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POVZETEK 

Definicija branja in bralne pismenosti se spreminja premo sorazmerno s spremembami v družbi, 

gospodarstvu in kulturi. Na bralno pismenost gledamo širše zaradi vedno večjega poudarka na 

vseživljenjsko učenje. Pismenost ni več le sposobnost prebrati besedilo, česar se naučimo v 

nižjih razredih osnovne šole, temveč skupek znanja, spretnosti in strategij, ki jih nadgrajujemo 

vse življenje (Šterman Ivančič, 2013). Opredelitev pismenosti iz raziskave PISA 2000 se glasi: 

»Bralna pismenost zajema razumevanje, uporabo in razmišljanje o pisanih besedilih, z 

namenom razviti lasten potencial in znanje ter aktivno sodelovati v družbi.« (Šterman Ivančič, 

2013: 31.) Leta 2009 so dodali še bralno zavzetost za pisana besedila (prav tam) in tako je 

bralna pismenost po novem opredeljena kot: »razumevanje, uporaba, razmišljanje o napisanem 

besedilu ter zavzetost ob branju tega, kar bralcu omogoča doseganje postavljenih ciljev, 

razvijanje lastnega znanja in potencialov ter sodelovanje v družbi.« (PISA 2009, 2010: 7.) 

PISA 2015 je pokazala, da bralna pismenost pri slovenskih osnovnošolcih narašča, saj so, v 

sklopu zadnje raziskave PISA 2015, v povprečju dosegli boljše rezultate od vrstnikov v državah 

članicah OECD na vseh nivojih bralne pismenosti (Štraus, Šterman Ivančič in Štigl, 2016). M. 

Cencič (1999) meni, da je metode in oblike poučevanja pismenosti potrebno razvijati. Novejše 

oblike poučevanja širijo vlogo učitelja na osebo, ki svoje delo reflektira ter spreminja. Učitelji 

v Angliji so s tematskim učnim načrtom, glavna tema je bil Harry Potter oziroma knjige o 

Harryju Potterju, pripomogli k izboljšanju bralne pismenosti in učnega uspeha. Tudi raziskava 

Kids and family reading report, izvedena v Združenih državah Amerike, ki sta jo opravila 

Sholastic in Yankelovich leta 2006 (Garlick, 2007), je pokazala, da branje knjig o Harryju 

Potterju pozitivno vpliva na bralno pismenost, zvišala se je kar pri 90 % bralcev, 75 % jih je po 

branju knjig o Harryju Potterju izboljšalo učni uspeh. Branje knjig o Harryju Potterju ne vpliva 

le na bralno pismenost in učni uspeh, ampak tudi na večjo strpnost do stigmatiziranih skupin 

(Vezzali, 2015). 

V teoretičnem delu magistrskega dela smo opredelili bralno pismenost ter raziskavo PISA, ki 

jo v Sloveniji izvajamo vsake tri leta z dijaki prvih letnikov srednjih šol. Pogledali smo si tudi 

nekaj osnovnih dejstev o zbirki knjig o mladem čarovniku Harryju Potterju in njegovi avtorici 

J. K. Rowling. 

Naš raziskovalni namen je bil, s preizkusom bralne pismenosti izvedeti, ali branje knjig o 

Harryju Potterju lahko poveča bralno pismenost slovenskih šolarjev. Preizkus bralne pismenosti 

smo oblikovali glede na spremenljivke, ki so pomembne za raziskavo in jim dodali pet sklopov 

nalog iz preizkusa znanja PISA 2000. Preizkus so reševali devetošolci, ki najbolj ustrezajo 

tehničnim kriterijem raziskave PISA, torej starosti 15–16 let. 

Za raziskavo smo uporabili kvantitativno raziskovanje, saj smo želeli dobiti dovolj velik vzorec 

devetošolcev, da bi lahko dobljene podatke posplošili na večjo množico. Podatke smo pridobili 

med šolskim časom pri urah slovenščine na treh šolah v notranjski regiji. Preizkus je bil, kot že 

rečeno, sestavljen iz petih nalog, povzetih iz testa bralne pismenosti PISA 2000, ter vprašanj o 

spolu, številu prebranih knjig, notranji motivaciji do branja in času branja na teden oziroma 

dan. Test smo prilagodili tako, da je bil čas reševanja približno eno šolsko uro in so bile vanj 

vključene različne naloge glede na vrsto in obliko besedil ter vprašanja različnih težavnostnih 

stopenj. Vključili smo najtežje bralne naloge, da smo ugotovili, ali jih učenci, ki so prebrali več 

knjig o Harryju Potterju, rešijo bolje. Učenci so na test zapisali tudi začetek in konec reševanja 

testa, da smo lahko primerjali čas pisanja med učenci, ki niso prebrali nobene knjige, in med 

učenci, ki so prebrali kakšno knjigo o Harryju Potterju. 

Ključne besede: branje, bralna pismenost, Harry Potter, PISA 

 



 

 

ABSTRACT 

The definition of reading and reading literacy changes with society, economy and culture. Due 

to the increased emphasis on lifelong learning, reading literacy is now examined from a wider 

perspective. It is no longer the ability to read a text, which is a skill we learn in the lower grades 

of elementary school, but a comprehensive set of knowledge, skills and strategies that we build 

upon our whole life (Šterman Ivančič, 2013). The definition of literacy from the PISA 2000 

study reads as follows: "Reading literacy - the capacity to understand, use and reflect on written 

texts, in order to achieve one’s goals, to develop one’s knowledge and potential, and to 

participate in society." (Šterman Ivančič, 2013: 31.) In 2009, they added reading engagement 

in written texts (Šterman Ivančič, 2013), which updated the definition for reading literacy to: 

"understanding, using, reflecting on and engaging in written texts, in order to achieve one’s 

goals, to develop one’s knowledge and potential, and to participate in society." (The PISA 

2009, 2010: 7.) PISA 2015 showed that reading literacy in Slovenian elementary school 

students is growing, as they generally performed better in the latest PISA 2015 study than their 

peers from other OECD member states on all levels of reading literacy (Štraus, Šterman Ivančič 

in Štigl, 2016). M. Cencič (1999) believes that methods and forms of teaching literacy need to 

be further developed. Newer forms of teaching expand the role of the teacher to a person that 

reflects upon their work and constantly modifies it. Teachers in the United Kingdom used a 

thematic curriculum with the main theme being Harry Potter, namely Harry Potter books, to 

improve reading literacy and educational attainment. The Kids and family reading report 

survey, carried out in the United States in 2006 by Sholastic and Yankelovich (Garlick, 2007), 

showed that reading Harry Potter books has a positive impact on reading literacy, as it increased 

in 90% of readers, while 75% of readers improved their educational attainment after reading 

the books. Reading Harry Potter books not only affects the reading literacy and educational 

attainment, but also increases tolerance of stigmatized groups (Vezzali, 2015). 

The theoretical part of the thesis defined reading literacy and the PISA survey that is carried 

out in Slovenia every three years on first-year high school students. It also includes basic facts 

about the book series on the young wizard Harry Potter and its author J. K. Rowling. 

The purpose of the research was to test reading literacy and find out whether reading books on 

Harry Potter can increase reading literacy of Slovene students. The reading literacy test was 

designed considering the variables that are relevant for this research and five sets of tasks from 

the PISA test were added. The participants were students of the 9th grade, as they were the best 

match for the technical criteria of the PISA study, i.e. aged between 15 and 16. 

In order to obtain a large enough sample of students for a representative sample, a quantitative 

method was used for this research. The data was obtained during school hours in the Slovene 

language class at three different schools in the Notranjska region. As previously stated, the test 

comprised five tasks, taken from the PISA 2000 reading literacy test, as well as questions 

regarding the gender of the students, the number of books they read, their internal motivation 

to read and the time they spend reading per week or day. The test was designed to be completed 

within an hour and comprised different tasks depending on the type and form of texts as well 

as questions of different levels of difficulty. A few harder reading tasks were also implemented 

in order to find out whether students that read more Harry Potter books could solve them better. 

Students also marked when they started and finished taking the test, so a comparison could be 

made between students that haven't read any books and students that have read Harry Potter 

books based on the time it took them to finish the test. 

Key words: reading, reading literacy, Harry Potter, PISA  
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1 UVOD  
»Če pa želimo pismenost v šoli razvijati, je treba razvijati tudi različne metode in oblike 

poučevanja pismenosti. Novejše oblike poučevanja razširjajo vlogo učitelja, ki le uči, na 

učitelja, ki tudi spremlja svoje delo – poučevanje, ga opazuje ter spreminja – razvija in 

vrednoti.« 

(Cencič, 1999: 4.) 

V Evropi že dolga leta obstaja posebna skrb, ki je namenjena pouku in znanju jezikov. Leta 

2002 je Evropska informacijska služba o izobraževanju Eurydice izdala dokument Key 

Competencies (Ključne zmožnosti), v katerem kot najpomembnejši dve ključni zmožnosti 

navaja sporazumevanje v maternem in tujih jezikih. Dokument opredeljuje bralno pismenost 

kot zmožnost razumeti, uporabljati in razmišljati o pisnih besedilih, da bi dosegli lastne cilje, 

razvili znanje, potenciale in učinkovito sodelovali v družbi (Grosman, 2006). Iz opredelitve 

bralne pismenosti je razvidno, da je nedvomno zelo pomembna za življenje v današnji družbi. 

V raziskavah, izvedenih v Italiji, Veliki Britaniji in Združenih državah Amerike, so ugotovili, 

da lahko k boljši bralni pismenosti prispeva branje knjig o Harryju Potterju. Prva knjiga o 

Harryju Potterju, Kamen modrosti, je izšla leta 1997 in povzročila pravi svetovni fenomen, ki 

je dobil svoje ime, »pottermanija«. Izpod peresa avtorice J. K. Rowling1 si je nato sledilo še 

šest knjig, ki skupaj tvorijo obsežno pripoved o Harryju Potterju; J. J. Kenda (2009) piše, da 

naj bi vseh sedem knjig skupaj zajemalo več kot šest milijonov znakov. Na založbi Bloomsbury 

Children’s Books so za ciljno publiko sprva določili dečke v Harryjevih letih; mladi čarovnik 

v prvi knjigi namreč praznuje enajsti rojstni dan. Že pred izidom knjige je bilo torej jasno, da 

bo ciljna publika celotna osnovnošolska populacija. Knjiga se je hitro razširila po celem svetu, 

danes je prevedena v 79 jezikov (J. K. Rowling biography, 2016). V slovenščino je vseh sedem 

knjig prevedel J. J. Kenda (šesto je prevedel tudi B. Gradišnik, zato ima dva slovenska naslova, 

Polkrvni princ oziroma Princ mešane krvi, in dve različici) in jih ponudil tudi slovenskim 

bralkam in bralcem, ki so po prvem delu vedno težje čakali vsakega naslednjega. 

Knjige imajo moč, da spreminjajo življenja. Ponujajo nam širok nabor novih besed in bogatenje 

besednega zaklada. Branje knjig nam omogoča oblikovati lastno osebnost, poveča nabor 

informacij in koristi naši splošni razgledanosti. Danes je zelo pomembno, da znamo dobro in 

hitro brati, znamo prebrano povezovati in o prebranem kritično razmišljati. Vse zgoraj našteto 

se srečuje in prepleta v bralni pismenosti, ki jo v Sloveniji, pri petnajstletnih dijakih, preverja 

PISA. Slovenski dijaki so v raziskavah PISA, ki so do sedaj potekale v Sloveniji, le pri prvi leta 

2006 in zadnji leta 2015 dosegli boljše rezultate od svojih vrstnikov v državah članicah OECD. 

Iz zadnje raziskave PISA, izvedene v Sloveniji, je razvidno, da se bralna pismenost med 

slovenskimi dijaki izboljšuje in dosegajo boljše rezultate kot vrstniki držav članic OECD na 

vseh nivojih bralne pismenosti. Vsi se zavedamo, kako pomembno je danes obvladati predvsem 

višje miselne procese. Odločili smo se, da raziščemo, ali knjige o Harryju Potterju lahko 

pripomorejo k boljši bralni pismenosti med slovenskimi učenci. Za reševanje testa bralne 

pismenosti smo izbrali devetošolce. Zanimala nas bo predvsem razlika v bralni pismenosti med 

učenci, ki so že prebrali kakšno knjigo o Harryju Potterju, in učenci, ki niso prebrali nobene 

knjige. 

  

                                                 
1 Pisateljičino pravo ime je Joanne Rowling. Na pobudo založnika se je pod knjige podpisala s kratico imena in 

dodala kratico K., posvečeno njeni babici Kathleene, saj so bili na založbi mnenja, da dečki, ki bodo ciljna publika, 

ne bodo želeli brati knjig, ki jih je napisala ženska (Rowling, 2012). 
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Magistrsko delo bo razdeljeno na dva dela. V teoretičnem delu bomo povezali ugotovitve in 

misli različnih avtorjev o branju in bralni pismenosti, raziskavi PISA in rezultatih raziskav PISA 

od leta 2006 do leta 2015, izvedenih v Sloveniji, ter o knjigah o Harryju Potterju in avtorici J. 

K. Rowling. V empiričnem delu bomo s pomočjo preizkusov bralne pismenosti, ki jih bodo 

reševali devetošolci, skušali ugotoviti, ali branje Harryja Potterja vpliva na bralno pismenost 

slovenskih devetošolcev.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
2.1 BRANJE 

 

Brati pomeni početi podvige. 

Brati je možno marsikaj. 

Recimo: grozdje in fige in knjige 

in med brati še kaj. 

Brati je na sploh enostavno. 

Črke hrustaš kot zalogaj. 

Teže pa je, a tudi bolj slavno, 

brati pravilno in hitro nazaj. 

A nazaj se daleč ne pride. 

Pravo branje le dalje in dalje gre 

čez črke in pike, čez vrte in hribe 

v Koromandijo ali še dlje. 

(Tone Pavček) 

 

»Če ne bomo brali, nas bo pobralo,« je rekel, že zgoraj citirani pesnik, T. Pavček (2001). 

Njegovo sporočilo se sklada z raziskavami znanstvenikov, ki pojasnjujejo, da pismenost vstopa 

na vsa področja človekovega življenja in od nas zahteva stalno učenje in prilagajanje (Knaflič 

in Bucik, 2009).  

Branje učenec uporablja kot vir kakovostnega učenja, z njim pridobiva informacije o 

književnosti in se hkrati usposablja za uspešnega bralca (Krakar - Vogel, 2004). S 

preučevanjem branja so se najprej začeli ukvarjati v Franciji in Nemčiji v drugi polovici 19. 

stoletja. Prve raziskave so se nanašale na gibanje oči pri branju. Pozneje so branje pričeli 

raziskovati angleški znanstveniki, zanimale so jih psihološke osnove branja, predvsem razlika 

med glasnim in tihim branjem pri odraslih. Po prvi svetovni vojni so pričeli z načrtnim 

opismenjevanjem. Pojavili so se tudi prvi modeli, ki prikazujejo potek razvoja bralnih 

sposobnosti (Pečjak, 1999).  

M. Grosman (2004) opredeljuje, da je branje zelo pomembno za vse ljudi in vedno poteka v 

interakciji z besedilom. Vsi imamo možnost branja takšnih in drugačnih knjig, problem nastane 

pri razumevanju besedila, ki slabšim bralcem predstavlja napor in izgubo, danes zelo 

dragocenega časa. Branje je zelo pomembno, saj nam pomaga pri razvoju drugih jezikovnih 

spretnosti (pisanju, govoru in poslušanju) z opazovanjem prebranih besed, sledenju besedila in 

večanju besednega zaklada. S. Pečjak branje (2000) in bralne sposobnosti povezuje v tri 

povezane stopnje, ki vodijo k bralni pismenosti. Prva, najnižja stopnja, je stopnja 

avtomatizirane bralne tehnike, druga branje z razumevanjem, najvišja pa fleksibilno branje. 

Različni tipi besedil od bralcev zahtevajo različne bralne strategije. Zanimajo nas tako strategije 

branja umetnostnih kot neumetnostnih besedil. Pri branju neumetnostnih besedil razvijamo 

gladko in tekoče branje s čim manj vloženega napora, razumevanje prebranega ter prebrano 

povezujemo v že obstoječe sheme (Kordigel - Aberšek, 2008). Branje umetnostnih besedil je 

intenzivna duševna dejavnost, ki zahteva bralčevo pozornost do vsebine in vključuje čustvene, 

etične in spoznavne dejavnike. Branje književnosti med drugim spodbuja vstop v 

posameznikov notranji svet (Krakar - Vogel, 2004). 
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2.1.1 DEJAVNIKI BRANJA 

a) Kognitivni dejavniki 

»Branje je visoko organizirana spretnost in sposobnost, ki vključuje številne dejavnike.« 

(Pečjak, 1999: 23.) 

Prvi proces je učenje branja. Učenci najprej spoznajo črke in njim pripadajoče glasove. 

Naslednji proces je uporaba jezikovnih sposobnosti, kot je na primer skladnja. Ko učenci 

usvojijo zgornja procesa, se lahko usmerijo v naslednjo fazo bralnega razvoja, učenje s pomočjo 

branja. Pri slednjem je zelo pomembno dekodiranje. Boljši bralci pozornost kmalu posvetijo 

dekodiranju, medtem ko morajo slabši bralci še vedno večino pozornosti nameniti 

prepoznavanju črk. Sposobnost dekodiranja je za bralca pomembna spretnost, saj vpliva na 

točnost in hitrost branja ter na sposobnost razumevanja in glasovnega razčlenjevanja (Pečjak, 

1999). 

Model na sliki 1 predstavlja odnos med dekodiranjem, razumevanjem in glaskovanjem. 

Dekodiranje vpliva na razumevanje, oboje pa vpliva na sposobnost glaskovanja. Hitrost branja 

in razumevanje sta v obratno sorazmernem odnosu. Če vsebino razumemo, jo bomo brali hitreje 

in obratno. Normalno branje avtorji opredelijo z 240 besedami na minuto, hitro branje s 

povprečno 250 do 500 besedami na minuto in prelet besedila, kjer je hitrost več kot 600 besed 

na minuto (Pečjak, 1999). 

 

 

 

 
 

Sposobnost dekodiranja: 

- hitrost branja 

- natančnost pri branju 

 

 

Sposobnost razumevanja 

 

 

 

Sposobnost glasovnega razčlenjevanja 

 

 

Slika 1: Odnosi med dekodiranjem, razumevanjem in glaskovanjem (Pečjak, 1999) 

b) Čustveno-motivacijski dejavniki 

Na bralno učinkovitost ne vplivajo le kognitivni, temveč tudi čustveni procesi. Zadnje pogosto 

zanemarjamo in se jih premalo zavedamo.  

Na motivacijo za branje vplivajo trije dejavniki. Prvi so bralčeva stališča (prevladujoča občutja 

o branju, pripravljenost za branje in vrednostna prepričanja o branju). Drugi je notranje 

čustveno stanje, tretji pa zunanji motivatorji, kot so spodbude staršev oziroma učitelja in 

postavljeni cilji. Za visoko notranjo motivacijo ne potrebujemo prisotnosti vseh dejavnikov. Za 

pozitiven odnos do branja je pri nekaterih otrocih dovolj že radovednost. Zgornji trije dejavniki 

so lahko v pomoč pri oblikovanju dela v razredu (Mathewson v Pečjak, 1999). 
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Napotki za delo v razredu (Pečjak, 1999): 

 Najprej želimo ugotoviti stališča učencev do branja in bralnih gradiv ter kakšna gradiva 

radi berejo. 

 Motivacijo učencev je treba vzdrževati. Ponudimo jim raznoliko gradivo in poskušajmo 

zajeti čim več interesnih področij. 

 Predvsem v nižjih razredih je pomembno, da učencem pomagamo pri izbiri knjig, ki so 

primerne njihovi razvojni stopnji in ustrezajo bralnim sposobnostim otroka. 

 Pri učencih spodbujamo razvoj vseh spretnosti in sposobnosti (tehnike branja, bogatenje 

besednega zaklada, metakognitivne sposobnosti). 
 

c) Metakognitivni dejavniki 

Kadar govorimo o metakognitivnem znanju o branju, naletimo na poznavanje pravil in bralnih 

zakonitosti, poznavanje strategij pri branju in načrtovanje ter spremljanje procesa branja. Ko 

govorimo o strateškem branju, ki vključuje vse naštete pojme, so si avtorji enotni, kaj mora 

strateški bralec imeti: jasen cilj (kaj želi z branjem doseči), poznati mora bralne strategije in se 

pri branju usmerjati k cilju (Pečjak, 2010). Strateško branje lahko razdelimo na tri faze 

(Zimmerman v Pečjak, 2010): 

 Faza prehodnega razmišljanja: opisuje procese pred branjem, ki so priprava na samo 

branje. Vključuje postavljanje ciljev (odločanje o rezultatu branja), strateško 

načrtovanje (izbira bralne strategije), prepričanje o lastni učinkovitosti (prepričanje o 

lastni sposobnosti za branje), ciljno usmerjenost (usmerjena v dosežek ali proces) in 

notranjo motivacijo (omogoča branje brez zunanjih spodbud in nagrad). 

 Faza izvedbe in zavestne kontrole: vključuje procese med branjem. Ti procesi vplivajo 

na koncentracijo in končno izvedbo branja. K tej fazi spadajo osredotočenost učenca 

(zaščita pred motečimi dejavniki), samopoučevanje (uporaba bralnih strategij), 

spremljanje samega sebe (nadzorovanje razumevanja prebranega). 

 Faza samorefleksije: vključuje procese po branju. To so samovrednotenje (učenec 

ovrednoti branje glede na postavljene cilje), atribucije (učenec dosežek pripiše 

zunanjim ali notranjim dejavnikom, ali je imel na uspešnost vpliv ali ne), lastne reakcije 

(produktivne atribucije), prilagajanje (učenec spreminja svoj pristop k branju in išče 

boljše bralne strategije). 

 

INTERES ZA BRANJE 

S. Pečjak (2010) opredeljuje, da niso vsi učenci enako motivirani za branje, pa vendar so. Naša 

naloga je, da ugotovimo, na kakšen način jih motivirati.  

S. Pečjak je s sodelavkami (Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006) povzela različne avtorje 

in razvrstila dejavnike bralne motivacije: 

 Dejavniki notranje motivacije: 

- kompetentnost (posameznik je prepričan, da lahko izpelje svoje bralne naloge do cilja, 

zaupa v lastne bralne zmožnosti), 

- interes (usmerjena pozornost, vztrajanje in čustvena vključenost), 

- zatopljenost učenca v branje (osredotočenost na branje s povečano miselno aktivnostjo), 

- prepričanje bralca o pomembnosti branja. 
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 Dejavniki zunanje motivacije: 

- priznanje ali dosežek (dobra ocena, pohvala s strani staršev ali učitelja), 

- tekmovanje z drugimi (bere zato, da bo boljši od vrstnikov), 

- socialna motivacija (bere, da lahko sodeluje v družbenih aktivnostih). 

Slika 2: Prikaz prvin notranje in zunanje motivacije pri branju (Pečjak idr., 2006) 

 Dolgoročni cilji 

 Pogostejše branje 

 Vseživljenjsko branje 

 Večja bralna in učna 

učinkovitost 

  Kratkoročni cilji 

 Redkejše branje 

 Branje v času 

izobraževanja 

 Manjša bralna in učna 

učinkovitost 

 

S. Hidi in K. A. Renninger (2006) izpostavljata štiri faze, ki vodijo k spodbujanju osebnega 

interesa za branje in povečanju notranje motivacije otrok in učencev za branje: 

 Sprožitev situacijskega zanimanja. Učitelj sproža zanimanje z aktualnimi temami in 

vsebinami, ki so blizu doživljajskemu svetu mladostnikov in pri njih vzbujajo 

emocionalni odziv, vprašanja, moralne dileme ter spodbujajo diskutiranje in izražanje 

lastnega mnenja. Pozitiven vpliv na situacijsko zanimanje ima tudi uporaba 

informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT).  

