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IZVLEČEK 

Komunikacijski pouk je ključni del učne ure pri vseh predmetih; tudi sodobno načrtovanje 

in poučevanje književnega pouka temelji na tem pristopu, pri katerem sta v središču 

književno besedilo in učenec. Pri pouku književnosti komunikacijski pouk poteka po fazah 

od uvodne motivacije do poglabljanja doživetij in novih nalog. V magistrskem delu smo se 

osredinili na dejavnosti po branju književnega besedila, poudarek je na vprašanjih, ki jih 

učitelj zastavlja učencem po branju književnega besedila. Pomembno je dajati poudarek 

predvsem problemskim vprašanjem oziroma vprašanjem višje ravni, veliko raziskav, tudi 

naša, pa kaže, da še vedno močno prevladujejo vprašanja nižje ravni. Pri zastavljanju 

vprašanj ni tako pomembno število vprašanj, ampak je treba poskrbeti predvsem za 

ustreznost oziroma kakovost zastavljenih vprašanj. Kakovostno zastavljena vprašanja so 

učencem izziv, da sami z razmišljanjem pridejo do odgovora in da se v njih aktivirajo višji 

miselni procesi. Izsledki raziskave nam ponujajo vpogled v trenutno stanje zastavljanja 

vprašanj pri razrednih učiteljih, hkrati pa razrednim učiteljem lahko predstavljajo pomoč 

pri zastavljanju vprašanj na različnih ravneh pri obravnavi književnega dela. V empiričnem 

delu smo z vprašanji učiteljic in s kratkim vprašalnikom ugotovili, da danes učitelji 

zastavljajo vprašanja pretežno na nižji ravni (raven znanja, razumevanja in uporabe). 

Zaslediti je bilo tudi nekaj vprašanj višje ravni, vendar je bil to le majhen del. Ugotovili 

smo tudi, da se učitelji zavedajo pomena in pomembnosti zastavljanja vprašanj, saj se na 

pogovor o besedilu pripravijo, si zapišejo vprašanja, preberejo besedilo, razmislijo o 

vsebini, uvodni motivaciji, sporočilu itd., vendar to še vedno ni dovolj. Večji poudarek bi 

moral biti na razmišljanju učencev in ne samo na obnovitvi besedila z vprašanji na ravni 

znanja.  

Ključne besede: književni pouk, vprašanja, razredni učitelj, Bloomova klasifikacija, 

branje, učenci, pogovor po branju. 

 





 

ABSTRACT 

Communication class is the key part of learning lesson in all school objects; modern 

planning and teaching of literary class is based on this approach, which puts the pupil and 

the literary text in the centre. Communication class in literature is lectured in stages, from 

initial motivation to deepening of experience to new tasks. In my master's thesis, I put in 

front the activities after reading some literature, centring the questions the teacher is asking 

pupils after reading the text. It is important to put in front problematical questions and 

higher-level questions, but many researches reveal that lower level questions are still 

prevailing. Number of questions is not so important, it is necessary to take care of 

compliance and quality of questions. Well-formed questions are challenge to the pupils, 

they use their knowledge and thinking to get the answer and by doing that, they are 

activating the higher learning/thinking processes. Findings of research will offer us insight 

in current condition of asking of questions at class teachers, at the same time they will be 

presenting base for devising of model, that will help class teachers at asking of questions 

on different levels at treatment of literary part. We found out with questions of teachers 

and short questionnaires in empirical part, that teachers were asking questions mostly on 

lower level (level of knowledge, understanding and use) today. We came across some 

higher-level questions; however, it was just a small part. We also found out, that teachers 

were aware of meaning and importance of this, that they get ready for the conversation on 

a text, they write down questions, they read through a text, they think about content, initial 

motivation, message etc., however this anyhow isn't enough yet. Larger emphasis would 

have to be on thinking of pupils, not only restorations of the text with questions on level of 

knowledge. 

Key words: literary class, questions, the class teacher, Bloom's classification, reading, 

pupils, the conversation after reading. 
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1 UVOD  

Komunikacija je vedno del socialnega učenja. M. Skalar (1990) navaja, da ljudje tako v 

vsakdanjem življenju kot tudi pri drugih opravilih (npr. med poukom v šoli) ne moremo, da 

ne bi komunicirali. Šola je le eno od komunikacijskih področij. Saksida (2008) poudarja, 

da v današnjem svetu medsebojna komunikacija med poukom poteka med učenci in 

učiteljem, med učenci samimi ter med učenci in predmetom obravnave (v našem primeru z 

umetnostnim besedilom). Vsak udeleženec v pogovoru vpliva na druge s svojimi 

značilnostmi razmišljanja, govora, čustvovanja, s svojim znanjem in s spretnostmi.  

V magistrskem delu bomo osredinjeni na književni pouk, in sicer na del, ki poteka po 

branju besedila, ko učitelj postavlja učencem vprašanja. Učitelj mora dobro in učinkovito 

organizirati ter načrtovati književni pouk. Po besedah M. Grosman (2004) mora učitelj za 

pouk načrtovati aktivno šolsko interpretacijo, branje besedila, vprašanja, spodbujanje 

vrednotenja, razmišljanja, doživljanja in razumevanja. Učence lahko poučuje o 

književnosti, ne more pa jih učiti in jim dati navodil, kako naj mislijo, čutijo, doživljajo in 

razmišljajo. Pri razmišljanju, razumevanju, izražanju je učiteljeva naloga le, da učence 

spodbuja in jih pohvali.   

M. Skalar (1990) izpostavi količino učiteljevega govora in število postavljenih vprašanj kot 

največji težavi v komunikaciji današnjega sveta. Pogovor, ki poteka med učiteljem in 

učenci, je bolj nagnjen k monologu, saj učitelj med poukom občutno preveč govori in 

učencem ne dopušča, da izrazijo svoje misli, občutja ter doživetja po branju besedila. 

Po branju književnega besedila je bistveno preveriti razumevanje prebranega. Kot je 

zapisala M. Grosman (2004), to navadno preveri učitelj z zastavljanjem vprašanj, vendar je 

ključno, da imajo možnost vprašati karkoli o besedilu tudi učenci. Tako učitelj ve, da jih 

besedilo zanima in želijo izvedeti določene informacije, da si lahko izdelajo končen pogled 

na besedilo. Če bi se učitelji zavedali, da mora biti rdeča nit pogovora po branju besedila 

predvsem učenčevo doživetje, in bi to spodbujali, bi lahko bil pouk književnosti za učence 

učinkovitejši in tudi bolj zabaven ter zanimiv. Najbolj primerno vprašanje, ki ga učitelj 

lahko uporabi takoj po branju besedila, je: Ali vam je bilo besedilo všeč ali ne? Takšna 

vprašanja so pomembna, saj učenec tako s pozitivnim kot negativnim odgovorom izrazi 

svoje doživetje. Poleg tega je učenčev odgovor pomemben za nadaljevanje pogovora. Med 

pogovorom mora učitelj paziti, da ne zastavi preveč vprašanj, saj se lahko zgodi, da 
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vprašanja niso dovolj kakovostna, da bi lahko z njimi dosegel cilje, ki si jih je zadal v 

pripravi na učno uro. 

