju 
bralnih spretnosti, pri katerem so učenci izpostavljeni veliki količini zanimivega 
gradiva za branje.  
 
Hedge (2008) ekstenzivno branje opredeli kot branje velikih količin daljših 
besedil, ki poteka redno, pogosto in dlje časa. Bralec jih bere za užitek, iz 
radovednosti ali zaradi poklicnih interesov in le tako poglobljeno, da pridobi 
splošno razumevanje. Branje poteka v razredu, predvsem pa doma v obliki 
individualnega, neodvisnega branja besedil po lastni izbiri. Ellis in McRae (1991) 
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ekstenzivno branje definirata kot spodbujanje učencev k hitremu branju velike 
količine gradiva za užitek in za jezikovni razvoj. 
 
Day in Bamford (1998) kot glavni cilj ekstenzivnega bralnega pristopa opredelita, 
da učenci čim več berejo v tujem jeziku in da jim to postane všeč. Ekstenzivno 
branje spodbuja dobre bralne navade, pozitiven odnos do branja ter razvija 
znanje besedišča in znanje o strukturah (Richards in Schmidt, 2010). Med 
branjem se učenci nezavedno učijo, saj medtem ko se trudijo razumeti besedilo, 
aktivno uporabljajo jezik in tako usvajajo novo besedišče in strukture (Yu, 1993). 
Učenci berejo besedila po lastni izbiri in imajo poleg branja le malo drugih 
obveznosti – napisati morajo npr. kratko obnovo ali pa komentar o prebranem 
(Mason in Krashen, 1997). Osrednji cilj dejavnosti je tekoče branje besedil za 
užitek ali pa za pridobivanje informacij (Hedge, 1991). 
 
Teoretično osnovo za ekstenzivno branje najdemo v Krashnovi teoriji o 
razumljivem vnosu (Iwahori, 2008; Krashen, 2004; Renandya, 2007; Yamashita, 
2008; Yamashita, 2013; Yu, 1993). Učenci tujega jezika niso dovolj izpostavljeni 
razumljivemu vnosu (Bamford, 1984). Bistvo ekstenzivnega branja pa je, da 
učenci berejo čim več besedil, ki so jim razumljiva, kar pomeni, da so ob branju 
izpostavljeni veliki količini razumljivega vnosa (Iwahori, 2008). Torej več kot 
učenci berejo, več razumljivega vnosa pridobijo in več kot je razumljivega vnosa, 
več jezika bodo učenci usvojili. Skozi ekstenzivno branje zagotovimo, da so 
učenci izpostavljeni primerom uporabe jezika, da tako usvajajo jezik in utrjujejo, 
kar so se naučili v učilnici (Bamford, 1984). 
 
Lee (2007) pravi, da je glavna kritika ekstenzivnega branja to, da ta metoda 
vzame preveč časa v primerjavi s tradicionalnimi oblikami poučevanja (to so npr. 
intenzivno branje, reševanje nalog, učenje bralnih strategij). Ker učinki 
ekstenzivnega branja niso takojšnji, je ta pristop pogosto izključen iz učnega 
načrta, še preden se pokažejo njegov prednosti (Grabe in Stoller, 2002). Poleg 
časa zahteva tudi veliko gradiva, ki ga učitelji običajno nimajo dovolj ali pa bi 
potrebovali boljšega (Grabe, 2009; Macalister, 2010).  
 
Nation (1997) je naštel tri glavne prednosti ekstenzivnega bralnega pristopa:  Branje poteka individualno, kar omogoča, da se v razredu učenci z različnimi sposobnostmi učijo vsak na svoji stopnji razumevanja.  Učenci si sami izberejo, kar želijo brati, in so tako bolj motivirani za učenje.  Pristop omogoča tudi učenje zunaj učilnice. 
 
Raziskave so pokazale, da je ekstenzivni bralni pristop vsaj toliko učinkovit, kot 
tradicionalni pristopi, največkrat pa pokaže še boljše rezultate (Lao in Krashen, 
2000; Lee, 2007; Renandya, 2007). Ugotovili so tudi, da dlje kot poteka program 
ekstenzivnega branja, večji je napredek učencev (Elley in Mangubhai, 1983; Lee, 
2007; Renandya, 2007; Yamashita, 2008). Učitelji morajo biti pripravljeni za 
dobre rezultate vložiti veliko časa, a se to dolgoročno bolj splača. 
 
Cho in Krashen (2016) sta oblikovala hipotezo, da je razvoj in ohranjanje 
dolgotrajne navade branja za užitek najpomembnejši faktor, ki vpliva na znanje 
drugega ali tujega jezika na višji stopnji. To hipotezo podpirajo ugotovitve 
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številnih raziskav, ki so potrdile pozitivne učinke ekstenzivnega branja. Opisane 
so v naslednjem poglavju. 
 
1.2.1 UČINKI EKSTENZIVNEGA BRANJA 
 
Hu Hsueh-chao in Nation (2000) ekstenzivno branje glede na glavni učinek 
oziroma namen delita na dva tipa:   Ekstenzivno branje za jezikovni razvoj, pri katerem učenci berejo besedila, 

ki vsebujejo določen delež neznanih besed in jezikovnih struktur.  Ekstenzivno branje za razvoj tekočnosti branja, pri katerem učenci berejo besedila, v katerih ni neznanih jezikovnih sestavin. 
 
Besedila, ki vsebujejo tudi nove besede, omogočajo, da se bralec le-teh med 
branjem nezavedno nauči. Če je torej cilj branja predvsem razvoj besedišča, 
morajo besedila biti  na ravni sposobnosti bralca. Če pa je cilj razvoj tekočega 
branja in bralne hitrosti, pa so primernejša besedila, ki so manj zahtevna od 
bralčeve trenutne stopnje bralne zmožnosti v tujem jeziku. 
 
Day in Bamford (1998) sta ugotovila, da ekstenzivno branje prispeva k razvoju 
besedišča, saj zagotovi, da se bralec večkrat sreča z določeno besedo v različnih 
kontekstih ter ugiba njen pomen, dokler je ne razume in avtomatično prepozna v 
besedilu. Učenje besedišča je postopen proces, saj se mora bralec s posamezno 
besedo srečati čim večkrat, da se izkušnja okrepi in beseda ostane v spominu 
(Nation, 1997). Zato je pomembno, da učenci čim več berejo, da bodo čim 
večkrat naleteli na iste besede in se tako naučili njihovega pomena. Ekstenzivno 
branje učencem zagotovi možnosti, da bodo srečali besede, ki so jih že prej, saj 
gre za veliko količino branja (Brown, 2000). 
 
Nation (2014) je ugotovil, da posameznik z ekstenzivnim branjem pod pogojem, 
da je gradivo za branje ustrezno in da posameznik dovolj bere, lahko doseže 
besedišče 9000 najpogostejših besednih družin. Tak obseg besedišča mu 
zagotovi, da razume vsaj 98 odstotkov besed v besedilih in lahko torej tekoče 
bere večino avtentičnih besedil. Njegove ugotovitve sta potrdila tudi Mason in 
Krashen (2015). 
 Z branjem se poleg besedišča razvijajo tudi druga različna znanja (ang. different 
knowledge types), kot so znanje o jeziku, o svetu, o tipih besedil, o določenih 
temah ipd. Od teh dejavnikov je odvisno, kako tekoče je posameznikovo branje v 
tujem jeziku (Day in Bamford, 1998).  
 
Ob uvedbi ekstenzivnega bralnega pristopa med drugim pridobimo razredno 
knjižnico. Posledično si učenci pogosteje izposojajo knjige in več časa namenimo 
tihemu branju v razredu. Elley (1995) navaja obstoj razredne knjižnice, pogostost 
izposoje knjig in pogostost tihega branja v razredu kot tri izmed dejavnikov, za 
katere je raziskava Mednarodne zveze za primerjanje doseženih ravni znanja o 
bralni pismenosti pokazala, da vplivajo na bralno sposobnost učencev.2 Učenci, 
                                            2 Besedila in testi so bili v učnem jeziku posamezne države, ki naj bi bil tudi materni jezik 
učencev, a so v vseh državah, ki so bile vključene v raziskavo, sodelovali tudi učenci, ki se šolajo 
v tujem jeziku. V nekaterih državah (npr. Singapur) je bilo takih učencev več kot sedemdeset 
odstotkov. Zato lahko rezultate raziskave povežemo tudi z branjem v tujem jeziku. 
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ki so pokazali boljše bralne sposobnosti, si pogosteje izposojajo knjige ter 
prihajajo iz razredov, v katerih obstaja razredna knjižnica in v katerih pogosteje 
tiho berejo (prav tam). 
 
Raziskave so potrdile številne pozitivne učinke ekstenzivnega branja na 
jezikovnem področju: napredek pri bralnem razumevanju (Elley, 2000; Lee, 2007; 
Mason in Krashen, 1997), besedišču (Cho in Kim, 2004; Elley, 2000; Lao in 
Krashen, 2000; Lee, 2007; Mason in Krashen, 1997) in slušnem razumevanju 
(Elley, 2000) ter splošno izboljšanje spretnosti branja (Cho in Kim, 2004; Iwahori, 
2008; Lao in Krashen, 2000; Yamashita, 2008) in pisanja (Cho in Kim, 2004; 
Elley, 2000; Mason in Krashen, 1997). Razvijeta se hitrost in tekočnost branja 
(Hedge, 1991; Lao in Krashen, 2000). 
 
Poleg napredka na področju tujejezikovnega znanja in jezikovnih spretnosti se je 
izboljšal tudi odnos učencev do branja (Cho in Kim, 2004; Lao in Krashen, 2000; 
Mason in Krashen, 1997; Yamashita, 2013). Day in Bamford (1998) trdita, da 
ekstenzivni bralni pristop prispeva k odnosu učencev do branja v tujem jeziku 
preko odnosa do tujega jezika in preko učnega okolja. Med branjem o različnih 
temah lahko učenci razvijejo ali pa še stopnjujejo pozitiven odnos do tujega 
jezika, kulture in ljudi, ki govorijo ta jezik. Učno okolje je pozitivno, učenci se v 
njem počutijo varne, učitelj jih spodbuja k branju, jim pri branju pomaga in ustvari 
okolje, v katerem je branje pomembno in cenjeno (Yamashita, 2013). Al-Homoud 
in Schmitt (2009) sta primerjala odnos učencev do ekstenzivnega in do 
intenzivnega bralnega programa in ugotovila, da je njihov odnos sicer pozitiven 
do obeh, ampak do ekstenzivnega branja veliko bolj. 
 
Day in Bamford (1998) menita, da ekstenzivno branje lahko izboljša motivacijo za 
branje v tujem jeziku. Besedila pozitivno prispevajo k motivaciji za branje, saj so 
zanimiva, primerno zahtevna in lahko dostopna. Ker posameznik izbere besedilo, 
ki je primerno njegovim jezikovnim sposobnostim, pričakuje, da bo pri branju 
uspešen in ne bo imel težav, kar ga še bolj motivira za branje. Tako izboljša 
samozavest in uživa ob branju (Brown, 2000). 
 
Yu (1993) trdi, da je uvedba ekstenzivnega bralnega programa najučinkovitejši 
način razvijanja bralnih navad pri učencih. S pomočjo ekstenzivnega bralnega 
pristopa lahko torej učitelj pri učencih spodbuja pozitiven odnos in ljubezen do 
branja. Day in Bamford (1998) sta postavila hipotezo o vplivu ekstenzivnega 
branja na odnos in motivacijo učencev za branje v tujem jeziku: ko učenci doživijo 
uspeh pri branju in ugotovijo, da znajo brati v tujem jeziku, to spodbudi pozitiven 
odnos do branja in motivacijo za branje v tujem jeziku. Posledično več berejo in 
tako še bolj razvijejo bralne spretnosti, pozitiven odnos in motivacijo. 
 
1.2.2 VKLJUČEVANJE EKSTENZIVNEGA BRANJA V POUK TUJEGA JEZIKA 
 
Ekstenzivno branje lahko v pouk tujega jezika vključimo na različne načine (Day 
in Bamford, 1998):   V obliki samostojnega tečaja oziroma predmeta, ki zahteva učitelja, učni načrt, učilnico, učna gradiva in urnik.   Lahko se vključi v že obstoječ predmet kot njegov sestavni del ali pa kot 

prostovoljna dejavnost v okviru predmeta. Ekstenzivno branje kot del 
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predmeta je vključeno v učni načrt, predstavlja del ocene in namenjeno mu 
je določeno število ur. Kot prostovoljno dejavnost v okviru predmeta pa se 
ga zgolj spodbuja v obliki neobvezne naloge, ki se ne ocenjuje in formalno 
ni del učnega načrta.   V obliki interesne dejavnosti. 