 Vzdrževanje situacijskega zanimanja. Druga točka je pomembna predvsem zato, ker 

želimo, da učenci in dijaki vztrajajo pri bralni aktivnosti. Zanimanje bomo najlažje 

ohranili tako, da učencem pokažemo, da je branje uporabno in imamo od njega korist, 

organiziramo skupinske diskusije, kjer izvajamo refleksije o prebranem in uporabljamo 

tehnike za kritično branje besedil (ugotavljanje pomanjkljivosti v besedilu, iskanje 

argumentov ter pristranosti avtorjev). 

 Oblikovanje individualnega zanimanja. Naš glavni cilj je spodbuditi notranjo 

motivacijo za branje. Želimo si, da bi dijaki in učenci brali samoiniciativno, brez 

zunanjega nadzora. Ponudimo jim priložnost, da svoje misli o prebranem izrazijo javno 

in o njih tudi razpravljajo. Individualno zanimanje izzovemo z izzivalnimi nalogami, s 

notranja motivacija:

kompetentnost

interes

zatopljenost

prepričanje o pomembnosti 
branja

zunanja motivacija:

priznanje

dosežek

tekmovalnost

socialna motivacija
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čustveno in intelektualno oporo s strani učiteljev, staršev in ne nazadnje tudi vrstnikov. 

Zelo pomembno je tudi, da mladi bralec vzpostavi pozitiven čustveni odnos do bralnih 

aktivnosti. Branje naj učencu ali dijaku predstavlja užitek, veselje in sprostitev.  

 Dobro razvito individualno zanimanje. Zadnja faza pomeni stabilno ukvarjanje z 

bralnimi aktivnostmi in poglobljeno ukvarjanje z vsebino. Iz tega se razvijajo 

kakovostno znanje, osebnostni razvoj in lažje soočanje z vsakdanjimi problemi. 

Poleg interesa je pomemben tudi odnos do branja ali z drugimi besedami, kakšno pomembnost 

posameznik pripisuje branju in knjigi. Posameznikov odnos do branja je v veliki meri odvisen 

od neposrednih bralnih izkušenj. Če mu je knjiga všeč, bo pogledal, kdo je avtor, in posegel po 

drugih knjigah iz avtorjeve bibliografije. Enako velja tudi pri obratni izkušnji, če posamezniku 

knjiga ni všeč, verjetno ne bo več posegel po knjigah istega avtorja. Na odnos do branja 

pomembno vplivajo tudi družbena pravila, ki so povezana z branjem. Otrok, ki živi v okolju, 

kjer je branje priljubljeno, bo običajno tudi sam raje posegal po knjigah. Nasprotno pa bo otrok, 

ki doma ne bo deležen podpore pri branju in bo dobival nasvete v smislu »počni raje kaj 

pametnejšega«, pričel izgubljati motivacijo za branje. Pomembno je, da že vzgojiteljice v vrtcu, 

predvsem nekompetentnim staršem, pokažejo, kako spodbuditi otrokov interes za branje in 

kako z otrokom skupaj ustvarjati prijetno in spodbudno vzdušje ob branju (Knaflič in Bucik, 

2009). 

VRSTE BRANJA 

Beremo lahko na različne načine. Kakšnega si bomo izbrali, je odvisno od tega, s kakšnim 

namenom bomo besedilo brali. 

P. Kropp (2000) deli branje na: 

 Branje za užitek: na ta način beremo večino časa, lahko bi rekli, da otroci ves čas. Sem 

uvrščamo branje za sprostitev, branje časopisov, revij in romanov. Branje za užitek 

pride do izraza takrat, ko beremo dovolj hitro in razumemo prebrano. 

 Študijsko branje: zahteva drugačne tehnike in je počasnejše. S tem branjem iščemo 

podatke, utemeljitve in ob koncu izdelamo lastne zamisli. Na ta način beremo besedila 

v šolskih učbenikih, študentskih skriptah, pogodbah itd. Za študijsko branje si moramo 

vzeti več časa, se umiriti in nanj pripraviti. 

 Hitro branje: bralec besedilo preleti in se vanj ne poglablja. 
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2.1.2 TIPOLOGIJA BRANJA 

Tipologija branja (Saksida, 1994a: 11.): 

 

 

V življenju je pomembno, da obvladamo obe bralni tehniki, tako pragmatično kot tudi literarno-

estetsko. Dobro popotnico nam lahko ponudijo učitelji razrednega pouka in slovenščine v 

osnovni šoli, ki nam omogočajo branje zanimivih umetnostnih besedil za razvoj literarno-

estetskega branja in od nas zahtevajo iskanje informacij ter poglabljanje v besedilo s 

pragmatičnim branjem. 

 

2.1.3 LITERARNO-ESTETSKO BRANJE 

Branje literarnega besedila najprej poteka skozi prvo subjektivno branje, ko običajno 

zaznavamo predvsem besedilo, in nato preko drugega branja, ko prodiramo globlje v besedilo 

in ga ovrednotimo (Kordigel, 1990). Pri literarnem branju bralec avtorju priznava njegovo 

avtonomnost. Bralec večkrat prebere isto knjigo in jo vsakič dojame na drugačen način. 

Sposobnost literarnega branja pridobimo z vajami za zaznavanje besedilnih prvin in širjenjem 

literarnega znanja ter z upoštevanjem bralčevega interesa in razvojne stopnje (prav tam). 

Evazorično branje uporabljamo za branje trivialne literature, kjer bralec ni pripravljen slediti 

avtorjevi domišljiji, ampak uporablja literaturo za izražanje lastnih čustev in želje po lastnih 

doživetjih (Kordigel, 1990). M. Kordigel (prav tam) deli evazorično branje na tri zahtevnostne 

stopnje: 

 Branje trivialnega stripa je glede na spretnost branja najmanj zahtevno. Besedna 

informacija potrebuje podporo slikovne. 

 Branje trivialne literature je zahtevnejše od branja stripa. Bralec ob branju pridobiva le 

verbalno informacijo. Vsaka oseba v literaturi ima le eno prevladujočo značajsko 

potezo. Dogajalni prostor je opisan skromno, medtem ko je zunanjost osebe prikazana 

zelo podrobno. 

 Branje estetsko oblikovane trivialne literature je najzahtevnejša stopnja evazoričnega 

branja. Zgodbe so daljše, razvejane in izdane v knjižni obliki. Bralec ima vpogled v 

podrobne opise prostora in razpoloženj. 

BRANJE

LITERARNO-ESTETSKO

Evazorično

Literarno

PRAGMATIČNO

Informacijsko

Poljudnoznanstveno

Strokovno

Znanstveno
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Literarno-estetsko branje se od neliterarnega (pragmatičnega) razlikuje po tem, da prvo 

močneje vpliva na bralčevo domišljijo, čustva in razum. Za razumevanje literarnih besedil 

moramo poznati določene značilnosti nekega besedila (npr. večpomenskost, vpliv avtorja, 

posebna oblikovanost idr.), saj bodo naša pričakovanja tako ustreznejša in bomo na koncu bolj 

zadovoljni (Krakar - Vogel, 2004). 

SPOSOBNOST LITERARNEGA BRANJA 

Branje običajno delimo na štiri obdobja (Krakar - Vogel, 2004): 

 Praktična inteligenca (do drugega leta): pomembno je, da se otrok zanima za slikanice, 

ob katerih mu odrasli pripovedujejo. 

 Intuitivna inteligenca (po drugem letu): otrok že posluša prebrane pravljice in zgodbice 

(v verzih, glasbene pravljice in besedila z elementi ponavljanja). 

 Obdobje konkretnih, logičnih intelektualnih operacij (po sedmem letu): bralca privlačijo 

močni liki, ki se zapletajo v kompleksna dejanja. V tem obdobju se ogromno otrok sreča 

s težavami in odporom do branja; otrok začenja s samostojnim branjem, starši pa 

družinsko branje postavijo na stranski tir in tako se otrok sreča s prvimi frustracijami 

pri branju in ga začne zavračati. 

 Abstraktna inteligenca (nastopi po dvanajstem letu): zadnje obdobje se prične sočasno 

z vstopom v puberteto. Na začetku se najstnik še vedno zanima za pustolovske romane, 

stripe in mladinsko literaturo. Pozneje se prične zanimanje za literaturo za odrasle 

(spopad posameznika z družbo) in se stopnjuje sposobnost literarnega branja. Nekateri 

šolarji v tej fazi postanejo bralci interpreti, ki jih zanima tudi globlji pomen prebranega 

in zmorejo višje bralne procese. V tem obdobju se zgodi tudi druga izguba notranje 

motivacije za branje, saj najstniki med 14. in 16. letom veliko časa namenijo 

spoznavanju sebe in druženju s prijatelji, zato so ravno v tem obdobju pomembni 

učitelji, ki učencem približajo zanimive knjige in jih spodbujajo na bralnem področju. 

 

2.1.4 PRAGMATIČNO BRANJE 

M. Kordigel (1990) poudarja, da pragmatično branje služi za iskanje in zbiranje informacij. 

Običajno sta jezikovna in bralna spretnost skromni. Branje poljudnoznanstvenih besedil je 

zahtevnejši način pragmatičnega branja. Naslednja stopnja je strokovno branje, najvišja pa je 

stopnja znanstvenega branja, ki jo dosežejo le redki. M. Kordigel (prav tam) deli pragmatično 

branje na: 

 Informacijsko: informacija lahko pride do nas nehote ali pa jo poiščemo sami. 

Informacije bralec črpa predvsem iz vsakdanjega življenja. Takšno branje je običajno 

manj zahtevno, odvisno od zahtevnosti besedila. 

 Poljudnoznanstveno: strokovnjaki s svojimi spoznanji seznanijo širši krog ljudi ali 

javnost, zato pišejo zanimivo in slikovito. Zapletene pojave predstavijo z grafi, 

tabelami, čim bolj nazorno. Izogibajo se strokovnim izrazom in dolgim povedim. 

Besedilo ponazorijo s slikami in fotografijami. 

 Strokovno: za branje strokovnega besedila moramo poznati strokovne izraze in vsaj 

malo poznati področje, o katerem beremo. Bralec se seznanja z dejstvi, ne razmišlja o 

pravilnosti le-teh in ne išče novih rešitev. 

 Znanstveno: bralec prebrano povezuje s svojim znanjem. Besedilo kritično vrednoti, 

vanj dvomi in išče zakonitosti. V besedilu bralec išče bistvo in ugotavlja nepojasnjene 

zveze med pojavi. Bralec mora imeti ustrezno izobrazbo. 
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2.2 BRALNA PISMENOST 

Pojem pismenost (ang. literacy) izvira iz latinske besede litteratus, ki pomeni »človek, ki se 

uči«. V srednjem veku so bili pismeni tisti, ki so znali brati latinsko, v reformaciji se je 

opredelitev pismenosti že razširila na zmožnost branja in pisanja v maternem jeziku (Pečjak, 

2010).  

Opismenjevanje se danes začenja že pred vstopom otroka v šolo. Pričnemo lahko z znakovnim 

jezikom okrog 6. meseca otrokove starosti. Znakovni jezik nam omogoča sporazumevanje z 

dojenčkom in lažje razumevanje in zadovoljevanje njegovih potreb. Pozneje nadaljujemo z 

opisovanjem slikanic in branjem knjig. Branje staršev otroku v otroštvu je zelo pomembno, saj 

tako otroka uvajamo v svet pismenosti. Vedno več staršev je preveč ambicioznih in od otrok 

pričakujejo preveč ter preko njih poskušajo dosegati svoje neizpolnjene sanje, nedosežene cilje. 

Ravno ti starši običajno ne vedo, kako bi otroku pomagali in ga vpeljali v svet pismenosti. Kot 

otroci tudi sami niso bili deležni branja s strani staršev in pozneje pomoči pri prvih samostojnih 

bralnih izkušnjah. Iz zgornjih razlogov so se po celem svetu razvile oblike sodelovanja 

strokovnjakov (učiteljev, vzgojiteljev, knjižničarjev …) in staršev tistih otrok, ki se podajajo v 

svet besed (Knaflič in Bucik, 2009).  

»Sploh, kdor hoče biti dober učitelj, treba mu je, da se zna zamisliti nazaj v svoja mlada leta, 

kako je bilo, ko je on sedel v šolski klopi, kaj mu je bilo najtežje razumeti, kaj mu je prizadelo 

največ preglavice, kaj ga je veselilo in kaj mu je bilo neprijetno, dolgočasno.« (Stritar v 

Saksida, 1994b: 111.) 

V današnjem času neprestano spremljamo spremembe v ekonomiji, družbi in kulturi. S temi 

spremembami se spreminja tudi pomen bralne pismenosti. Pismenost ni več le zmožnost, 

pridobljena v otroštvu oziroma prvih razredih šolanja. Danes bralna pismenost predstavlja 

znanje, spretnost, strategije, ki jih pridobivamo in nadgrajujemo vse življenje v najrazličnejših 

situacijah. Vprašanja, kako zvišati pismenost, povsod po svetu zbujajo veliko pozornosti. V 

Združenih državah Amerike so sprva obsojali šole in učitelje ter jim očitali, da ne zadostijo niti 

osnovnemu namenu šole, učenju branja in visoki bralni pismenosti. Pozneje se je izkazalo, da 

niso krivi učitelji, niti šole, temveč univerzitetni programi, ki dolga leta niso napredovali in so 

učiteljem posredovali stara znanja o procesih branja. Za bralno pismenost se zavzema tudi 

UNESCO (Organizacija Združenih Narodov za izobraževanje, znanost in kulturo). Eden izmed 

njihovih zadnjih projektov se je odvil leta 2005, ko so posebno skrb namenili bralni pismenosti 

žensk po celem svetu. V Evropi smo bralni pismenosti posvečali velik poudarek že pred 

vstopom v Evropsko unijo (Grosman, 2006). 

UNESCO opredeljuje, da je oseba pismena, kadar lahko sodeluje v vseh življenjskih 

dejavnostih, v katerih se zahteva pismenost za vsakodnevno delovanje v družbeni skupnosti, 

ter uporablja svoje bralne, pisne in računske sposobnosti za osebni in družbeni razvoj. Vidimo 

lahko, da UNESCO v pismenost vključi tudi računanje (Pečjak, 2010). 

SSKJ poda drugačno opredelitev, in sicer brez računanja: »znanje branja in pisanja: šola je 

širila pismenost; odstotek pismenosti / prvo pismenost so sprejeli iz tujine // 1. ekspr. znanje, 

poznanje česa sploh: politična, prometna pismenost 2. lit. rokopisno slovstvo; 

pismenstvo: spomeniki glagolske pismenosti« (Pogačnik, 2008). 

OECD (1999) pri pismenosti poudarja predvsem bralno pismenost. Opiše jo kot razumevanje 

napisanih besedil, njihovo uporabo, da bi dosegli lastne cilje, razvijali lastno znanje in 

potenciale ter sodelovali v družbi. M. Grosman (2006) navaja, da je Evropska informacijska 

služba leta 2002 izdala dokument Ključne zmožnosti, ki na 15. strani navaja opredelitev bralne 

pismenosti kot zmožnost razumeti, uporabljati in razmišljati o pisanih besedilih za doseganje 

lastnih ciljev, razvijanje znanja in učinkovito sodelovanje v družbi. Definiciji sta na videz enaki, 
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vendar je Evropska informacijska služba dodala pomemben element, razmišljanje o pisanih 

besedilih. Na bralno učinkovitost vpliva tudi besedilo oziroma njegovo besedišče, zgradba 

informacij v besedilu in skladenjsko pomenska sestava (Krakar - Vogel, 2004). M. Grosman 

(2006) piše, da je za razvoj in ohranjanje bralne pismenosti pomembno vsako branje, saj 

preprečuje izgubo pismenosti, ki je danes za posameznika precej usodna. 

 

2.2.1 NIVOJI BRALNEGA RAZUMEVANJA 

S. Pečjak (1993) opredeljuje tri temeljne nivoje bralnega razumevanja. V najnižji nivo uvršča 

besedno razumevanje (poznavanje pomenov besed in specifičnih dejstev). Drugi nivo 

poimenuje interpretacijsko razumevanje. Bralec razume bistvo besedila ter povezanost med 

deli besedila. Pod tretji in hkrati najvišji nivo uvršča kritično in ustvarjalno branje. Bralec 

besedilo ovrednoti in preoblikuje, na primer daljše besedilo v krajše, ali pa razčleni besedilo na 

posamezne sestavine. Želimo si, da bi čim več učencev in pozneje odraslih doseglo najvišje 

nivoje bralnega razumevanja. 

 

2.3 PISA 

Pisa je mednarodna raziskava držav članic Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj 

(OECD) in držav partnerk. Podatki se preko raziskave zbirajo vsaka tri leta. Prvi cikel raziskave 

je bil izveden leta 2000, Slovenija pa je v raziskavi prvič sodelovala leta 2006, poleg 57 drugih 

držav. Program mednarodne primerjave dosežkov učencev ali PISA (Programme for 

International Student Assessment) je raziskava o bralni, matematični in naravoslovni 

pismenosti 15-letnikov (Štraus, 2008). V vsakem ciklu raziskav se odločijo za eno področje, ki 

je tisto leto bolj poudarjeno, na primer bralna pismenost. PISA se od ostalih raziskav razlikuje 

v tem, da je poglobljena in poleg razumevanja besedila preverja tudi njegovo uporabo pri 

oblikovanju lastnega mišljenja in izkušenj (Puklek Levpušček idr., 2012). 

Nivo bralne pismenosti je opredeljen glede na (Puklek Levpušček idr., 2012): 

- Obliko besedila: naloge se osredotočajo na kontinuirano besedilo ali prozo, ki je 

napisana v stavkih ali odstavkih. PISA poleg te oblike vključuje tudi nekontinuirano 

besedilo, ki informacije prikaže na drugačen način (seznami, grafi, diagrami idr.). 

Različne oblike besedil so predstavljene z namenom, da bodo posamezniki v 

življenju znali brati in uporabljati vse oblike besedil, saj pestrost le- teh v šolah ni 

dovolj velika. 

- Bralni proces: PISA ne meri osnovnih spretnosti branja, saj menijo, da so jih 15-

letniki že usvojili. Naloge so zastavljene tako, da učenci pokažejo svojo sposobnost 

pridobivanja informacij, oblikovanja splošnega razumevanja besedila, interpretacije 

besedila, uporabe informacij iz besedila in prepoznavanja ter lastnosti besedila. 

- Bralne situacije: pozorni smo na pripravo in uporabo besedil, kot so: roman, osebna 

pisma ali biografija, napisana za posameznikovo osebno rabo, uradni dokument ali 

objave za javno rabo, priročniki ali poročila za poklicno rabo ter učbeniki ali delovni 

listi za izobraževalno rabo.  
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Nekateri učenci bolje rešujejo naloge v eni bralni situaciji, nekateri v drugi, zato je v raziskavah 

PISA pomembna vključitev različnih tipov bralnih nalog v preizkuse znanja (Puklek Levpušček 

idr., 2012). Merjenje bralne pismenosti poteka na dveh področjih:  

 Vezana besedila (prav tam) so sestavljena iz stavkov, ki sestavljajo odstavke. Odstavke 

umestimo v večje strukture, kot so poglavja in knjige (pripoved, komentar, opis, 

utemeljitev, navodila, dokument ali hiperbesedilo).  

 Nevezana besedila, kot so stolpčni prikazi, preglednice, sheme, zemljevidi, obrazci, 

vabila, reklame in certifikati, so tvorjena drugače in zahtevajo drugačne bralne 

sposobnosti (Repež in Štraus, 2007). PISA vključuje široko paleto kognitivnih 

kompetenc, kot sta razumevanje in uporaba. 

PISA ima zastavljenih tudi mnogo tehničnih standardov, ki se jih morajo članice, ki sodelujejo 

v raziskavi, strogo držati. Učenci so stari med 15 let in 3 mesece in 16 let in 2 meseca. Testiranje 

poteka 6 zaporednih tednov v šolskem letu, točno 3 leta po zadnjem testiranju. Najmanjše 

zahtevano število dijakov oziroma učencev, vključenih v raziskavo v posamezni državi, je 

4500. V raziskavi mora sodelovati 150 šol, 50 jih mora biti na voljo še za dodatno testiranje. 

Testi morajo biti napisani v uradnem jeziku države, v primeru narodnostnih manjšin pa v jeziku, 

za katerega se odločijo dijaki oziroma učenci. Vprašalniki morajo biti pregledani s strani 

narodnega združenja, ki določi tudi časovni rok za objavo mednarodnih rezultatov (Puklek 

Levpušček idr., 2012). 

2.3.1 STOPNJE BRALNE PISMENOSTI V RAZISKAVI PISA 

V raziskavi PISA vrednotimo šest stopenj povezanih z doseganjem razumevanja besedila, ne 

glede na obliko in vrsto besedila. Popolno razumevanje vključuje vse stopnje (Šterman Ivančič, 

2013). Podatki o odstotkih na posameznih stopnjah so iz raziskave PISA iz leta 2015 (Štraus 

idr., 2016) in kažejo, da se bralna pismenost med slovenskimi dijaki izboljšuje in je bila leta 

2015 nad povprečjem OECD. 

Tabela 1: Nivoji bralne pismenosti (Štraus idr., 2016: 61–62.) 

1a Naloge te ravni od učenca zahtevajo, da poišče informacijo, ki je v kratkem in 

sintaktično preprostem besedilu z znano situacijo in znano obliko besedila (npr. 

seznam, pripoved) jasno in očitno podana. V besedilu so pogosta ponavljanja 

posamezne informacije, slike ali znanih simbolov, kar učencu dodatno pomaga pri 

reševanju naloge. Zavajajočih informacij praktično ni. V nalogah, ki zahtevajo 

razlago, mora učenec najti preproste povezave v besedilu.  

Na tej ravni je ostalo 3,4 % slovenskih učencev in 5,2 % učencev iz držav OECD. 

1b Naloge te ravni od učenca zahtevajo, da poišče eno ali več neodvisnih informacij, ki 

so v besedilu jasno zapisane, da prepozna vodilno temo besedila oziroma avtorjev 

namen na znanem področju ali da oblikuje preprosto povezavo med informacijami iz 

besedila in splošnim, vsakdanjim življenjem. Običajno so informacije v besedilu 

jasno prepoznavne, motečih informacij je zelo malo ali pa jih ni. Učenec dobi jasna 

navodila o presoji pomembnih dejavnikov v nalogi in besedilu samem.  

Na tej ravni je ostalo 11,2 % slovenskih učencev in 13,6 % učencev iz držav OECD. 

2 Nekatere naloge te ravni od učenca zahtevajo, da poišče eno ali več informacij, pri 

čemer mora sklepati in upoštevati različne pogoje. Druge naloge zahtevajo 

prepoznavanje vodilnih idej besedila, razumevanje odnosov ali oblikovanje pomena 

znotraj omenjenega dela besedila, pri katerem informacija ni očitna, in je potrebno 

sklepanje na nižji ravni. Naloge na tej ravni lahko vključujejo primerjave na podlagi 

ene značilnosti besedila. Naloga refleksije na tej ravni od učenca zahteva primerjavo 

ali več povezovanj med informacijami iz besedila ter lastnim znanjem in izkušnjami.  
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To raven dosega 84,9 % slovenskih učencev in v povprečju 79,9 % učencev iz držav 

OECD. 