V nadaljevanju predstavljena teoretična spoznanja o mladinski književnosti, dejavnostih 

pri obravnavi književnega dela, komunikacijskem pouku in o njegovih fazah, o šolski 

interpretaciji besedila s poudarkom na vprašanjih pri pouku in klasifikacijah (v ospredju je 

Bloomova klasifikacija) so bila osnova za empirični del. Bistvo in namen magistrskega 

dela je ugotoviti dejansko stanje v praksi: kakšna vprašanja in na kateri ravni Bloomove 

klasifikacije jih razredni učitelji zastavljajo. Torej nas zanima, koliko si učitelji 

prizadevajo, da zastavljajo tudi vprašanja višje ravni, ki pripomorejo k samostojnejšemu 

razmišljanju učencev in h kritičnemu razmišljanju o besedilu. Ugotoviti želimo, kolikšen je 

delež zastavljenih vprašanj nižje in kolikšen višje ravni.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 MLADINSKA KNJIŽEVNOST 

M. Mileva Blažić in B. Krakar Vogel (2013) izpostavita dve temeljni področji pouka 

slovenščine kot maternega jezika v javnem šolskem sistemu, pouk književnosti in 

jezikovni pouk. Pouk književnosti je v prenovljenem učnem načrtu (Program osnovna šola. 

Slovenščina. Učni načrt, 2011) tako kot jezikovni pouk zasnovan v okviru štirih 

sporazumevalnih zmožnosti – branja, poslušanja, govorjenja in pisanja. Temeljni cilj 

književnega pouka je, da učenci razvijajo recepcijsko zmožnost s poslušanjem in branjem 

oziroma gledanjem umetnostnih besedil in pisanjem ali govorjenjem o njih. V učnem 

načrtu za slovenščino je navedeno, da pouk književnosti temelji na komunikaciji. V 

središču branja sta književno besedilo in učenec, učiteljeva naloga je spodbujanje 

razumevanja besedila in učenčevega obzorja pričakovanja.  

M. Mileva Blažić in B. Krakar Vogel (2013) za glavni cilj književnega pouka navajata 

spodbujanje dejavnega učenčevega stika z literaturo. Uresničevanje tega cilja se doseže z 

branjem umetnostnih besedil in z dejavnostmi, pri katerih prevladujeta interpretacija ter 

komunikacija. V širšem smislu se tak pouk književnosti imenuje komunikacijski, saj gre za 

komunikacijo med tremi dejavniki: učencem, učiteljem in književnostjo.  

Saksida (1994) navaja, da je pojem mladinska književnost kot besedna zveza sestavljen iz 

dveh delov, iz prilastka mladinska in iz jedra književnost, ki nakazujeta na to, da gre za 

književnost posebnega tipa. Njena poglavitna posebnost je specifičen bralec, saj se 

prilastek mladinska nanaša na dimenzijo bralca. Poleg tega predstavi mladinsko 

književnost kot podtip književnosti. Njen integralni del se od nemladinske književnosti loči 

po obstoju, bistvu in zgradbi ter je namenjena bralcu do 18. leta starosti.  

M. Mileva Blažić (2011) v svojem delu predstavi mladinsko književnost kot nadpomenko 

za dve področji. Prvo je področje ustvarjanja za otroke in mladostnike (do 18. leta), 

medtem ko v drugo področje spada književnost, ki je bila prvotno napisana za odrasle, a je 

sčasoma postala primerna za mlade bralce.  

Tudi C. Leland, M. Lewison in Harste (2013) v svojem delu obravnavajo mladinsko 

literaturo, ki je obravnavana v celotnem učnem načrtu, od poučevanja branja do 

poučevanja ostalih vsebin. Verjamejo, da je temeljni del učiteljev, ki poučujejo 
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književnost, prav užitek in da je njihovo delo, naučiti učence brati. Del tega užitka pri 

poučevanju pride na plan, ko se povežemo z besedilom – pogovor o stvareh, ki so nam bile 

všeč ali ne, in pogovor o povezavah med dogodki iz besedila ter dogodki iz vsakdanjega 

življenja. Navajajo tudi, da je mladinska književnost zelo pomemben del učenja doma in v 

šoli. Naloga mladinske književnosti je, da učenci izkusijo branje kot nekaj močnega in 

pomembnega, kar bodo hoteli početi vsak dan, tako v šoli kot tudi v prostem času oziroma 

doma. Književnost se z leti spreminja in današnji otroci književnost spoznavajo na 

drugačen način, kot so jo njihovi starši ali stari starši. Danes se ne postane del književnosti, 

če se z besedilom ne povežemo, ga ne občutimo in ga ne doživimo. Avtorji navajajo, da je 

pomembno oblikovati bralca, ki zna besedilo obnoviti in se z njim povezati, ga doživeti, 

vrednotiti in razumeti.  

2.2 DIDAKTIKA MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI 

V veliko družino specialnih didaktik spada tudi didaktika književnosti. M. Kordigel 

Aberšek (2008) navaja, da je bistvo specialnih didaktik v tem, da iščejo odgovore na 

vprašanja, kako učiti določen predmet, kako opismenjevati, kako naučiti otroke bralnih 

zmožnosti itd. Didaktika književnosti je veda o pouku književnosti. B. Krakar Vogel 

(2004) poudari, da se didaktika književnosti ukvarja s poučevanjem vsebin, ciljev, metod 

in vprašanj v vzgojno-izobraževalnem procesu. Gre za interdisciplinarno vedo, saj pri 

poučevanju in raziskovanju izhaja iz različnih ved. Prav tako kot ostale vede se tudi ta deli 

na več podtipov.  

Ker se v magistrskem delu osredotočamo na prvo in drugo triletje devetletne osnovne šole, 

se bomo osredinili na definiranje in opredelitev didaktike mladinske književnosti, ki je 

pomemben podtip didaktike književnosti.  

Zastavlja se vprašanje, ali je didaktika mladinske književnosti del didaktike književnosti ali 

obstaja kot samostojna specialna didaktika. M. Kordigel Aberšek (2008) predstavi, da se 

tako didaktika književnosti kot tudi didaktika mladinske književnosti ukvarjata z 

vprašanjem, kako učitelje naučiti razvijati zmožnost razumevanja, opazovanja in 

vrednotenja književnosti. To je skupna točka, ki ju povezuje, če pa pogledamo natančneje, 

sta si omenjeni didaktiki močno različni in samosvoji. Področja, na katerih se razlikujeta, 

so: predmet, naslovnik, tudi učenci se razlikujejo, prav tako cilji in metode. Didaktika 

mladinske književnosti je torej predstavljena kot podtip didaktike književnosti.  
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Po besedah M. Kordigel Aberšek (2008) je definirana: 

 s posebnim tipom literarnega besedila, ki ima sicer zakonitosti književnosti, a tvori 

poseben podtip, ki ga opisuje literarna teorija mladinske književnosti; 

 z bralcem, čigar osebnostni razvoj še ni do konca zaključen; 

 s posebno recepcijsko situacijo, ki pomeni še ne popolnoma usvojene bralne 

tehnike.  