 
Yu (1993) meni, da mora biti ekstenzivno branje del učnega načrta, če želimo, da 
bodo učenci razvili bralne navade. Zagovarja to, da branju namenimo čas tudi v 
razredu. Day in Bamford (1998) pravita, da moramo v učilnici zagotoviti po vsaj 
15 minut neprestanega tihega branja; branje zunaj učilnice pa spodbujamo tako, 
da damo učencem na voljo knjige, ki si jih lahko izposodijo. Ellis in McRae (1991) 
svetujeta, da branju v učilnici namenimo vsaj pol ure tedensko, večina branja pa 
poteka zunaj učilnice, kjer in kadar učenci želijo brati. Kljub temu mora učitelj 
branje spodbujati in nadzorovati njegov potek. 
 
1.2.2.1 Načela ekstenzivnega bralnega pristopa 
 
1. Besedila, ki jih učenci berejo, naj bodo lahka.  
Day in Bamford (2002) pravita, da je ekstenzivno branje mogoče samo, če je 
besedilo manj zahtevno od posameznikovih trenutnih bralnih sposobnosti v tujem 
jeziku. Besedišče in slovnica v besedilih morata biti prilagojena sposobnostim 
posameznika (Day in Bamford, 1998). Učenec mora brati brez pomoči učitelja ali 
slovarja, saj ga to upočasni in zmoti tok branja. 
 
Kot merilo pri izbiri besedil Day in Bamford (2002) predlagata število neznanih besed in sicer za začetnike največ 2 na eno stran besedila, za bolj izkušene 
učence pa se meja poviša na 5 težje razumljivih besed na eno stran besedila.  
 
Za samostojno in tekoče branje je potrebno razumeti 98 do 99 odstotkov besed v 
določenem besedilu (Grabe, 2009; Hu Hsueh-chao in Nation, 2000). To pomeni, 
da je pri bralčevem razumevanju 98 odstotkov besed v besedilu ena neznana 
beseda na 50 besed oziroma pri razumevanju 99 odstotkov ena neznana beseda 
na vsakih 100 besed (Hu Hsueh-chao in Nation, 2000). 
 
Carver (1994) težavnost besedil razloži tako, da v lahkem besedilu ni neznanih 
besed; v besedilu, ki se po težavnosti ujema s sposobnostmi učenca, je en 
odstotek neznanih besed; v težjem besedilu pa sta dva odstotka neznanih besed. 
  
2. Dostopen naj bo širok izbor besedil z različnimi temami. 
Da bi pri učencih spodbudili željo po branju, morajo imeti na voljo veliko besedil 
različnih oblik (knjige, revije, časopisi, stripi) in z različnimi temami. Raznoliko 
gradivo razvija fleksibilen pristop k branju, saj spodbuja branje iz različnih 
razlogov in na različne načine (Day in Bamford, 1998; Day in Bamford, 2002). 
 
3. Učenci naj si sami izberejo, kar želijo brati. 
Day in Bamford (1998) svetujeta, naj imajo učenci možnost sami izbrati besedila, 
za katera pričakujejo, da jih bodo razumeli in v branju uživali. Prav tako lahko z 
branjem določenega besedila prenehajo, če se izkaže, da je to za njih 
prezahtevno ali pa nezanimivo. Lee (2007) pravi, da mora biti branje zanimivo in 
privlačno, če želimo, da bo bralcu koristilo. Poleg tega svoboda pri izbiri besedil 
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omogoča učencem neodvisnost, jih spodbudi k prevzemanju odgovornosti za 
lastno učenje in poveča motivacijo za branje (Day in Bamford, 2002; Lee, 2007). 
 
4. Učenci naj čim več berejo. 
Zelo pomembno je, da učenci berejo toliko, kot je le mogoče, v učilnici in 
predvsem doma (Day in Bamford, 1998). Day in Bamford (2002) menita, da je za 
začetnike minimum, ki je potreben za dosego koristi in vzpostavitev bralnih 
navad, ena knjiga na teden oziroma 50 knjig na leto (Hill, 1992). Nation (1997) 
pravi, da je količina ekstenzivnega branja, ki je potrebna, odvisna od bralčeve 
stopnje znanja besedišča in se strinja, da je ena knjiga na teden za začetnike 
primeren obseg branja. Večji, kot je obseg besedišča, več ekstenzivnega branja 
je potrebno, saj se nove besede pojavljajo manj pogosto.  
 
5. Namen branja je uživati ob branju, pridobiti informacije in razumeti bistvo 

besedila. 
Day in Bamford (1998) pravita, da je namen branja običajno povezan z užitkom 
ob branju, pridobivanjem informacij ali razumevanjem bistva besedila in je 
odvisen od interesov posameznika. Glavni cilj je, da učenec razume besedilo v 
taki meri, da je izpolnjen namen, s katerim je začel brati besedilo. Branje ima 
lahko različne namene: pridobiti informacije, uživati v zgodbi, zapolniti prosti čas 
itd. (Day in Bamford, 2002).  
 
6. Branje je samo po sebi nagrada. 
Cilj branja je bila sama izkušnja branja in užitek ob branju, zato mu običajno sledi 
le malo oziroma nič dodatnih nalog ali vprašanj za razumevanje (Bamford in Day, 
1997; Day in Bamford, 1998).  
 
Učitelj lahko kljub temu učencem da naloge, povezane z branjem, zato da bi 
izvedel, kaj so se naučili iz besedila, da spremlja njihov odnos do branja, da 
spremlja, kaj in koliko berejo, da branje poveže z drugimi cilji v učnem načrtu in 
podobno (Day in Bamford, 2002). Naloge naj bodo kratke in nezahtevne (Yu, 
1993). 
 
Dodatne naloge ob branju so lahko koristne in pripomorejo k razvoju pismenosti 
in jezika pod pogojem, da naredijo vnos razumljivejši, zanimivejši in spodbudijo 
učence k nadaljnjemu branju (Krashen, 2004). 
 
7. Branje običajno poteka hitro. 
Day in Bamford (1998) sta ugotovila, da je hitrost ekstenzivnega branja praviloma 
večja, saj učenci berejo zanimiva besedila, ki jih zlahka razumejo. Ekstenzivno 
branje tako še spodbuja hitrost branja, saj učencu ni treba pogledati pomena 
vsake besede v slovarju, ampak lahko pomen besed ugane iz konteksta, ker je 
pomembno le to, da razume bistvo besedila (Day in Bamford, 2002).  
 
8. Branje je individualno in tiho. 
Branje poteka tiho in individualno, kar pomeni, da posameznik določi hitrost, kraj 
in čas branja, ki mu ustreza (Day in Bamford, 1998). 
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9. Učitelj usmerja učence. 
Naloge učitelja: učencem predstavi cilje in potek branja, jih usmerja pri izbiri 
besedil, beleži, kaj učenci berejo in kako se na prebrano odzovejo, spremlja 
njihov napredek ter jim pomaga razvijati bralne strategije (Day in Bamford, 1998; 
Yu, 1993). 
 
10.  Učitelj je učencem vzornik v branju. 
Učitelj je vzornik, ki učencem da zgled, kaj pomeni biti bralec in sodeluje pri 
branju v razredu (Day in Bamford, 1998). Če tudi učitelj bere v razredu in z 
učenci zavzeto razpravlja o prebranem, bodo učenci prevzeli učiteljev pozitiven 
odnos do branja (Yu, 1993). Učitelj, ki ne bere, učencev ne bo mogel spodbuditi k 
branju (Renandya, 2007).  
 
1.2.2.2 Besedila za ekstenzivno branje  
 
Za ekstenzivno branje so primerna različna gradiva: literatura, namenjena 
učencem jezika (ang. language learner literature), otroške knjige, zgodbe, ki so 
jih napisali učenci, časopisi, revije, stripi itd. (Day in Bamford, 1998). Literatura, 
namenjena učencem jezika, je tista, ki je napisana prav za učence tujega jezika. 
To so lahko revije, prilagojene ali stopenjske knjige in podobno. Hill (2008) meni, 
da so najprimernejša besedila v obliki knjig, saj so slednje najudobnejši format za 
branje. Nutall (1982) pravi, da morajo biti besedila, namenjena ekstenzivnemu 
branju, privlačna, lahka, kratka in raznolika. 
 
Strokovnjaki se ne morejo zediniti, ali so primernejša avtentična ali 
poenostavljena besedila. Day in Bamford (1998) predstavita obe stališči. Izbiro 
avtentičnih besedil podpira trditev, da morajo učenci brati realistična in avtentična 
besedila, če jih želimo navaditi na realistično branje. V prid poenostavljenim 
besedilom pa govori dejstvo, da je pri ekstenzivnem branju pomembno, da so 
besedila zanimiva, razumljiva in lahka, kar pa avtentična besedila za učence 
tujega jezika zagotovo niso (Grabe, 2009). Waring (1997) meni, da so avtentična 
besedila primerna za bralce, katerih bralne zmožnosti v tujem jeziku so na 
podobni stopnji, kot v maternem. Tudi Hill (1992) meni, da so avtentična besedila 
prezahtevna za učence tujega jezika. Če je besedilo prezahtevno, bralčeva 
motivacija upade in ne bere več z užitkom.  
 
Poleg tega, da morajo besedila biti lahka, morajo omogočati nadzor nad številom 
novih besed (Day in Bamford, 1998). To je zelo pomembno, saj preveč neznanih 
besed onemogoči bralno razumevanje brez prekinitve branja in iskanja pomena 
besede pri učitelju ali v slovarju. Če je v besedilu več kot ena neznana beseda na 
vsakih 50, to ni več ekstenzivno branje, ampak intenzivno (Hsueh-chao in Nation, 
2000). Zaradi tega so za ekstenzivno branje primernejša prilagojena besedila ali pa besedila, napisana za učence tujega jezika. Stopenjsko berivo (ang. graded 
readers) ima število besed v posamezni knjigi že nadzorovano in določeno, kar je 
prednost za učitelja, saj ne potrebuje sam razvrščati gradiva po stopnjah. 
 
Hedge (1991) podpira uporabo poenostavljenih besedil in pravi, da bodo učenci 
napredovali po stopnjah in sčasoma poenostavljena besedila nadomestili z 
avtentičnimi, kar je končni cilj ekstenzivnega bralnega pristopa. Za to, da bi 
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učenci izboljšali svoje bralne spretnosti in dosegli ta cilj, pa morajo brati besedila 
v okviru svojih bralnih sposobnosti in besedila, v katerih uživajo.  
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1.3 STOPENJSKO BERIVO 
 
Začetki stopenjskega beriva segajo v Indijo, kjer je Michael West v tridesetih letih 
dvajsetega stoletja oblikoval zbirko poenostavljenih besedil, namenjeno učencem 
angleškega jezika (Hill, 1992). Od takrat se je to gradivo močno razvilo in razširilo 
po celem svetu. 
 
Stopenjsko berivo so kratke knjige, napisane za učence tujega jezika, v katerih 
sta besedišče in skladnja omejena, a se njuna zahtevnost v skladu s stopnjami 
postopoma povečuje (Bamford, 1984; Hill, 2008). Lahko so poenostavljena 
avtentična besedila ali pa so originalne zgodbe, napisane po merilih za 
posamezno stopnjo beriva (Hedge, 1991).  
 
V skladu z načeli ekstenzivnega branja knjige vsebujejo le malo vprašanj in nalog 
za bralca ali pa jih v njih sploh ni (Bamford, 1984). Knjige v nekaterih zbirkah 
stopenjskega beriva poleg zgodbe vključujejo uvod, slovar, zapiske, seznam 
literarnih oseb, vprašanja o besedilu ali obnovo besedila na zadnji platnici (Hill, 
1992). Za nekatere so dostopni tudi dodatki v obliki zvočnih posnetkov, delovnih 
listov ali priročnikov za učitelje. 
 
Cilj pri branju stopenjskega beriva je prebrati dovolj knjig na določeni stopnji, da 
se posameznikovo znanje razvije v tolikšni meri, da napreduje na naslednjo 
stopnjo zahtevnosti. To učenec ponavlja, dokler ne doseže končnega cilja, da 
tekoče bere avtentična besedila, ki so na ravni naravnih govorcev jezika (Waring, 
1997). 
 
Osnovni namen stopenjskega beriva je zagotoviti primerno gradivo za 
ekstenzivno branje (Hill, 2008). Stopenjsko berivo omogoča, da učenci berejo 
knjige, ki so primerne njihovemu znanju in da lahko berejo z normalno hitrostjo, 
saj je zahtevnost jezika v besedilu prilagojena različnim stopnjam znanja 
angleščine (Hedge, 1991). Če učenec bere knjige na zanj primerni stopnji 
zahtevnosti, naj bi branje potekalo tako tekoče in z lahkoto, da pozabi, da bere v 
tujem jeziku (Bamford, 1984). 
 