3 Naloge te ravni zahtevajo od bralca, da z vidika več pogojev poišče in v nekaterih 

primerih prepozna odnos med različnimi delčki informacije. Naloge interpretacije od 

učenca zahtevajo, da poveže in sestavi več različnih delov besedila, da lahko prepozna 

vodilno idejo, da razume odnose ali oblikuje pomen besede ali fraze. Učenci morajo 

pri primerjavi in kategorizaciji upoštevati različne značilnosti. Pogosto iskana 

informacija v besedilu ni dobro opazna ali pa je v besedilu več motečih informacij ali 

drugih ovir, kot so npr. ideje, nasprotne pričakovanjem, ali pa negativno zapisane 

ideje. Naloge refleksije od učenca zahtevajo povezovanje, primerjanje in razlage ali 

pa vrednotenje določene značilnosti besedila. Nekatere naloge refleksije od učenca 

zahtevajo, da pokaže globlje razumevanje besedila v povezavi s splošnim, vsakdanjim 

znanjem. Druge naloge te ravni ne zahtevajo podrobnega razumevanja besedila, 

temveč uporabo bolj ali manj splošnega znanja. 

To raven dosega 62,3 % slovenskih učencev in v povprečju 56,7 % učencev iz držav 

OECD. 

4 Naloge te ravni, ki vključujejo priklic informacij, zahtevajo od bralca, da poišče in 

organizira več delčkov informacije. Nekatere interpretativne naloge zahtevajo razlago 

pomena odtenkov v posameznih delih besedila z vidika sporočila besedila kot celote. 

Druge naloge z razlaganjem in pojasnjevanjem zahtevajo uporabo formalnega ali 

splošnega znanja, da lahko oblikujejo hipoteze ali kritično ovrednotijo besedilo. 

Učenci morajo pokazati pravilno razumevanje daljšega ali kompleksnega besedila, 

katerega vsebina ali oblika sta lahko neznani. 

To raven dosega 32 % slovenskih učencev in v povprečju 28,8 % učencev iz držav 

OECD. 

5 Naloge te ravni, ki se nanašajo na priklic informacij, od bralca zahtevajo, da poišče 

in organizira več koščkov informacij, pri čemer sklepa o pomembnosti informacije v 

besedilu. Naloge razmišljanja o … in vrednotenja od učenca zahtevajo kritično 

ovrednotenje ali oblikovanje hipotez, pri čemer mora uporabiti specifično znanje. 

Tako interpretativne naloge kot naloge refleksije zahtevajo podrobno razumevanje 

besedila, katerega vsebina ali oblika sta učencem neznana. Naloge te ravni običajno 

vključujejo obdelavo pojmov (konceptov), ki so nasprotni pričakovanim. 

To raven dosega 8,9 % slovenskih učencev in v povprečju 8,3 % učencev iz držav 

OECD. 

6 Naloge te ravni običajno od bralca zahtevajo večkratno izpeljavo podrobnih in 

natančnih sklepov in primerjav. Učenec mora izkazati dobro razumevanje, kar lahko 

vključuje tudi povezovanje informacij iz več besedil hkrati. Naloge lahko od učenca 

zahtevajo, da ob prisotnosti močnih motilcev procesira neznane ideje in da oblikuje 

abstraktne kategorije za interpretacijo. Naloge razmišljanja o … in vrednotenja od 

učenca zahtevajo, da postavlja hipoteze ali kritično ovrednoti zahtevno besedilo 

nepoznane teme po več kriterijih ali vidikih, s čimer pokaže razumevanje in zna 

prebrano uporabiti na višji ravni. Pomembna pogoja za iskanje in dostopanje do 

informacij na tej ravni sta natančna analiza in pozornost za manj opazne podrobnosti 

v besedilu. 

To raven dosega 1,0 % slovenskih učencev in v povprečju 1,1 % učencev iz držav 

OECD. 
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2.3.2 PRIDOBLJENI PODATKI IZ RAZISKAV PISA 2006–2015 

Slovenija je v raziskavi PISA prvič sodelovala leta 2006. Slovenski dijaki so bili v prvem ciklu 

raziskave v Sloveniji s svojim znanjem nad povprečjem držav članic OECD. Povprečen 

dosežek slovenskih učencev na testu bralne pismenosti je bil 494 točk, povprečje OECD pa je 

bilo leta 2006 za dve točki nižje, torej 492 točk. Lahko trdimo, da razlika ni tako velika, da bi 

jo lahko opredelili kot znatno. Raziskava, izvedena leta 2006, je pokazala, da so slovenski 

dijaki, kljub dobremu povprečnemu dosežku, slabši pri dosežkih na najvišji ravni bralne 

pismenosti. V državah članicah najvišjo raven povprečno dosega 8,6 odstotka učencev, v 

Sloveniji pa le 5,3 odstotka dijakov (Štraus, Repež in Štigl, 2007). Raziskava, izvedena leta 

2009, je pokazala, da so slovenski dijaki manj notranje motivirani kot njihovi vrstniki iz ostalih 

držav OECD. Polovica jih navaja, da berejo le zato, da pridobijo informacije, ali berejo le, če 

morajo. Tretjina dijakov meni, da je branje izguba časa. Le petina jih meni, da je branje eden 

izmed njihovih konjičkov (Puklek Levpušček idr., 2012). Pri slovenskih 15-letnikih je bilo leta 

2009 manj prisotno branje leposlovja in drugega bralnega gradiva. Prevladujejo bralna gradiva, 

kot so revije, časopisi in knjige, ki niso leposlovje. Raziskava je pokazala, da so bralno najbolj 

kompetentni dijaki, ki se srečujejo z različnimi bralnimi gradivi in slogi pisanja (prav tam). Leta 

2009 so bili slovenski učenci v dosežkih na testu bralne pismenosti v vseh nivojih, razen na 

nivojih 1a in 1b, slabši od povprečja OECD. Tudi povprečen dosežek, ki je v Sloveniji znašal 

483 točk, je bil leta 2009 slabši od povprečja OECD, ki je znašal 494 točk. Raziskavo iz leta 

2012 je pod drobnogled vzel I. Saksida (2014), ki piše, da imajo slovenski učenci dobre 

rezultate pri nalogah nižjih bralnih procesov (razumevanje informacij in povzemanje besedila), 

pri kompleksnejših nalogah (poglobljeno razmišljanje in kritično vrednotenje) pa so naši učenci 

močno pod povprečjem držav članic OECD (PISA 2009, 2010). I. Saksida v svojem članku 

Sferično zrcalo slovenske bralne pismenosti (prav tam) navaja, da so slovenski učenci pri lažjih 

bralnih nalogah dosegli 79 odstotkov temeljnih bralnih kompetenc (povprečje OECD je 82 

odstotkov). Najvišjo raven bralne pismenosti je leta 2012, enako kot leta 2009, doseglo le 0,3 

odstotka slovenskih učencev (povprečje OECD je tukaj mnogo višje, 1 odstotek). Slovenski 

dosežki so bili do leta 2012 stabilni, a na žalost komaj povprečni oziroma podpovprečni. Zadnje 

merjenje bralne pismenosti (Štraus idr., 2016) leta 2015 je pokazalo, da so slovenski učenci 

napredovali v bralni pismenosti in se povzpeli nad povprečje OECD. Učenci so bralno 

pismenost od leta 2012 do leta 2015 izboljšali kar za 24 točk. Tako je nov povprečni dosežek 

slovenskih učenk in učencev 505 točk, povprečje OECD pa je 493 točk. Iz podatkov PISA lahko 

razberemo, da so za zvišanje povprečnega dosežka zaslužni zvišani dosežki na vseh ravneh 

mednarodne lestvice bralne pismenosti. Kar 85 odstotkov učencev, 6 odstotkov več kot v 

raziskavi PISA 2012, namreč dosega 2. raven dosežkov, ki je opredeljena tudi kot temeljna 

raven. Učenci z dosežki na tej ravni naj bi izkazovali začetne kompetence bralne pismenosti, ki 

jim omogočajo nadaljevanje učenja na drugih področjih (prav tam). Najvišje bralne 

kompetence, 5. in 6. raven, dosega 9 odstotkov slovenskih učencev, v OECD pa 8 odstotkov. 
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Tabela 2: Povprečni dosežek slovenskih učencev in učenk v raziskavi Pisa  

 

Iz tabele 2 je razvidno, da so bili slovenski dijaki in dijakinje, pri reševanju testa bralne 

pismenosti, boljši od povprečja držav v OECD leta 2006 in leta 2015. Še posebej v zadnji 

raziskavi so se odrezali zelo dobro, saj so bili boljši od povprečja OECD skoraj na vseh nivojih 

bralne pismenosti. Slabši od povprečja so le še na najvišjem nivoju, ki od dijakov zahteva, »da 

postavlja hipoteze ali kritično ovrednoti zahtevno besedilo nepoznane teme po več kriterijih ali 

vidikih, s čimer pokaže razumevanje in zna prebrano uporabiti na višji ravni« (Štraus idr., 

2016). 

 

2.4 BRALNA ZNAČKA 

Bralna značka združuje medgeneracijsko kot tudi vrstniško, starše, otroke in učitelje. Je ena 

prvih dejavnosti, ki vodijo k visoki bralni pismenosti (Rot Vrhovec, 2009). 

Veliko se nas še danes spominja Bralne značke. Ob njej smo večinoma doživljali branje, ki je 

bilo lahko predpisano s strani učitelja oziroma predlagano s strani knjižničarja ali knjižničarke, 

lahko pa smo si gradivo za branje izbirali sami. Sami smo imeli možnost izbire knjig in 

pesniških zbirk, ki so nas zanimale in smo jih, bolj ali manj, z veseljem prebrali. Dobro knjigo 

smo predlagali sošolcu ali sošolki in se nato o njej pogovarjali. V Sloveniji mladi veliko berejo. 

S. Pregl (2007) piše, da že od leta 1961 v okviru Bralne značke vsako leto prostovoljno bere 

okrog 140.000 učencev. Z njimi dela približno 4.000 mentorjev in prav njim gredo, po besedah 

S. Pregla (prav tam), največje zasluge. Česa takšnega, kot je Bralna značka, ne poznajo nikjer 

drugje na svetu. O pomembnosti Bralne značke piše tudi M. Grosman (2006), ki poudarja, da 

je Bralna značka vedno bolj pomembna, saj učenci in učenke vedno več časa posvečajo 

elektronskim medijem, književnost pa dobiva vedno manj pozornosti, med drugim tudi zaradi 

neustreznega pouka književnosti, ki v učencu ne zbuja notranje motivacije za branje. Poleg 

neustreznega pouka so tu še vse izvenšolske obveznosti in sprotno delo ter domače naloge za 

šolo. M. Grosman (2006: 169) piše tudi, da »Vztrajnim značkarjem pri zadostni količini branja 

– tudi razvoj bralne zmožnosti zavisi od količine branja – branje za značko lahko pomaga 

razviti trajno bralno zmožnost in ohraniti tisto veselje do književnosti, za katerega strokovnjaki 

pravijo, da je vsem normalno razvitim otrokom prirojeno, le šola ga pogosto zaduši.« Ravno 
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zaradi tega dušenja veselja do branja književnih besedil je zelo pomembno, da mentorji Bralne 

značke z učenci vodijo pogovor o prebrani knjigi in pokažejo zanimanje za učenčevo izbrano 

knjigo (prav tam). Mentorjeva naloga je, da v učencu najde enakovrednega sogovornika, saj 

tako svoje znanje bogatita tako mentor kot tudi bralec. Odnos, ki lahko preseže medgeneracijske 

in družbene razlike, bo učenca navdušil za nadaljnje branje (Grosman, 2006). Tako M. Grosman 

(prav tam) učiteljem predlaga nekaj pravil oziroma priporočil za delo s prebranim besedilom: 

 Prva največja napaka učiteljev je, da prebrano besedilo pred učenci povzamejo ali 

besedilo opisujejo. Učenec lahko hitro dobi občutek, da je besedilo prebral le zato, da 

bi lahko pozneje razumel učiteljevo razlago. Učenec izgubi veselje do branja. Zdi se 

mu, da njegovo razumevanje ni pomembno in da učitelj ne zaupa v njegovo razmišljanje 

in lastno mnenje. 

 Drugo priporočilo je, naj učitelji stopijo izven okvirjev in pouk književnosti izvajajo v 

novejših oblikah, kot je eksperimentalno raziskovanje, kjer učenec sooblikuje šolsko 

delo in domače naloge. Vprašanja v smislu »Kaj je tema besedila?« ali »Kaj je želel 

avtor besedila povedati?« zavirajo domišljijo učencev in njihovo kritično razmišljanje, 

saj pogovor usmerjajo v odgovore, za katere ne vedo utemeljitev. Učitelji prepogosto 

sprašujejo po specifičnih odgovorih, namesto po poglobljenih mislih. Od učencev 

pričakujejo telepatske sposobnosti in vpogled v njihove misli pri iskanju točno določene 

besede, ki naj bi predstavljala pravilen odgovor. Učenci se, zaradi vedno enakih 

vprašanj, začnejo odgovore učiti na pamet, ves čustveni vidik ob branju knjig pa postane 

stranskega pomena. Dejstvo je, da so današnja umetnostna besedila mnogopomenska in 

nam ponujajo možnost, da z učenci razpravljamo o njihovih občutkih in mislih, ki so se 

jim porajale ob branju knjige. 

 Mentor oziroma učitelj naj bo strpen, dober poslušalec. Učencem naj vedno daje 

naraven občutek, da ga zanima njihovo mnenje in pogled na prebrano besedilo. Šele ko 

učenec zaključi s svojimi ugotovitvami in občutki, lahko učitelj oceni, če bo učenca 

usmeril v dodatno branje in razmislek o bolj objektivnem pogledu na besedilo. 

A. Rot Vrhovec (2009) kot pomemben dejavnik pri Bralni znački, predvsem pri mlajših 

učencih, dodaja še sodelovanje staršev. V prvih dveh letih šolanja otroci še niso sposobni 

poiskati knjig, ki ustrezajo njihovim bralnim zmožnostim. Tudi bralno razumevanje še ni dovolj 

dobro in za obnovo knjige potrebujejo pomoč staršev.  

Na knjižnem sejmu leta 2005 se je odvijal pogovor o priporočilnem seznamu za Bralno značko. 

M. Grosman (Grosman in Kenda, 2006) poudarja, da je bolje, da si otroci knjige za Bralno 

značko izbirajo sami. V primeru priporočilnega seznama si že pred branjem lahko oblikujejo 

negativen pristop do branja in se, tako kot pri domačem branju, počutijo prisiljene v branje 

knjig, ki so vnaprej določene. Priporočilni seznam slabo vpliva tudi na sposobnost izbire knjig, 

ki bi bile učencu všeč in bi si zaradi njih želel še več branja za lasten užitek. Obstaja velika 

verjetnost, da bo učenec, ki si ne zna izbrati dobre knjige, po odhodu iz osnovne šole prenehal 

z branjem, predvsem umetnostnih besedil. Malo verjetno pa je, da bodo odrasli, ki si v otroštvu 

niso sami izbirali umetnostnih besedil, razvili željo po branju leposlovja. J. J. Kenda (prav tam) 

v priporočilnih seznamih vidi le pozitivne učinke. Knjižničarji želijo s priporočilnimi seznami 

učencem približati prava besedila za njihovo starost in razvoj in promovirati čim boljša besedila 

z vidika avtorjev in založnikov. Pregledni in priporočilni seznam, ki ga vsako leto izda 

Pionirska knjižnica, se zdi J. J. Kendi (prav tam) ustrezen in dobro pripravljen, saj predstavi 

najkvalitetnejša dela za mlade iz preteklega leta. Ob pregledu priporočilnega seznama za šolsko 

leto 2016/2017 lahko vidimo, da je med avtorji veliko slovenskih. Opazimo lahko tudi, da med 

priporočenimi knjigami ni nobene knjige avtorice J. K. Rowling. 
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Slika 3: Priporočilni seznam na eni izmed osnovnih šol 

 

Na sliki 3 lahko vidimo priporočilni seznam, ki visi pred učilnico za slovenščino, na eni izmed 

obiskanih osnovnih šol. Dopolnjujejo ga kar učenci in drug drugemu priporočajo že prebrane 

knjige, ki so se jim vtisnile v spomin ali so se jim zdele zanimive. 

M. Grosman (2006) se v knjigi dotakne tudi branja knjig o Harryju Potterju za Bralno značko. 

Nekateri avtorji in učitelji književnosti se prepirajo, ali so fantastične pripovedi o Harryju 

Potterju dobra književnost ali ne, medtem pa jih mladi berejo s takim navdušenjem, da učitelji 

ne bi potrebovali premišljevati o ustreznosti besedil o Harryju Potterju, temveč zgrabiti 

priložnost in otroke pritegniti k branju besedil J. K. Rowling.  

 

2.5 HARRY POTTER 

Harry Potter je domišljijska pripoved, napisana v sedmih knjigah. Prvo knjigo, Kamen 

modrosti, je avtorica J. K. Rowling izdala leta 1997, zadnjo pa 2007. Zbirka knjig je bila do 

konca leta 2014 prevedena v 77 jezikov, med drugim tudi v staro grščino in latinščino. Samo 

zadnja knjiga (Harry Potter in svetinje smrti) je bila v prvih desetih dneh prodana v več kot 

enajst in pol milijonih izvodih (Rowling, 2012). 

Vse knjige so izšle poleti (30. junij 1997, 2. julij 1998, 8. julij 1999, 8. julij 2000, 21. junij 2003, 

16. julij 2005 in 21. julij 2007), kar bi lahko pripisali temu, da imata takrat rojstni dan tako 

avtorica J. K. Rowling (31. julij) kot tudi glavni junak Harry Potter (31. julij) ali pa samemu 

dejstvu, da imajo otroci poleti več časa za branje (Rowling, 2012). 
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2.5.1 PREDSTAVITEV KNJIG 

   

   

 

 

 

Slika 4: Naslovnice slovenskih knjig o Harryju Potterju (Fantazija, b. d.) 

Harry Potter – Kamen modrosti (Rowling, 2008c) 

V prvi knjigi mladi čarovnik, Harry Potter, na svoj enajsti rojstni dan, izve, da je čarovnik. Čaka 

ga šolanje na šoli za čarovnike, Bradvičarki, česar se Harry zelo razveseli, saj ne bo več živel 

pri teti, stricu in bratrancu, ki ga ne marajo ravno zaradi dejstva, da je čarovnik. Harry takrat 

izve tudi, da njegova starša nista umrla v prometni nesreči, ampak sta svoje življenje žrtvovala 

za njegovega in se zoperstavila temačnemu čarovniku, temnemu Lordu, Mrlakensteinu. Na 

vlaku, na poti na Bradavičarko, spozna še ostale nadobudne čarovnike. Takoj se spoprijatelji z 

rdečelasim Ronom in Hermiono, za katero se hitro izkaže, da je najpametnejša v razredu. Harry 

začne kršiti pravila, pri čemer ga Ron podpira, Hermiona pa oba poskuša obvarovati pred 

nevarnostmi. Izkaže se, da je trojica popolna, saj imajo lastnosti, s katerimi skupaj postanejo 

nepremagljivi. Zelo hitro se zoperstavijo trolu in ga premagajo, za kar si zaslužijo tako graje 
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kot tudi ugled med vrstniki. Harry je predvsem pogumen, srčen ter predrzen, prav tako Ron. 

Hermiona pa v trojico prinaša zadržanost, razumnost in razgledanost. Harry že v prvi knjigi 

spozna prvi del svetinj smrti, kamen modrosti, s katerim lahko obudimo mrtve ali sami 

postanemo nesmrtni. 

Harry Potter – Dvorana skrivnosti (Rowling, 2008a) 

V drugi knjigi se Harry vrne na Bradavičarko, kar mu sprva želi preprečiti hišni vilinec Trapets. 

To leto se trojici na Bradavičarki pridruži tudi Ronova mlajša sestra, Ginny, ki se, kot vsi 

Weasleyi doslej, pridruži Gryfondomu. Za dogajanje v tej knjigi poskrbi neznani potomec 

Salazarja Spolzgada, ki streže po življenju čarovnikom in čarovnicam iz bunkeljskih 

(nečarovniških) družin. Prične se iskanje naslednika in dvorane skrivnosti, še posebno, ker je 

izginila Ronova sestra in šoli grozi zaprtje. Zgodbi doda napetost bazilisk, ki potuje po ceveh 

in pri čarovnikih povzroča skamnjenje. Trojica razvozla skrivnost in skozi dekliško stranišče 

Harry pride do dvorane skrivnosti, kjer ga pričakata bazilisk in nepremična Ginny. Ugotovi, da 

je iskani potomec Salazarja Spolzgada Mrlakenstein oziroma mladi Mark Neelstin. Slednji nad 

Harryja pošlje baziliska. V zgodbi spoznamo zdravilne solze feniksa in kakšno moč imajo 

baziliskovi zobje. Harry namreč z zobom uniči prvi Mrlakensteinov skriževn. Ob koncu knjige 

Harry reši Trapetsa, ki postane svobodni vilinec. 

Harry Potter – Jetnik iz Azkabana (Rowling, 2008b) 

Tretja knjiga se prične s pobegom slavnega morilca, Sirusa Blacka, iz čarovniškega zapora 

Azkabana. Harry teto Marge začara v balon in pobegne od doma. Na ulici vidi črnega psa, ki je 

v resnici Sirius Black, ter se poskuša braniti s čarovnijo. Ob dvigu palica prikliče avtobus Viteza 

ponočnjaka, s katerim se pripelje do Počenega kotla. Tam ga pričaka minister, ki je vesel, da je 

mladi čarovnik cel in ga zato ne kaznuje. Harry pozneje izve, da je Sirius njegov boter, povrh 

vsega pa naj bi bil ravno on tisti, ki je izdal skrivališče njegovih staršev. Obrambo pred 

mračnimi silami to šolsko leto prevzame profesor Wulf, ki je bil prijatelj Siriusa in Harryjevih 

staršev in je volkodlak. Harryju pomaga premagati strah pred stražarji iz Azkabana, morakvarji, 

ki iz človeka izsesajo srečo in dušo, ter mu dokaže, da Sirius ni kriv za smrt njegovih staršev. 

Harry se želi preseliti k svojemu botru in končno zapustiti svojo družino na Rožmarinovi, a 

mora Sirius zbežati, Harry pa se vrne k teti, stricu in bratrancu.  

Harry Potter – Ognjeni kelih (Rowling, 2008č) 

Malo pred koncem poletnih počitnic se Harry z Weasleyevimi odpravi na svetovno prvenstvo 

v quiddichu, kjer napadejo Jedci smrti in zasejejo strah v celoten čarovniški svet. Kmalu po 

prihodu na Bradavičarko ravnatelj Dumbledore oznani veselo novico in napove čarovniški 

Trišolski turnir. Pove, da so pravila, zaradi Mrlakensteinove vrnitve, prilagojena in morajo biti 

sodelujoči polnoletni. Kljub vsem urokom nad kelihom, v katerega kandidati vržejo listek s 

svojim imenom, se v njem vseeno znajde Harryjevo ime in tako mladi čarovnik postane eden 

izmed štirih tekmovalcev na turnirju. Le Harry ve, da se ni prijavil sam, ostali pa pravijo, da se 

zagotovo je, saj se mora vedno dokazovati in biti v središču pozornosti, tako misli tudi njegov 

najboljši prijatelj Ron. Po prvi težki preizkušnji, v njej se Harry zelo dobro odreže, Ron prične 

verjeti prijatelju, da ga je v to igro zvlekel nekdo drug. Tudi drugo nalogo Harry opravi izvrstno, 

zalomi pa se pri tretji, zadnji nalogi. Tekmovalci morajo v labirintu poiskati ognjeni kelih. 