2.2.1 Pouk književnosti – dejavnosti pri obravnavi književnega dela 

Učenec kot glavni del komunikacijskega književnega pouka besedilo nadgrajuje. Po 

besedah Sakside (2008) črpa iz lastnih predstav in s svojo domišljijo poskuša oživiti mrtve 

črke na papirju. Pri tem uporablja svoje izkušnje iz realnosti, iz sveta filma, medijev in iz 

že prebranih književnih besedil. Tako kot se učenci med seboj razlikujejo, se razlikuje tudi 

njihovo razumevanje književnih besedil, ki je pri vsakem bralcu enkratno.  

Ker je pri pouku književnosti v ospredju sporazumevalna zmožnost branja, bomo v 

nadaljevanju predstavili bralne učne strategije, ki so za razvijanje uspešnega branja še kako 

pomembne. Učenci lahko prek različnih dejavnosti razvijajo svoje bralne sposobnosti. Te 

dejavnosti lahko učitelj načrtuje za čez celotno učno uro. Dejavnosti lahko izvede pred, 

med ali po branju književnega besedila. V magistrskem delu bomo dali poudarek predvsem 

dejavnostim oziroma strategijam po branju besedila, torej nas bo zanimalo, kakšna 

vprašanja zastavlja učitelj, kako poteka pogovor itd., saj je to glavni namen dela.  

Kot pogost kriterij za delitev bralnih strategij S. Pečjak in A. Gradišar (2012) opredelita 

časovni kriterij. Ta predstavlja, v katerem delu učne ure se uporablja posamezno strategijo. 

Strategije, ki jih poznamo glede na časovni kriterij, so strategija pred branjem, med 

branjem in po branju besedila.  

2.2.1.1 Dejavnosti pred branjem besedila 

Po Saksidi (2008) so strategije pred branjem besedila tiste, ki izhajajo iz literarnoestetskih 

in stvarnih doživetij, povezanih s književnim besedilom, vrsto, zvrstjo ali avtorjem. Gre za 

načrtovanje pouka književnosti, pri čemer se preverijo bralčeva pričakovanja, predznanje 

in značilnosti gradiva, ki se ga mora učenec naučiti. 
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Pomembno je, da se učitelj vpraša, kaj učenci o dani tematiki že vedo, kakšne so njihove 

izkušnje, kako razmišljajo in doživljajo tematiko. Prav tako M. Valenčič Zuljan (2003) 

poudari, da mora učitelj upoštevati in ugotoviti, kako bo spoznanja in izkušnje učencev 

upošteval ter jih usmerjal v nadgradnjo in preoblikovanje znanja.  

S Pečjak in A. Gradišar (2012) izpostavita, da cilje te strategije dosegamo z različnimi 

dejavnostmi, in sicer s pogovorom, s postavljanjem vprašanj, z odgovarjanjem na 

vprašanja, z razlago novih in težjih besed oziroma pojmov itd. Poleg naštetega Saksida 

(2008) v ospredje postavi tudi motivacijske naloge, ki so bistvenega pomena, 

napovedovanje zgodbe in razlaganje naslova. Vse te naloge oziroma dejavnosti spodbujajo 

bralčeva pričakovanja o zgodbi, ki jo bo še prebral. Smiselno je tudi, da učitelj pove in 

predstavi svojo bralno izkušnjo, spomine na branje, doživljanja ob branju itd. 

2.2.1.2 Dejavnosti med branjem besedila 

Učence je treba na branje besedila pripraviti, jih motivirati in spodbuditi. S. Pečjak in A. 

Gradišar (2012) sta v svojem delu zapisali, da če želimo, da bo učenec aktivno bral 

besedilo, ga moramo z različnimi strategijami motivirati in spodbuditi. Tako lahko bralec 

stopi v stik z besedilom in prebrano tudi razume. Namen strategij med branjem je, da 

učenec prilagodi svojo hitrost branja bralnemu cilju in zahtevnosti književnega besedila.  

Strategije med branjem književnega besedila so po besedah Sakside (2008) povezane z 

vsebinskimi bralnimi strategijami. Bralec ob branju oziroma na podlagi svojih bralnih 

izkušenj in zmožnosti oblikuje književno besedilo z naslednjimi strategijami: literarna 

oseba, prestavljanje, tema, zgodba, perspektiva in struktura. Naštete strategije so tesno 

povezane z razvijanjem razumevanja, zaznavanja in tudi že z vrednotenjem književnega 

besedila.   

Kot pomemben del strategij med branjem A. Žbogar (2013) izpostavi razumevanje 

besedila, ki bralcu omogoča, da razume povezanost posameznih dogodkov v besedilu. 

Učitelja zanima, ali učenec med branjem razume, kaj bere, in kako informacije predeluje. 

M. Grosman (2003) poudari, da naj učitelj učence opozori, naj si med branjem v besedilu 

označijo neznane besede, ki jih bo razjasnil po branju besedila. Saksida (2008) poudarja, 

da se bralčevo srečevanje z besedilnim svetom začne, ko naslovnik pripravi ustrezno 

miselno shemo za sprejemanje besedila.  
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2.2.1.3 Dejavnosti po branju besedila 

Strategijam pred in med branjem besedila se pridružujejo strategije po branju, ki jih bomo 

v magistrskem delu predstavili podrobneje, saj so bistvo dela ravno pogovor, vprašanja in 

dejavnosti po branju književnega besedila. V tem delu, ko se učenci že seznanijo in 

spoznajo z besedilom, je njihova naloga, da sodelujejo v pogovoru, odgovarjajo na 

učiteljeva vprašanja o razumevanju besedila ter da sami postavljajo vprašanja. 

C. Leland, M. Lewison in Harste (2013) razumejo komunikacijo po branju kot tako močno 

in uporabno za uživanje v besedilu in nadgrajevanje razumevanja, da je vredna potrebnega 

dodatnega časa in truda. Pogovor o besedilu lahko poteka po branju besedila. Preprosto 

učiteljevo vprašanje na začetku pogovora: O čem si razmišljal, ko si bral to besedilo?, 

običajno vodi v učinkovit pogovor. Učenci razmišljajo in se osebno povežejo z besedilom 

ter primerjajo dogodke iz besedila s podobnimi dogodki iz vsakdanjega življenja. S 

pozitivnim ali negativnim odgovorom na omenjeno vprašanje učenec že izrazi svoja 

doživetja in razmišljanje. Učenčev odgovor je zelo pomemben za nadaljevanje pogovora.  

S. Pečjak in A. Gradišar (2012) pišeta tudi o tem, da poskušamo s strategijami in s 

pogovorom po branju ugotoviti, katero stopnjo razumevanja in zapomnitve prebranega 

besedila so učenci dosegli. Te dejavnosti po branju književnega besedila služijo temu, da 

uredimo prebrano besedilo v tako obliko, ki olajša zapomnitev in razumevanje prebranega.  

S. Pečjak in A. Gradišar (2012) sta povzeli delitev strategij po branju po Duffy in L. 

Roehler:  

– evalvacijske, s katerimi si bralec pomaga s kritičnim branjem presoditi avtorjevo 

sporočilo; 

– organizacijske, s katerimi si bralec pomaga pri preoblikovanju ali organizaciji 

pomena besedila (povzemanje besedila, določanje bistva itd.). 