S spremembami v izobraževanju se je učenje angleščine kot tujega jezika uvedlo 
za vse učence, tudi za tiste s slabšimi sposobnostmi, kar pomeni, da so v 
vsakem razredu učenci, ki imajo različne sposobnosti in znanje jezika. Zato ima 
stopenjsko berivo pomembno vlogo, saj predstavlja možnost, da v razredu vsak 
učenec bere knjigo, ki ustreza njegovi stopnji znanja, in napreduje v svojem 
tempu (Hill, 2008). 
 
Učitelj mora znati izbrati primerno stopenjsko berivo za svoje učence. Da bi 
berivo lahko učencu predstavljalo učinkovit pripomoček pri učenju, mu mora le-to 
ustrezati. Tema ga mora motivirati in biti povezana z njegovimi osebnimi interesi. 
Poleg interesov učencev mora učitelj upoštevati tudi njihovo stopnjo znanja in 
glede na to izbrati knjige, ki imajo primerno zahtevnost jezika (Hedge, 1991).  
 
Zgodbe v stopenjskem berivu so pogosto povzete po priljubljenih romanih in 
drugih leposlovnih delih; nekaj pa je biografij, potopisov in drugih 
poljudnoznanstvenih besedil (Waring, 1997). Hill (2008) meni, da je za 
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ekstenzivno branje najprimernejše leposlovje, saj imajo leposlovna besedila 
splošen kontekst in so lažja za branje kot strokovna besedila. Tudi v prvem jeziku 
najprej beremo leposlovno literaturo in kasneje napredujemo na branje 
strokovne. Hu Hsueh-chao in Nation (2000) se strinjata, da leposlovje omogoča 
najboljše pogoje za branje in trdita, da je med stopenjskim berivom največ prav 
tega. Prevlada leposlovnih del je upravičena, saj se je izkazalo, da učenci najraje 
berejo le-ta (Hill, 1992). 
 
Prednosti leposlovja so (Hill, 1998, v Brown, 2000):  leposlovna besedila so veliko lažja za branje od poljudnoznanstvenih,  predznanje, potrebno za razumevanje (kot npr. o ljubezni, zločinu ali pustolovščinah), je poznano med vsemi kulturami,  zgodbe so raznolike (imajo različna ozadja, literarne osebe, teme ipd.),  branje leposlovja ne zahteva visoke stopnje koncentracije,  leposlovje je dobrodošla sprememba in protiutež učnemu načrtu, ki je 

zasičen s poljudnoznanstvenimi besedili in temami,  govori o pomembnih sodobnih problemih (npr. skrb za okolje, rasizem ipd.),  želja bralca po tem, da bi izvedel, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju, ga 
spodbudi k temu, da bere za razumevanje in obenem nezavedno usvaja 
jezik. 

 
1.3.1 STOPNJE ZAHTEVNOSTI 
 
Stopenjsko berivo je razvrščeno po stopnjah glede na zahtevnost, kar omogoča, 
da posameznik postopoma napreduje po stopnjah z naraščajočo težavnostjo, ki 
je ocenjena glede na jezik, dolžino in format besedila (Hill, 2008). Knjige, 
označene z določeno stopnjo zahtevnosti, so napisane tako, da vsebujejo samo 
tisto besedišče, slovnico in strukture, ki ustrezajo tej stopnji (Bamford, 1984). 
 
Uredniki stopnje določajo glede na domneve, oblikovane v zvezi s tem, kaj vse 
sestavlja težavnost pri branju, kaj se dogaja med branjem, kako bralec razume in 
razbere pomen besedila ter katere značilnosti besedila povzročajo težave pri 
dekodiranju pomena (Hedge, 1991). 
 V sklopu Edinburškega projekta o ekstenzivnem branju (ang. Edinburgh Project 
on Extensive Reading) so raziskovalci zbrali podatke o različnih zbirkah 
stopenjskega beriva v angleščini in oblikovali osem nivojev težavnosti, v katere 
so uvrstili stopnje posameznih zbirk (Hill, 2008). Poenoten sistem je v veliko 
pomoč pri izbiri primerne težavnosti gradiva, saj stopnje med založbami niso 
primerljive, pogosto pa se razlikujejo celo med zbirkami iste založbe.   
 
Podobno lestvico stopenjskega beriva je izdala tudi Ustanova za ekstenzivno branje (ang. The Extensive Reading Foundation). Oblikovali so šest stopenj, od 
katerih se vsaka deli še na tri podstopnje. Težavnost je določena glede na število 
iztočnic v besedilu (ERF lestvica, b.d.). 
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1.3.2 KAKO JE OBLIKOVANO STOPENJSKO BERIVO 
 
Knjige, prilagojene določeni stopnji znanja, nastanejo tako, da pisci poenostavijo 
že obstoječe zgodbe, jih napišejo na novo ali pa napišejo popolnoma novo 
zgodbo, že prilagojeno jezikovnim značilnostim posamezne stopnje zahtevnosti 
(Hedge, 1991; Hill, 2008). Brown (2000) meni, da so najprimernejše poustvaritve 
zanimivih zgodb, v katerih ni preveč informacij, in ki zajamejo bistvo ter pri tem 
ostanejo zveste originalni zgodbi. 
 
Hedge (1991) pravi, da je namen stopenjskega beriva vpeljava učencev v 
postopno branje zahtevnejših besedil, zato mora vsaka stopnja težavnosti 
vsebovati določeno razmerje znanega in neznanega jezika. To pomeni, da mora 
biti jezik v stopenjskem berivu nadzorovan na več področjih.  
 
1.3.2.1 Nadzor besedišča 
 
Posamezne stopnje zahtevnosti imajo različno velik obseg besedišča. Število 
besed se po stopnjah postopoma povečuje (Hedge, 1991). Besedišče je 
določeno glede na uporabnost in pogostost pojavljanja posameznih besed (Hill, 
2008). 
 Pri izbiri besed se upošteva sezname iztočnic (ang. headwords). Vsaka založba 
sestavi svoj seznam besed. Tudi število besed, vključenih v posamezno stopnjo, 
se med založbami razlikuje (Hedge, 1991). Knjiga, ki je označena z določeno 
stopnjo, je napisana tako, da avtor pri pisanju besedila izbira med iztočnicami na 
seznamu za to stopnjo in besedami iz njihovih besednih družin (Waring, 1997). 
 
V sezname je običajno vključen samo osnovni pomen besede. Problem pa se 
pojavi, če pisec besedila besedo uporabi v drugem pomenu, ki ga bralec ne 
razume, kar oteži branje (Bamford, 1984). To je pogosto pri uporabi metafor, 
pregovorov, stalnih besednih zvez in podobno. 
 
Kljub temu, da so seznami iztočnic med založbami podobni, je treba upoštevati, 
da se v primeru, da učenci pri pouku uporabljajo učbenike in delovne zvezke, ki 
jih je izdala druga založba, kot stopenjsko berivo, dejansko znanje učencev lahko 
razlikuje od stopnje, za katero se predvideva, da je za njih primerna (Hedge, 
1991). Seznami iztočnic se bolj opazno razlikujejo na višjih stopnjah zahtevnosti, 
kjer založniki izbirajo med manj pogostimi besedami (Waring, 1997). 
 
1.3.2.2 Nadzor struktur 
 
Skladnja je omejena glede na zahtevnost struktur (Hill, 2008). Prilagojeni sta 
dolžina ter kompleksnost povedi, ki zajema strukturo stavkov in količino informacij 
(Hedge, 1991). Skladnja je prilagojena s pomočjo strukturnih shem, ki so 
seznami struktur, uporabljenih na posameznih stopnjah (prav tam).  
 
Na začetnih stopnjah je v besedilih uporabljen samo sedanjik, velelnik in 
preproste oblike prihodnjika, povedi so večinoma enostavčne, vrstni red stavčnih 
členov pa je sledeč: osebek, glagol, predmet. Na vsaki stopnji se dodajajo 



Lara Brajer,                                                                                                        Univerza v Ljubljani, 
magistrsko delo                                                                                                 Pedagoška fakulteta 
 

20 
 

kompleksnejše strukture; običajno v istem vrstnem redu, kot v učbenikih 
(Bamford, 1984). 
 
Nadzor kompleksnosti povedi je med posameznimi založbami dokaj podoben, 
maksimalna dovoljena dolžina povedi pa se opazneje razlikuje (Hedge, 1991).  
 
1.3.2.3 Nadzor informacij 
 
Pri nadzoru informacij gre za opustitev ali spremembe podrobnih opisov, 
dogodkov, literarnih oseb in delov dialoga iz izvirnega besedila (Hedge, 1991). 
Nadzirati je potrebno količino in tok informacij ter zagotoviti, da se ključne 
informacije večkrat ponovijo (Bamford, 1984). 
 
Informacije so lahko nadzorovane na različne načine (Hedge, 1991):  Omejitev števila literarnih oseb in podrobnosti njihovega opisa.  Nadzor obsega in kompleksnosti situacijskega in kulturnega ozadja zgodbe.  Opisovanje dogodkov v kronološkem zaporedju.  Omejitev dolžine posameznih poglavij.  Vključitev uvoda, v katerem so opisani kontekst zgodbe in literarne osebe.  Uporaba ilustracij, ki razjasnijo ozadje zgodbe. 
 
1.3.3 ZBIRKE STOPENJSKEGA BERIVA 
 
Stopenjsko berivo izhaja v zbirkah, pri čemer pogosto ena založba izda celo več 
različnih (Hill, 1992). Knjige v posamezni seriji imajo neko skupno lastnost, 
običajno povezano z vsebino (priredbe pravljic, priredbe filmov, priredbe zgodb 
posameznega avtorja, priredbe priljubljenih romanov, originalne zgodbe, 
poljudnoznanstvena besedila ...) ali pa so namenjene isti skupini bralcev. 
 
Posamezna zbirka ni nujno namenjena določeni starostni skupini, ampak lahko 
vsebuje knjige, primerne za različne starostne skupine (Hill, 2008). Različne 
serije imajo tudi različno število stopenj zahtevnosti – od 1 pa vse do 8 stopenj 
(Hill, 1992). Zbirk prav tako ne moremo razvrstiti po kakovosti, saj vse knjige 
znotraj ene serije niso enako kakovostne. Hill (prav tam) meni, da se v vsaki 
najde nekaj odličnih in nekaj manj primernih. 
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Tabela 1: Seznam večjih sodobnih zbirk stopenjskega beriva glede na 
založbo in okvirno starostno skupino 
 
 Oxford 

University 
Press 

Pearson 
Longman 

Cambridge Macmillan Heinle 

Predšolski 
otroci, prvo 
in drugo 
triletje 
osnovne šole 

Dolphin 
Readers, 
Classic 
Tales, 
Read and 
Discover, 
Read and 
Imagine 

Pearson 
English 
Kids 
Readers, 
Penguin 
Kids 

Storybooks, 
Readers for 
Teens, 
Young 
Readers 

Children's 
Readers, 
English 
Explorers, 
Explorers 
Phonics, 
Factual 
Readers 
 

Foundations 
Reading 
Library, Page 
Turners 
Reading 
Library,  

Zadnje triletje 
osnovne 
šole, srednješolci 
in odrasli 

Dominoes, 
Bookworms 
Library 

Pearson 
English 
Readers, Pearson 
English 
Active 
Readers, 
Penguin 
Readers, 
Penguin 
Active 
Reading 

English 
Readers, 
Experience Readers, 
Discovery 
Education 
Interactive 
Readers 

Macmillan 
Readers 

The Classic 
Graphic 
Novel Collection, 
Footprint 
Reading 
Library 
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1.4 ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 
 
Ekstenzivno branje v tujem jeziku v slovenskih šolah najpogosteje poteka v obliki 
bralnega tekmovanja za bralno značko. Tekmovanje za bralno značko v 
slovenskem jeziku je zelo razširjeno in ima dolgoletno tradicijo – prvo je potekalo 
v šolskem letu 1960/61 (Društvo Bralna značka, 2010).  
 
Ideja se je v devetdesetih letih dvajsetega stoletja razširila tudi na branje v tujih 
jezikih. V Sloveniji imamo danes dva organizirana programa angleške bralne 
značke: EPI angleška bralna značka oziroma EPI Reading Badge in Knjižni molj 
oziroma Bookworms. Prvega od leta 1996 naprej organizira Šolski epicenter, 
drugega pa od leta 1998 naprej vodi Center Oxford (EPI Reading Badge, b.d.; 
Bralno tekmovanje iz angleščine, b.d.). 
 