Cedric, ki prav tako tekmuje za Bradavičarko, in Harry se odločita, da bosta za kelih prijela 

sočasno in zmagala skupaj. Nihče ne sluti, da je kelih v resnici portal, ki vodi na pokopališče k 

Mrlakensteinu. Cedrica ubije eden izmed Mrlakensteinovih služabnikov, Harry pa se, s 

Cedricovim truplom, s pomočjo sreče in čarovnije vrne nazaj v labirint. Ob vrnitvi Harryjevi 

zgodbi verjame le ravnatelj, minister pa povratek temnega gospodarja zanika, saj ga je strah, da 

bi se ponovila groza izpred mnogih let. 
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Harry Potter – Feniksov red (Rowling, 2003) 

Feniksov red je najobsežnejša knjiga iz zbirke o Harryju Potterju in v izvirniku obsega 766 

strani. Ob začetku zgodbe Harryja in njegovega bratranca napadejo Jedci smrti. Harry izvede 

urok, da bi ju obvaroval in zaradi tega postane izključen iz Bradavičarke, saj mladoletni 

čarovniki ne smejo čarati izven šole. Harryja nato odpeljejo v Feniksov red, katerega član je 

tudi njegov boter Sirius Black. Feniksov red je skrivna skupnost, ki se bori proti Mrlakensteinu 

in njegovim privržencem, Jedcem smrti, ki so zopet postali aktivni, saj je njihov gospodar dobil 

svoje moči nazaj. Harry se nato vrne na Bradavičarko, kjer pride do velikih sprememb. 

Ministrstvo na šolo pošlje ministrico Temyno, ki zasede ravnateljevo mesto in čarovnike 

poučuje obrambo pred mračnimi silami, vendar samo v teoriji, kar mladim čarovnikom ob 

vrnitvi temnega gospodarja ne bo koristilo. Hermiona dobi idejo in skupaj organizirajo 

Dumbledorjevo armado, kjer se učenci in dijaki učijo urokov in čaranja. Kljub zanikanju 

ministrstva, da se je Mrlakenstein vrnil, Harry še predobro ve, da je vse res, saj ima ves čas 

vsiljive misli in sanje. Mrlakenstein z vsiljivi mislimi privabi Harryja in Dumbledorjevo armado 

na ministrstvo, kjer jih pričaka z Jedci smrti. Mrlakenstein je Harryja potreboval, da bi našel 

prerokbo o dečku, ki je preživel. Prerokba se razbije, preden jo dobi Mrlakenstein, izvemo pa, 

da bo eden umrl od roke drugega. Na ministrstvu se nato vname hud boj, v katerem življenje 

izgubi Harryjev boter Sirius. 

Harry Potter – Princ mešane krvi (Polkrvni princ)2 (Rowling, 2006) 

Končno je tudi ministrstvo in ves čarovniški svet sprejel dejstvo, da se je Mrlakenstein resnično 

vrnil. Nekaj dijakov se na Bradavičarko ni več vrnilo, eden izmed njih, Dreco, pa je celo dobil 

nalogo, da mora odstraniti Dumbledorja. Profesor Raws Drecotovi mami obljubi, da bo to 

opravil namesto njega. Harry je v tem šolskem letu zelo zadovoljen z uspehom pri predmetu 

napoji, saj je našel knjigo, v kateri so napisani popravki, s katerimi napoji vedno uspejo. Harry 

v tej knjigi izve tudi za skriževne. Dumbledore mu pove, da jih mora poiskati in uničiti, če želi, 

da Mrlakenstein zopet postane navaden smrtnik. Dumbledore in Harry ugotovita, da je 

skriževnov sedem in da sta dva že uničila. Harry izve tudi, čigava je knjiga o napojih, in tako 

sovraštvo med njim in avtorjem knjige, profesorjem Rawsom, doseže povsem nove razsežnosti 

in doseže višek, ko Dreco zataji pri svoji nalogi in Raws vzame življenje ravnatelju 

Dumbledorju. Po videnem je Harry še bolj prepričan, da bo opravil svojo nalogo in se z Ronom 

in Hermiono odpravi na lov za skriževni.  

Harry Potter – Svetinje smrti (Rowling, 2008d) 

V zadnji knjigi smo na začetku priča reševanju Harryja z Rožmarinove k Weasleyevim, ki se 

ne konča po načrtih. Nekdo je Mrlakensteinu povedal za selitev in med letom na varno so jih 

prestregli Jedci smrti. V boju življenje izgubi Noruč Nerrga, George pa je hudo poškodovan. 

Družina Weasley se pozneje prične pripravljati na poroko Fleur in Billa. Ron, Hermiona in 

Harry pa se odločijo, da po poroki odidejo na lov za skriževni. Poroko zmotijo Jedci smrti in 

trojica hitro odide. Nekaj časa ostanejo v štabu Feniksovega reda, nato pa se odpravijo dalje, v 

razmišljanju, kaj bi lahko predstavljalo Mrlakensteinove skriževne. Drugi del zadnje knjige je 

zelo dinamičen. Raws umre in Harryju podari svoje solze s spomini. Tako Harry izve resnico o 

profesorju Rawsu in o tem, kako močno je Raws ljubil njegovo mamo Lilly in že od začetka 

poskušal Harryja obvarovati pred vsemi nevarnostmi. Ravno obratno se izkaže za ravnatelja 

Dumbledorja, ki je imel že od samega začetka vse preračunano. Harry je moral najprej poiskati 

vse skriževne, nato pa, kot zadnji izmed njih, umreti še sam. Harry v zadnji knjigi torej spozna, 

da je tudi sam skriževen in se sooči z Mrlakensteinom. Kot zadnjega izmed skriževnov ubijejo 

                                                 
2 Knjige v slovenščino, zaradi spora z založbo, ni smel prevesti Jakob J. Kenda, prevajalec prvih petih knjig, pač 

pa je njegovo mesto prevzel Branko Gradišnik. Gradišnikov prevod, Harry Potter – Polkrvni Princ, je pri založbi 

Epta izšel 9. februarja 2006. Novembra 2008 je izšel popolnoma nov prevod izpod rok Jakoba J. Kende z naslovom 

Harry Potter – Princ mešane krvi, ki ga je izdala založba Mladinska knjiga. 
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Mrlakensteinovo kačo Nagini. Tako temni Lord izgubi vso moč in zopet postane navaden 

smrtnik. To izkoristi Harry, ki Mrlakensteina, med dvobojem, za vedno izbriše iz čarovniškega 

sveta.  

2.5.2 J. K. ROWLING 

Joanne Rowling se je rodila 31. julija 1965 v Angliji. V Londonu je nekaj časa delala kot 

raziskovalka Amnesty Internationala, diplomirala na Univerzi Exeter, potem pa se je preselila 

na Portugalsko, kjer je poučevala angleščino. Na Portugalskem je spoznala novinarja Jorgeja 

Arantesa, s katerim se je poročila in zanosila. Leta 1993 se jima je rodila hčerka Jessica. Zakon 

ni trajal dolgo in s hčerko se je preselila nazaj v Anglijo k sestri Di, kjer je, po petih letih pisanja, 

dokončala prvo knjigo o Harryju Potterju, Kamen modrosti (J. K. Rowling biography, 2016). 

Knjigo je, preden se jo je leta 1997 odločila izdati založba Bloomsbury Children’s Books, 

zavrnilo veliko založb. Predlagali so ji, naj knjigo podpiše le s priimkom in kratico imena, saj 

se knjige avtoric ne berejo dobro med dečki, ki naj bi bili v tem primeru ciljna publika. 

Predlagali so ji tudi, naj si k imenu doda še eno kratico. Odločila se je za K., v spomin na babico 

Kathleen (Rowling, 2012). Knjige so si nato sledile zelo hitro. Leta 1998 je J. K. Rowling izdala 

Dvorano skrivnosti, leto pozneje Jetnika iz Azkabana. Leta 2000 je izšla knjiga Ognjeni kelih. 

Za peto in najdaljšo knjigo o Harryju Potterju, Feniksov red, si je J. K. Rowling vzela več časa 

in jo izdala leta 2003. Dve leti pozneje je izšla knjiga Princ mešane krvi. Zadnja knjiga, Svetinje 

smrti, je bila izdana leta 2007 in z njo je pisateljica zaključila zgodbo o mladem čarovniku 

(Rowling, 2012). Pozneje je pisateljica izdala še tri knjige, ki so neposredno povezane s 

knjigami o Harryju Potterju: Fantastic Beasts and Where to Find Them, Quidditch Through 

The Ages in Harry Potter and the Cursed Child (Rowling, 2012). Leta 2014 je na svoji spletni 

strani Pottermore, na kateri redno objavlja nove zanimivosti o mladem čarovniku, objavila tudi 

krajšo zgodbo o odraslem Harryju Potterju (Pottermore, 2016). Po njenih knjigah je bilo 

posnetih osem filmov, Svetinje smrti v dveh delih (Rowling, 2012). Do poletja 2000 je s prvimi 

tremi knjigami zaslužila preko 480 milijonov in izdala preko 35 milijonov knjig, ki so bile že 

tedaj prevedene v 35 jezikov. Ob koncu leta 2016 so bile številke še občutno višje. Prodanih je 

bilo že preko 450 milijonov knjig iz zbirke o Harryju Potterju, ki so prevedene v 79 jezikov. Po 

najnovejših podatkih pa pisateljica svoje milijone velikodušno razdaja za otroke, ki imajo 

zdravstvene težave, med drugim tudi disleksijo (J. K. Rowling biography, 2016). 

 

2.6 FANTAZIJSKA KNJIŽEVNOST 

Beseda fantazija izhaja iz starogrškega izraza phantasia, ki pomeni »moč, s katero je objekt 

predstavljen zavesti«. Predstava lahko izvira iz sedanjosti ali spomina, lahko je resnična ali 

iluzorna (Greek-English Lexicon, 1996). 

Izraz fantazija se je za poimenovanje literarnih del pričel pogosteje uporabljati v sedemdesetih 

letih, predvsem v angleško govorečem svetu. Od druge polovice osemdesetih let se je pojem 

fantazija pričel pojavljati tudi pri literarnih kritikih iz drugih dežel, najpogosteje še vedno v 

angleškem jeziku, fantasy (Kenda, 2009). Fantazijska pripoved v Sloveniji je primerljiva z 

anglo-ameriškim žanrom »high fantasy novel«, ki glede na obseg prerašča v mladinski roman. 

Fantastičnost v današnjem svetu zaznamuje mnoga prozna, dramska in poezijska besedila 

(Artnik, 2012).  
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2.6.1 FANTASTIČNA PRIPOVED 

Obstaja mnogo različnih definicij in kriterijev, ki naj bi jim besedilo ustrezalo, da ga lahko 

uvrstimo med fantastično pripoved. Spodaj bomo najprej povzeli kriterije iz knjige J. J. Kende 

(2009). 

Prvi in najpogostejši kriterij je odvijanje zgodbe v dveh svetovih: čudežnem in realističnem. V 

pravljici se nihče ne čudi čudežnemu, saj osebe doživljajo svet na čaroben način v čudežnem 

svetu. Liki v fantazijski pripovedi se zavedajo posebnosti fantazijskih pojavov in dogodkov 

(prav tam). Posebnost v fantastični pripovedi so starši oziroma odrasli, ki običajno ne opazijo 

magičnih dogodkov in fantaziranju mladih ne posvečajo posebne pozornosti. Seveda obstajajo 

tudi izjeme, to so odrasli, ki imajo privilegij in vpogled v čudežni svet (Artnik, 2012). Naslednji 

kriterij sta natančno navedena čas in kraj dogajanja, pri čemer je kraj običajno opisan zelo 

podrobno. Na kraju dogajanja sloni najbolj razširjena tipologija fantazije: fantazija se odvija v 

enem ali več fantazijskih svetovih, lahko pa tudi v svetu dogovorne resničnosti, v katerem so 

prisotne fantazijske prvine. Dogajalna struktura prevzema strukturo mita. Junak odide od doma, 

najde svoje pomočnike in z njimi premaga ovire in nasprotnike. Na koncu besedila se vrne 

domov z bogastvom, v takšni ali drugačni obliki (Kenda, 2009). Fantastične pripovedi so daljša 

besedila (Kenda, 2009). Besedilo v fantastični pripovedi se od pravljice razlikuje tudi po 

členjenosti na krajša poglavja (Artnik, G., 2012). Nekateri fantastične pripovedi in pravljice 

mečejo v isti koš, I. Saksida (v Haramija, 2013) pa ohranja delitev na kratke in daljše literarne 

vrste. Eden izmed kriterijev določa, da imajo književni liki izrazite karakterne lastnosti, njihovi 

vzgibi čustev so natanko opisani in opredeljeni (Kenda, 2009). Motiv se močno povezuje z 

večnim bojem med dobrim in zlim. Zlo je običajno prepleteno s čarovnijo, ki v bralcu aktivira 

zanimanje in smisel za reševanje problemov (Artnik, 2012). 

Za branje različnih žanrov moramo ubrati različne pristope. M. Kordigel (2008) piše, da 

moramo ob branju fantazijske pripovedi doživljanje usmeriti v stik med realnim in fantastičnim. 

Na pot domišljije (v fantastični svet) se junaki običajno odpravijo na način, ki ga lahko 

pojasnimo v realnem svetu. 

M. Shapiro (2007) navaja, da je znak dobre fantastične pripovedi in domišljije pisatelja ta, da 

se bralec v njej izgubi. Meni tudi, da se nam ob branju Harryja Potterja zgodi ravno slednje, saj 

imamo ob pobegu v domišljijo vedno občutek ugodja. Prav zaradi tega so knjige iz zbirke 

Harryja Potterja zanimive otrokom in odraslim, saj v njih pravil ni oziroma jih lahko, zaradi 

dogodivščin, prekršimo. 

 

2.7 ZAKAJ HARRY POTTER? 

I. Saksida in M. M. Blažič v Delovem članku Potter ni le modna muha (2005) za uspeh Harryja 

Potterja navajata tri razloge. Enotna sta si v dveh. Prvi je, da je fantastična pripoved napisana 

vrhunsko. Je domišljijsko bogata, polna nepredvidenih dogodkov in preobratov. Drugi je 

izjemna medijska podpora in potrošniško naravnana družba, ki nas kar vabi, da knjigo kupimo, 

preberemo in končno odpremo pogovor o njej s prijatelji. I. Saksida (prav tam) kot tretji razlog 

za uspeh izpostavi specifično razvitost bralca, starega od deset do petnajst let. Gre za junaškega 

bralca, ki se z junakom identificira in tako kot junak samostojno rešuje probleme literarnega 

sveta. M. M. Blažič (prav tam) tretji razlog za uspeh Harryja Potterja vidi v povezavi z bralno 

mrzlico v zvezi s knjigo. Fantastična pripoved je namenjena dvojnemu naslovniku, torej 

mladim in odraslim. J. Lorenci (2005) dodaja še pravljičnost in vsesplošnost. Kot pravljice nam 

knjige nudijo prostor za fantaziranje, hkrati pa tudi možnost bega in izhoda iz realnosti iz 

čedalje bolj negotovega sveta. Omeni tudi zgodbe, ki jih imamo ljudje radi, predvsem zanimive 

in malo nepredvidljive, tudi če vemo, da bo konec srečen. Vse te sestavine seveda ne morejo 
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povsem pojasniti fenomena, ki ga je povzročil Harry Potter. Verjetno ga ne zna pojasniti niti 

avtorica knjig, J. K. Rowling. Ve pa, kako ga napisati.  

M. Grosman, v intervjuju s S. Ivanc, je za Delo (2010) povedala, da težko odgovori, zakaj je 

Harry Potter tak fenomen. Priljubljenost je razumljiva v angleško govorečih kulturah, kjer 

poznajo mitološke elemente. Predvideva, da je priljubljenost v drugih kulturah povezana 

predvsem s priporočili bralcev, ki mlade vse bolj povezujejo v bralno skupnost. K branju 

Harryja Potterja nagovarjajo zelo različne sestavine fantastične pripovedi ter dejstvo, da ga 

berejo tudi njihovi vrstniki. Zanimive so osebe ter možnosti, ki jih ponuja dogajalna raven. V 

Britaniji je branje knjig avtorice J. K. Rowling zelo povečalo pismenost mladih, po ocenah 

raziskovalcev celo za petnajst odstotkov, po mnenjih učiteljev pa je odstotek še občutno višji. 

J. K. Rowling predstavi Harryja kot ogledalo duše bralcev, junaka, ki mu želimo biti podobni. 

Harry je pogumen, pameten, ima zavidanja vredna prijatelja in je dober športnik. Poleg 

naštetega, čutijo bralci do Harryja posebno naklonjenost in empatijo, saj je mladi čarovnik ostal 

brez staršev. Pisateljica je v enem izmed intervjujev dejala tudi, da se glavni junak prikupi 

odraslim in mladim bralcem zaradi težkega bremena, ki ga na svoja ramena prevzame že kot 

otrok (Shapiro, 2007). Otroci so mladega čarovnika vzeli za svojega. Bralna kultura se zaradi 

branja knjig o Harryju viša, ustanovile so se bralne skupine, kjer so otroci brali knjige o Harryju 

Potterju. Obstajajo tudi spletne strani, kjer lahko otroci objavljajo svoje zgodbe v zvezi s 

čarovniškim svetom (prav tam). Pozitivno spodbudo za branje lahko omogoči tudi ogled enega 

izmed filmov, saj se otroci močno navežejo na like in jih to motivira za nadaljnje branje knjig 

(Kerneža, 2010). 

 

2.8 HARRY POTTER V UČNEM PROCESU 

Literatura se je popularizirala in se dvignila nad mnenje, da je branje le domena izobraženih. 

Za to so v veliki meri zaslužne tudi knjige o Harryju Potterju (Kerneža, 2010). 

Predlogi, kako fantastične pripovedi o Harryju Potterju uporabiti za učenje ter navdih pri 

pisanju (Carlie v Kerneža, 2010): 

 Čutna izkušnja pred pisanjem: učenci vstopijo v zatemnjeno učilnico, v njej se na 

sredini nahaja črna sveča. Učenci dobijo navodilo, naj sedejo in razmislijo o treh 

besedah, ki trenutno opisujejo njihove občutke. Po preteku treh minut prižgemo luči in 

učence vprašamo po izbranih besedah. Na tabli ali plakatu naredimo zbirko besed, iz 

njih nato učenci izhajajo pri kreativnem pisanju. 

 Slušna aktivnost: učenci v parih berejo odlomek iz knjige. Eden iz para interpretativno 

bere, drugi pa poudarjene besede zapisuje v pojmovno mapo.  

 Učenčev sestavek: učenci v enem odstavku opišejo najljubši dogodek iz serije knjig o 

Harryju Potterju. Uporabijo besede iz pojmovne mape in pri tej dejavnosti ne 

uporabljajo elektronskih pripomočkov. 

 Urejanje: pri urejanju imamo dve možnosti. Učenci lahko slovnične napake popravijo 

drug drugemu (primerno za višje razrede) ali pa jim jih označi učiteljica. Učenci nato 

popravljene odstavke napišejo na računalnik. En izvod učenec spravi v svojo mapo za 

izdelke ustvarjalnega pisanja, drug izvod pa učitelj vloži v »knjigo«, kjer so zbrane 

zgodbe učencev iz celega razreda. Knjigo z vsemi odstavki naj učitelj hrani na mestu, 

ki je dostopno učencem, saj jih bodo morda zgodbe drugih navdihnile za branje knjig. 

 Deljenje zapisanega s sošolci: vsak učenec svoj zapis prebere pred razredom.  
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Britanska časopisa (Daily mail, This is London) in ostali mediji (BBC, Good news network) so 

že večkrat poudarili, kako se je znanje slabših učencev s pomočjo tematskega učnega načrta, 

katerega tema je Harry Potter, dvignilo na višji nivo (Wilkes, 2007). 

J. K. Rowling in urednica njenih knjig, E. Matthewson, sta se leta 2001 odločili za prevod 

Kamna modrosti tudi v staro grščino in latinščino in tako pripomogli k zanimivejšim učnim 

uram in večji notranji motivaciji za učenje mrtvih jezikov (Kerneža, 2010). 
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3 PREDMET IN PROBLEM RAZISKAVE 
Namen magistrskega dela je ugotoviti, ali je branje knjig o Harryju Potterju povezano z bralno 

pismenostjo in v kolikšni meri. Zanima nas torej, ali branje knjig o Harryju Potterju lahko 

dvigne bralno pismenost slovenskih učencev ter ali na bralno pismenost vpliva število prebranih 

knjig iz zbirke o Harryju Potterju. 

Obstaja že veliko raziskav, ki potrjujejo, da branje knjig o mladem čarovniku vpliva na različna 

področja človekovega življenja. Otroci in odrasli ob branju Harryja Potterja postanejo boljši 

bralci in na splošno osebe z več strpnosti in tolerance. O zadnjem govori tudi raziskava Kids 

and family reading report, ki sta jo opravila Sholastic in Yankelovich leta 2006 (Garlick, 2007) 

v 25 večjih mestih ZDA. Knjige o Harryju Potterju imajo pozitiven vpliv tudi na odnos do 

branja ter na celotno delo, ki ga opravijo v zvezi s šolskimi dejavnostmi. V raziskavo je bilo 

vključenih 500 otrok med petim in sedemnajstim letom ter njihovi starši oziroma skrbniki. Več 

kot polovica bralcev Harryja Potterja je dejala, da pred serijo o Harryju Potterju niso brali z 

veseljem in jih branje v prostem času ni zanimalo. Dve tretjini otrok pa sta celo trdili, da jim 

gre v šoli, odkar berejo knjige, bolje. V raziskavi so ugotovili, da ima branje o Harryju Potterju 

večji vpliv na bralce moškega spola, ki običajno dosegajo nižje rezultate na testih bralne 

pismenosti in so bralno pismenost izboljšali za več odstotkov kot dekleta. Starši so bili nad 

branjem otrok še bolj navdušeni. Skoraj 90 % staršev oziroma skrbnikov je povedalo, da se je 

odnos do branja zaradi knjig o Harryju Potterju izboljšal. 75 % staršev meni tudi, da se je 

učencem izboljšal učni uspeh po branju knjig iz serije Harry Potter. Izboljšano bralno pismenost 

otrok povezujejo z branjem fantastične pripovedi Harry Potter tudi v Veliki Britaniji. Z 

uvedenim tematskim učnim načrtom, katerega tema je Harry Potter, so dosegli boljšo bralno 

pismenost in izboljšali učni uspeh učencev (Wilkes, 2007). Raziskava, izvedena v Veliki 

Britaniji s strani Federation of Children's Book Groups (MacMillan, 2005), je pokazala, da 

imajo dela J. K. Rowling velik vpliv na bralno pismenost otrok. V raziskavi je 84 % učiteljev 

trdilo, da je serija knjig o Harryju Potterju izboljšala bralno pismenost angleških otrok. 

Raziskava, imenovana The Greatest Magic of Harry Potter, izvedena pod nadzorom 

italijanskega raziskovalca L. Vezzali, je pokazala, da so bralci knjig o Harryju Potterju bolj 

strpni do stigmatiziranih skupin. Raziskavo so izvedli na osnovnošolcih, srednješolcih in 

študentih v Italiji in Veliki Britaniji. Ker v knjigah o Harryju nastopa veliko priviligiranih ljudi, 

ki so v večini zlobni, so otroci ob branju knjig razvili več strpnosti do migrantov, gejev in ljudi 

s slabšim socialnim statusom kot njihovi vrstniki. Strpnejši so postali predvsem otroci in 

mladostniki, ki so se identificirali z glavnimi pozitivnimi liki (Vezzali, 2015). 