Saksida (2008) strategije po branju opredeljuje kot tiste, s katerimi urejamo vtise o 

besedilu in vrednotimo sporočilnost celotnega besedila. Usmerjene so v bralčeva 

pričakovanja, s katerimi se sooča, in v besedilni svet, ki je v bralčevi zavesti nastajal med 

branjem. Po besedah M. Kerndl (2016) gre za zmožnost vrednotenja in interpretacije 

besedila na podlagi celovitega odziva. Učenec v tej fazi veliko razmišlja tudi o lastnem 

branju in o njegovem poteku.  
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S. Pečjak in A. Gradišar (2012) menita, da so strategije po branju učencu v pomoč, da 

besedilo, ki ga je prebral, uredi tako, da ga bo lahko uporabil v skladu s cilji učne ure. 

Pomembno je, da bralec med branjem sledi vsebini in jo razume, vendar je to za aktivno 

uporabo znanja premalo. Najpomembnejši del je razumevanje, ki se dogaja šele po branju 

besedila.  

Učenci morajo biti med branjem besedila zbrani, da vsebino razumejo in da se poskušajo 

vanj vživeti. Saksida (2008) poudarja, da po branju vedno sledi kratek premor, da si bralec 

lahko uredi svoja doživetja ob branju. Čeprav ta faza traja le nekaj sekund, je zelo 

pomembna, saj spontanega otroškega odziva ne smemo takoj prekiniti z analizo besedila. 

Otroci potrebujejo nekaj trenutkov, da uredijo svoje misli in so pripravljeni o besedilu 

govoriti z ostalimi. Glavna faza po branju besedila je nedvomno pogovor o besedilu. 

Učenci v pogovoru opazijo prvine besedila, ki so jih spregledali, in tako razvijajo bralne 

strategije. V učbenikih in berilih je veliko nalog, vprašanj o razumevanju in vrednotenju 

besedila, vendar to ni dovolj. Učitelj vprašanja in naloge samostojno izbira in jih 

dopolnjuje s svojimi predlogi. Pogovoru praviloma sledi ponovno branje ali poslušanje 

besedila, saj lahko le tako učenci besedilo doživijo še globje, ugotovijo, na kaj niso bili 

pozorni, ipd. Po drugem branju sledi sklepna faza obravnave besedila, ki je poglabljanje 

literarnoestetskega doživetja. Učitelj v tej fazi učencem zastavi ustvarjalne in poustvarjalne 

nove naloge.  

S. Pečjak in A. Gradišar (2012) navajata nekatere pogostejše strategije oziroma dejavnosti 

po branju, in sicer: 

 vprašanja po branju so namenjena predvsem evalvaciji avtorjevih sporočil, 

povezovanju novih informacij in podatkov z učenčevim predznanjem ter 

povezovanju delov in vsebine v neko celoto; 

 določanje in iskanje bistvenih podrobnosti in informacij: gre za usmerjanje učenca 

k določanju pomembnih informacij, organiziranju in iskanju bistvenih podrobnosti, 

h kritičnemu branju itd.; 

 grafične ponazoritve so prikazane z grafičnimi oblikami in prikazujejo glavne 

podrobnosti in odnose z glavno mislijo; 

 določanje bistva: pomembno je, da vemo, da bistvo ni le ena beseda, ampak je to 

misel ali ideja, zapisana najmanj v eni povedi; 
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 določanje pomembnih podrobnosti: besedila so sestavljena iz skupka specifičnih in 

podrobnih informacij, vendar so nekatere informacije pomembnejše od drugih. 

Podrobne informacije v besedilu opisujejo, pojasnjujejo ali podpirajo misel.  

2.2.2 Komunikacija pri pouku književnosti 

Če primerjamo tradicionalni pouk s sodobnim, se je najbolj spremenila vloga učenca. Kot 

navaja Saksida (2008), ima pri tradicionalnem pouku književnosti glavno vlogo učitelj, ki 

komunicira z besedilom in učencem razlaga. Učenci v takšni situaciji nimajo glavne vloge 

in se ne urijo v sestavljanju pomena besedila. Tak način pouka je bil značilen za šolo v 

preteklosti, ko je imel učitelj glavno in vodilno vlogo med poukom. Učenec je bil le 

seznanjen in soočen z veliko množico besedil. Njegova naloga je bila spremljati in 

sprejemati učiteljevo razlago ter obnavljati in brati zastarela, problematična besedila. Na 

drugi strani pa je sodoben pouk književnosti, ki temelji na komunikacijskem pouku, pri 

katerem komunikacija v večjem obsegu poteka med bralcem in besedilom ter med bralci 

samimi, vendar tudi učitelj pride v ospredje v primeru pogovora o razumevanju besedila, 

pri zastavljanju vprašanj ter pri odgovarjanju na bralčeva vprašanja. Danes pri pouku ni 

dovolj, da besedilo le preberemo, moramo se o njem pogovoriti, ga ovrednotiti. Književni 

pouk ni samo nabor in sklop besedil, iz katerih se lahko kaj naučimo, ampak je rezultat 

interakcije med bralcem in besedilom.  

A. Tomić (1990) v svojem delu predstavi, da današnja sodobna družba postaja vse bolj 

demokratična ali komunikativna, zato zahteva, da človek postane homo communikator in 

ne samo homo educandus, saj je danes v ospredju poučevanja komunikacija med učenci in 

učiteljem ter ne več toliko samo glavna vloga učitelja, ki je poučevati in podajati učno 

snov. Danes so učenci veliko več vpleteni v pouk in poučevanje, saj so v ospredju tudi 

njihovo mnenje, razmišljanje in predvsem samostojno delo. Šoli se zato nalaga, da razvije 

učenčeve spretnosti za medsebojno komunikacijo, in sicer tako, da se uveljavljajo 

demokratične oblike komunikacije pri delu z učenci.  

C. Peklaj in S. Pečjak (2015) za uspešno vzpostavljanje in vodenje odnosov med učiteljem 

in učenci izpostavita pomembnost učiteljevih komunikacijskih spretnosti, ki zajemajo tako 

besedno kot tudi nebesedno komunikacijo. V nekaterih primerih je nebesedna 

komunikacija še pomembnejša in močno vpliva na to, kako učenci razumejo sporočila 

učitelja.  
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2.2.2.1 Komunikacijski pouk književnosti 

Komunikacijski pouk je temeljni del sodobnega književnega pouka in poteka po fazah od 

uvodne motivacije do novih nalog. Vse faze bodo v nadaljevanju podrobneje predstavljene. 

Pri sodobnem načrtovanju književnosti je treba upoštevati recepcijsko načelo, torej bralca 

oziroma učenca ter njegov čustveni in predstavni svet. Ena od novosti komunikacijskega 

pouka pri književnosti je dialoškost, kar v svojem delu poudarja A. Žbogar (2013). V tem 

primeru govorimo o ustvarjalnem dialogu, ki nastaja med bralcem in književnim 

besedilom, med bralci samimi ter med bralcem in učiteljem.  

A. Tomić (1990) navaja, da se posebno pri metodi pogovora kažeta učiteljeva poklicna 

kompetentnost in usposobljenost. Kot večina avtorjev tudi ona izpostavi, da ima pogovor 

povezovalno vlogo in običajno zahteva štiripolarno interakcijo med učencem, učiteljem, 

sošolci in predmetom pogovora. Pri pouku pogovor pomeni rdečo nit dogajanja, zato je za 

učitelja in učence razgovorna metoda najzahtevnejša.  