1.4.1 EPI ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 
 
Tekmovanje za EPI angleško bralno značko je namenjeno učencem od tretjega 
do devetega razreda. V tretjem razredu tekmovalci preberejo dve knjigi, v četrtem 
razredu tri knjige, v petem razredu štiri, od šestega razreda naprej pa po pet 
knjig. Knjige izbere založba v sodelovanju z nekaj učitelji. Knjige za prvo in drugo 
triletje izbirajo iz zbirk stopenjskega beriva Penguin Kids in Pearson English Kids 
Readers založbe Pearson (EPI Reading Badge, b.d.). 
 
V šolskem letu 2014/15 je v programu EPI angleške bralne značke sodelovalo 
43.300 osnovnošolskih učencev, od tega 7651 petošolcev, kar predstavlja 44,08 
% vseh takratnih slovenskih petošolcev (Dagarin Fojkar in Glavnik, 2016). 
 
Tekmovanje poteka od januarja do marca. Seznam knjig je objavljen že na 
začetku šolskega leta. Mentor mora učence prijaviti do začetka januarja. Učenci 
pišejo preizkus v šoli v mesecu marcu v klasični obliki, kar pomeni, da je preizkus 
natisnjen in da ga preverjajo učitelji (B. Glavnik, osebna komunikacija, 31. marec 
2016). 
 
Testne naloge sestavijo učitelji, ki sodelujejo z založbo, in sicer po en učitelj za 
vsako triletje. Preizkusi so ločeni po razredih in za posamezen razred zajemajo 
vse knjige, ki naj bi jih učenci v sklopu tekmovanja prebrali. Učenci z rezultatom 
nad 90 odstotkov dobijo zlato priznanje, nad 75 odstotkov dobijo srebrno 
priznanje, preostali pa dobijo priznanje za sodelovanje (prav tam).  
 
1.4.1.1 EPI angleška bralna značka za petošolce 
 
Učenci petega razreda so v sklopu tekmovanja za EPI angleško bralno značko v 
šolskem letu 2015/16 prebrali štiri knjige. Vse so iz zbirke stopenjskega beriva 
Penguin Kids. Zbirka ima 6 stopenj zahtevnosti. Stopnje so ocenjene glede na: 
število iztočnic, slovnične strukture, besedišče in zahtevnost nalog v knjigi. Prva, 
druga in tretja stopnja zahtevnosti so namenjene učencem, ki so na začetku 
učenja angleškega jezika in še ne dosegajo vstopne ravni A1 po lestvici skupnih 
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referenčnih ravni.3 Četrta stopnja zbirke sovpada z jezikovno ravnijo A1, šesta 
stopnja pa je na njeni zgornji meji (Pearson English Readers, 2015). 
 
Za knjige iz zbirke Penguin Kids so na spletu brezplačno dostopni zvočni 
posnetki knjig in priročniki za učitelje z dodatnimi nalogami iz besedil. 
 
Testiranje je potekalo od 7. do 11. marca 2016. Učenci petega razreda so pisali 
preizkus, dolg štiri strani. Na začetku so bile naštete vse štiri knjige, ki so jih 
morali prebrati v okviru bralne značke in seznam literarnih oseb iz vsake knjige. 
Največje število točk, ki so jih učenci lahko dosegli, je bilo 55. Preizkus je bil 
sestavljen iz sedmih nalog:  

1. Pri prvi nalogi so bili dani naslovi knjig in fotografije naslovnic vseh 
štirih knjig z odstranjenimi naslovi. Učenci so morali pod fotografije 
prepisati ustrezne naslove.  

2. Druga naloga je bila slikovna križanka. Učenci so med danimi 
angleškimi besedami morali poiskati, kar je na sliki, in besedo prepisati 
v ustrezna polja. Sličic in besed je bilo 14. Besedišče je bilo izbrano iz 
knjig. Ko so učenci rešili križanko, so dobili geslo, ki so ga morali 
izpisati in napisati, v kateri knjigi se pojavi. 

3. Pri tretji nalogi so učenci morali dopolniti 5 povedi z ustreznimi 
besedami. Izbirali so med že danimi besedami, pri čemer so tri bile 
odveč. 

4. Četrta naloga je zahtevala, da povežejo po dva dela izjave, ki sodita 
skupaj. Dobili so štiri izjave, vsaka je bila prepisana iz ene od knjig. 
Nato so jih morali še prepisati pod tisto sliko, ki je ponazarjala 
posamezno izjavo. 

5. Pri peti nalogi so učenci morali dopolniti štiri povedi. Za vsako poved so 
bili dani trije možni odgovori. Obkrožiti so morali tistega, ki je ustrezno 
dopolnil poved. 

6. Šesta naloga je bila zopet križanka, in sicer prilagojena različica 
osmerosmerke. Namesto v vseh smereh so učenci besede v mreži 
iskali le vodoravno in navpično. Spodaj so bile slike literarnih oseb. 
Njihova imena so morali poiskati v osmerosmerki in jih zapisati pod 
slike. En primer je bil že rešen. 

7. Sedma naloga je vsebovala osem povedi o knjigah; po dve za vsako 
knjigo. Učenci so morali poleg pravilnih povedi napisati kljukico, poleg 
napačnih pa križec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            3 Lestvica skupnih referenčnih ravni je bila oblikovana v sklopu dokumenta Skupni evropski 
referenčni okvir (SEJO), ki je skupna evropska osnova za poučevanje jezikov (Skupni evropski 
jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje, 2011). 
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Tabela 2: Primerjava knjig, ki so jih petošolci prebrali v šolskem letu 
2015/16 v okviru EPI angleške bralne značke 
 
Naslov v 
angleščini 
 

Thumbelina 
 

Pirate Patch 
and the 
Treasure 
Map 
 

Lady and the 
Tramp  
 

The Giraffe 
and the Pelly 
and Me 
 

Naslov v 
slovenščini 

Palčica Pirat Patch in 
zemljevid 
zaklada 

Dama in 
potepuh 

Žirafa in Peli 
in jaz 

Avtorstvo  izvirnik: Hans 
Christian 
Andersen 
 
priredila: 
Nicola 
Schofield 

Helen Parker prirejeno po 
istoimenskem 
filmu 
 
priredila: 
Rachel Wilson 

izvirnik: Roald 
Dahl 
 
priredila: 
Kathryn 
Harper 

Stopnja 
zahtevnosti 

2 2 3 3 
Število 
iztočnic 
(headwords) 

400 400 600 600 

Teme in 
motivi 

ljubezen, 
medsebojna 
pomoč, 
zunanji videz, 
drugačnost, 
živali, vila 

pirati, 
prijateljstvo, 
zvestoba, 
zaklad, živali 

živali, družina, 
svoboda, 
zvestoba, 
ljubezen  

živali, 
prijateljstvo, 
hrana, 
bogastvo 

Dolžina 
besedila 

14 strani 14 strani 20 strani 20 strani 
Število nalog 
v knjigi 

3 3 5 4 
 
1.4.2 KNJIŽNI MOLJ 
 
Tekmovanje Knjižni molj je namenjeno učencem od četrtega do devetega 
razreda in srednješolcem. V četrtem in petem razredu učenci preberejo dve 
knjigi, od šestega do devetega razreda pa po tri knjige. Seznam knjig določi 
založba v sodelovanju z nekaj učitelji. Knjige so iz različnih zbirk stopenjskega 
beriva založbe Oxford University Press (B. Mihelač, osebna komunikacija, 18. julij 
2016). 
 
V šolskem letu 2013/14 je na tekmovanju Knjižni molj sodelovalo 3486 
osnovnošolcev iz 82 slovenskih osnovnih šol, v šolskem letu 2014/15 pa jih je 
sodelovalo 3429 iz 54 šol. V šolskem letu 2015/16 se je tekmovanja udeležilo 
3602 osnovnošolcev iz 65 različnih šol, od tega 821 petošolcev. V tem šolskem 
letu so organizatorji prvič ločili četrti in peti razred tako, da so brali različne knjige 
(prav tam). 
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Tekmovanje od šolskega leta 2015/16 naprej poteka samo preko spleta. V le-tem 
šolskem letu so tekmovanje podaljšali iz treh na pet mesecev. Poteka od začetka 
novembra do konca marca. Učenci sami dostopajo do spletne strani, kjer rešijo 
preizkus za vsako knjigo posebej. Preizkusi so dostopni ves čas tekmovanja, kar 
pomeni, da vsak učenec reši določen preizkus takrat, ko želi (prav tam).  
 
Preizkuse sestavijo učitelji, ki sodelujejo z založbo. Učenci za vsako knjigo rešijo 
ločen preizkus, ki je sestavljen iz dvajsetih vprašanj izbirnega tipa. Deset 
vprašanj preverja razumevanje besedišča, deset vprašanj preverja bralno 
razumevanje. Ko učenec reši preizkus, ga sistem samodejno popravi, kar 
pomeni, da učenci dobijo takojšnjo povratno informacijo. Do rezultatov ima 
dostop tudi mentor. Učenci glede na število točk prejmejo bronasto, srebrno ali 
zlato priznanje. Vsak tekmovalec prejme vsaj priznanje za sodelovanje (prav 
tam). 
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2 EMPIRIČNI DEL 
 2.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
Rezultati Evropske raziskave o jezikovnih kompetencah so pokazali, da kar 41 % 
slovenskih devetošolcev pri bralnem razumevanju v angleščini ne dosega ravni 
znanja, določene v učnem načrtu za deveti razred osnovne šole, ki na lestvici 
SEJO ustreza stopnji znanja A2. Od tega 12 % učencev ne dosega niti začetne 
ravni znanja A1, 29 % devetošolcev pa ostane na ravni A1, ki bi jo v skladu z 
učnim načrtom morali doseči že po zaključenem šestem razredu osnovne šole 
(Rutar Leban, Pižorn, Vršnik Perše in Mlekuž, 2012).  
 
Ugotovitve raziskave ESLC so zaskrbljujoče. Kažejo na to, da je potrebno uvesti 
spremembe pri poučevanju in razvijanju spretnosti branja v tujem jeziku. Eden od 
učinkovitih pristopov k učenju in razvijanju spretnosti branja je ekstenzivni bralni 
pristop. Več raziskav je pokazalo, da tisti, ki v prostem času več berejo, kažejo 
več napredka pri branju, pisanju, slovnici in besedišču (Krashen, 2004). Kljub 
temu, da so rezultati študij po svetu dokazali mnoge pozitivne učinke 
ekstenzivnega branja, pa se – razen s pomočjo angleške bralne značke – tega 
pristopa ne spodbuja v zadostni meri. Raziskave so pokazale, da učitelji pri 
poučevanju le redko uporabljajo ekstenzivno branje in da se ne zavedajo vplivov 
ter koristi tega pristopa (Macalister, 2010).  
 
Day in Bamford (1998) pravita, da učenci v tujem jeziku ne berejo veliko in ne 
marajo branja. Za sodelovanje na tekmovanju iz angleške bralne značke pa se 
učenci odločajo prostovoljno, zato moramo učitelji znati učence motivirati za 
udeležbo. Elley (2000) velik del pozitivnih vplivov programov ekstenzivnega 
branja pripisuje temu, da so bile učencem teme knjig, ki so jih brali, zelo zanimive 
in privlačne. To pomeni, da bodo učenci bolj motivirani za branje, če jim bomo 
omogočili dostop do gradiva, ki ustreza njihovim interesom. Da bi lahko to 
dosegli, moramo vedeti, kaj učence zanima in kaj radi berejo. 
 
Področje angleške bralne značke v Sloveniji še ni dovolj raziskano. Osrednji 
problem mojega magistrskega dela je raziskati, na kakšen način poteka 
sodelovanje učencev petega razreda na tekmovanju za EPI angleško bralno 
značko in kakšen je njihov odnos do le-tega. 
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2.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  
 
1. Kakšen je odnos učencev 5. razreda do branja v angleškem jeziku? 

 
2. Kakšen je odnos učencev 5. razreda do angleške bralne značke? 
 
3. Kaj učence 5. razreda motivira za sodelovanje na tekmovanju iz angleške 

bralne značke? 
 
4. Na kakšen način učenci 5. razreda berejo knjige za angleško bralno značko? 

 
5. Kakšno gradivo učenci 5. razreda radi berejo? 

 
6. Ali se med učenci 5. razreda glede na spol pojavljajo statistično pomembne 

razlike v tem, katera knjiga za angleško bralno značko jim je bila najbolj všeč? 
 

7. Kakšne so razlike med učenci in učenkami 5. razreda v njihovi uspešnosti na 
preizkusu iz angleške bralne značke? 

 
8. Kakšne so razlike med učenci 5. razreda v njihovi uspešnosti na preizkusu iz 

angleške bralne značke glede na njihovo zaključno oceno pri angleščini? 
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2.3 HIPOTEZE  
 
1. Učenci 5. razreda v angleškem jeziku ne berejo radi. 
 
2. Učenci 5. razreda radi sodelujejo na tekmovanju za angleško bralno značko in 

imajo pozitiven odnos do le-tega. 
 