Raziskave kažejo, da branje knjig o Harryju Potterju poveča zanimanje za branje ter notranjo 

motivacijo, kar privede do večjega obsega branja in izboljšanja bralne pismenosti.  

Za raziskavo na področju bralne pismenosti sem se odločila, ker PISA slovenske učence vsako 

leto vztrajno prikazuje pod povprečjem članic OECD. Zadnji test, izveden leta 2015, sicer kaže, 

da se bralna pismenost izboljšuje, vendar smo še vedno pod povprečjem. Slovenski 

osnovnošolci so na preizkusu bralne pismenosti leta 2012 v povprečju dosegli 481 točk, kar je 

za 15 točk manj od povprečja OECD in po mnenju raziskovalcev »pomembno nižji dosežek od 

povprečja OECD« (Štraus, Šterman Ivančič in Štigl, 2013). Raziskavi PISA 2009 in PISA 2012 

sta pokazali tudi, da slovenski učenci nimajo težav z manj zahtevnimi procesi (razumevanje in 

povzemanje), mnogo zahtevnejša procesa pa sta zanje že poglobljeno razmišljanje in kritično 

vrednotenje prebranega besedila, pri katerih dosegajo slabše rezultate od povprečja OECD 

(Saksida, 2014). I. Saksida (prav tam) poudarja, da je vse naloge bralne pismenosti v raziskavi 

PISA mogoče povezati s cilji za slovenščino in učnim načrtom, ki nikakor ni kriv za slabe 

rezultate, in je treba krivce iskati drugje.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                 Agnes Pajsar, magistrsko delo 

 

26 

 

4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 
Glede na predmet raziskave smo postavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v bralni pismenosti med učenci, ki 

so prebrali vsaj eno knjigo o Harryju Potterju, in med učenci, ki niso prebrali nobene 

knjige o Harryju Potterju?  

- Ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v bralni pismenosti med učenci, ki 

so prebrali 1–4 knjige o Harryju Potterju, in med učenci, ki so prebrali 5–7 knjig o 

Harryju Potterju? 

- Ali obstaja statistično pomembna povezava med prebranimi knjigami in uspešnostjo 

na testu bralne pismenosti? 

- Ali se pojavljajo statistično pomembne razlike med spolom v bralni pismenosti med 

deklicami in dečki, ki niso prebrali Harryja Potterja? 

- Ali se pojavljajo statistično pomembne razlike med spolom v bralni pismenosti med 

deklicami in dečki, ki so prebrali vsaj eno knjigo Harryja Potterja? 

- Ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v bralni pismenosti med učenci, ki 

radi berejo (so notranje motivirani), in učenci, ki ne berejo radi? 

- Ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v bralni pismenosti med učenci, ki 

berejo eno uro ali več na dan, in učenci, ki berejo tri ure ali manj na teden? 

- Ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v času reševanja testa bralne 

pismenosti med učenci, ki so prebrali vsaj eno knjigo o Harryju Potterju, in med 

učenci, ki niso prebrali nobene knjige o Harryju Potterju? 

- Ali se pojavljajo statistično pomembne razlike pri reševanju težjih bralnih nalog 

med učenci, ki so prebrali najmanj 5 knjig o Harryju Potterju, in učenci, ki niso 

prebrali nobene knjige o Harryju Potterju? 

Hipoteze: 

1. Učenci, ki so prebrali vsaj eno knjigo o Harryju Potterju, so na testu bralne pismenosti 

dosegli boljše rezultate od tistih učencev, ki niso prebrali nobene knjige. 

2. Učenci, ki so prebrali 1–4 knjige o Harryju Potterju, so na testu bralne pismenosti 

dosegli slabše rezultate od tistih učencev, ki so prebrali 5–7 knjig o Harryju Potterju. 

3. Uspešnost na testu narašča z večjim številom prebranih knjig.  

4. Deklice, ki so prebrale vsaj eno knjigo o Harryju Potterju, so na testu bralne pismenosti 

dosegle boljše rezultate od dečkov, ki so prebrali vsaj eno knjigo o Harryju Potterju. 

5. Deklice, ki niso prebrale nobene knjige o Harryju Potterju, so na testu bralne pismenosti 

dosegle boljše rezultate od dečkov, ki niso prebrali nobene knjige o Harryju Potterju. 

6. Učenci, ki so označili, da v prostem času berejo zelo radi ali radi, so na testu bralne 

pismenosti dosegli boljše rezultate od učencev, ki ne berejo radi. 

7. Učenci, ki so označili, da branju namenijo eno uro ali več na dan, so test bralne 

pismenosti rešili bolje od učencev, ki branju namenijo tri ure ali manj na teden.  

8. Učenci, ki so prebrali vsaj eno knjigo o Harryju Potterju, so test bralne pismenosti rešili 

v krajšem času kot učenci, ki niso prebrali nobene knjige. 

9. Učenci, ki so prebrali 5–7 knjig o Harryju Potterju, so na testu bralne pismenosti težje 

naloge rešili bolje kot učenci, ki niso prebrali nobene knjige. 
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5 METODE DELA 

Uporabili smo kvantitativni raziskovalni pristop in kavzalno eksperimentalno metodo. Teste 

bralne pismenosti so reševali učenci, ki so prebrali vsaj eno knjigo o Harryju Potterju 

(eksperimentalna skupina), in učenci, ki niso prebrali nobene knjige o Harryju Potterju 

(kontrolna skupina). 

 

5.1 VZOREC 

Vzorec je namenski in neslučajnostni. V vzorec smo vključili tri oddelke 9. razreda Osnovne 

šole 8 talcev Logatec, 2 oddelka 9. razreda Osnovne šole Tabor Logatec in en oddelek 9. razreda 

Osnovne šole Rovte. Približna starost učencev je 14 let. Test bralne pismenosti smo izvajali v 

šolskem letu 2016/2017. 

 

Tabela 3: Število sodelujočih učencev po spolu 

 Frekvenca Odstotek 

Moški 49 51,6 % 

Ženske 46 48,4 % 

Skupaj 95 100 % 

 

Glede na spol je anketo reševalo 49 otrok moškega spola (51,6 odstotka) in 46 otrok ženskega 

spola (48,4 odstotka). 

 

5.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Najprej smo kontaktirali ravnatelje osnovnih šol in nato učiteljice slovenščine ter jih prosili za 

sodelovanje pri izvedbi testa in zbiranja podatkov. Pripravili smo soglasja za starše (v kolikor 

šole tega niso uredile v začetku šolskega leta) ter oblikovali test bralne pismenosti. Pri 

oblikovanju testa smo si pomagali s testom bralne pismenosti PISA iz leta 2000 (PISA, 2000). 

Izbrali smo pet nalog različnih vrst in oblik besedil. Učenci so ankete reševali pod našim 

vodstvom. Čas reševanja, ki je bil na voljo učencem, je bil ena šolska ura. 

Tehnika zbiranja podatkov je preverjanje znanja, instrument pa preizkus znanja (v nadaljevanju 

test bralne pismenosti).  

Objektivnost smo dosegli z anonimnostjo testov (podan bo le spol učenca oziroma učenke) in 

vnaprej določenim časom pisanja. Zanesljivost smo zagotovili s testom bralne pismenosti, ki 

ga je možno ponoviti na isti populaciji (beleženje udeleženih otrok in seznam učencev v 

posameznih oddelkih). 

5.3 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Za obdelavo podatkov smo uporabili program IBM SPSS 21 (Statistical Package for the Social 

Sciences). 

Pripravili smo osnovne frekvenčne tabele in preverili povezanost spremenljivk. Na podlagi teh 

rezultatov smo potrdili oziroma ovrgli zastavljene hipoteze.  
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Pred začetkom analiziranja podatkov smo prilagodili določene spremenljivke v bazi, da so 

uporabne za testiranje postavljenih hipotez. Iz spremenljivke Koliko knjig o Harryju Potterju si 

prebral?, kjer je bilo možnih 8 različnih vrednosti, smo ustvarili dve novi spremenljivki.  

Pri prvi spremenljivki smo 8 vrednosti združili v dve:  

- 0 = prebral ni nobene knjige,  

- 1 = prebral je vsaj eno knjigo.  

Pri drugi smo na podoben način ustvarili dve vrednosti:  

- 0 = prebral je 1–4 knjige in 

- 1 = prebral je 5–7 knjig.  

Prilagodili smo tudi spremenljivko o številu pravilnih odgovorov. Spremenljivka ima namreč 

kar 16 različnih vrednosti, pri čemer imajo nekatere vrednosti samo 2 frekvenci. Ker bomo v 

nadaljevanju za preverjanje povezanosti med spremenljivkami uporabili tudi hi-kvadrat test, ki 

predvideva, da več kot 20 % pričakovanih frekvenc ne sme biti manjših od 5, najmanjša 

pričakovana frekvenca pa mora biti vsaj 1, smo prvotnih 16 kategorij združili v 4 razrede:  

- 1 = 0–5 točk,  

- 2 = 6–10 točk,  

- 3 = 11–15 točk in  

- 4 = 16–20 točk.  

Na enak način smo prilagodili še spremenljivko o porabljenem času na testu. Ta ima 26 

različnih vrednosti, ki smo jih razdelili v 4 razrede:  

- 1 = 15–21 minut,  

- 2 = 22–28 minut,  

- 3 = 29–35 minut in  

- 4 = 36 minut in več. 

Podatke smo zbirali in obdelovali v januarju 2017. 
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6 REZULTATI 
 

6.1 OSNOVNE TABELE 

 

Tabela 4: Čas pisanja testa bralne pismenosti 

Na začetku in koncu testa je bil prostor za vpis časa pričetka in konca reševanja testa. Čas 

pisanja testa bralne pismenosti smo izračunali tako, da smo od konca pisanja odšteli začetek 

pisanja testa.  

Minut Frekvenca Odstotek Minut Frekvenca Odstotek 

15 1 1,1 % 29 2 2,1 % 

16 1 1,1 % 30 21 22,1 % 

17 3 3,2 % 31 3 3,2 % 

18 0 0 % 32 3 3,2 % 

19 1 1,1 % 33 3 3,2 % 

20 8 8,4 % 34 3 3,2 % 

21 3 3,2 % 35 6 6,3 % 

22 1 1,1 % 36 2 2,1 % 

23 3 3,2 % 37 1 1,1 % 

24 2 2,1 % 38 1 1,1 % 

25 12 12,6 % 39 1 1,1 % 

26 3 3,3 % 40 1 1,1 % 

27 4 4,2 % 41 1 1,1 % 

28 5 5,3 % 42 0 0 

 

Tabela 5: Aritmetična sredina in modus časa pisanja testa 

Čas pisanja 

Število 95 

Aritmetična sredina 27,83 

Modus 30 
 

 
 

Tabeli 4 in 5 prikazujeta podatke o času pisanja testa bralne pismenosti. Najhitrejši učenec je 

test odpisal v 15 minutah, najpočasnejši pa testa ni dokončal in je test prekinil po 41 minutah 

pisanja. Povprečen čas pisanja nam pove aritmetična sredina in znaša 27,83 oziroma približno 

27 minut in 49 sekund. Modus nam prikaže najpogosteje pojavljen čas pisanja, ki je 30 minut. 

Točno pol ure je za reševanje testa potrebovalo 21 učencev oziroma 22,1 odstotka. Vidimo 

lahko, da je razpršenost podatkov zelo velika, saj je razlika med najkrajšim in najdaljšim 

pisanjem testa kar 26 minut. 
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Tabela 6: Količina branja v prostem času 

Vprašanje: Koliko časa na teden v povprečju nameniš branju, ki ni povezano s šolo (knjige, 

revije, časopisi ... )? 

 

 Frekvenca Odstotek 

berem le, kadar moram za 

šolo 

37 38,9 % 

manj kot 3 ure na teden 18 18,9 % 

tri ure na teden 22 23,2 % 

vsak dan eno uro 12 12,6 % 

vsak dan več kot eno uro 6 6,3 % 

Skupaj 95 100 % 

 

Vidimo lahko, da kar 38,9 odstotka učencev bere le, kadar mora brati za šolo, kar je tudi 

najpogostejši odgovor na vprašanje. Le 18 učencev, oziroma 18,9 odstotka učencev, zajetih v 

raziskavi, piše, da poleg šolskih obveznosti branju namenijo še vsaj eno uro dnevno. 

 

Tabela 7: Število prebranih knjig 

Vprašanje: Koliko knjig o Harryju Potterju si prebral? 

Število prebranih knjig Frekvenca Odstotek 

1 62 65,3 % 

2 7 7,4 % 

3 4 4,2 % 

4 5 5,3 % 

5 1 1,1 % 

6 2 2,1 % 

7 14 14,7 % 

Skupaj 95 100 % 

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bil najpogostejši odgovor, na vprašanje o številu prebranih 

knjig, nič. Kar 65,3 % oziroma 62 učencev je odgovorilo, da niso prebrali nobene knjige o 

Harryju Potterju. Drugi najpogostejši odgovor je vseh sedem knjig, kolikor jih je prebralo 14 

učencev.  

 

Tabela 8: Priljubljenost branja med učenci 

Vprašanje: Ali prosti čas rad nameniš branju (knjig, revij, časopisov ... )? 

 Frekvenca Odstotek  

sploh ne 15 15,8 % 

ne 16 16,8 % 

niti ne 29 30,5 % 

rad 19 20 % 

zelo rad 16 16,8 % 

skupaj 95 100 % 
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Slika 5: Ali prosti čas rad nameniš branju (knjig, revij, časopisov ... )? 

 

Vidimo lahko, da so podatki zelo enakomerno porazdeljeni. Najpogostejši odgovor je »niti ne«, 

tako je na vprašanje odgovorilo 29 učencev. 35 učencev rado ali zelo rado bere. 

Tabela 9: Število manjkajočih odgovorov v testih bralne pismenosti po posameznih nalogah 

  Število učencev, ki 

so nalogo rešili 

Manjkajoči odgovori 

Število Odstotek 

GRAFITI naloga 1 95 0 0 % 

GRAFITI naloga 2 88 7 7,4 % 

GRAFITI naloga 3 95 0 0 % 

GRAFITI naloga 4 87 8 8,4 % 

GRIPA naloga 1 93 2 2,1 % 

GRIPA naloga 2 90 5 5,3 % 

GRIPA naloga 3 94 1 1,1 % 

GRIPA naloga 4 92 3 3,2 % 

GRIPA naloga 5 94 1 1,1 % 

PLAN INTERNATIONAL naloga 1 93 2 2,1 % 

PLAN INTERNATIONAL naloga 2 77 18 18,9 % 

AMANDA IN VOJVODINJA naloga 1 93 2 2,1 % 

AMANDA IN VOJVODINJA naloga 2 87 8 8,4 % 

AMANDA IN VOJVODINJA naloga 3 79 16 16,8 % 

AMANDA IN VOJVODINJA naloga 4 77 18 18,9 % 

AMANDA IN VOJVODINJA naloga 5 90 5 5,3 % 

ČADSKO JEZERO naloga 1 89 6 6,3 % 

ČADSKO JEZERO naloga 2 89 6 6,3 % 

ČADSKO JEZERO naloga 3 86 9 9,5 % 

ČADSKO JEZERO naloga 4 90 5 5,3 % 

ČADSKO JEZERO naloga 5 89 6 6,3 % 

Ali prosti čas rad nameniš branju (knjig, revij, časopisov ... )?

sploh ne ne niti ne rad zelo rad
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Iz tabele 9 je razvidno, da je prazen prostor največkrat ostal pod nalogama PLAN International, 

naloga 2 ter Amanda in vojvodinja, naloga 4. Razlog za manjkajoče odgovore pri nalogi 2, 

PLAN International lahko verjetno pripišemo temu, da zastopa najvišjo težavnost v testu. Po 

raziskavi PISA je to 6. stopnja, ki opredeljuje, da učenec pri teh nalogah »postavlja hipoteze ali 

kritično ovrednoti zahtevno besedilo nepoznane teme po več kriterijih ali vidikih, s čimer 

pokaže razumevanje in zna prebrano uporabiti na višji ravni.« (Štraus idr., 2016: 61.) Druga 

najmanjkrat rešena naloga je naloga 4 pri Amandi in vojvodinji. Naloga spada med lažje, zato 

predvidevamo, da učenci niso razumeli navodila ali pa jih je slika gledališča odvrnila od branja 

naloge in reševanja. Edina naloga, ki so jo rešili vsi učenci, je prva naloga na testu bralne 

pismenosti. Ob primerjanju rezultatov z nalogami na testu lahko ugotovimo tudi, da so učenci 

v večini vsi odgovorili na vprašanja izbirnega tipa, manj pa so odgovarjali na vprašanja 

odprtega tipa, kjer je bilo potrebnega več pisanja. 

Tabela 10: Število prebranih knjig o Harryju Potterju 

 Frekvenca Odstotek 

1–4 prebranih knjig 17 17,9 % 

5–7 prebranih knjig 16 16,8 % 

Skupaj 33 34,7 % 

Manjkajoči podatki 62 65,3 % 

Skupaj 95 100 % 

 

Tabela 10 nam prikazuje, da je test bralne pismenosti rešilo 95 otrok. Večina (65,3 %) ni 

prebrala nobene knjige o Harryju Potterju. Tisti, ki so knjige brali, so večinoma prebrali od 1 

do 4 knjige (51,5 %).  
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6.2 VELJAVNOST HIPOTEZ 

 

6.2.1 HIPOTEZA 1 
 

Učenci, ki so prebrali vsaj eno knjigo o Harryju Potterju, so na testu bralne pismenosti 

dosegli boljše rezultate od tistih učencev, ki niso prebrali nobene knjige. 

Tabela 11: Skupno število točk na testu 

 Prebrana vsaj 1 knjiga o Harryju Potterju 

Prebrana nobena 

knjiga 

Prebrana vsaj 1 

knjiga 

Skupaj 

Skupno število 

točk po razredih 

0–5 točk 7 1 8 

6–10 točk 26 7 33 

11–15 točk 26 13 39 

16–20 točk 3 12 15 

Skupaj 62 33 95 

 

Tabela 12: Hi-kvadrat preizkus 

 Vrednost Prostostne stopnje df Raven statistične 

pomembnosti  

Hi-kvadrat 17,99a 3  0,00 

Likelihood razmerje 19,90 3 0,00 

Linearna povezanost 14,11 1 0,00 

Število veljavnih 

primerov 

95   

a. 1 celica (12,5 %) ima teoretično frekvenco manjšo od 5. Najmanjša teoretična frekvenca 

je 2,78. 

 

Ničelna domneva: H0: χ2 = 0 Ni razlik med empiričnimi in teoretičnimi frekvencami. 

Osnovna domneva: H1: χ2 > 0 So razlike med empiričnimi in teoretičnimi frekvencami (razlike 

obstajajo v vsaj eni od celic), je povezanost. 

Vrednost statistike χ2 je 17.997, statistična značilnost pa je manjša od 0.0005 (kar pomeni manj 

kot 5 % tveganje pri zavrnitvi ničelne domneve o nepovezanosti). Ničelno domnevo torej lahko 

zavrnemo in sklepamo, da na populaciji obstaja povezanost med vsaj eno prebrano knjigo o 

Harryju Potterju in uspešnostjo na testu bralne pismenosti.  

Hipotezo 1 potrdimo z manj kot 5 % tveganjem. 

Ker vrednost χ2 ne poda moči povezanosti, smo v ta namen izračunali še Cramerjev koeficient 

in kontingenčni koeficient, ki imata vrednosti na intervalu [0, 1] in kažeta srednje močno 

povezanost med spremenljivkama. 

Tabela 13: Kontingenčni koeficient moči povezanosti 

 Vrednost Približna signifikacija 

Cramerjev koeficient 0,43 0,00 

Kontingenčni koeficient 0,39 0,00 

Število veljavnih primerov 95  
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6.2.2 HIPOTEZA 2 

 

Učenci, ki so prebrali 1–4 knjige o Harryju Potterju, so na testu bralne pismenosti dosegli 

slabše rezultate od tistih učencev, ki so prebrali 5–7 knjig o Harryju Potterju. 

Tabela 14: Skupno število točk na testu bralne pismenosti po razredih 

 Prebrali so 1–4 oziroma 5–7 knjig o Harryju Potterju 

1–4 prebranih 

knjig 

5–7 prebranih 

knjig 

Skupaj 

Skupno število 

točk po razredih 

0–5 točk 1 0 1 

6–10 točk 7 0 7 

11–15 točk 6 7 13 

16–20 točk 3 9 12 

Skupaj 17 16 33 

 

Tabela 15: Hi-kvadrat test 

 Vrednost Prostostne stopnje df Raven statistične 

pomembnosti  

Hi-kvadrat 11,05a 3  0,01 

Likelihood razmerje 14,27 3 0,00 

Linearna povezanost 9,72 1 0,00 

Število veljavnih 

primerov 

33   

a. 4 celice (50 %) ima teoretično frekvenco manjšo od 5. Najmanjša teoretična frekvenca je 

0,48. 

 

Povezanost med spremenljivkama smo preverili s Pearsonovim korelacijskim koeficientom, ki 

za vsak par spremenljivk pokaže, ali med njima obstaja povezanost. Koeficient je definiran na 

intervalu od 1 do –1. Če je koeficient blizu vrednosti 1, govorimo o pozitivni povezanosti (z 

naraščanjem vrednosti ene spremenljivke naraščajo vrednosti druge spremenljivke). V primeru, 

da je vrednost koeficienta –1, pa govorimo o negativni povezanosti med izbranim parom 

spremenljivk (z naraščanjem vrednosti ene spremenljivke padajo vrednosti druge 

spremenljivke). Če je Pearsonov koeficient enak ali zelo blizu vrednosti 0, lahko rečemo, da 

povezanosti med dvema izbranima spremenljivkama ni. 
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Tabela 16: Povezanost prebranih knjig in števila pravilnih odgovorov na testu bralne 

pismenosti po razredih 
 

 Skupno število točk 

po razredih 

Prebrali so 1–4 

oziroma 5–7 knjig o 

Harryju Potterju 

Skupno število točk 

po razredih 

Pearsonov test 

korelacije 

1 0,55** 

Natančna stopnja 

značilnosti 

(dvostranski test) 

 0,00 

Število 95 33 

Prebrali so 1–4 

oziroma 5–7 knjig o 

Harryju Potterju 

Pearsonov test 

korelacije 

0,55** 1 

Natančna stopnja 

značilnosti 

(dvostranski test) 

0,00  

Število 33 33 

**Povezava je statistično značilna s stopnjo značilnosti nižjo od 1 % (dvostranski test). 

 

Pearsonov koeficient korelacije je pozitiven (z naraščanjem vrednosti ene spremenljivke 

naraščajo vrednosti druge spremenljivke) in kaže na srednje močno povezanost med 

spremenljivkama. To pomeni, da število prebranih knjig vpliva na skupno število točk pri testu 

bralne pismenosti. Več knjig, kot so učenci prebrali, boljše rezultate so dosegli na testu bralne 

pismenosti. Hipotezo 2 potrdimo. 

 

Slika 6: Število doseženih točk na testu v odvisnosti od prebranih knjig o Harryju Potterju 
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6.2.3 HIPOTEZA 3 

 

Uspešnost na testu narašča z večjim številom prebranih knjig.  

Hipotezo smo potrdili že z zgornjim testom korelacije. Ker pa sta bili uporabljeni rekodirani 

spremenljivki, smo test ponovili z nespremenjenima spremenljivkama (s prvotnim številom 

kategorij) o številu prebranih knjig in o številu pravilnih odgovorov. 