A. Žbogar (2013) navaja, da je pri gradnji lastnega domišljijskega sveta temelj vsega 

ustvarjalni dialog, kar pomeni, da bralec izkuša nekaj novega in nenavadnega, česar v 

resnici verjetno nikoli ne bo izkusil.  

Saksida (2008) podobno kot A. Žbogar izpostavi, da so bralčevi subjektivni in spontani 

odzivi na besedilo izhodišče sodobnega književnega pouka. S pogovorom o besedilu, 

književnosti, o prezrtih sestavinah besedila se bližamo literarnemu doživetju, ki je 

popolnejše, globlje, bolj prepričljivo in zanimivo. Učenčevi spontani odzivi na besedilo so 

zelo pomembni in so osnova, nikakor pa to ni končni cilj književnega pouka.  

M. Skalar (1990) v primerjavi z ostalimi avtorji predstavi učinkovito komunikacijo kot 

nenehno oživljanje in ustvarjanje medčloveških vrednot: doživljanje osebne varnosti, 

sodelovanje, samospoštovanje in spoštovanje drugih, dajanje in sprejemanje socialne 

pomoči, radost nad življenjem in strpno reševanje konfliktov. Poleg vsega tega je 

pomemben dober odnos med učiteljem in učenci, prav tako mora biti vzdušje v celotnem 

razredu pozitivno, sproščeno, da se vsi v razredu počutijo dobro in so zadovoljni. Veliko 

vlogo pri tem ima učitelj, ki s svojimi besedami in dejanji vzpostavlja medosebne odnose v 

razredu. Učenci se morajo počutiti sprejete in morajo čutiti, da je učitelju mar zanje (za 

njihove dosežke, znanje, vedenje itd.). 
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Podobno kot M. Skalar tudi M. Pšunder (2011) piše o značilnostih dobrih in učinkovitih 

odnosov med učiteljem in učenci, predvsem pa izpostavi učinkovitost učitelja, ki se kaže v 

tem: 

 da se vede osebno in prijazno, 

 da učence spoštuje in jim zaupa odgovornosti, 

 da dela skupaj z učenci, namesto da učenci delajo zanj, 

 da dovoli učencem sprejemanje odločitev in sodelovanje, 

 da usmeri pozornost tudi na to, kaj učenci rečejo, in jih upošteva, 

 da porabi več časa za neposredno delo z učenci in interakcijo, 

 da ima dober občutek za humor in se je pripravljen med poukom pošaliti.  

Če pouk književnosti temelji na pogovoru o prebranem, ima lahko po besedah M. Grosman 

(2003) tudi odtujevalne učinke, saj učencev ne navaja na samostojni stik s književnostjo. 

Učitelj se mora zavedati, da mora biti predmet pogovora učenčevo lastno doživetje; le tako 

bo pouk književnosti za učence učinkovitejši in zanimivejši.  

2.2.2.2 Faze komunikacijskega pouka književnosti 

Avtorica Kerndl (2016) predstavi komunikacijski pouk kot pouk, ki izhaja iz predstavnega 

sveta mladih in prvin, ki bralcu omogočajo subjektivno doživljanje besedila. Ker 

komunikacijski model pouka izhaja iz predstavnega sveta mladih, se pojavi vprašanje, ali 

bi bilo treba v razredu brati in obravnavati le najsodobnejša besedila, ki so blizu mlademu 

bralcu in njegovemu svetu. Učitelji imajo namreč pri obravnavi klasičnih, starejših besedil 

težave, saj menijo, da učenci ne zmorejo razumeti in doživeti sveta, ki je predstavljen. V 

učnem načrtu je zapisano, da se mora obravnavati tudi klasična besedila in da mora učitelj 

najti v teh besedilih nekaj, kar bo mlade bralce pritegnilo, ter na podlagi tega organizirati 

zanimivo učno uro književnosti.  

Da bi bila učna ura književnosti zanimiva, jo mora učitelj dobro načrtovati, organizirati 

dejavnosti in se nanjo pripraviti. V ospredju obravnave pri pouku književnosti so književna 

besedila in pri izvedbi je ključnega pomena šolska interpretacija besedila.  

V prenovljenem učnem načrtu za slovenščino (Program osnovna šola, Slovenščina, Učni 

načrt, 2011) je navedeno, da je šolska interpretacija umetnostnega besedila zelo pomembna 

za razvijanje bralne zmožnosti. Omenjenih je pet faz: 
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1. uvodna motivacija; 

2. napoved besedila, umestitev in interpretativno branje; 

3. premor po branju; 

4. izražanje doživetij in analiza, sinteza ter vrednotenje; 

5. ponovno branje besedila in nove naloge.  

Veliko avtorjev obravnava šolsko interpretacijo besedil. Pri vsakem je zaslediti kakšno 

razliko. Saksida (2008) predstavi to dejavnost v štirih fazah:  

1. uvodna motivacija; 

2. premor pred branjem, branje in premor po branju besedila; 

3. pogovor o besedilu in ponovno branje; 

4. nove naloge. 

B. Krakar Vogel (2004) pri omenjeni dejavnosti navaja, da poteka v sedmih fazah, ki so: 

1. uvodna motivacija; 

2. napoved besedila in umestitev; 

3. interpretativno branje; 

4. premor po branju in izražanje doživetij; 

5. razčlenjevanje besedila; 

6. sinteza in vrednote; 

7. nove naloge.  

Dejavnosti pri vseh treh razdelitvah so načeloma enake. Petek (2014) navaja, da jih večina 

govori o enakem postopku, le da so nekatere dejavnosti pri eni razdelitvi samostojna faza, 

pri drugi pa podfaza. Vsem trem razdelitvam je skupno, da gre za obsežen proces 

interpretacije in obravnave literarnih besedil, in sicer od uvodne motivacije do novih nalog. 

Treba je poudariti, da gre le za model in da faze niso obvezne. Model se lahko spremeni, 

dopolni, se ga omeji, vse je odvisno od učitelja in situacije v razredu.  

S. Bolko (2014) navaja, da gre za model, ki je v pomoč učitelju v razredu in s katerim 

celostno pristopi k obravnavi besedila. Vedeti pa moramo, da je bistvo pouka književnosti 

še vedno v učencih, njihovi komunikaciji z besedilom na podlagi izkušenj, trenutne 

situacije v razredu, čustev itd. Od učitelja se v tem primeru zahteva veliko strokovnega 

znanja z več področij in dobro didaktično usposobljenost.  
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V nadaljevanju je bolj podrobno predstavljen omenjeni model iz prenovljenega učnega 

načrta za slovenščino. 

1. Uvodna motivacija 

S. Bolko (2014) navaja, da je uvodna motivacija prvi korak in temeljna faza v 

komunikacijskem modelu za obravnavo književnih besedil. V tej fazi gradimo nadaljnje 

korake, saj učence motiviramo in jih pripravimo na to, da bodo novo besedilo sprejeli. Po 

besedah Sakside (2008) lahko vidimo podobnosti, saj tudi on uvodno motivacijo predstavi 

kot prvi korak pri začetnem vzpostavljanju dialoga oziroma komunikacije med učencem in 

besedilom. Ta faza nudi mlademu bralcu spodbudo, da se poveže z izbranim besedilom in 

da se na sprejemanje ter doživljanje besedila čustveno in miselno pripravi. Motivacija 

izhaja iz vsebinskih značilnosti in lastnosti besedila, torej vsebuje nekatere vsebinske 

prvine besedila in besedilo napoveduje.  