3. Učence 5. razreda za sodelovanje na tekmovanju motivira priznanje. 
 

4. Učenci 5. razreda najpogosteje berejo knjige za bralno značko doma, 
samostojno. 

 
5. Učenci 5. razreda najpogosteje radi berejo leposlovje. 

 
6. Med učenci 5. razreda se glede na spol pojavljajo statistično pomembne 

razlike v tem, katera knjiga za angleško bralno značko jim je najbolj všeč. 
 

7. Učenke 5. razreda so v povprečju uspešnejše od učencev 5. razreda na 
preizkusu iz angleške bralne značke. 

 
8. Učenci 5. razreda, ki imajo boljšo zaključno oceno pri angleščini, v povprečju 

dosegajo boljše rezultate na preizkusu iz angleške bralne značke. 
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2.4 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 
Uporabila sem deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo. Raziskovalni 
pristop je kvantitativna raziskava.  
 
2.4.1 VZOREC 
 
Vzorec je namenski. Zajema 209 učencev in učenk 5. razreda iz šestih osnovnih 
šol v Sloveniji, ki so v šolskem letu 2015/16 sodelovali na tekmovanju za EPI 
angleško bralno značko.  
 
Tabela 3: Frekvenčna in strukturna tabela sodelujočih učencev glede na 
spol 
 

 f f % 
moški 97 46,4 
ženski 112 53,6 
skupaj 209 100,0 
 

  
Slika 1: Deleži sodelujočih učencev glede na spol 
 
V raziskavi je sodelovalo 96 dečkov in 112 deklic. Povprečna starost učencev je 
10,5 let. 
 
2.4.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 
 
Tehnika zbiranja podatkov, ki sem jo uporabila, je anketa. Uporabljen inštrument 
je bil anketni vprašalnik, ki sem ga sestavila sama. Anketne vprašalnike sem 
osebno razdelila učencem na različnih šolah v Sloveniji. Med reševanjem sem 
bila prisotna v razredu. Raziskavo sem izvedla v maju in juniju 2016. 
 
Prvi sklop vprašalnika vsebuje splošne podatke o anketirancih: spol, starost, 
osnovno šolo, ki jo obiskujejo, zaključno oceno pri angleškem jeziku v šolskem 
letu 2014/15 in število točk na preizkusu iz bralne značke v šolskem letu 2015/16. 
Drugi sklop se nanaša na branje v angleškem jeziku: odnos do branja v 
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angleškem jeziku, oceno svoje bralne zmožnosti in teme, o katerih radi berejo. 
Zadnji sklop obravnava tekmovanje za angleško bralno značko: vzrok za 
sodelovanje na tekmovanju, odnos do tekmovanja, odnos do prebranih knjig, kaj 
so storili, če katere besede v knjigi niso razumeli, kako so brali knjige za bralno 
značko, kako so se pripravljali na preizkus in kako zahteven se jim je le-ta zdel. 
 
Vsebinsko veljavnost inštrumenta so preverili didaktiki iz Pedagoške fakultete. 
Zanesljivost sem preverila tako, da sem izračunala korelacijo med vsebinsko 
sorodnimi vprašanji, ki je bila srednje močna. Poleg tega sem v aprilu 2016 
izvedla tudi pilotno raziskavo, v kateri je sodelovalo 10 učencev in učenk 5. 
razreda, ki so v šolskem letu 2015/16 sodelovali na tekmovanju za EPI angleško 
bralno značko. Vprašalnik sem pred izvedbo glavne raziskave dopolnila glede na 
rezultate pilotne raziskave. 
 
Objektivnost sem zagotovila tako, da so imeli vsi učenci pri reševanju anketnih 
vprašalnikov enaka navodila ter enako časa za reševanje. Uporabila sem enoten 
postopek vrednotenja odgovorov. Občutljivost sem zagotovila tako, da sem 
uporabila večstopenjsko lestvico. 
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2.5 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 
 
Podatke sem analizirala s pomočjo računalniškega programa za statistično 
analizo IBM SPSS Statistics 22. Rezultate sem predstavila s pomočjo opisne 
statistike – s frekvencami, odstotki in aritmetično sredino. Nekatere sem 
ponazorila tudi grafično. 
 
Odvisnost posameznih spremenljivk sem preverjala s pomočjo križnih tabel (ang. crosstabs). S χ² preizkusom hipoteze neodvisnosti sem ugotavljala, ali se med 
skupinami učencev pojavljajo statistično pomembne razlike, in ali lahko podatke 
posplošim na osnovno množico. S χ² preizkusom enake verjetnosti sem 
izračunala, ali so se anketiranci za katerega izmed odgovorov bolj pogosto 
odločali, in ali lahko te podatke posplošim na osnovno množico. 
 
S Kolmogorov-Smirnovim preizkusom sem preverila, ali so podatki pri vprašanju 
o doseženem številu točk na preizkusu znanja iz angleške bralne značke 
normalno porazdeljeni. Ker se je izkazalo, da niso, sem v nadaljevanju 
uporabljala neparametrična preizkusa za primerjavo aritmetičnih sredin skupin 
učencev. Za primerjavo doseženih točk glede na spol sem uporabila Mann-
Whitney preizkus, za primerjavo glede na zaključno oceno pri angleščini pa 
Kruskal-Wallis preizkus. 
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2.6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
2.6.1 Odnos učencev do branja v angleškem jeziku 
 
Tabela 4: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učencev na 
vprašanje, ali radi berejo v angleškem jeziku 
 

 f f % 
se ne strinjam 23 11,0 

se delno strinjam 44 21,1 
se strinjam 82 39,2 

se popolnoma strinjam 60 28,7 
skupaj 209 100,0 

 
Tabela 5: χ² preizkus enake verjetnosti odgovorov učencev na vprašanje, ali 
radi berejo v angleškem jeziku 
 

 Observed N Expected N Residual 
se ne strinjam 23 52,3 -29,3 

se delno strinjam 44 52,3 -8,3 
se strinjam 82 52,3 29,8 

se popolnoma strinjam 60 52,3 7,8 
skupaj 209 / / 

 
 Rad berem v angleškem jeziku. 

Chi-Square 35,766a 
df 3 

Asymp. Sig. ,000 
a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 

52,3. 
 
Vrednost χ² preizkusa hipoteze enake verjetnosti je statistično pomembna (χ² = 
35,766; g = 3; α < 0,001). Hipotezo enake verjetnosti zavrnem in s tveganjem, 
manjšim od 0,1 %, trdim, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. 
 
Večina učencev 5. razreda (67,9 %) se s trditvijo, da radi berejo v angleškem 
jeziku, strinja ali popolnoma strinja. Delno se strinja 21,1 % sodelujočih učencev, 
ne strinja pa se jih 11 %. Hipotezo, da učenci 5. razreda, ki so sodelovali v 
raziskavi, ne berejo radi v angleškem jeziku, zavrnem. Ugotovitev je 
presenetljiva, saj v literaturi zasledimo, da veliko učencev ne mara branja v tujem 
jeziku (Day in Bamford, 1998; Grabe in Stoller, 2002). Rezultat, ki smo ga dobili, 
je lahko posledica tega, da so bili v vzorec vključeni učenci, ki so sodelovali na 
tekmovanju za angleško bralno značko. Sodelovanje na tekmovanju naj bi bilo 
prostovoljno, zato je verjetno, da so se nanj prijavili večinoma učenci, ki radi 
berejo v angleškem jeziku. 
 
Kar 91,3 % učencev, ki ne berejo radi v angleškem jeziku, je odgovorilo, da poleg 
knjig za bralno značko ne berejo radi drugih knjig v angleščini.4 Po drugi strani pa 
                                            4 Glej tabelo 28 v prilogi 2. 
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se s to trditvijo strinja ali popolnoma strinja večina učencev (85,0 %), ki se 
popolnoma strinjajo tudi s trditvijo, da radi berejo v angleškem jeziku. Ta 
ugotovitev je v skladu z literaturo, ki pravi, da učenci, ki neradi berejo v tujem 
jeziku, ne bodo motivirani za branje, kar pomeni, da ne bodo veliko brali (Day in 
Bamford, 1998).  
 
Tabela 6: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učencev na 
vprašanje, ali jim gre branje v angleškem jeziku dobro 
 

 f f % 
se ne strinjam 15 7,2 

se delno strinjam 43 20,7 
se strinjam 83 39,9 

se popolnoma strinjam 67 32,2 
skupaj 208 100,0 

 
Tabela 7: χ² preizkus enake verjetnosti odgovorov učencev na vprašanje, ali 
jim gre branje v angleškem jeziku dobro 
 

 Observed N Expected N Residual 
se ne strinjam 15 52,0 -37,0 

se delno strinjam 43 52,0 -9,0 
se strinjam 83 52,0 31,0 

se popolnoma strinjam 67 52,0 15,0 
skupaj 208 / / 

 
 Branje v angleškem jeziku mi gre dobro. 

Chi-Square 50,692a 
df 3 

Asymp. Sig. ,000 
a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 

52,0. 
 
Vrednost χ² preizkusa hipoteze enake verjetnosti je statistično pomembna (χ² = 
50,692; g = 3; α < 0,001). Hipotezo enake verjetnosti zavrnem in s tveganjem, 
manjšim od 0,1 %, trdim, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. 
 
Večina učencev 5. razreda (72,1 %), ki so sodelovali v raziskavi, se strinja ali 
popolnoma strinja s trditvijo, da jim gre branje v angleškem jeziku dobro. S 
trditvijo se delno strinja petina učencev (20,7 %), ne strinja pa se 7,2 % 
sodelujočih učencev. Mnenje učencev, da jim gre branje dobro, je pomembno, 
saj je zaupanje v lastne bralne sposobnosti sestavni del uspeha, ki ga bralec 
pričakuje pri branju (Pečjak idr., 2006). Uspeh, ki ga posameznik pričakuje pri 
branju, pa je pomemben del motivacije za branje v tujem jeziku (Day in Bamford, 
1998).  
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2.6.2 Odnos učencev do angleške bralne značke 
 
Tabela 8: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učencev na 
vprašanje, ali so radi sodelovali na tekmovanju za angleško bralno značko 
 

 f f % 
se ne strinjam 12 5,8 

se delno strinjam 33 15,9 
se strinjam 39 18,8 

se popolnoma strinjam 124 59,6 
skupaj 208 100,0 

 
Tabela 9: χ² preizkus enake verjetnosti odgovorov učencev na vprašanje, ali 
so radi sodelovali na tekmovanju za angleško bralno značko 
 

 Observed N Expected N Residual 
se ne strinjam 12 52,0 -40,0 

se delno strinjam 33 52,0 -19,0 
se strinjam 39 52,0 -13,0 

se popolnoma strinjam 124 52,0 72,0 
skupaj 208 / / 

 
 Na tekmovanju sem rad sodeloval. 

Chi-Square 140,654a 
df 3 

Asymp. Sig. ,000 
a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 

52,0. 
 
Vrednost χ² preizkusa hipoteze enake verjetnosti je statistično pomembna (χ² = 
140,654; g = 3; α < 0,001). Hipotezo enake verjetnosti zavrnem in s tveganjem, 
manjšim od 0,1 %, trdim, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. 
 
Večina učencev (78,4 %) se strinja ali popolnoma strinja s trditvijo, da so radi 
sodelovali na tekmovanju za angleško bralno značko. Skoraj šestina (15,9 %) 
učencev se s tem delno strinja, ne strinja pa se 5,8 % učencev. 
 
Tabela 10: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učencev na to, ali so 
radi brali knjige za angleško bralno značko 
 

 f f % 
se ne strinjam 25 12,0 

se delno strinjam 40 19,2 
se strinjam 65 31,3 

se popolnoma strinjam 78 37,5 
skupaj 208 100,0 
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Tabela 11: χ² preizkus enake verjetnosti odgovorov učencev na vprašanje, 
ali so radi brali knjige za angleško bralno značko 
 

 Observed N Expected N Residual 
se ne strinjam 25 52,0 -27,0 

se delno strinjam 40 52,0 -12,0 
se strinjam 65 52,0 13,0 

se popolnoma strinjam 78 52,0 26,0 
skupaj 208 / / 

 
 Rad sem bral knjige za angleško bralno značko. 

Chi-Square 33,038a 
df 3 

Asymp. Sig. ,000 
a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 

52,0. 
 
Vrednost χ² preizkusa hipoteze enake verjetnosti je statistično pomembna (χ² = 
33,038; g = 3; α < 0,001). Hipotezo enake verjetnosti zavrnem in s tveganjem, 
manjšim od 0,1 %, trdim, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. 
 