Tabela 17: Mediana in standardni odklon pri prebranih knjigah in številu pravilnih odgovorov 

 Mediana Standardni odklon Število 

Koliko knjig o 

Harryju Potterju si 

prebral? 

2,51 2,57 95 

Skupno število 

pravilnih odgovorov 

11,09 4,17 95 

 

Tabela 18: Povezanost prebranih knjig in števila pravilnih odgovorov na testu bralne pismenosti 

 Koliko knjig o 

Harryju Potterju si 

prebral? 

Skupno število 

pravilnih odgovorov 

Koliko knjig o 

Harryju Potterju si 

prebral? 

Pearsonov test 

korelacije 

1 0,50** 

Natančna stopnja 

značilnosti 

(dvostranski test) 

 0,00 

Število 95 95 

Skupno število 

pravilnih odgovorov 

Pearsonov test 

korelacije 

0,50** 1 

Natančna stopnja 

značilnosti 

(dvostranski test) 

0,00  

Število 95 95 

**Povezava je statistično značilna s stopnjo značilnosti nižjo od 1 % (dvostranski test). 

 

Učenci so v povprečju prebrali 2,5 knjigi o Harryju Potterju, na testu bralne pismenosti pa so 

dosegli 11 točk.  

Pearsonov test korelacije po pričakovanjih kaže na srednje močno povezanost med številom 

prebranih knjig in doseženim številom točk na testu. Vrednost koeficienta je pozitivna, kar 

pomeni, da z naraščanjem števila prebranih knjig narašča število doseženih točk na testu. 

Opisano je razvidno tudi iz slike 6, saj v skupini učencev z nizkim številom točk na testu (0–5 

točk) prevladujejo tisti, ki niso prebrali nobene knjige o Harryju Potterju (87,5 %). V skupini 

učencev, ki so dosegli visoko število točk, pa prevladujejo tisti, ki so prebrali 7 knjig o Harryju 

Potterju (53,3 %).  
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Tabela 19: Skupno število točk na testu bralne pismenosti po razredih v odvisnosti od števila 

prebranih knjig o Harryju Potterju 

 Koliko knjig o Harryju Potterju si prebral? Skupaj 

0 1 2 3 4 6 7 

Skupno 

število 

točk po 

razredih 

0–5 

točk 

Število 7 1 0 0 0 0 0 8 

Odstotek 87,5 

% 

12,5 

% 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 

6–10 

točk 

Število 26 2 2 3 0 0 0 33 

Odstotek 78,8 

% 

6,1 

% 

6,1 

% 

9,1 

% 

0 % 0 % 0 % 100 % 

11–15 

točk 

Število 26 3 1 1 1 1 6 39 

Odstotek 66,7 

% 

7,7 

% 

2,6 

% 

2,6 

% 

2,6 

% 

2,6 

% 

15,4 

% 

100 % 

16–20 

točk 

Število 3 1 1 1 0 1 8 15 

Odstotek 20 

% 

6,7 

% 

6,7 

% 

6,7 

% 

0 % 6,7 

% 

53,3 

% 

100 % 

Skupaj Število 62 7 4 5 1 2 14 95 

Odstotek 65,3 

% 

7,4 

% 

4,2 

% 

5,3 

% 

1,1 

% 

2,1 

% 

14,7 

% 

100 % 

 

Slika 7: Število točk na testu bralne pismenosti v odvisnosti od števila prebranih knjig 

 

 

Slika 7 prikazuje število doseženih točk na testu v odvisnosti od števila prebranih knjig. Vidimo 

lahko, da so najvišje število točk dosegli učenci, ki so prebrali vse knjige o Harryju Potterju. 

Najslabše rezultate so dosegli učenci, ki niso prebrali nobene knjige o Harryju Potterju. 

Pearsonov test korelacije je potrdil hipotezo 3. Število točk na testu narašča s številom 

prebranih knjig o Harryju Potterju. 
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6.2.4 HIPOTEZA 4 

 

Deklice, ki so prebrale vsaj eno knjigo o Harryju Potterju, so na testu bralne pismenosti 

dosegle boljše rezultate od dečkov, ki so prebrali vsaj eno knjigo o Harryju Potterju. 

Tabela 20: Število prebranih knjig glede na spol 

 Število prebranih knjig 

Nobena 

knjiga 

Vsaj 1 

knjiga 

Skupaj 

Spol Moški Število 32 17 49 

Odstotek glede na spol 65,3 % 34,7 % 100 % 

Odstotek glede na Prebrana vsaj 1 

knjiga o Harryju Potterju 

51,6 % 51,5 % 51,6 % 

Ženske Število 30 16 46 

Odstotek glede na spol 65,2 % 34,8 % 100 % 

Odstotek glede na Prebrana vsaj 1 

knjiga o Harryju Potterju 

48,4 % 48,5 % 48,4 % 

Skupaj Število 62 33 95 

Odstotek glede na spol 65,3 % 34,7 % 100 % 

Odstotek glede na Prebrana vsaj 1 

knjiga o Harryju Potterju 

100 % 100 % 100 % 

 

Za preverjanje hipoteze potrebujemo samo podatke o tistih, ki so prebrali vsaj 1 knjigo o 

Harryju Potterju (33 učencev). 

Tabela 21: Skupno število točk po razredih v odvisnosti od spola 

 Skupno število točk po razredih Skupaj 

0–5 

točk 

6–10 

točk 

11–15 

točk 

16–20 

točk 

Spol Moški Število 1 5 6 5 17 

Odstotek glede na 

spol 

5,9 % 29,4 % 35,3 % 29,4 % 100 % 

Odstotek glede na 

Skupno število točk 

po razredih 

100% 71,4 % 46,2 % 41,7 % 51,5 % 

Ženske Število 0 2 7 7 16 

Odstotek glede na 

spol 

0 % 12,5 % 43,8 % 43,8 % 100 % 

Odstotek glede na 

Skupno število točk 

po razredih 

0 % 28,6 % 53,8 % 58,3 % 48,5 % 

Skupaj Število 1 7 13 12 33 

Odstotek glede na 

spol 

3,0 % 21,2 % 39,4 % 36,4 % 100 % 

Odstotek glede na 

Skupno število točk 

po razredih 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                 Agnes Pajsar, magistrsko delo 

 

39 

 

Iz tabele 21 je razvidno, da je višje število točk (več kot 16 točk) na testu bralne pismenosti 

doseglo več deklic (58,3 %). Tudi 11–15 točk je doseglo več deklic (53,8 %). Po drugi strani 

pa je več dečkov (71,4 %) doseglo 6–10 točk oz. manj kot 5 točk.  

Slika 8: Število točk doseženih na testu bralne pismenosti v odvisnosti od spola 

 

 

Povezanosti med spremenljivkama zaradi majhnosti vzorca ne moremo preveriti. Hipotezo 

lahko potrdimo, saj so deklice, ki so prebrale vsaj eno knjigo o Harryju Potterju, na testu 

bralne pismenosti dosegale boljše rezultate od dečkov, ki so prebrali vsaj eno knjigo o 

Harryju Potterju. 
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6.2.5 HIPOTEZA 5 

 

Deklice, ki niso prebrale nobene knjige o Harryju Potterju, so na testu bralne pismenosti 

dosegle boljše rezultate od dečkov, ki niso prebrali nobene knjige o Harryju Potterju. 

Za preverjanje hipoteze smo potrebovali podatke o tistih učencih, ki niso prebrali nobene knjige 

o Harryju Potterju (62 učencev).  

Tabela 22: Skupno število točk glede na spol pri učencih, ki niso prebrali nobene knjige 

 Skupno število točk po razredih Skupaj 

0–5 

točk 

6–10 

točk 

11–15 

točk 

16–20 

točk 

Spol Moški Število 5 17 9 1 32 

Odstotek glede na 

spol 

15,6 % 53,1 % 28,1 % 3,1 % 100 % 

Odstotek glede na 

Skupno število točk 

po razredih 

71,4 % 65,4 % 34,6 % 33,3 % 51,6 % 

Ženske Število 2 9 17 2 30 

Odstotek glede na 

spol 

6,7 % 30 % 56,7 % 6,7 % 100 % 

Odstotek glede na 

Skupno število točk 

po razredih 

28,6 % 34,6 % 65,4 % 66,7 % 48,4 % 

Skupaj Število 7 26 26 3 62 

Odstotek glede na 

spol 

11,3 % 41,9 % 41,9 % 4,8 % 100 % 

Odstotek glede na 

Skupno število točk 

po razredih 

100 % 100 % 100 % 100 % 100% 

 

Podatki kažejo, da so deklice, ki niso prebrale nobene knjige o Harryju Potterju, na testu bralne 

pismenosti dosegle boljše rezultate kot dečki, ki niso prebrali nobene knjige: 11 točk ali več je 

na testu bralne pismenosti doseglo 63,3 % deklic in 31,3 % dečkov. Na podlagi rezultatov lahko 

zaključimo, da so deklice, ki niso prebrale nobene knjige o Harryju Potterju, na testu bralne 

pismenosti res uspešnejše od dečkov. Hipotezo lahko na podlagi tabele 28 potrdimo, ne 

bomo pa ugotovitev posplošili na osnovno množico. 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                 Agnes Pajsar, magistrsko delo 

 

41 

 

Slika 9: Prikaz števila prebranih knjig v odvisnosti od spola med učenci, ki niso prebrali nobene 

knjige 
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6.2.6 HIPOTEZA 6 

 

Učenci, ki so označili, da v prostem času berejo zelo radi ali radi, so na testu bralne 

pismenosti dosegli boljše rezultate od učencev, ki ne berejo radi. 

Za preverjanje hipoteze smo najprej pripravili navzkrižno tabelo z obema spremenljivkama. 

Tabela 23: Število doseženih točk v odvisnosti od priljubljenosti branja 

 Ali prosti čas rad nameniš branju 

(knjig, revij, časopisov ... )? 

Skupaj 

sploh 

ne 

ne niti 

ne 

rad zelo 

rad 

Skupno 

število 

točk po 

razredih 

0–5 točk Število 4 1 2 1 0 8 

Odstotek glede na 

Skupno število 

točk po razredih 

50 % 12,5 

% 

25,0 

% 

12,5 

% 

0 % 100 % 

Odstotek glede na 

Ali prosti čas rad 

nameniš branju 

(knjig, revij, 

časopisov ... )? 

26,7 

% 

6,3 

% 

6,9 % 5,3 % 0 % 8,4 % 

6–10 točk Število 8 8 13 2 2 33 

Odstotek glede na 

Skupno število 

točk po razredih 

24,2 

% 

24,2 

% 

39,4 

% 

6,1 % 6,1 % 100 % 

Odstotek glede na 

Ali prosti čas rad 

nameniš branju 

(knjig, revij, 

časopisov ... )? 

53,3 

% 

50 % 44,8 

% 

10,5 

% 

12,5 

% 

34,7 % 

11–15 točk Število 3 7 12 8 9 39 

Odstotek glede na 

Skupno število 

točk po razredih 

7,7 % 17,9 

% 

30,8 

% 

20,5 

% 

23,1 

% 

100 % 

Odstotek glede na 

Ali prosti čas rad 

nameniš branju 

(knjig, revij, 

časopisov ... )? 

20 % 43,8 

% 

41,4 

% 

42,1 

% 

56,3 

% 

41,1 % 

16–20 točk Število 0 0 2 8 5 15 

Odstotek glede na 

Skupno število 

točk po razredih 

0 % 0 % 13,3 

% 

53,3 

% 

33,3 

% 

100 % 

Odstotek glede na 

Ali prosti čas rad 

nameniš branju 

(knjig, revij, 

časopisov ... )? 

 

0 % 0 % 6,9 % 42,1 

% 

31,3 

% 

15,8 % 
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Skupaj Število 15 16 29 19 16 95 

Odstotek glede na 

Skupno število 

točk po razredih 

15,8 

% 

16,8 

% 

30,5 

% 

20 % 16,8 

% 

100 % 

Odstotek glede na 

Ali prosti čas rad 

nameniš branju 

(knjig, revij, 

časopisov ... )? 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 % 

 

Rezultati kažejo, da so tisti, ki v prostem času radi oz. zelo radi berejo, na testu bralne 

pismenosti dosegli boljše rezultate: samo en učenec (2,9 %) je na testu dosegel manj kot 5 točk 

in kar 13 (37,1 %) jih je doseglo več kot 16 točk. Večina učencev (48,6 %), ki radi oz. zelo radi 

berejo, je na testu dosegla 11–15 točk. Med tistimi učenci, ki sploh ne oz. ne berejo radi, je 5 

(15,2 %) učencev doseglo 5 točk ali manj. To je večina (62,5 %) tistih, ki so na testu dosegli 

slab rezultat (0–5 točk). Nihče od učencev, ki sploh ne oz. ne berejo radi, na testu ni dosegel 

več kot 16 točk. Večina teh učencev (51,6 %) je na testu bralne pismenosti dosegla 6–10 točk.  

Že na podlagi zgornje tabele lahko hipotezo potrdimo: učenci, ki v prostem času radi oz. 

zelo radi berejo, so na testu bralne pismenosti dosegli boljše rezultate kot tisti učenci, ki v 

prostem času sploh ne berejo oz. ne berejo radi. Hipotezo lahko dodatno potrdimo še s 

Pearsonovim koeficientom korelacije. Vrednost koeficienta je 0,518, kar pomeni srednje močno 

povezanost med spremenljivkama. Vrednost je pozitivna, kar pomeni, da večje veselje do 

branja v prostem času pomeni boljši rezultat na testu bralne pismenosti. Statistična značilnost 

je manjša od 0.01, kar pomeni manj kot 1 % tveganje pri zavrnitvi ničelne domneve o 

nepovezanosti.  

 

Tabela 24: Korelacija med priljubljenostjo branja in doseženim številom točk na testu 

 Skupno število točk 

po razredih 

Ali prosti čas rad 

nameniš branju 

(knjig, revij, 

časopisov ... )? 

Skupno število točk 

po razredih 

Pearsonov test 

korelacije 

1 0,51** 

Natančna stopnja 

značilnosti 

(dvostranski test) 

 0,00 

Število 95 95 

Ali prosti čas rad 

nameniš branju 

(knjig, revij, 

časopisov ... )? 

Pearsonov test 

korelacije 

0,51** 1 

Natančna stopnja 

značilnosti 

(dvostranski test) 

0,00  

Število 95 95 

**Povezava je statistično značilna s stopnjo značilnosti nižjo od 1 % (dvostranski test). 
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6.2.7 HIPOTEZA 7 

 

Učenci, ki so označili, da branju namenijo eno uro ali več na dan, so test bralne pismenosti 

rešili bolje od učencev, ki branju namenijo tri ure ali manj na teden.  

Tabela 25: Skupno število točk na testu v odvisnosti od časa pisanja testa bralne pismenosti 

 

 Čas branja na teden Skupaj 

tri ure ali 

manj na 

teden 

eno uro ali 

več na dan 

Skupno 

število točk 

po razredih 

0–5 točk Število 7 1 8 

Odstotek glede na 

Skupno število točk 

po razredih 

87,5 % 12,5 % 100 % 

Odstotek glede na 

Čas branja na teden 

9,1 % 5,6 % 8,4 % 

6–10 točk Število 28 5 33 

Odstotek glede na 

Skupno število točk 

po razredih 

84,8 % 15,2 % 100 % 

Odstotek glede na 

Čas branja na teden 

36,4 % 27,8 % 34,7 % 

11–15 točk Število 33 6 39 

Odstotek glede na 

Skupno število točk 

po razredih 

84,6 % 15,4 % 100 % 

Odstotek glede na 

Čas branja na teden 

42,9 % 33,3 % 41,1 % 

16–20 točk Število 9 6 15 

Odstotek glede na 

Skupno število točk 

po razredih 

60 % 40 % 100 % 

Odstotek glede na 

Čas branja na teden 

11,7 % 33,3 % 15,8 % 

Skupaj Število 77 18 95 

Odstotek glede na 

Skupno število točk 

po razredih 

81,1 % 18,9 % 100 % 

Odstotek glede na 

Čas branja na teden 

100 % 100 % 100 % 

 

Med učenci, ki branju namenijo tri ure ali manj na teden, je na testu bralne pismenosti večina 

(42,9 %) dosegla 11–15 točk. Nekaj več kot desetina (11,7 %) je dosegla več kot 15 točk. 

Učenci, ki berejo eno uro ali več na dan, so bili na testu uspešnejši, saj je dve tretjini učencev 

(66,6 %) doseglo 11 točk ali več. Med tistimi, ki so dosegli slabši rezultat, je več takih učencev, 

ki branju namenijo manj časa.  
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Rezultati nakazujejo, da hipotezo lahko potrdimo, vendar je potrebno upoštevati, da je število 

učencev v obeh skupinah (razdeljeni glede na čas branja) neenakomerno; učencev, ki berejo tri 

ure ali manj na teden, je precej več (81,1 %). Povezanost smo preverili še s Pearsonovim 

koeficientom korelacije, uporabili pa smo prvotni spremenljivki (nerekodirani spremenljivki s 

prvotnimi vrednostmi).  

 

Tabela 26: Povezanost med skupnim številom točk na testu in časom namenjenem branju 

 

Skupno število 

pravilnih odgvoorov 

Koliko časa na teden 

v povprečju nameniš 

branju, ki ni 

povezano s šolo 

(knjige, revije, 

časopisi ... )? 

Skupno število 

pravilnih odgvoorov 

Pearsonov test 

korelacije 

1 0,41** 

Natančna stopnja 

značilnosti 

(dvostranski test) 

 0,00 

Število 95 95 

Koliko časa na teden 

v povprečju nameniš 

branju, ki ni 

povezano s šolo 

(knjige, revije, 

časopisi ... )? 

Pearsonov test 

korelacije 

0,41** 1 

Natančna stopnja 

značilnosti 

(dvostranski test) 

0,00  

Število 95 95 

**Povezava je statistično značilna s stopnjo značilnosti nižjo od 1 % (dvostranski test). 

 

Vrednost koeficienta je 0,41, kar pomeni srednje močno povezanost med spremenljivkama. 

Vrednost je pozitivna, kar pomeni, da več časa, namenjenega branju v prostem času, pomeni 

boljši rezultat na testu bralne pismenosti. Statistična značilnost je manjša od 0.01, kar pomeni 

manj kot 1 % tveganje pri zavrnitvi ničelne domneve o nepovezanosti. Hipotezo 7 lahko 

potrdimo. 
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6.2.8 HIPOTEZA 8  

 

Učenci, ki so prebrali vsaj eno knjigo o Harryju Potterju, so test bralne pismenosti rešili 

v krajšem času kot učenci, ki niso prebrali nobene knjige. 

Tabela 27: Porabljen čas za pisanje v odvisnosti od prebranih knjig 

 Prebrana vsaj 1 knjiga o 

Harryju Potterju 

Skupaj 

Nobena 

knjiga 

Vsaj 1 

knjiga 

Čas, ki so 

ga 

porabili 

za pisanje 

testa 

(razredi) 

15–21 

minut 

Število 11 6 17 

Odstotek glede na Čas, ki so ga 

porabili za pisanje testa (razredi) 

64,7 % 35,3 % 100 % 

Odstotek glede na Prebrana vsaj 

1 knjiga o Harryju Potterju 

17,7 % 18,2 % 17,9 % 

22–28 

minut 

Število 16 14 30 

Odstotek glede na Čas, ki so ga 

porabili za pisanje testa (razredi) 

53,3 % 46,7 % 100 % 

Odstotek glede na Prebrana vsaj 

1 knjiga o Harryju Potterju 

25,8 % 42,4 % 31,6 % 

29–35 

minut 

Število 29 12 41 

Odstotek glede na Čas, ki so ga 

porabili za pisanje testa (razredi) 

70,7 % 29,3 % 100 % 

Odstotek glede na Prebrana vsaj 

1 knjiga o Harryju Potterju 

46,8 % 36,4 % 43,2 % 

36 

minut 

in več 

Število 6 1 7 

Odstotek glede na Čas, ki so ga 

porabili za pisanje testa (razredi) 

85,7 % 14,3 % 100 % 

Odstotek glede na Prebrana vsaj 

1 knjiga o Harryju Potterju 

9,7 % 3,0 % 7,4 % 

Skupaj Število 62 33 95 

Odstotek glede na Čas, ki so ga 

porabili za pisanje testa (razredi) 

65,3 % 34,7 % 100 % 

Odstotek glede na Prebrana vsaj 

1 knjiga o Harryju Potterju 

100 % 100 % 100 % 

 

Večina učencev (43,2 %) je test rešila v 29–35 minutah. Med tistimi, ki niso prebrali nobene 

knjige o Harryju Potterju, jih je test največ (46,8 %) rešilo v 29–35 minutah. Med tistimi učenci, 

ki so prebrali vsaj eno knjigo, pa jih je test največ (42,4 %) rešilo v 22–28 minutah. Delež tistih, 

ki so test rešili v manj kot 21 minutah, je v obeh skupinah približno enak (17,7 % pri tistih, ki 

niso brali knjig, in 18,2 % pri tistih, ki so prebrali vsaj eno). Je pa delež tistih, ki so za reševanje 

testa potrebovali 36 minut in več, višji v skupini učencev, ki niso prebrali nobene knjige (9,7 

% v primerjavi s 3 % pri učencih, ki so prebrali vsaj eno knjigo).  

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                 Agnes Pajsar, magistrsko delo 

 

47 

 

Tabela 28: Povezanost med časom pisanja in številom prebranih knjig 

 Prebrana vsaj 1 

knjiga o Harryju 

Potterju 

Čas, ki so ga porabili 

za pisanje testa 

(razredi) 

Prebrana vsaj 1 

knjiga o Harryju 

Potterju 

Pearsonov test 

korelacije 

1 – 0,13** 

Natančna stopnja 

značilnosti 

(dvostranski test) 

 0,19 

Število 95 95 

Čas, ki so ga porabili 

za pisanje testa 

(razredi) 

Pearsonov test 

korelacije 

– 0,13** 1 

Natančna stopnja 

značilnosti 

(dvostranski test) 

0,19  

Število 95 95 

 

Povezanost med spremenljivkama smo preverili še z dodatnim testom. Uporabili smo 

Pearsonov korelacijski koeficient. Vrednost koeficienta je nizka (šibka povezanost) in 

negativna, ker pomeni, da z naraščanjem vrednosti ene spremenljivke padajo vrednosti druge 

spremenljivke. V našem primeru se torej z naraščanjem prebranih knjig zmanjšuje čas, 

porabljen za reševanje testa. Je pa stopnja značilnosti večja od 0,05, zato ničelne domneve o 

nepovezanosti spremenljivk ne moremo zavrniti. S Pearsonovim korelacijskim koeficientom 

torej hipoteze ne moremo potrditi in jo zavračamo. 
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6.2.9 HIPOTEZA 9 
 

Učenci, ki so prebrali 5–7 knjig o Harryju Potterju, so na testu bralne pismenosti težje 

naloge rešili bolje kot učenci, ki niso prebrali nobene knjige. 

Za težje naloge se smatrata spremenljivki grafiti 4 in gripa 2.  