S. Bolko (2014) navaja, da je načrtovanje uvodne motivacije odvisno od učencev in 

besedila, ki ga bomo obravnavali. Učitelj mora dobro poznati literarno besedilo, učence 

(izkušnje, predznanje, razvojno stopnjo idr.) in literarnodidaktične rešitve. Poleg tega se 

mora zavedati pomembnosti te faze. V skladu s cilji mora oblikovati smiselne in za učence 

zanimive dejavnosti, s katerimi bo v učencih vzbudil radovednost in pričakovanje.  

Saksida (2008) navaja, da je možnosti za izvedbo uvodne motivacije več. Uvodno 

motivacijo v osnovi delimo na jezikovno in nejezikovno.  

Jezikovna uvodna motivacija 

Saksida (2008) navaja, da je jezikovna uvodna motivacija primerna za oblikovno in 

vsebinsko različna besedila. Ker je več možnosti, se deli glede na to, kaj je podlaga 

motivacijske igre. Poznamo: 

 besedno uvodno motivacijo (igra z glasovi, igra z rimami, preoblikovanje besed, 

povezovanje besed v nenavadne besedne zveze, asociacije, razlaga nenavadnih 

besed, primerjave, tvorjenje nesmiselnih povedi), 

 predstavno uvodno motivacijo (domišljijsko potovanje in domišljijska slika, 

poetizacija stvarnosti), 

 zgodbeno uvodno motivacijo (skupno pripovedovanje zgodbe, izhodišče je 

vprašanje: Kaj bi se zgodilo, če …), 
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 izkušenjsko uvodno motivacijo (pogovor o temi besedila, razmišljanje o problemu, 

ki je obravnavan v besedilu, izražanje doživetij v realnosti), 

 medbesedilno uvodno motivacijo (pogovor o nenavadnih osebah in o značilnostih 

literarnih vrst, predstavitev avtorja, nadaljevanje in preoblikovanje pravljic). 

Nejezikovna uvodna motivacija 

Saksida (2008) navaja, da so to oblike spodbud za branje, pri katerih so glavno sredstvo, da 

v razredu nastane primerno razpoloženje za branje besedila, naslednje: 

– poslušanje glasbe, 

– risanje, 

– likovno oblikovanje besed ali risanje tematske besede, 

– oblike gibalnih iger in ples. 

2. Napoved besedila, umestitev in interpretativno branje 

Sledi napoved literarnega besedila, ko učitelj poda osnovne informacije in značilnosti 

besedila – naslov in avtorja. S. Bolko (2014) navaja, da je vloga napovedi besedila 

posredovanje literarnozgodovinskega in literarnoteoretičnega znanja, povezovanje 

motivacije z recepcijo itd. Izpostavi, da je pri interpretativnem branju bistveno, da se 

učitelj vživi v branje, ki mora biti jasno, glasno in čustveno izrazno. Učenci se ob 

interpretativnem branju prvič srečajo z besedilom in iz svojih pričakovanj iz uvodne 

motivacije sestavijo lasten besedilni pomen.  

Saksida (2008) pred to fazo doda fazo premora pred branjem. To je kratka faza, ko se 

učenci umirijo in pripravijo tako, da usmerijo pozornost na poslušanje besedila. Po tej 

kratki fazi tudi on predstavi fazo najave besedila, lokalizacijo besedila in interpretativno 

branje.  

Saksida (1992) opredeljuje interpretativno branje kot neposredni način interpretacije 

besedila. Treba je upoštevati pravila slušnega prenosnika in prav tako pomen besedila, iz 

katerega branje izhaja. Neprimerna slušna uresničitev besedila lahko pri učencih povzroči 

negativen sprejem besedila in odziv nanj, zato je pomembno, da je besedilo ustrezno 

prebrano, saj bosta le tako učenčev sprejem in odziv pozitivna.  
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3. Premor po branju  

S. Bolko (2014) predstavi premor po branju kot najkrajšo fazo v tem modelu, vendar kljub 

temu ni nič manj pomemben del v primerjavi z ostalimi. Čustveni premor po branju je 

trenutek tišine, ki nastane, in učencem omogoča poglabljanje ter urejanje vtisov o 

prebranem besedilu. V ospredju so učenčeva čustva in njegove predstave o besedilu. Ta 

faza je posledično pomembna tudi za učitelja, saj ima možnost, oceniti učenčevo 

doživljanje besedila in ugotoviti, ali je bil pri interpretativnem branju uspešen.  

Saksida (2008) prav tako navaja, da naj po branju in poslušanju besedila sledi premor. 

Učenci imajo nekaj časa, da uredijo svoja doživetja. Poudari, da čeprav faza traja le nekaj 

sekund, njen pomen ni zanemarljiv, saj odzivov učencev, ki nastanejo spontano, ne smemo 

prekiniti z analizo besedila.  

4. Izražanje doživetij in analiza, sinteza ter vrednotenje  

Izražanje doživetij je po besedah S. Bolko (2014) pomembna faza šolske interpretacije 

literarnega besedila. Učenci v tej fazi z govorjenimi, besednimi, pisnimi ali nebesednimi 

poustvarjalnimi dejavnostmi poglobijo izkušnjo s prebranim besedilom in svoje doživetje. 

V tej fazi utrjujejo in »trenirajo« svojo domišljijo. Njen namen je tudi, da učenci občutijo 

razpoloženje, ki je podobno kot v prebranem besedilu, poleg tega v tej fazi pridobimo 

učenčevo refleksijo o njihovem doživetju.  

5. Ponovno branje besedila in nove naloge 

Ponovno branje besedila je pri mlajših učencih, ki ne znajo brati, naloga učitelja, medtem 

ko se starejši učenci sami soočijo z besedilom. Branje lahko poteka tiho ali glasno. 

S. Bolko (2014) navaja, da učenci ob branju vstopijo v dialog z besedilom in z avtorjem. 

Prav tako ob branju vrednotijo in opredeljujejo svoj odnos do besedila. Po drugem branju 

učitelj pripravi naloge za učence, ki so po zahtevnosti in obsegu primerne za samostojno 

delo, in takšne, ki so jih učenci pri pouku že spoznali. Pri načrtovanju dejavnosti, ki 

poglabljajo literarnoestetsko doživetje, je lahko učitelj zelo inovativen. Dejavnosti v tej 

fazi ne smejo postati rutina; to pomeni, da morajo biti naloge zanimive, pestre, raznolike in 

motivacijske za učence. Morajo jih pritegniti, da se jih bodo lotili z veseljem in ne s 

težavo. 
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Saksida (2008) prav tako navaja, da na podlagi pogovora in ponovnega branja učenci 

doživljajo besedilo globlje, opazijo elemente, ki so bili prej prezrti, itd. Kot sklepno fazo 

izpostavi poglabljanje literarnoestetskega doživetja, v kateri učitelj zastavi učencem 

ustvarjalne in poustvarjalne nove naloge. Primeri novih nalog so lahko: vživljanje v glavno 

osebo, poustvarjalno branje besedila, nadaljevanje, dopolnjevanje ali preoblikovanje 

zgodbe, obisk knjižnice, povezovanje besedila z risankami, filmi, dramatizacija, ilustriranje 

itd. 