Strinja ali popolnoma strinja s trditvijo, da so radi brali knjige za angleško bralno 
značko, se večina sodelujočih učencev (68,8 %). Manj kot petina (19,2 %) se jih 
delno strinja, ne strinja pa se 12,0 % učencev. Hipotezo, da učenci 5. razreda 
radi sodelujejo na tekmovanju za angleško bralno značko in imajo pozitiven 
odnos do le-tega, lahko potrdim. Večina učencev, ki so sodelovali v raziskavi, 
je odgovorilo, da so na tekmovanju za bralno značko radi sodelovali in da so radi 
brali knjige za angleško bralno značko, kar pomeni, da imajo do tekmovanja na 
splošno pozitiven odnos. 
 
Tabela 12: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učencev na 
vprašanje, kako zahtevne so se jim zdele knjige, ki so jih prebrali za 
angleško bralno značko 
 

 f f % 
nezahtevne 86 41,5 

delno zahtevne 104 50,2 
zahtevne 13 6,3 

zelo zahtevne 4 1,9 
skupaj 207 100,0 
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Tabela 13: χ² preizkus enake verjetnosti odgovorov učencev na vprašanje, 
kako zahtevne so se jim zdele knjige, ki so jih prebrali za angleško bralno 
značko 
 

 Observed N Expected N Residual 
nezahtevne 86 51,8 34,3 

delno zahtevne 104 51,8 52,3 
zahtevne 13 51,8 -38,8 

zelo zahtevne 4 51,8 -47,8 
skupaj 207 / / 

 
 Kako zahtevne so se ti zdele knjige? 

Chi-Square 148,498a 
df 3 

Asymp. Sig. ,000 
a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 

51,8. 
 
Vrednost χ² preizkusa hipoteze enake verjetnosti je statistično pomembna (χ² = 
148,498; g = 3; α < 0,001). Hipotezo enake verjetnosti zavrnem in s tveganjem, 
manjšim od 0,1 %, trdim, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. 
 
Najmanj učencev (8,2 %) je odgovorilo, da so se jim knjige, ki so jih prebrali za 
angleško bralno značko, zdele zahtevne ali zelo zahtevne. Polovica učencev 
(50,2 %) je menilo, da so knjige delno zahtevne; da so nezahtevne pa 41,5 %.  
 
To pomeni, da knjige, ki so jih učenci morali prebrati v okviru tekmovanja za 
angleško bralno značko, ustrezajo načelu ekstenzivnega branja, da morajo biti 
besedila lahka. Day in Bamford (2002) pravita, da je ekstenzivno branje mogoče 
samo, če je besedilo manj zahtevno od posameznikovih trenutnih bralnih 
sposobnosti v tujem jeziku. Mora biti dovolj lahko, da ga učenec bere in razume 
brez pomoči učitelja ali slovarja. 
 
Največ učencev (55,1 %) je kot najmanj zahtevno navedlo knjigo Pirate Patch, ki 
ji sledi Thumbelina s 24,6 % učencev. Kot najzahtevnejšo je največ učencev (43,5 %) označilo knjigo The Giraffe and the Pelly and Me, kot drugo 
najzahtevnejšo pa Lady and the Tramp – 38,6 % učencev.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            5 Glej tabeli 29 in 30 v prilogi 2. 
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2.6.3 Motivacija učencev za sodelovanje 
 
Tabela 14: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učencev na 
vprašanje, zakaj so sodelovali na tekmovanju za angleško bralno značko 
 

 f f % 
Rad berem knjige v angleškem jeziku. 78 38,4 

Zaradi priznanja. 31 15,3 
Zaradi ocene. 20 9,9 

Starši so mi rekli, da moram. 11 5,4 
Učitelj mi je rekel, da moram. 21 10,3 

Drugo. 42 20,7 
skupaj 203 100,0 

 
Tabela 15: χ² preizkus enake verjetnosti odgovorov učencev na vprašanje, 
zakaj so sodelovali na tekmovanju za angleško bralno značko 
 

 Observed N Expected N Residual 
Rad berem knjige v angleškem jeziku. 78 33,8 44,2 

Zaradi priznanja. 31 33,8 -2,8 
Zaradi ocene. 20 33,8 -13,8 

Starši so mi rekli, da moram. 11 33,8 -22,8 
Učitelj mi je rekel, da moram. 21 33,8 -12,8 

Drugo. 42 33,8 8,2 
skupaj 203 / / 

 
 Zakaj si sodeloval na tekmovanju? 

Chi-Square 85,798a 
df 5 

Asymp. Sig. ,000 
a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 

33,8. 
 
Vrednost χ² preizkusa hipoteze enake verjetnosti je statistično pomembna (χ² = 
85,798; g = 3; α < 0,001). Hipotezo enake verjetnosti zavrnem in s tveganjem, 
manjšim od 0,1 %, trdim, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. 
 
Največ učencev (38,4 %) je na tekmovanju sodelovalo zato, ker radi berejo knjige 
v angleškem jeziku. Četrtina sodelujočih učencev je odgovorilo, da so na 
tekmovanju sodelovali zaradi priznanja (15,3 %) ali zaradi ocene (9,9 %). 
Desetina učencev (10,3 %) je navedla, da so sodelovali, ker jim je učitelj rekel, da 
morajo; 5,4 % pa zato, ker so jim tako rekli starši. Preostali (20,7 %) so 
odgovorili, da so sodelovali iz drugih razlogov, med katerimi sta bila 
najpogostejša vzroka za sodelovanje pridobivanje znanja in posameznikova 
samostojna odločitev, da bo sodeloval, ker tako želi. Hipotezo, da učence 5. 
razreda za sodelovanje na tekmovanju motivira priznanje, delno potrdim. 
Najpogosteje jih namreč motivira to, da radi berejo. Delež učencev pa za 
sodelovanje motivira priznanje, ki ga dobijo na tekmovanju. 
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Tabela 16: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učencev na 
vprašanje, zakaj so sodelovali na tekmovanju za angleško bralno značko 
glede na spol 
 

 
Rad 

berem 
knjige v 

angleške
m jeziku. 

Zaradi 
priznanja. 

Zaradi 
ocene. 

Starši so 
mi rekli, 

da 
moram. 

Učitelj mi 
je rekel, 

da 
moram. 

Drugo. skupaj 

moški f 32 16 12 8 10 16 94 
f % 34,0 17,0 12,8 8,5 10,6 17,0 100,0 

ženski f 46 15 8 3 11 26 109 
f % 42,2 13,8 7,3 2,8 10,1 23,9 100,0 

skupaj f 78 31 20 11 21 42 203 
f % 38,4 15,3 9,9 5,4 10,3 20,7 100,0 

 
Tabela 17: χ² preizkus hipoteze neodvisnosti odgovorov učencev na 
vprašanje, zakaj so sodelovali na tekmovanju za angleško bralno značko 
glede na spol 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 6,976a 5 ,222 

Likelihood Ratio 7,065 5 ,216 
Linear-by-Linear Association ,000 1 ,983 

N of Valid Cases 203 / / 
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,09. 
 
Vrednost χ² preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (χ²= 6,976; 
g = 5; α = 0,222). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za 
vzorec pa lahko rečemo, da je najpogostejši vzrok za sodelovanje na tekmovanju 
tako pri dečkih (34,0 %), kot pri deklicah (42,2 %) to, da radi berejo knjige v 
angleškem jeziku. Kot razlog za sodelovanje je priznanje navedlo 17 % dečkov in 
13,8 % deklet. Zaradi ocene je sodelovalo 12,8 dečkov in 7,3 % deklet. Ker so jim 
tako rekli starši, je sodelovalo 8,5 % dečkov in 2,8 % deklet, ker pa je tako rekel 
učitelj, je sodelovalo 10,6 % dečkov in skoraj toliko deklet (10,1 %). Druge 
razloge je navedlo 23,9 % deklet in 17,0 % dečkov. 
 
Deklice so bolj notranje motivirane za sodelovanje kot dečki, saj so pogosteje 
izbrale razlog, da rade berejo v angleškem jeziku. Priznanje, ocena in mnenje 
staršev ter učitelja pa so dejavniki zunanje motivacije. Vsakega od slednjih so 
pogosteje izbirali dečki. Tudi Pečjak idr. (2006) so ugotovili, da so deklice bolj 
notranje motivirane za branje kot dečki. 
 
2.6.4 Branje knjig za angleško bralno značko 
 
Na vprašanje, kje in kako so brali knjige za angleško bralno značko, so učenci 
lahko podali več odgovorov. Doma, samostojno je knjige bralo 48,3 % učencev. 
Doma, skupaj s starši, jih je bralo 25,8 %. Med poukom, samostojno je knjige 
bralo 17,3 %; med poukom, skupaj z učiteljico 34,0 %; med odmorom, 
samostojno 7,2 %; v podaljšanem bivanju 6,3 %; drugje in drugače pa 6,7 % 
učencev. Hipotezo, da učenci 5. razreda, ki so sodelovali v raziskavi, 
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najpogosteje berejo knjige za bralno značko doma, samostojno, lahko 
potrdim. Učenci, ki so sodelovali v raziskavi, so knjige najpogosteje brali sami 
doma. To je primerno, saj gre pri ekstenzivnem branju za to, da učenec bere 
individualno, brez pomoči ter predvsem zunaj učilnice (Day in Bamford, 1998). 
 
Na vprašanje, kaj so storili, če so pri branju knjig za angleško bralno značko 
naleteli na neznano besedo, so učenci lahko izbrali več odgovorov. Vse besede 
je razumelo 17,7 % učencev. Učenci, ki nekaterih besed niso razumeli, so 
neznane besede najpogosteje poskusili razumeti s pomočjo ostalih besed 
(48,6%); nekatere so preskočili (12,9 %); pomen neznane besede poiskali v 
slovarju (14,4 %); po pomenu neznane besede vprašali starše (35,9 %); ali 
učitelja (19,1 %); v 4,3 % pa so učenci navedli še druge možnosti. Strategija, ki 
so jo učenci najpogosteje uporabili, je v skladu z značilnostmi ekstenzivnega 
branja, pri katerem gre za branje za splošno razumevanje (Hedge, 2008). Glavni 
cilj je, da bralec razume bistvo besedila (Day in Bamford, 2002). Besedila za 
bralno značko pa so bila izbrana tako, da je v njih le toliko neznanih besed, da je 
besedilo še razumljivo, saj lahko bralec pomen razbere iz konteksta. 
 
Tudi na vprašanje, ali so reševali dodatne naloge, povezane s knjigami za 
angleško bralno značko, so učenci lahko podali več odgovorov. Dodatnih nalog ni 
reševalo 39,2 % učencev. Da so rešili dodatne naloge, ki so v knjigi, je odgovorilo 
34,4 % učencev, dodatne naloge, ki jim jih je dal učitelj, je reševalo 30,1 % 
učencev in 6,2 % učencev še druge naloge. Reševanje dodatnih nalog v okviru 
ekstenzivnega branja ni potrebno, saj je cilj branja sama izkušnja branja in užitek 
ob branju (Bamford in Day, 1997). Kljub temu pa so dodatne naloge ob branju 
lahko koristne (Krashen, 2004). 
 
2.6.5 Priljubljeno gradivo  
 
Pet najpogostejših tem, o katerih učenci radi berejo ali bi radi brali v angleškem 
jeziku: o pustolovščinah (43 učencev), o živalih (39 učencev), kriminalke (15 
učencev), o zabavnih temah (14 učencev) in o zanimivih temah (14 učencev).6 
Med odgovori je bilo več leposlovnih kot poljudnoznanstvenih tem, zato 
hipotezo, da učenci 5. razreda, ki so sodelovali v raziskavi, najpogosteje 
radi berejo leposlovna dela, lahko potrdim. Tudi Hill (1992) je ugotovil, da 
učenci najraje berejo leposlovje. Strokovnjaki podpirajo uporabo leposlovnih del 
kot osrednje gradivo za ekstenzivno branje (Hill, 2008; Hu Hsueh-chao in Nation, 
2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            6 Glej tabelo 31 v prilogi 2 za seznam vseh odgovorov. 
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Tabela 18: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učencev na to, 
koliko knjig, ki so jih prebrali za angleško bralno značko, jim je bilo všeč 
 

 f f % 
nič 19 9,2 
ena 22 10,6 
dve 43 20,8 
tri 67 32,4 

štiri 56 27,1 
skupaj 207 100,0 

 
Tabela 19: χ² preizkus enake verjetnosti odgovorov učencev na vprašanje, 
koliko knjig, ki so jih prebrali za angleško bralno značko, jim je bilo všeč 
 

 Observed N Expected N Residual 
nič 19 41,4 -22,4 
ena 22 41,4 -19,4 
dve 43 41,4 1,6 
tri 67 41,4 25,6 

štiri 56 41,4 14,6 
Total 207 / / 
 

 Koliko knjig ti je bilo všeč? 
Chi-Square 42,251a 

df 4 
Asymp. Sig. ,000 

a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 
41,4. 