Tabela 29: Pravilnost rešitve naloge grafiti 4 v odvisnosti od števila prebranih knjig 

 Prebrali so 0 oz. 5–7 knjig o 

Harryju Potterju 

Skupaj 

0 prebranih 

knjig 

5–7 

prebranih 

knjig 

Naloga 

grafiti 4 

Pravilno Število 16 13 29 

Odstotek glede na nalogo 

grafiti 4 

55,2 % 44,8 % 100 % 

Odstotek glede na 

Prebrali so 0 oz. 5–7 

knjig o Harryju Potterju 

28,1 % 86,7 % 40,3 % 

Napačno Število 41 2 43 

Odstotek glede na nalogo 

grafiti 4 

95,3 % 4,7 % 100 % 

Odstotek glede na 

Prebrali so 0 oz. 5–7 

knjig o Harryju Potterju 

71,9 % 13,3 % 59,7 % 

Skupaj Število 57 15 72 

Odstotek glede na nalogo 

grafiti 4 

79,2 % 20,8 % 100 % 

Odstotek glede na 

Prebrali so 0 oz. 5–7 

knjig o Harryju Potterju 

100 % 100 % 100 % 

 

V analizo je vključenih 72 učencev (tisti, ki niso prebrali nobene knjige, in tisti, ki so prebrali 

5 ali več knjig, upoštevani pa niso tisti, ki so prebrali 1–4 knjig, in tisti trije, ki imajo pri 

spremenljivki grafiti 4 manjkajoče vrednosti). Tisti učenci, ki niso prebrali nobene knjige, so 

na težje vprašanje v večji meri (71,9 %) odgovorili napačno. Po drugi strani je večina učencev 

(86,7 %), ki so prebrali več knjig, na težje vprašanje odgovorilo pravilno.  
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Tabela 30: Reševanje naloge grafiti 4 v odvisnosti od števila prebranih knjig – hi-kvadrat 

 Vrednost Prostostne stopnje df Raven statistične 

pomembnosti  

Hi-kvadrat 16,95a 1 0,00 

Likelihood razmerje 14,60 1 0,00 

Linearna povezanost 17,62 1 0,00 

Število veljavnih 

primerov 

72   

a. 0 celic (0 %) ima teoretično frekvenco manjšo od 5. Najmanjša teoretična frekvenca je 

6,04. 

Povezanost med spremenljivkama potrjuje tudi hi-kvadrat test. Vrednost statistike χ2 je 16,95, 

statistična značilnost pa je manjša od 0.0005 (kar pomeni manj kot 5 % tveganje pri zavrnitvi 

ničelne domneve o nepovezanosti). Ničelno domnevo torej lahko zavrnemo in sklepamo, da na 

populaciji obstaja povezanost med številom prebranih knjig o Harryju Potterju in uspešnostjo 

pri odgovarjanju na prvo težje vprašanje. Cramerjev koeficient in kontingenčni koeficient 

kažeta na srednje močno povezanost med spremenljivkama. 

 

Tabela 31: Povezanost med reševanjem naloge grafiti 4 in številom prebranih knjig 

Kontingenčna koeficienta 

 Vrednost Približna signifikacija 

Cramerjev koeficient 0,48 0,00 

Kontingenčni koeficient 0,43 0,00 

Število veljavnih primerov 72  

 

Tabela 32: Pravilnost rešene naloge gripa 2 v odvisnosti od števila prebranih knjig 

 Prebrali so 0 oz. 5–7 knjig o 

Harryju Potterju 

Skupaj 

0 prebranih 

knjig 

5–7 prebranih 

knjig 

Naloga gripa 2 Pravilno Število 8 9 17 

Odstotek glede na 

nalogo gripa 2 

47,1 % 52,9 % 100 % 

Odstotek glede na 

Prebrali so 0 oz. 

5–7 knjig o 

Harryju Potterju 

14 % 56,3 % 23,3 % 

Delno 

pravilno 

Število 14 5 19 

Odstotek glede na 

nalogo gripa 2 

73,7 % 26,3 % 100 % 

Odstotek glede na 

Prebrali so 0 oz. 

5–7 knjig o 

Harryju Potterju 

24,6 % 31,3 % 26 % 

Napačno Število 35 2 37 

Odstotek glede na 

nalogo gripa 2 

94,6 % 5,4 % 100 % 
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Odstotek glede na 

Prebrali so 0 oz. 

5–7 knjig o 

Harryju Potterju 

61,4 % 12,5 % 50,7 % 

Skupaj Število 57 16 73 

Odstotek glede na 

nalogo gripa 2 

78,1 % 21,9 % 100 % 

Odstotek glede na 

Prebrali so 0 oz. 

5–7 knjig o 

Harryju Potterju 

100 % 100 % 100 % 

 

V tem primeru je v analizo vključenih 73 učencev; večina od teh (78,1 %) ni prebrala nobene 

knjige. Učenci, ki so prebrali več knjig, so v večji meri na težje vprašanje odgovorili pravilno 

(56,3 %) ali delno pravilno (31,3 %). Napačno jih je na vprašanje odgovorilo 12,5 %. Med 

učenci, ki knjig niso brali, prevladujejo tisti, ki so na težje vprašanje odgovorili napačno (61,4 

%). Na vprašanje jih je pravilno odgovorilo 24,6 %, delno pravilno pa samo 14 %. Na podlagi 

navzkrižne tabele že lahko potrdimo hipotezo.  

Hi-kvadrat testa za potrditev hipoteze v tem primeru ne moremo uporabiti, saj je v 2 celicah 

(33,3 %) teoretična frekvenca manjša od 5 (celica z najmanjšo teoretično frekvenco ima to 

frekvenco enako 3,73), kar je premalo za zanesljivost testa. 

 

Slika 10: Reševanje naloge gripa 2 med učenci, ki niso prebrali nobene knjige 
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Slika 11: Reševanje naloge gripa 2 med učenci, ki so prebrali 5–7 knjig 
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7 SKLEP 
Iz dobljenih podatkov lahko povzamemo, da učenci, ki so prebrali vsaj eno knjigo, berejo bolje 

od tistih, ki niso prebrali nobene knjige. Bolje berejo učenci, ki so prebrali več knjig. Deklice 

berejo bolje od dečkov. Test bralne pismenosti so bolje rešili učenci, ki v prostem času radi ali 

zelo radi berejo in v prostem času berejo več kot tri ure na teden. Ugotovili smo tudi, da učenci, 

ki so prebrali vsaj 5 knjig o Harryju Potterju, bolje rešujejo težje naloge oziroma naloge najvišje 

stopnje po raziskavi PISA. Kar osem izmed devetih hipotez lahko potrdimo in rečemo, da 

veljajo za učence na šolah, vključenih v raziskavo. 

Eno hipotezo smo zavrnili. Število prebranih knjig ne vpliva na čas pisanja. Zavrnitev hipoteze 

lahko pripišemo tudi temu, da je kar nekaj učencev, ki niso prebrali nobene knjige, pustilo do 

eno tretjino nalog praznih in tako s pisanjem testa bralne pismenosti zaključilo prej. 

Povzamemo lahko, da branje knjig o Harryju Potterju pozitivno vpliva na bralno pismenost v 

raziskavo vključenih otrok.  

Naši predlogi za izboljšanje bralne pismenosti med slovenskimi osnovnošolci: 

1. Smiselno bi bilo že v nižjih razredih, na primer v 5. razredu, v pouk vključiti projektno 

metodo dela in z učenci predelati celotno knjigo o Harryju Potterju, najbolje Kamen 

modrosti, ki je najmanj obsežna in učence popelje na začetek čarovnikovega 

popotovanja. Strinjamo se, da so odlomki v berilih prekratki in učencu ne ponujajo 

vpogleda v širšo vsebino besedila ter v učencu ne zbujajo želje po dodatnem branju. Pri 

vprašanju, odlomki ali knjiga, dajemo prednost kvaliteti pred kvantiteto. 

2. Pri vsakem učencu bi bilo potrebno individualno ugotoviti, ali potrebuje usmerjanje in 

priporočila pri izbiri knjig ali pa zmore to sam in mu bo bolj koristila prosta izbira 

knjižnih del. Pustimo učencem, ki to zmorejo, svobodno izbiro knjig glede na njihove 

bralne sposobnosti in priljubljen žanr. 

Pri raziskovanju smo naleteli tudi na nekaj težav. Prva težava je bila dobiti dovolj oddelkov za 

izvedbo testa. Nekatere učiteljice so imele, kljub temu da smo test predhodno dali rešiti dvema 

devetošolcema, pomisleke v smislu časovnega okvira testa. Ko nam je eno šolsko uro za 

izvedbo testa bralne pismenosti odstopilo dovolj učiteljic, se je pojavila naslednja težava, in 

sicer odsotnost učencev od pouka. Na eni izmed šol je bila tisti dan odbojkarska tekma, zaradi 

katere je pri uri slovenščine izostalo 11 učencev. Število učencev je malo manjše od prvotno 

zastavljenega tudi zaradi obdobja izvajanja testov (januar 2017), saj je bilo približno 10 

odstotkov učencev v času izvajanja testa bralne pismenosti bolnih. Zadnja težava se je pojavila 

pri obdelavi podatkov, saj so v enem izmed oddelkov učenci velik delež testov pustili prazen 

in so podatki v raziskavi zato manj natančni.  

Pri obravnavi Bralne značke smo naleteli na vprašanje o priporočilnih seznamih. Zanimivo bi 

bilo izvesti raziskavo, kjer bi v anketo vključili dijake 1. letnikov gimnazij in srednjih šol in 

ugotavljali, ali po leposlovju in branju za lasten užitek pogosteje posegajo učenci, ki so imeli v 

osnovni šoli priporočilni seznam za Bralno značko, ali učenci, ki so knjige izbirali po svoji 

lastni volji. 

Magistrsko delo za stroko nima posebnega pomena, saj ugotovitev zaradi majhnega vzorca ne 

moremo posplošiti na osnovno množico. Vseeno lahko glede na potrjene hipoteze 

predpostavljamo, da branje knjig o Harryju Potterju vpliva na bralno pismenost učencev in na 

njihov bralni interes.  
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9 PRILOGE 
PRILOGA 1 

TEST BRALNE PISMENOSTI 

Sem Agnes Pajsar, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani. V okviru pisanja svoje 
magistrske naloge opravljam raziskavo na temo »Branje Harryja Potterja in bralna 
pismenost devetošolcev«. Prosim te, da izpolniš test. Test je anonimen, pridobljeni podatki 
pa bodo uporabljeni izključno za potrebe magistrske naloge. 

Čas začetka reševanja testa: _________ 

Spol: M Ž 

Koliko knjig o Harryju Potterju si prebral? Zapiši število. (V zbirki je 7 knjig.) 

_____ 

Koliko časa na teden v povprečju nameniš branju, ki ni povezano s šolo (knjige, revije, 
časopisi … )? 

a) vsak dan več kot eno uro 

b) vsak dan eno uro 

c) tri ure na teden 

d) manj kot tri ure na teden 

e) berem le, kadar moram za šolo 

 

Ali prosti čas rad nameniš branju (knjig, revij, časopisov … )? 

a) zelo rad  

b) rad  

c) niti ne  

d) ne 

e) sploh ne 
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GRAFITI 

Kar piham od jeze, medtem ko že četrtič 
čistijo in ponovno pleskajo šolski zid, da bi 
odstranili grafite. Ustvarjalnost je vredna 
občudovanja, ampak ljudje bi morali poiskati 
načine izražanja, ki družbi ne nalagajo 
dodatnih stroškov.  
Zakaj kvarite ugled mladih ljudi s pisanjem 
grafitov tam, kjer je prepovedano? 
Tudi poklicni umetniki ne obešajo svojih slik 
na ulici, kajne? Raje poiščejo podporo in 
dosežejo slavo z zakonitimi razstavami. 
Po mojem mnenju so stavbe, ograje in klopi 
v parku že same po sebi umetnost. Prav 
bedno je kaziti to arhitekturo z grafiti, poleg 
tega ta metoda uničuje ozonsko plast.  
Res ne razumem, zakaj se ti prestopniški 
umetniki sploh trudijo, če njihova »umetniška 
dela« vedno znova preprosto umaknejo z 
ogleda. 

 
 

Helga 

Vsak ima svoj okus. Družba je nasičena s 
komunikacijo in oglaševanjem. Zaščitni 
znaki podjetij, imena trgovin. Veliki, vsiljivi 
plakati na ulicah. So sprejemljivi? Ja, 
večinoma. So grafiti sprejemljivi? Za 
nekatere so, za druge pa ne.  
Kdo plača za grafite? Kdo na koncu plača za 
oglase? Tako je. Potrošnik. 
So vas ljudje, ki so postavili oglasne table, 
vprašali za dovoljenje? Ne. Zakaj bi potem to 
morali storiti risarji grafitov? Ali ni vse samo 
vprašanje komunikacije – tvoje ime, ime 
druščin in velika umetniška dela na ulicah? 
Spomnite se črtastih in karirastih oblačil, ki 
so se pred nekaj leti pojavila v trgovinah. In 
smučarskih oblek. Vzorce in barve so ukradli 
naravnost z rožastih betonskih zidov. Prav 
zabavno je, da so ljudje te vzorce in barve 
sprejeli in občudovali, grafiti v istem slogu pa 
veljajo za grozne. To so hudi časi za 
umetnost. 

Sonja 

 
Vir: Mari Hankala. 

Zgoraj sta pismi z interneta o grafitih. Grafiti so nezakonite poslikave in napisi na zidovih in 
drugje. S pomočjo teh pisem odgovori na spodnja vprašanja. 

1. Namen pisem je 
 

a) pojasniti, kaj so grafiti. 

b) predstaviti mnenje o grafitih. 

c) prikazati priljubljenost grafitov. 

d) povedati ljudem, koliko stane odstranjevanje grafitov. 
 

2.  Zakaj se Sonja sklicuje na oglaševanje? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. S katero avtorico pisem se strinjaš? Pojasni svoj odgovor, tako da se s svojimi 

besedami sklicuješ na to, kar piše v enem ali obeh pismih. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Lahko govorimo o tem, kaj piše v pismu (o njegovi vsebini). Lahko pa govorimo o 

tem, kako je pismo napisano (o njegovem slogu). Katero pismo je po tvojem mnenju 

boljše, ne glede na to, s katero avtorico se strinjaš? Razloži svoj odgovor tako, da se 

sklicuješ na način, na katerega sta eno ali obe pismi napisani. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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GRIPA 

ACOL-OV PROSTOVOLJNI PROGRAM ZA CEPLJENJE PROTI GRIPI 

Brez dvoma veste, da lahko pozimi nenadoma izbruhne gripa. Njene žrtve za več tednov 
obležijo v postelji. 

Najboljša obramba proti virusu je dobra kondicija in zdravo telo. Vsakodnevna vadba in 
prehrana, ki vključuje veliko sadja in zelenjave, sta izjemno priporočljivi, ker pomagata 
imunskemu sistemu, da se obrani tega napadalnega virusa. 

Vodstvo podjetja ACOL se je odločilo, da zaposlenim omogoči cepljenje proti gripi kot 
dodatno obliko preprečevanja širjenja tega zahrbtnega virusa. Medicinska sestra bo 
poldnevno cepljenje izvajala na ACOL-u. Cepljenje bo potekalo med delovnim časom, v 
tednu, ki se začne 17. maja. Program je brezplačen in je na voljo vsem zaposlenim. 

Udeležba je prostovoljna. Zaposlene, ki se bodo odločili za to možnost, bomo prosili, da 
podpišejo obrazec o privolitvi, s čimer bodo potrdili, da nimajo alergij in da se zavedajo, da 
bodo morda občutili blažje stranske učinke. 

Zdravniki navajajo, da cepljenje ne povzroči gripe. Povzroči pa lahko stranske učinke kot so 
utrujenost, manjša vročina in bolečine v roki. 

KDO NAJ BI SE CEPIL? 

Vsi, ki bi se radi zaščitili pred virusom. 

Cepljenje je posebno priporočljivo za ljudi, starejše od 65 let. Ne glede na leta pa za VSE, ki 
imajo kronične bolezni, zlasti srčne, pljučne, bronhialne ali diabetične težave. 

VSAKDO, ki dela v pisarni, tvega, da bo dobil gripo. 

KDO NAJ SE NE BI CEPIL? 

Ljudje, ki so preobčutljivi na jajca, vsi, ki trpijo zaradi akutne bolezni, povezane z vročino, in 
nosečnice. 

Če jemljete tablete ali ste imeli kdaj reakcijo na cepivo za gripo, se posvetujte z zdravnikom. 

 

Če bi se radi cepili v tednu, ki se začne 17. maja, o tem obvestite kadrovsko uslužbenko Fani 
Mihelič do 7. maja. Datum in uro bomo določili glede na razpoložljivost medicinske sestre, 
števila udeležencev in časa, ki ustreza večini zaposlenih. Če bi se to zimo radi cepili, ampak 
ne morete priti ob dogovorjenem času, prosimo, da o tem obvestite Fani. Če bo takih ljudi 
več, bomo mogoče organizirali dodatno cepljenje. 

Za nadaljnje podatke, prosimo, pokličite Fani na int. št. 5577. 

 

Fani Mihelič, kadrovska služba v podjetju z imenom ACOL, je za zaposlene v ACOL-u 
pripravila obvestilo. S pomočjo obvestila odgovori na naslednja vprašanja. 

1. Kateri od spodnjih stavkov opisuje del ACOL-ovega programa cepljenja proti gripi? 

 
a) Vso zimo bo potekala vsakodnevna telovadba. 

b) Cepljenje bo potekalo med delovnim časom. 

c) Udeleženci bodo dobili manjšo nagrado. 

d) Zdravnik bo dajal injekcije. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                 Agnes Pajsar, magistrsko delo 

 

59 

 

2. Lahko govorimo o vsebini besedila (kaj pove). Ali pa o njegovem slogu (kako je 

vsebina predstavljena). Fani je hotela, da bi bil slog besedila prijazen in 

vzpodbuden. Se ti zdi, da ji je uspelo? Pojasni svoj odgovor, ki naj se podrobno 

nanaša na ureditev besedila, slog pisanja in slike ali drugo grafiko. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Če se hočeš zaščititi pred virusom gripe, je injekcija cepiva glede na obvestilo 

 
a) bolj učinkovita kot telovadba in zdrava prehrana, ampak bolj tvegana. 

b) dobra zamisel, ampak ni nadomestilo za telovadbo in zdravo prehrano. 

c) enako učinkovita kot telovadba in zdrava prehrana, in manj težavna. 

d) nekaj, o čemer ni vredno premišljevati, če veliko telovadiš in se zdravo prehranjuješ. 

 

4. V delu obvestila piše: 

KDO NAJ BI SE CEPIL? 
 
Vsi, ki bi se radi zaščitili pred virusom. 
 

 

Ko je Fani razposlala obvestilo, ji je sodelavec rekel, da bi morala izpustiti besede »Vsi, ki bi 
se radi zaščitili pred virusom«, ker zavajajo. 

Se strinjaš, da te besede zavajajo in bi jih morala izpustiti? Pojasni svoj odgovor. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Kateri od teh zaposlenih naj bi glede na obvestilo poiskal Fani? 

 
a) Stane iz skladišča, ki se noče cepiti, ker se raje zanese na svojo naravno odpornost. 

b) Julija iz prodajnega oddelka, ki jo zanima, ali je program za cepljenje obvezen. 

c) Alenka iz vložišča, ki bi se to zimo rada cepila, ampak bo čez dva meseca rodila. 

d) Miha iz računovodstva, ki bi se rad cepil, ampak bo na dopustu v tednu, ki se začne s 

17. majem. 
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PLAN INTERNATIONAL 

Rezultati programa PLAN International za finančno leto 1996 

Regija vzhodne in južne Afrike                   RAZISKAVA 
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Razpredelnica na prejšnji strani je del poročila, ki ga je objavil PLAN International, 
mednarodna dobrodelna organizacija. Prikazuje nekaj podatkov o PLAN-ovem delu v eni od 
regij, kjer deluje (vzhodna in južna Afrika). S pomočjo razpredelnice odgovori na spodnja 
vprašanja. 

1. Kaj kaže razpredelnica o stopnji dejavnosti PLAN Internationala v Etiopiji leta 1996 v 

primerjavi z drugimi državami regije? 

 
a) V Etiopiji je bila stopnja delovanja sorazmerno visoka. 

b) V Etiopiji je bila stopnja delovanja sorazmerno nizka. 

c) Bila je približno enaka kot v drugih državah regije. 

d) V kategoriji Bivališča je bila sorazmerno visoka, v drugih kategorijah pa nizka. 

 

2. Leta 1996 je bila Etiopija ena najrevnejših držav na svetu. 

Če upoštevamo to dejstvo in podatke v razpredelnici, kaj po tvojem mnenju pojasnjuje 
stopnjo dejavnosti PLAN Internationala v Etiopiji v primerjavi z dejavnostjo v drugih 
državah? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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AMANDA IN VOJVODINJA 

1. BESEDILO 

AMANDA IN VOJVODINJA 

Povzetek: Princ je neutolažljiv, odkar mu je umrla ljubljena Leocadia. Vojvodinja, prinčeva teta, 
je v trgovini Reseda Soeurs spoznala mlado prodajalko Amando, ki je osupljivo podobna 
Leocadii. Vojvodinja želi, da bi ji Amanda pomagala iztrgati princa iz žalostnih spominov. 

Razpotje v grajskem parku, okrogla klop 
okoli majhnega obeliska. Mrači se. 
 

AMANDA 
Še vedno ne razumem. Kaj lahko storim 
zanj, gospa? Ne morem verjeti, da ste 
sploh pomislili na kaj takega. In zakaj jaz? 
Niti posebno lepa nisem. In tudi če bi bila, 
le kdo se ima pravico takole vriniti med 
njega in njegove spomine? 
 

VOJVODINJA 
Nihče razen vas. 
 

AMANDA, iskreno presenečena 
Mene? 
 

VOJVODINJA 
Ljudje so tako neumni, otrok moj. Vidijo le 
parade, junaštva, odlikovanja … tako zelo, 
da vam tega sploh ne bi bilo treba praviti. 
Toda srce me še ni prevaralo. Ko sem vas 
prvič videla v trgovini Reseda Soeurs, sem 
skoraj kriknila. Za nekoga, ki ve več o njej 
kot navadni ljudje, ste izrezana Leocadia. 
Tišina. Večerne ptice so zamenjale 
popoldanske. Park je poln senc in 
ščebetanja. 
 

AMANDA, zelo nežno 
Ne morem, gospa, res ne. Ničesar nimam, 
nihče sem. In tista zaljubljenca … to je bila 
moja zagledanost, res ne vidite tega? 
Vstane. Dvigne svoj mali kovček, kot bi 
hotela oditi. 
 
VOJVODINJA, tudi nežno in zelo utrujeno 
Seveda, dragica. Opravičujem se.  
Tudi ona vstane, s težavo, kot starka. V 
večerni zrak se zareže zvonenje kolesnega 
zvonca. Zdrzne se. 
 
Poslušajte. On je! Pokažite se mu, 
naslonite se na obelisk, kjer jo je prvič videl.  

 Naj vas vidi, pa čeprav samo tokrat, naj vas 
pokliče, naj ga prevzame ta podobnost – ta 
zvijača, ki mu jo bom jutri priznala in zaradi 
katere me bo sovražil --, da bo pozabil na 
to mrtvo dekle, ki mi ga bo enega teh dni 
vzela, vem. (Prime jo pod roko.) Saj boste 
naredili to, kajne? Zelo ponižno vas prosim, 
mladenka. (Proseče jo pogleda in hitro 
doda:) Tako ga boste tudi vi videli. In … 
čutim, da sem spet zardela, ko vam to 
pravim … Življenje je noro! Že tretjič v 60 
letih sem zardela in drugič v desetih 
minutah – videli ga boste; in če bo morda 
(in zakaj ne on? Čeden je in očarljiv, pa tudi 
prvi ne bi bil …) … in če bo morda imel 
srečo, sebi in meni v veselje, da se bo za 
hip zagledal v vas …  
Znova se zasliši zvonec iz sence, toda 
tokrat je zelo blizu. 
 