2.3 OBRAVNAVA KNJIŽEVNEGA BESEDILA 

Po besedah K. Podbevšek (2008) poteka šolska obravnava besedila v več fazah, središčno 

vlogo ima govorna interpretacija besedila. Kakovost interpretacije besedila vpliva na 

poznejšo dinamiko analize in učenčevo doživetje besedila. Z dobro in učinkovito govorno 

interpretacijo se povečata učenčevo zanimanje za literaturo ter doživljajsko poslušanje, 

poleg tega se izostri učenčev posluh za pomen in oblikuje se estetski okus za govorjeno 

besedo.  

Književni pouk po M. Grosman (2004) temelji na cilju vzgoje učenca za dejavni stik 

oziroma komunikacijo z besedilom. V okviru tega si prizadevamo vzgajati učence, da bi 

radi brali in znali brati različne vrste ter zvrsti leposlovja. Za uspešno doseganje tega cilja 

je potrebna aktivna šolska obravnava besedila, kar vključuje branje besedil in spodbujanje 

učencev k doživljanju, vrednotenju ter razumevanju besedil. Pri šolski obravnavi besedila 

je še posebej pomembna vloga učenca, saj je izpostavljena naloga njegovo usposabljanje 

za samostojen stik z literarnimi besedili na vseh ravneh. Poleg tega je pri učencih 

pomembno razvijanje zmožnosti kritičnega branja besedil in mišljenja, saj s tem 

posledično prispevamo k razvoju učenčevih jezikovnih zmožnosti in k osebnostnemu ter 

spoznavnemu razvoju.  

Iz lastnih izkušenj oziroma iz prakse vemo, da je ura književnosti vedno polna presenečenj, 

še posebej obravnava književnega besedila. Od učencev lahko dobimo veliko 

nepredvidljivih in zanimivih odgovorov, komentarjev ali vprašanj, ki obravnavi besedila 

dajejo nove razsežnosti. Ravno v tem sta bistvo in čar književnega pouka, saj čeprav učitelj 

učence pozna, lahko ti velikokrat presenetijo. Bistvenega pomena je učencem omogočiti 

čim več lastnega doživljanja prebranega besedila.  
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M. Grosman (2004) poudarja stvarno doživetje učenca kot osnovni pogoj za lastno 

doživljanje besedila. Če učenec sam ne prebere besedila in si ne ustvari neke podobe ter 

besedila ne doživi, je vsa šolska razprava o besedilu brez pomena. To učitelju nalaga 

dolžnost, da čim natančneje spozna učenčevo doživetje in izkušnje z besedilom. Učitelj 

besedila nikoli ne interpretira sam, ampak mora učencem le posredovati orodja za 

samostojno uspešno in učinkovito branje besedila. Učitelj, ki svoje lastno mnenje oziroma 

razumevanje besedila vsiljuje učencem, povzroča veliko škodo pri učenčevem zaznavanju, 

doživljanju in sprejemanju literature. Poleg tega S. Bolko (2014) tudi izpostavi, da 

posledično učencem onemogočimo doživljanje bistva književnosti, vsiljevanje 

razumevanja besedila pa lahko vodi celo v nezanimanja za branje, odpor do literature ipd. 

Po besedah M. Grosman (2004) je lahko pogovor o učenčevem doživljanju besedila 

zapleten, saj nam njegova čustva in njegov mentalni svet niso neposredno znani ter 

dostopni. Vsako učenčevo literarno doživetje besedila je osebno pogojeno, zato lahko 

učenec učiteljevo kritiko ali pripombo doživlja kot kritiko samega sebe. Pri razumevanju in 

branju besedil gre za zmožnost in ne za naučeno znanje, zato lahko že majhna negativna 

kritika ali pripomba učencu da občutek, da ni sposoben ali da ne zna brati literarnega 

besedila. Takšni občutki lahko negativno vplivajo na učenčevo samopodobo. Če želimo pri 

pouku doseči vzgojne učinke, mora pogovor z učencem potekati oziraje na njegova čustva, 

doživljanje, negotovosti, vprašanja itd. Učence moramo navajati, da v pogovoru izražajo 

svoje mnenje in odnos do besedila.  

M. Kerndl (2016) navaja, da naj bi bralec z branjem literarnih besedil dobil pozitivne 

izkušnje in da naj bi posledično po knjigah posegal tudi izven šole v prostem času. 

Učinkovitost in uspešnost književnosti je odvisna od bralčevih pričakovanj.  

Pri šolski obravnavi besedil na razredni stopnji se po besedah Sakside (2008) nameni manj 

pozornosti razčlenjevanju literarnih del in seznanjanju s postopki za samostojno branje 

besedil, bolj je usmerjena v doživljanje in razumevanje literarnih besedil.  

2.3.1 Vprašanja pri pouku 

Učitelji in učenci postavljajo veliko vprašanj, ne samo pri metodi pogovora, ampak tudi v 

sklopu celotnega pouka. Po besedah Kramarja (2009) so vprašanja postavljena z različnimi 

nameni in sprožajo miselne procese, vplivajo na odnose v razredu ter imajo pomembno 
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socializacijsko in spoznavno vlogo. Učitelj mora upoštevati zvezo med vprašanjem in 

odgovorom: kakršno vprašanje, takšen odgovor.  

Po Kramarju (2009, str. 176) so vprašanja »… skupna oznaka za vse začetne dražljaje, ki 

sprožajo razgovor, in so v metodi razgovora zelo pomembna.«  

Pri podrobnejši razčlenitvi Kramar (2009) predstavi kot naloge vprašanj naslednje: 

 izražajo potrebo po rešitvi, odgovoru,  

 postavijo nas  pred željo, da bi našli odgovor, 

 kažejo namen, da poiščemo rešitev ali odgovor, 

 spodbujajo motive in interes.  

Vprašanja pri pouku so nujno in naravno učiteljevo sredstvo oziroma pomoč ter so zelo 

pomemben del poti do znanja. Med poukom lahko sprašuje učitelj, lahko jih zastavljajo 

tudi učenci. Pomembno je, da uporabljamo obe vrsti vprašanj. B. Marentič Požarnik in L. 

Plut Pregelj (1980) razlikujeta dve vrsti vprašanj, in sicer glede na to, kdo sprašuje: 

 učiteljeva vprašanja: učitelji lahko zastavljajo učencem vprašanja posredno, v pisni 

obliki (v testu ipd.) ali neposredno v razgovoru.; 

 učenčeva vprašanja: učenci vprašanja zastavljajo sami, in sicer lahko učitelju ali 

sošolcem v razgovoru ali samemu sebi, to jih prisili v razmišljanje in iskanje 

odgovora.  

Po A. Tomić (2002) je metoda pogovora način dela pri pouku, ko med učiteljem in učenci 

ali učenci samimi poteka dialog. Pogovor je strukturiran iz dveh delov, iz vprašanja in 

odgovora, ki sta temeljna dela te metode. V primeru, da ne vsebuje obeh delov, to ni 

pogovor, ampak monolog ali samogovor. Pogovor je uspešen, če so izpolnjeni nekateri 

pogoji: izkušnje in znanje učencev, prijetna psihosocialna klima v razredu in spretnosti 

komuniciranja. Učni pogovor je odvisen tudi od učitelja, njegove pripravljenosti na pouk, 

kako zastavlja vprašanja in na kakšen način se odziva na odgovore učencev.  