 
Vrednost χ² preizkusa hipoteze enake verjetnosti je statistično pomembna (χ² = 
42,251; g = 4; α < 0,001). Hipotezo enake verjetnosti zavrnem in s tveganjem, 
manjšim od 0,1 %, trdim, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. 
 
Vse knjige, ki so jih učenci prebrali za angleško bralno značko, so bile všeč le 
27,1 % učencev. Največ učencev (32,4 %) je odgovorilo, da so jim bile všeč 3 
knjige. Za dve knjigi se je opredelila petina učencev (20,8 %), za eno pa 10,6 % 
učencev. Skoraj desetina učencev (9,2 %) je odgovorilo, da jim ni bila všeč 
nobena knjiga za angleško bralno značko. 
 
Ti rezultati so zelo zaskrbljujoči, saj je cilj ekstenzivnega bralnega pristopa, da 
učencem branje postane všeč (Day in Bamford, 1998). Učenci naj bi ob branju 
uživali (Day in Bamford, 1998; Hedge, 1991; Krashen, 2006). Lee (2007) pravi, 
da ima pozitivne učinke na tujejezikovno znanje le branje, ki se bralcu zdi 
zanimivo in privlačno. Day in Bamford (1998) celo spodbujata, da učenec z 
branjem določenega besedila preneha, če se izkaže, da je to zanj nezanimivo. 
 
Največ učencem (39,3 %) je bila najbolj všeč knjiga Lady and the Tramp, sledi 
Pirate Patch (31,1 %), potem The Giraffe and the Pelly and Me (23,3 %) in 
Thumbelina, ki je bila najbolj všeč 6,3 % učencev. V skladu s temi rezultati so tudi 
odgovori na vprašanje, katera knjiga za angleško bralno značko je bila učencem 
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najmanj všeč. Največ učencev je odgovorilo, da jim je bila najmanj všeč knjiga 
Thumbelina (40,8 %), dobra četrtina (27,2 %) pa knjiga Pirate Patch. Ena petina 
učencev (20,9 %) je kot najmanj priljubljeno navedla knjigo the Giraffe and the 
Pelly and Me, knjigo Lady and the Tramp pa 11,2 % učencev. 
 
Tabela 20: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učencev na 
vprašanje, katera knjiga, ki so jo prebrali za angleško bralno značko, jim je 
bila najbolj všeč glede na spol 
 

 Lady and 
the Tramp 

Pirate 
Patch 

The Giraffe and 
the Pelly and Me Thumbelina skupaj 

moški f 17 52 23 2 94 
f % 18,1 55,3 24,5 2,1 100,0 

ženski f 64 12 25 11 112 
f % 57,1 10,7 22,3 9,8 100,0 

skupaj f 81 64 48 13 206 
f % 39,3 31,1 23,3 6,3 100,0 

 
Tabela 21: Rezultat χ² preizkusa odgovorov učencev na vprašanje, katera 
knjiga, ki so jo prebrali za angleško bralno značko, jim je bila najbolj všeč 
glede na spol 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 57,452a 3 ,000 

Likelihood Ratio 61,376 3 ,000 
Linear-by-Linear Association 3,863 1 ,049 

N of Valid Cases 206 / / 
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,93.  
Vrednost χ² preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna (χ² =  
57,452; g = 3; α < 0,001). Hipotezo neodvisnosti zavrnem in s tveganjem, 
manjšim od 0,1 %, trdim, da se v osnovni množici med dečki in dekleti pojavljajo 
razlike v tem, katera knjiga, ki so jo prebrali za angleško bralno značko jim je bila 
najbolj všeč. Hipotezo, da se med učenci 5. razreda glede na spol pojavljajo 
statistično pomembne razlike v tem, katera knjiga za angleško bralno 
značko jim je najbolj všeč, lahko potrdim. 
 
Več kot polovica deklet (57,1 %) je odgovorila, da jim je bila najbolj všeč knjiga 
Lady and the Tramp. Ta knjiga je bila najbolj všeč 18,1 % dečkov. Več kot 
polovica dečkov (55,3 %) je kot najljubšo knjigo izbrala Pirate Patch, medtem ko 
je le-to navedla desetina deklet (10,7 %). Knjiga The Giraffe and the Pelly and 
Me je bila najbolj všeč 24,5 % dečkov in 22, 3 % deklet. Knjigo Thumbelina pa je 
kot najljubšo navedlo 11 deklet (9,8 %) in dva dečka (2,1 %). 
 
Rezultati so pokazali, da se mnenje učencev o knjigah, ki so jih prebrali za bralno 
značko, pomembno razlikuje glede na spol. To pomeni, da morajo učitelji pri izbiri 
knjig za ekstenzivno branje upoštevati tudi razliko v interesih med spoloma in 
zagotoviti dovolj besedil z raznolikimi temami, da bo vsak učenec imel dostop do 
širokega izbora knjig in lahko bral tiste, ki ga zanimajo. 
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2.6.6 Preizkus iz angleške bralne značke 
 
Tabela 22: Število točk, ki so ga učenci dosegli na preizkusu iz angleške 
bralne značke 
 

 N Minimalna 
vrednost 

Maksimalna 
vrednost 

Aritmetična 
sredina 

Število točk na 
preizkusu 194 12 55 44,80 

 
Najnižje število točk, ki so ga učenci dosegli na preizkusu iz angleške bralne 
značke, je 12, najvišje pa 55, kar je tudi največje možno število točk na 
preizkusu. V povprečju so učenci dosegli 44,8 točk, kar je 81,5 % od vseh možnih 
točk.  
 
Tabela 23: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učencev na 
vprašanje, kako zahtevne so se jim zdele naloge na preizkusu iz angleške 
bralne značke 
 

 f f % 
nezahtevne 71 35,9 

delno zahtevne 103 52,0 
zahtevne 16 8,1 

zelo zahtevne 8 4,0 
skupaj 198 100,0 

 
Tabela 24: χ² preizkus enake verjetnosti odgovorov učencev na vprašanje, 
kako zahtevne so se jim zdele naloge na preizkusu iz angleške bralne 
značke 
 

 Observed N Expected N Residual 
nezahtevne 71 49,5 21,5 

delno zahtevne 103 49,5 53,5 
zahtevne 16 49,5 -33,5 

zelo zahtevne 8 49,5 -41,5 
skupaj 198 / / 

 
 Kako zahtevne so se ti zdele naloge na preizkusu? 

Chi-Square 124,626a 
df 3 

Asymp. Sig. ,000 
a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 

49,5. 
 
Vrednost χ² preizkusa hipoteze enake verjetnosti je statistično pomembna (χ² = 
124,626; g = 3; α < 0,001). Hipotezo enake verjetnosti zavrnem in s tveganjem, 
manjšim od 0,1 %, trdim, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. 
 
Le 24 učencev (12,1 %) je odgovorilo, da so se jim naloge na preizkusu iz 
angleške bralne značke zdele zahtevne ali zelo zahtevne. Več kot polovica 
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učencev (52,2 %) je menila, da so naloge bile delno zahtevne; da so nezahtevne 
pa več kot tretjina (35,9 %). 
 
Ugotovitvi, da se učencem naloge na preizkusu ne zdijo zahtevne, in da so na 
preizkusu v povprečju dosegli zelo dobre rezultate, kažeta na to, da bi bilo morda 
potrebno sestaviti zahtevnejše preizkuse, ki bi učencem bili v izziv. 
 Tabela 25: Kolmogorov-Smirnov preizkus normalne porazdelitve odgovorov 
na vprašanje, koliko točk so učenci dosegli na preizkusu iz angleške bralne 
značke  
 

 Število točk na preizkusu iz 
angleške bralne značke 

N 194 
Normal Parametersa,b Mean 44,80 

Std. Deviation 9,827 
Most Extreme Differences 

Absolute ,171 
Positive ,150 
Negative -,171 

Test Statistic ,171 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000c 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
 
Vrednost Kolmogorov-Smirnovega preizkusa je statistično pomembna (α < 
0,001). Podatki niso normalno porazdeljeni, zato sem v nadaljevanju uporabila 
Mann-Whitney preizkus. 
 
Tabela 26: Mann-Whitney preizkus za primerjavo povprečnega števila točk 
na preizkusu iz angleške bralne značke glede na spol 
 

 Spol N Mean Rank Sum of Ranks 
Število točk na 

preizkusu iz angleške 
bralne značke 

moški 84 96,33 8091,50 
ženski 110 98,40 10823,50 
Total 194 / / 

 
 Število točk na preizkusu iz angleške bralne značke 

Mann-Whitney U 4521,500 
Wilcoxon W 8091,500 

Z -,255 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,799 
a. Grouping Variable: Spol 
 
Vrednost Mann-Whitney U testa ni pokazala statistično pomembnih  razlik med 
učenci in učenkami v povprečno doseženem številu točk na preizkusu iz 
angleške bralne značke (U = 4521,500; α = 0,799). Podatkov iz vzorca ne morem 
posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdim, da so dekleta dosegala 
boljše rezultate (M = 98,40) od dečkov (M = 96,33). Hipotezo, da so učenke 5. 
razreda v povprečju uspešnejše od učencev 5. razreda na preizkusu iz 
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angleške bralne značke, lahko potrdim. Tudi druge raziskave (Elley, Gradišar 
in Lapajne, 1995) so pokazale, da so bralni dosežki deklet v povprečju boljši od 
dosežkov dečkov. 
 

  
Slika 2: Deleži učencev glede na zaključno oceno pri angleščini v šolskem 
letu 2014/15 
 
Več kot polovica učencev (54,6 %), ki so sodelovali v raziskavi, je v šolskem letu 
2014/15 angleščino zaključilo z oceno odlično; 30,0 % učencev pa z oceno prav 
dobro. Zaključno oceno dobro je imelo 12,6 % sodelujočih, oceno zadostno pa le 
6 učencev (2,9 %). 
 
Tabela 27: Rezultat Kruskal-Wallis preizkusa za primerjavo povprečnega 
števila točk na preizkusu iz angleške bralne značke glede na zaključno 
oceno pri angleščini 
 

 
Zaključna ocena pri 

angleščini v šolskem letu 
2014/15 

N Povprečni 
rang 

Število točk na preizkusu 
iz angleške bralne značke 

2 5 18,20 
3 20 53,55 
4 59 81,80 
5 108 116,11 

skupaj 192  
 

 Število točk na preizkusu iz angleške bralne značke 
Chi-Square 39,602 

df 3 
Asymp. Sig. ,000 

a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Zaključna ocena pri angleščini v šolskem letu 2014/15 

 
Vrednost Kruskal-Wallis preizkusa je med učenci v dosežku na preizkusu iz 
angleške bralne značke glede na njihovo zaključno oceno pri angleščini pokazala 
statistično pomembne razlike (χ² = 39,602; g = 3; α < 0,001). Games-Howell Post 
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Hoc preizkusa ni bilo mogoče izvesti, zato ne vem, med katerimi skupinami 
učencev so razlike statistično pomembne. Podatkov iz vzorca zato ne morem 
posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdim, da so na preizkusu bili 
najbolj uspešni učenci, ki so imeli zaključno oceno pri angleščini 5 ( തܴ= 116,11), 
najmanj uspešni pa učenci z zaključno oceno 2 ( തܴ = 18,20). Hipotezo, da učenci 
5. razreda, ki imajo boljšo zaključno oceno pri angleščini, v povprečju 
dosegajo boljše rezultate na preizkusu iz angleške bralne značke, lahko 
potrdim.  
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3 ZAKLJUČEK 
 
V magistrskem delu sem raziskovala odnos učencev do branja v angleškem 
jeziku, kako poteka njihovo sodelovanje na tekmovanju za angleško bralno 
značko in kakšen je odnos učencev do le-tega.  
 
Rezultati so pokazali, da je odnos učencev do branja v angleškem jeziku 
pozitiven. Presenetila me je ugotovitev, da večina učencev, ki so sodelovali v 
raziskavi, trdi, da radi berejo v angleškem jeziku, saj nekateri strokovnjaki trdijo 
nasprotno. Morda so učenci čutili pritisk, da bi odgovarjali tako, kot se jim je 
zdelo, da od njih pričakujem. Morda pa je ta rezultat povezan z namensko 
izbranim vzorcem, ki bi lahko vplival na ta vidik. To bi bilo potrebno še dodatno 
raziskati. Učenci, ki so navedli, da radi berejo v angleščini, so odgovorili tudi, da 
poleg knjig za angleško bralno značko berejo tudi druge angleške knjige. Ta 
ugotovitev je v skladu s teorijo, da učenci, ki imajo negativen odnos do branja, ne 
berejo veliko. To dokazuje, da morajo učitelji pri učencih spodbujati pozitiven 
odnos do branja v tujem jeziku. 
 