AMANDA, zašepeta 
Kaj naj mu rečem? 
 

VOJVODINJA, jo zgrabi za roko 
Recite preprosto: »Oprostite, gospod, 
katera pot pelje do morja?« 
Skrije se globje v senco dreves. Ravno 
pravi čas. Pokaže se bleda postava: princ 
na kolesu, in se zapelje mimo druge blede 
postave – Amande od obelisku. Amanda 
zamrmra. 
 

AMANDA 
Oprostite, gospod… 
Princ se ustavi, sestopi s kolesa, si sname 
klobuk in jo pogleda. 
 

PRINC 
Da? 
 

AMANDA 
Katera pot pelje do morja? 
 

PRINC 
Druga levo, gospodična. 

Princ se žalostno in vljudno prikloni, 
sede nazaj na kolo in se odpelje. V 

 obraz ima zdaj v njegovih sanjah 
(Boječe vpraša:) Zadnji vlak je odpeljal, 
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daljavi se znova zasliši zvonec. 
Vojvodinja stopi iz sence, videti je 
utrujena in stara. 
 

AMANDA, nežno, čez nekaj časa 
Ni me prepoznal … 
 

VOJVODINJA 
Tema je bila. Poleg tega, kdove kakšen  

mlada dama. Kakorkoli že, bi ostali 
nocoj v gradu? 
 

AMANDA, s čudnim glasom 
Da, gospa. 
Čista tema je. Ženski in sence so postale 
eno; slišati je le še veter, ki šepeta 
visoko v krošnjah dreves v parku. 
 

ZAVESA 
 

Vir: Jean ANOUILH, Leocadia (End of svene II). Published by LA TABLE RONDE, 1984. 

 

2. BESEDILO 

DEFINICIJA NEKATERIH POKLICEV V GLEDALIŠČU 

Igralec: igra dramski lik na odru. 

Režiser: vodi in nadzira vse vidike igre. Postavlja igralce, določa njihov prihod na oder in 
odhod z njega, igralcem daje napotke pri igri in predlaga interpretacijo besedila. 

Krojači in šivilje: na podlagi modela naredijo kostume. 

Scenograf: oblikuje kulise: Modele kulis nato v delavnicah izdelajo v naravni velikosti. 

Rekviziter: njegova naloga je poiskati potrebne rekvizite. Med rekvizite sodi vse, kar se da 
premakniti: naslanjači, pisma, svetila, šopki cvetja itd. Kulise in kostumi niso rekviziti. 

Zvokovni mojster: skrbi za vse zvočne efekte, potrebne pri predstavi. Med predstavo 
upravlja zvok za mešalno mizo. 

Lučni mojster: skrbi za osvetlitev. Tudi lučni mojster je med predstavo za mešalno mizo. 
Osvetlitev je tako zahtevna in raznolika, da imajo dobro opremljena gledališča tudi do deset 
zaposlenih lučnih mojstrov. 

 

Na tej in prejšnji strani sta dve besedili. Prvo besedilo je odlomek iz igre Leocadia avtorja 
Jeana Anouilha, drugo besedilo pa je seznam nekaterih gledaliških poklicev in njihova 
definicija. Pri odgovarjanju na spodnja vprašanja si pomagaj s tema dvema besediloma. 

 

1. O čem pripoveduje odlomek iz gledališke igre? 

Vojvodinja si izmisli zvijačo zato, 

a) da bi jo princ pogosteje obiskal. 

b) da bi se princ končno poročil. 

c) da bi Amanda pomagala princu, da bi pozabil na svojo žalost. 

d) da bi Amanda prišla živet k njej na grad. 

 
 

2. V odlomku iz gledališke igre so poleg besedila za igralce zapisani tudi odrski napotki 

za igralce in gledališke mojstre. 

Kako te napotke prepoznamo v besedilu?  

__________________________________________________________________________ 
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3. V spodnji tabeli so našteti gledališki mojstri, udeleženi pri uprizoritvi zgornjega 

odlomka iz Leocadie. Izpolni tabelo, tako da v desni stolpec ob vsakem mojstru 

vpišeš njegovo nalogo pri oblikovanju prizorov, opisano v odrskih napotkih v prvem 

besedilu. Prvi primer je že narejen. 

 

odrski delavec odrski napotek 

scenograf Krožna klop okoli majhnega obeliska. 

rekviziter  

zvokovni mojster  

lučni mojster  

 

4. Režiser postavi igralce na oder. V prizoru s črko A označi Amando, z D pa vojvodinjo 

in pokaži, kje približno sta bili ob prinčevem prihodu. 

 

 

5. Proti koncu odlomka iz gledališke igre Amanda reče »Ni me prepoznal …« 

Kaj je mislila s tem? 

a) Princ ni pogledal Amande. 

b) Princ ni ugotovil, da je Amanda prodajalka. 

c) Princ se ni spomnil, da je Amando že srečal. 

d) Princ ni opazil, da je Amanda podobna Leocadii. 
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ČADSKO JEZERO 

Slika 1 prikazuje spreminjanje vodne ravni Čadskega jezera v Sahari na severu Afrike. 
Čadsko jezero je 20 000 let pr. n. št., v zadnji ledeni dobi, popolnoma izginilo. Približno 11 
000 let pr. n. št. se je spet pojavilo. Danes je raven jezera približno enaka kot je bila leta 
1000 n. št.  

 

Slika 2 prikazuje saharsko jamsko umetnost (stare risbe ali slike, ki so jih našli na zidovih 
jam) in spreminjanje živalskih vrst.1 
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S pomočjo podatkov o Čadskem jezeru na prejšnji strani odgovori na spodnja vprašanja. 

 

1. Koliko je danes globoko Čadsko jezero? 

 
a) Približno dva metra. 

b) Približno petnajst metrov. 

c) Približno petdeset metrov. 

d) Popolnoma je presahnilo. 

e) Ta podatek ni na voljo. 

 

2. Približno katerega leta se začenja graf na sliki 1? 

_______________________________________ 

3. Zakaj je avtor izbral začetek grafa na tej točki? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Slika 2 temelji na domnevi: 

 
a) da so živali jamske umetnosti obstajale na tem predelu v času, ko so bile narisane. 

b) da so bili umetniki, ki so narisali živali, zelo sposobni. 

c) da so umetniki, ki so narisali živali, lahko potovali daleč naokoli. 

d) da nihče ni poskušal udomačiti živali, ki so upodobljene v jamski umetnosti. 

 

5. Za to vprašanje moraš zbrati podatke iz slike 1 in slike 2. 

Nosorogi, povodni konji in zobri so izginili iz saharske jamske umetnosti. 

a) v začetku zadnje ledene dobe. 

b) sredi obdobja, ko je imelo Čadsko jezero najvišjo raven vode. 

c) potem, ko je raven vode Čadskega jezera padala več kot tisoč let. 

d) na začetku neprekinjenega suhega obdobja. 

 

 

 

 

 

 

Čas konca reševanja testa: _______ 

Hvala za tvoj čas in sodelovanje. 
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PRILOGA 2 

SHEMA KODIRANJA 

Posebna koda: 

KODA 99 

(ni odgovora) 

Uporabimo jo v primeru, ko učenec ni poskušal odgovoriti na 

vprašanje. Prazno mesto kodiramo s kodo 99. 

 

GRAFITI 

1. VPRAŠANJE Koda 1 Pravilen odgovor b). 

Koda 2 Odgovor a). 

Koda 3 Odgovor c). 

Koda 4 Odgovor d). 

2. VPRAŠANJE Koda 1 Odgovori, ki kažejo, da je učenec razumel, da je 

primerjala grafite z oglaševanjem IN/ALI da je 

oglaševanje zakonita oblika grafitov. Na primer: 

 Da bi pokazala, da je oglaševanje prav tako 

vsiljivo kot grafiti. 

 Ker ljudje menijo, da je oglaševanje tako grdo 

kot grafiti. 

 Oglaševanje je zakonita oblika grafitov. 

 Ne vprašajo za dovoljenje, ko postavijo 

reklame. 

 Ker so na videz oboji prijetni ali neprijetni.  

 Sklicuje se na oglaševanje, ker je v nasprotju z 

grafiti, dovoljeno. 

 Ker je oboje na zidovih. 

 Da bi videli, da so grafiti kljub vsemu zakoniti. 

Koda 2 Nejasni ali pomanjkljivi odgovori. 

 Tako bi rada poudarila bistvo. 

 To je njena strategija. 

 Zaščitni znaki družb. 

 Opisuje grafike. 

 Ker ljudje rišejo grafite čeznje. 

 Grafiti so vrsta oglaševanja. (So oblika.) 

3. VPRAŠANJE Koda 1 Odgovori, kjer učenec razlaga svoje stališče, tako da se 

sklicuje na vsebino enega ali obeh pisem. Lahko se 

sklicuje na glavno stališče (za ali proti) ali na 

podrobnost njenih utemeljitev. Tolmačenje mora biti 

prepričljivo. Razlaga ima lahko obliko obnove, ne sme 

pa biti v celoti prepisana. Na primer: 

 Strinjam se s Helgo. Grafiti so nezakoniti. 

 S Helgo, ker sem proti grafitom. 

 S Sonjo. Mislim, da je hinavsko kaznovati 

ustvarjalce grafitov in služiti s kopiranjem 

njihovega oblikovanja. 

 S Sonjo, ker ji ni vseeno za umetnost. 
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 Z obema. Slikanje po javnih zidovih je 

nezakonito, morali bi jim dati možnost slikati 

kje drugje. 

 S Helgo. Škoda je pokvariti ugled mladih za nič. 

 S Sonjo. Res se vzorci v trgovinah ponavljajo iz 

grafitov in so jih sprejeli ljudje, ki ne marajo 

grafitov. 

Koda 2 Učenec zagovarja svoje stališče samo z neposrednim 

navajanjem, odgovori so nejasni ali pomanjkljivi, kaže 

napačno razumevanje snovi. 

 Strinjam se s Helgo.  

 S Helgo, ker je dodala več podrobnosti. (Slog, 

ne vsebina.) 

 S Helgo, ker ji verjamem. 

 Z obema, ker razumem, zakaj Helga tako misli. 

Tudi Sonja ima prav. 

 S Helgo. Zakaj bi kvarili ugled mladih? 

 Bolj se strinjam s Helgo. Sonja ne ve, kaj misli.  

 S Helgo, ker meni, da so nekateri nadarjeni. 

(Napačno razumevanje Helginih utemeljitev.) 

4. VPRAŠANJE Koda 1 Odgovori, kjer se učenec pri razlagi mnenja sklicuje na 

slog ali obliko enega ali obeh pisem. Nanašati se morajo 

na merila, kot so slog pisanja, zgradba, utemeljitev, ton, 

uporabljena zvrst ali strategija za prepričevanje bralca. 

»Boljše utemeljitve« morajo biti podkrepljene. Na 

primer: 

 Helgino. Da ti misliti glede veliko reči in 

omenila je škodo za okolje, kar je po mojem zelo 

pomembno. 

 Helgino pismo je učinkovito, ker neposredno 

nagovori ustvarjalce grafitov. 

 Sonjino pismo se mi zdi pristransko. Boljše je 

Helgino. 

 Všeč mi je Helgino pismo, ker odločno izrazi 

mnenje. 

 Sonja je predložila močno utemeljitev, Helgino 

pismo pa je bolje sestavljeno. 

Koda 2 Odgovori, kjer učenec presoja v smislu strinjanja ali 

nestrinjanja s stališčem avtorice ali preprosto pove 

vsebino z drugimi besedami. Presoja brez ustrezne 

razlage. Odgovori, ki kažejo napačno razumevanje ali 

so nebistveni. Na primer: 

 Helgino. Strinjam se z njenimi besedami. 

 Helgino pismo je boljše. Grafiti so dragi. 

 Sonjino pismo je najboljše. 

 Sonjino pismo je lažje brati. 

 Helga ima boljše utemeljitve. 

 Helgino je boljše napisano. Postopno razvija 

problem in pride do sklepa. 
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GRIPA 

1. VPRAŠANJE Koda 1 Pravilen odgovor b). 

Koda 2 Odgovor a). 

Koda 3 Odgovor c). 

Koda 4 Odgovor d). 

2. VPRAŠANJE Koda 1 Odgovori, ki se pravilno nanašajo na besedilo IN kjer je 

slog povezan z namenom ter kažejo, da je učenec 

prepoznal namen avtorice, da bi bilo obvestilo prijazno. 

Odgovor se mora:  

Podrobno nanašati na eno izmed značilnosti (ureditev, 

slog pisanja, slike, druge grafike) IN/ALI 

pri oceni uporabi druge izraze poleg prijazno in 

vzpodbudno (zanimiv, lahko berljiv, jasen ni dovolj 

natančno). Na primer: 

 Ne, postavitev slike injekcije ni dobra ideja, to 

je videti strašljivo. 

 Ja, slike razdelijo besedilo, zato ga je lažje brati. 

 Stripovska slika virusa je prijazna. 

 Ne, risbe so otročje in nebistvene. (Ocene ene 

izmed značilnosti.) 

 Da, slog pisanja je sproščen in uraden. 

 Ja, slog je topel in vabljiv.  

 Besedila je preveč. Ljudem se ne ljubi brati. 

 Ne sili ljudi k cepljenju, jih pa vzpodbuja. 

 Ne, slog je zelo uraden. (Sporna, a prepričljiva 

uporaba svojega izraza za oceno.) 

Koda 2 Delno pravilen odgovor. Pravilno se nanaša na besedilo 

IN povezuje namen s podatki in vsebino (bolj kot s 

slogom) ter kažejo, da je učenec prepoznal avtoričin 

namen, da bi bilo besedilo »prijazno in vzpodbudno«. 

 Ne. Sporočilo o cepljenju ne mora biti prijazno 

in vzpodbudno. 

 Ja, uspelo ji je. Ponuja veliko možnosti in je 

pripravljena urediti čas za cepljenje proti gripi. 

Koda 3 Pomanjkljivi, nejasni odgovori, odgovori, ki kažejo 

napačno razumevanje ali so neprepričljivi ali 

nebistveni. 

 Ja, vsi bi se morali cepiti. (Nebistveno.) 

 Ne, risbe nimajo nič s sporočilom. (Napačno.) 

 Dobro je, ampak to je le eno mnenje. 

 Ja, samo dejstva navaja. 

 Ja, ker bi se moralo cepiti več ljudi. 

 Ja, ji je, ker nihče noče zboleti. Vsak hoče biti 

zdrav. (Nebistveno.) 

 Ja, zveni, da je to dobra ideja. 

 Ja, je prijazno in vzpodbudno. 

 Ne, ne učinkuje. 
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 Uspelo ji je, besedilo je jasno in berljivo. 

 Mislim, da ji je uspelo. Izbrala je risbe in 

napisala zanimivo besedilo. 

3. VPRAŠANJE Koda 1 Pravilen odgovor b). 

Koda 2 Odgovor a). 

Koda 3 Odgovor c). 

Koda 4 Odgovor d). 

4. VPRAŠANJE Koda 1 Odgovor, kjer učenec obravnava del besedila v zvezi z 

izrazom »zavaja« tako, da nakaže, da obstaja morebitno 

protislovje. (Kdo naj bi se cepil? … in protislovje Kdo 

se naj ne bi cepil?) Na primer: 

 Ja, ker bi bilo za nekatere ljudi cepljenje 

nevarno (nosečnice). 

 Ne, ker moraš prebrati samo še nekaj vrstic, da 

bi ugotovil, da se nekateri ljudje ne smejo cepiti. 

Na splošno pa si želi, da bi se cepili. 

 Ta vrstica namiguje, da bi se morali vsi cepiti, 

kar pa ni res. 

 Ja, deloma. Mogoče bi bilo bolje: »Vsi, ki bi se 

radi cepili in nimate naslednjih bolezenskih 

znakov ali bolezni.« 

 

ALI odgovor, kjer učenec obravnava del besedila, 

ampak ne v zvezi z izrazom zavaja. Na primer: 

 Morala bi jih izpustiti, saj cepljenje ne 

zagotavlja, da ne boš dobil gripe. 

 Ne strinjam se, čeprav zveni, da boš dobil gripo, 

če se ne cepiš. 

 Cepljenje ni popolna zaščita. 

 Naj jih izpusti, saj gripe ne dobijo vsi. 

Koda 2 Odgovori, kjer učenec obravnava ta del, a ne v zvezi z 

besedo zavaja. Odgovori, ki so pomanjkljivi ali nejasni. 

Odgovori, ki kažejo napačno razumevanje ali so 

neprepričljivi ali nebistveni. Na primer: 

 Dobro je, da je vnesla to izjavo, saj spodbuja 

ljudi.  

 Naj ostane, ker tako sporočilo pade v oči. 

 Mislim, da bi morala stavek izpustiti, ker se 

razume že samo po sebi, da se hočejo vsi zaščiti 

pred virusom. 

 Naj jih pusti noter, dobre so. 

 Namesto naslova bi morali dati še eno risbo. 

 Ja, ta stavek zavaja in lahko povzroči težave. 

 Morala bi jih zadržati zase, saj vsak zase odloča. 

(Ne gre za ukaz v besedilu.) 

5. VPRAŠANJE Koda 1 Pravilen odgovor d). 

Koda 2 Odgovor a). 

Koda 3 Odgovor b). 

Koda 4 Odgovor c). 
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PLAN INTERNATIONAL 

1. VPRAŠANJE Koda 1 Pravilen odgovor b). 

 Koda 2 Odgovor a). 

 Koda 3 Odgovor c). 

 Koda 4 Odgovor d). 

2. VPRAŠANJE Koda 1 Učenec pravilno odgovori in pojasnjuje stopnjo PLAN-

ove dejavnosti, tako da uporabi VSE podatke, ki so na 

voljo. Odgovor se mora ujemati z naslednjima 

podatkoma: PLAN-ovo nizko stopnjo dejavnosti v 

Etiopiji IN revščino Etiopije (podatek podan v uvodu). 

 Dobrodelne organizacije pogosto začnejo delo z 

usposabljanjem domačinov, zato bi rekel, da je 

PLAN leta 1996 ravno pričel delati v Etiopiji. 

 Usposabljanje javnih delavcev je edina vrste 

pomoči, ki jo lahko tam izvajajo. Mogoče tam 

ni šol in bolnišnic. 

 Mogoče z zdravili in ostalim pomagajo druge 

dobrodelne organizacije in PLAN meni, da se 

morajo naučiti, kako voditi državo. 

 Koda 2 Delno pravilen odgovor. Odgovori, kjer učenec 

pojasnjuje stopnjo PLAN-ovega dela tako, da uporabi 

VEČINO podatkov, ki so na voljo. Odgovor se mora 

ujemati z obema naslednjima podatkoma: PLAN-ovo 

nizko stopnjo dejavnosti v Etiopiji IN revščino Etiopije 

(podatek podan v uvodu). 

 Mogoče je tam težko pomagati, ker so zadeve 

neurejene. 

 Mogoče tam poteka vojna in bi bilo težko 

pomagati. 

 Če v Etiopiji pomagajo druge organizacije, ima 

PLAN manj dela. 

 Mogoče imajo Etiopijci določeno kulturo, 

zaradi katere težko sodelujejo s tujci. 

 PLAN International mogoče nima dovolj 

podpore in denarja za vse države v stiski. 

 Koda 3 Učenec je navedel netočen ali pomanjkljiv odgovor, 

odgovor, ki ni bistven. Učenec ne upošteva dejstva, da 

je Etiopija sorazmerno ravna država. Na primer: 

 PLAN naredi v Etiopiji zelo malo. 

 PLAN daje vsaki državi enako. 

 Etiopiji bi morali dati več. 

 Samo javne delavce usposabljajo. Očitno ne 

delajo nič za zdravje in izobrazbo tamkajšnjih 

prebivalcev. 

 Etiopija ne potrebuje PLAN-ove pomoči toliko 

kot druge države. (V uvodu piše o revščini 

Etiopije.) 
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 Etiopija ni tako revna in ne potrebuje PLAN-ove 

pomoči. 

 Mogoče Etiopija bolj potrebuje pomoč za vodje 

skupnosti kot druge države. 

 

 

AMANDA IN VOJVODINJA 

1. VPRAŠANJE Koda 1 Pravilen odgovor c). 

Koda 2 Odgovor a). 

Koda 3 Odgovor b). 

Koda 4 Odgovor d). 

2. VPRAŠANJE Koda 1 Učenec omeni, da je to besedilo ležeče/v kurzivi/italik. 

Pravilen odgovor je tudi netehničen opis. Učenec lahko 

poleg kurizve omeni tudi oklepaj. Na primer: 

 (So v) kurzivi/italiku. 

 Napisani so ležeče. 

 Takole: [Posnema ležeče črke]. 

 Pisane črke. 

 Pisava ležeče in uporaba oklepajev. 

 Zapisane so z ožjo pisavo. 

Koda 2 Pomanjkljiv ali nejasen odgovor ali odgovori, ki kažejo 

napačno razumevanje. Na primer:  

 Odrski napotki so v oklepajih. 

 Napisani so v drugačnem slogu. 

 Drugačne črke. 

 Krepko/bold. 

 Majhne črke. 

 S pomočjo režiserja. 

3. VPRAŠANJE Koda 1 Učenec omeni kovček ali kolo.  

IN omeni ptičje petje ali večerne ptice ali ščebetanje ali 

zvonec na kolesu ali veter ali tišino. 

IN postavo ali bledo postavo ali temo ali večer. 

Koda 2 Drugi odgovori. 

4. VPRAŠANJE Koda 1 A nekje ob obelisku in D za drevesi ali ob njih. 

Koda 2 Drugi odgovori. 

5. VPRAŠANJE Koda 1 Pravilen odgovor d). 

Koda 2 Odgovor a). 

Koda 3 Odgovor b). 

Koda 4 Odgovor c). 
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ČADSKO JEZERO 

1. VPRAŠANJE Koda 1 Pravilen odgovor a). 

Koda 2 Odgovor b). 

Koda 3 Odgovor c). 

Koda 4 Odgovor d). 

Koda 5 Odgovor e). 

2. VPRAŠANJE Koda1 Odgovori, ki navajajo 11.000 let pr. n. št. ali približek 

od 10.500 do 12.000, kar kaže, da je učenec pravilno 

interpretiral diagram. 

Koda 2 Drugi odgovori, vključno s puščico, ki kaže na začetek 

grafa. 

3. VPRAŠANJE Koda 1 Odgovori, ki kažejo na ponovno pojavljanje jezera. Na 

primer: 

 Čadsko jezero se je ponovno pojavilo 11.000 let 

pr. n. št., potem ko je popolnoma izginilo 

približno 20.000 let pr. n. št. 

 Jezero je v ledeni dobi izginilo in se ponovno 

pojavilo približno v tem času. 

 Takrat se je spet pojavilo. 

 Takrat se je jezero spet pojavilo, potem ko ga 

9000 let ni bilo. 

 Koda 2 Drugi odgovori. Na primer: 

 Takrat so se začele pojavljati živali. 

 Ker so 11.000 let pr. n. št. ljudje začeli ustvarjati 

jamsko umetnost. 

 Ker je takrat jezero presahnilo. 

 Ker je bil to prvi premik na grafu. 

 Ker se takrat jezero prvič pojavi. 

 Ker za prej nimajo podatkov. 

4. VPRAŠANJE Koda 1 Pravilen odgovor a). 

Koda 2 Odgovor b). 

Koda 3 Odgovor c). 

Koda 4 Odgovor d). 

5. VPRAŠANJE Koda 1 Pravilen odgovor c). 

Koda 2 Odgovor a). 

Koda 3 Odgovor b). 

Koda 4 Odgovor d). 

 