Sodelovanje učencev na tekmovanju je v tistih vidikih, ki sem jih raziskala, 
ustrezalo načelom ekstenzivnega bralnega programa. Ugotovila sem, da učenci 
5. razreda knjige za angleško bralno značko najpogosteje samostojno berejo 
doma. Strategija, ki so jo učenci največkrat uporabili ob srečanju z novo besedo, 
je bila, da so njen pomen poskušali uganiti iz besedila. To nakazuje tudi na to, da 
so knjige, ki so jih morali prebrati, imele ustrezno stopnjo zahtevnosti, saj v njih ni 
bilo toliko neznanih besed, da bi morali uporabiti slovar. Poleg tega je kar 91,7 % 
učencev odgovorilo, da so se jim knjige zdele delno zahtevne ali nezahtevne. 
Izkazalo se je, da učenci najpogosteje niso reševali dodatnih nalog, povezanih z 
besedili, ki so jih prebrali. To se mi zdi primerno, saj je v skladu z načeli 
ekstenzivnega branja, poleg tega pa učenci manj radi berejo, če je z branjem 
povezano še dodatno delo.  
 
Ugotovila sem, da imajo učenci do tekmovanja za angleško bralno značko 
pozitiven odnos. Večina učencev je odgovorila, da so na tekmovanju radi 
sodelovali, in da so radi brali knjige za bralno značko. Največ učencev je na 
tekmovanju sodelovalo zato, ker radi berejo knjige v angleškem jeziku. Učenci bi 
najraje brali leposlovna besedila. Najpogostejše teme, o katerih bi učenci radi 
brali, so teme, povezane s pustolovščinami in živalmi, kriminalke, zabavne teme 
in zanimive teme. Podatki o tem, kaj bi radi brali, so za učitelje lahko zelo koristni, 
saj je nujno potrebno, da učitelj pozna bralne interese učencev, da jim lahko 
zagotovi primerno gradivo. V praksi se najpogosteje dogaja, da učitelji mislijo, da 
vedo, kaj zanima njihove učence, a se izkaže, da to ni res. Pomembno je, da 
učitelji zagotovijo širok izbor tem in s tem posredno spodbujajo pozitiven odnos 
do branja. Ugotovila sem, da se bralni interes med dečki in deklicami statistično 
pomembno razlikuje, kar je potrebno upoštevati v praksi. 
 
Učenci so na preizkusu iz bralne značke dosegli povprečno 81,5 % vseh možnih 
točk. Kar 88,1 % učencev je odgovorilo, da so se jim naloge na preizkusu zdele 
delno zahtevne ali nezahtevne. Mnenje učencev o nalogah in njihovi visoki 
rezultati na preizkusu kažejo na to, da bi bilo dobro povečati zahtevnost 
preizkusov iz angleške bralne značke. Preizkus, ki ga učenec reši za šalo in celo 
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doseže dober rezultat, kljub temu da knjig sploh ni prebral, razvrednoti pomen 
tekmovanja za angleško bralno značko in zmanjšuje motivacijo učencev za 
sodelovanje. 
 
V raziskavi je sodelovalo 209 učencev in učenk iz različnih osnovnih šol v 
Sloveniji. Kljub temu da se je za večino vprašanj izkazalo, da jih lahko posplošim 
na osnovno množico, bi lahko nadaljnje raziskave izvedli na večjem, bolj 
reprezentativnem vzorcu. Izboljšati bi bilo potrebno zanesljivost merskega 
inštrumenta, saj je bila zanesljivost anketnega vprašalnika, ki sem ga uporabila, 
le srednje močna. 
 
Nadaljnje raziskave, povezane z ekstenzivnim branjem, bi lahko raziskovale 
pozitivne učinke ekstenzivnega branja in primerjale program ekstenzivnega 
branja s tradicionalnimi pristopi. Seveda pa tudi na področju same angleške 
bralne značke ostaja še veliko prostora za raziskovanje. Raziskali bi lahko še 
tekmovanje Knjižni molj in naredili primerjavo le-tega s tekmovanjem za EPI 
angleško bralno značko. Raziskave v tujini so pokazale, da ima ekstenzivno 
branje pri učenju tujega jezika veliko vlogo in veliko prispeva k razvoju 
tujejezikovnega znanja. Izboljšuje tudi motivacijo in odnos učencev do branja v 
tujem jeziku. Zato je pomembno, da tudi v slovenskih šolah uvajamo programe 
ekstenzivnega branja ter jih raziskujemo.   
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5 PRILOGE 
 5.1 PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
 

ANKETNI VPRAŠALNIK 
 

I. Splošni podatki 
1. Spol (obkroži):      M        Ž    
2. Starost: ____ 
3. Osnovna šola: 

____________________________________________________ 
4. Zaključna ocena pri angleščini v šolskem letu 2014/15: ____ 
5. Število točk na preizkusu iz angleške bralne značke v šolskem letu 2015/16: 

____ 
 

II. Branje v angleškem jeziku 
6. Oceni, koliko se strinjaš s trditvami o branju v angleškem jeziku. Obkroži številko, ki najbolj drži zate. 

 
1 se ne strinjam    2 se delno strinjam     3 se strinjam     4 se popolnoma strinjam     

Rad berem v angleškem jeziku. 1   2   3   4 
Branje v angleškem jeziku mi gre dobro. 1   2   3   4 
Poleg knjig za angleško bralno značko rad berem tudi druge knjige v 
angleškem jeziku. 1   2   3   4 

 
7. O katerih temah rad bereš/bi rad bral v angleškem jeziku? Napiši. 
________________________________________________________________ 
 

III. Tekmovanje za angleško bralno značko 
8. Zakaj si sodeloval na tekmovanju za angleško bralno značko? Obkroži en 

odgovor. 
a) Rad berem knjige v angleškem jeziku. 
b) Zaradi priznanja. 
c) Zaradi ocene. 
d) Starši so mi rekli, da moram. 
e) Učitelj mi je rekel, da moram. 
f) Drugo:______________________________________________________ 

 
9. Oceni, koliko se strinjaš s trditvami o tekmovanju za angleško bralno 

značko. Obkroži številko, ki najbolj drži zate. 
 

1 se ne strinjam    2 se delno strinjam     3 se strinjam     4 se popolnoma strinjam     
Na tekmovanju za angleško bralno značko sem rad sodeloval. 1   2   3   4 
Rad sem bral knjige za angleško bralno značko. 1   2   3   4 

 
10. Obkroži, koliko knjig za angleško bralno značko ti je bilo všeč. 

      
  0       1        2         3         4 
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11. Katera knjiga za angleško bralno značko ti je bila najbolj všeč? Obkroži en 
odgovor. 
a) Lady and the Tramp 
b) Pirate Patch 
c) The Giraffe and the Pelly and Me 
d) Thumbelina 

 
12. Katera knjiga za angleško bralno značko ti je bila najmanj všeč? Obkroži en 

odgovor. 
a) Lady and the Tramp 
b) Pirate Patch 
c) The Giraffe and the Pelly and Me 
d) Thumbelina 

 
13. Kako zahtevne so se ti zdele knjige za angleško bralno značko? Obkroži en 

odgovor. 
a) Nezahtevne. 
b) Delno zahtevne. 
c) Zahtevne. 
d) Zelo zahtevne. 

 
14. Katera knjiga za angleško bralno značko se ti je zdela najmanj zahtevna? 

Obkroži en odgovor. 
a) Lady and the Tramp 
b) Pirate Patch 
c) The Giraffe and the Pelly and Me 
d) Thumbelina 
 

15. Katera knjiga za angleško bralno značko se ti je zdela najbolj zahtevna? 
Obkroži en odgovor. 
a) Lady and the Tramp 
b) Pirate Patch 
c) The Giraffe and the Pelly and Me 
d) Thumbelina 

 
16. Kaj si storil, če si pri branju knjig za angleško bralno značko naletel na 

neznano besedo? Lahko obkrožiš več odgovorov. 
a) Razumel sem vse besede. 
b) Besedo sem preskočil.  
c) Besedo sem poskusil razumeti s pomočjo ostalih besed. 
d) Pogledal sem v slovar. 
e) Vprašal sem starše. 
f) Vprašal sem učitelja. 
g) Drugo: 

________________________________________________________ 
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17. Kje in kako si bral knjige za angleško bralno značko? Lahko obkrožiš več 
odgovorov. 
a) Doma, samostojno. 
b) Doma, skupaj s starši. 
c) Med poukom, samostojno.  
d) Med poukom, skupaj z učiteljem. 
e) Med odmorom, samostojno. 
f) V podaljšanem bivanju, samostojno. 
g) Drugo: 

________________________________________________________ 
 

18.  Ali si reševal dodatne naloge, povezane s knjigami za angleško bralno 
značko? Lahko obkrožiš več odgovorov. 
a) Dodatnih nalog nisem reševal. 
b) Rešil sem dodatne naloge v knjigi. 
c) Rešil sem dodatne naloge, ki mi jih je dal učitelj. 
d) Drugo: 

________________________________________________________ 
 

19.  Kje in kako si se pripravljal na preizkus iz angleške bralne značke? Lahko 
obkrožiš več odgovorov. 
a) Na preizkus se nisem pripravljal. 
b) Pripravljal sem se doma, samostojno. 
c) Pripravljal sem se doma, skupaj s starši. 
d) Pripravljal sem se v šoli, skupaj z učiteljem. 
e) Drugo: 

________________________________________________________ 
 

20.  Kako zahtevne so se ti zdele naloge na preizkusu iz angleške bralne 
značke? Obkroži en odgovor. 
a) Nezahtevne. 
b) Delno zahtevne. 
c) Zahtevne. 
d) Zelo zahtevne. 

 
 
  

 
 

Hvala za sodelovanje! 
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5.2 PRILOGA 2: DODATNE TABELE 
 
Tabela 28: Strukturna in frekvenčna tabela odgovorov učencev na 
vprašanje, ali poleg knjig za tekmovanje radi berejo tudi druge knjige v 
angleščini glede na to, ali radi berejo v angleškem jeziku 
 

 
Poleg knjig za tekmovanje rad berem 

tudi druge knjige v angleščini. 
skupaj se ne 

strinjam 
se delno 
strinjam 

se 
strinjam 

se 
popolnoma 

strinjam 

Rad berem 
v 

angleškem 
jeziku. 

se ne 
strinjam 

f 21 1 0 1 23 
f %  91,3 4,3 0,0 4,3 100,0 

se delno 
strinjam 

f 18 17 7 2 44 
f % 40,9 38,6 15,9 4,5 100,0 

se strinjam f 17 32 23 10 82 
f % 20,7 39,0 28,0 12,2 100,0 

se 
popolnoma 

strinjam 
f 3 6 26 25 60 

f % 5,0 10,0 43,3 41,7 100,0 
skupaj f 59 56 56 38 209 

f % 28,2 26,8 26,8 18,2 100,0 
 
Tabela 29: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učencev na 
vprašanje, katera knjiga za angleško bralno značko se jim je zdela najmanj 
zahtevna 
 

 f f % 
Lady and the Tramp 22 10,6 

Pirate Patch 114 55,1 
The Giraffe and the Pelly and Me 20 9,7 

Thumbelina 51 24,6 
skupaj 207 100,0 

 
Tabela 30: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov učencev na 
vprašanje, katera knjiga za angleško bralno značko se jim je zdela 
najzahtevnejša 
 

 f f % 
Lady and the Tramp 80 38,6 

Pirate Patch 16 7,7 
The Giraffe and the Pelly and Me 90 43,5 

Thumbelina 21 10,1 
skupaj 207 100,0 
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Tabela 31: Frekvenčna tabela odgovorov učencev na vprašanje, o katerih 
temah radi berejo/bi radi brali v angleškem jeziku 
 

tema f 
o pustolovščinah 43 

o živalih 39 
kriminalke 15 

o zabavnih temah 14 
o zanimivih temah 14 

o zgodovinskih temah 9 
grozljivke 8 
o športu 6 

o akcijskih temah 6 
o znanosti 6 

znanstveno fantastiko 5 
o vojni 5 

o čarovnikih 4 
o ljubezni 4 

fantazijske teme 3 
o vesolju 3 

o vsakdanjem življenju Angležev 2 
o plesu 2 
o naravi 2 
o piratih 2 

o poučnih temah 1 
o otroških temah 1 

o glasbenikih 1 
o filmih 1 

o prijateljstvu 1 
o pošastih 1 
o tehniki 1 

o avtomobilih 1 
knjige Roalda Dahla 1 

revije s kratkimi, zanimivimi članki 1 
 
 