Fisher (1995) navaja, da so glavne naloge učiteljevih vprašanj, da motivirajo učence, 

preverijo njihovo predznanje in spodbujajo razmišljanje, doživljanje, analizo … Vprašanja 

naj bi ponujala tudi intelektualni izziv in učence spodbujala k razmišljanju. To je teorija. V 

praksi pa veliko učiteljevih vprašanj zavira miselno aktivnost in ne postavlja učencev pred 

izziv razmišljanja, doživljanja in razumevanja besedila. Učitelji običajno največ 
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postavljajo zaprta vprašanja – vprašanja, ki sama povedo odgovor, in vprašanja nižje 

kognitivne ravni, ki učence ne spodbujajo k razmišljanju in učenju.   

Kramar (2009) piše o tem, kdaj so vprašanja ustrezna v didaktičnem smislu. To je takrat, 

ko so:  

 jezikovno pravilna: jezikovno pravilna in pravilno oblikovana so tudi strokovno 

pravilna; 

 psihološko ustrezna: primerna za učence glede na njihovo starost in razvojno 

stopnjo, glede na sposobnosti in znanje ter glede na individualne značilnosti 

učencev; 

 adekvatna odgovoru: zastavljeno vprašanje usmerja k predvidenemu odgovoru; 

 metodološko pravilna: primerna in skladna s temo razgovora in z metodološkimi 

lastnostmi.  

Ustrezna in dobra vprašanja je v svojem delu predstavil tudi Fisher (1995). Veliko učiteljev 

se ujame v past zastavljanja prevelikega števila vprašanj. Med njimi je vse preveč zaprtih 

vprašanj in vprašanj nižjih kognitivnih ravni. Tudi učenci bi se bolje odzivali na učenje, če 

bi učitelji upoštevali naslednje: 

 postavite manj boljših oziroma bolj kakovostnih vprašanj, 

 iščite boljše odgovore, 

 spodbudite učence, da postavljajo več vprašanj. 

Ena pomembnih stvari, ki jih omeni Fisher (1995) pri dobrih vprašanjih, je, da se 

izogibamo odgovoroma da in ne.1 

Dobro vprašanje ponudi izziv za razmišljanje in iskanje razumevanja. 

L. Plut Pregelj (2012) poudari, da so vprašanja učitelju lahko v veliko pomoč pri 

poučevanju. Običajno v pogovoru učitelj prvi zastavi vprašanje, vsa nadaljnja vprašanja pa 

nastanejo glede na situacijo, zato jih ne moremo vnaprej predvideti. Učitelj mora torej 

prvemu vprašanju, ki ga zastavi, nameniti veliko pozornosti in ga dobro zasnovati. 

Poslušanje učencev v pogovoru je pri pouku najboljše vodilo za postavljanje smiselnih in 

dobrih vprašanj. Vsak učitelj se s prakso izuri za postavljanje dobrih, smiselnih vprašanj, ki 

                                                 
1 Nekaj primerov dobrih in učinkovitih odprtih vprašanj, ki učence spodbudijo k razmišljanju: Kaj meniš?, 

Kako to veš?, Zakaj tako misliš?, Kaj če …?, Kje je še kakšen primer tega?, Kaj meniš, da se bo zgodilo? … 
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spodbujajo učence k razmišljanju. Najbolj želena vprašanja pri pouku so generična 

vprašanja, ki še posebno spodbudijo učence k razmišljanju in izražanju doživetij ter 

svojega mnenja. Primeri takšnih vprašanj so: Zakaj tako misliš?, Kako si se počutil?, Kaj si 

imel v mislih?, Kaj te je vrglo s tira? ipd. Učiteljeva vprašanja so lahko zelo različna, lahko 

imajo pozitivne in negativne lastnosti.  

V nadaljevanju bodo predstavljene pozitivne in negativne lastnosti vprašanj, ki jih učitelji 

zastavljajo med poukom. Tako pri pozitivnih kot tudi pri negativnih lastnostih smo naredili 

pregled več avtorjev in v nadaljevanju bo predstavljena sinteza vsega proučenega.  

Pozitivne lastnosti vprašanj 

L. Plut Pregelj (2012) predstavlja naslednje pozitivne lastnosti vprašanj: 

 navajajo učence na zastavljanje vprašanj, ki spodbudijo njihovo mišljenje in 

razmišljanje; 

 spodbujajo, da učenci izražajo svoja mnenja, misli, doživetja in izkušnje; 

 dajejo zgled, kako vprašati po nečem; 

 dajejo oporo za urejanje misli in razmišljanje. 

Po besedah B. Marentič Požarnik in L. Plut Pregelj (1980) morajo učiteljeva vprašanja 

imeti naslednje pozitivne lastnosti: 

 med poukom se z vprašanji učence motivira in poveča njihov interes ter dvigne 

raven njihove aktivnosti in radovednosti; 

 z vprašanji učitelj ugotavlja predznanje učencev; 

 med preverjanjem učitelj z vprašanji spozna učinek dela učencev in tudi svojega 

dela; 

 s svojimi vprašanji lahko pridobiva od učencev nove informacije, če sprašuje po 

tistem, česar sam ne pozna.  

Negativne lastnosti vprašanj 

M. Grosman (2004) predstavi odtujevalni učinek vprašanj, ki ga imajo: 

 vprašanja in pogovori, katerih namen je preverjanje znanja o besedilu; 

 vprašanja, ki se nanašajo le na objektivne značilnosti in vsebino besedila, ki za 

učence niso zanimive.  
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V svojem drugem delu M. Grosman (2003) spet izpostavi negativne in odtujevalne učinke 

vprašanj:  

 za ustvarjalen in uspešen pouk ne zadoščajo vprašanja o besedilu, osebah, 

dogodkih, dogajalnem času in kraju, medsebojnih razmerjih itd., saj se tako otroci 

osredotočijo samo na besedilo in ne dobijo spodbude, da bi se osredotočili na svoja 

lastna doživetja in občutke; 

 pomembno je, da se učitelji izogibajo dolgim monologom ter da postavljajo malo 

vprašanj. Več priložnosti morajo dati učencem (da govorijo in zastavljajo vprašanja 

sami).  

B. Marentič Požarnik (2010) prav tako izpostavi, kaj je moteče in negativno pri 

zastavljenih vprašanjih:  

 moteče deluje, če učitelji sami odgovarjajo na svoja vprašanja; tako učenci nimajo 

nobene možnosti odgovoriti ter posledično tudi razmišljati o besedilu; 

 učitelji morajo paziti, da dajo po zastavljenem vprašanju učencem dovolj časa za 

premislek in nato za odgovor. Če imajo učenci premalo časa za odgovor, se 

posledično ne potrudijo, saj vedo, da bo tako na koncu učitelj povedal pravilni 

odgovor; 

 napaka učiteljev pri zastavljanju vprašanj je tudi, da vprašanja poenostavljajo, kar 

lahko učence preusmeri iz vsebine na ugibanje; 

 zelo pogosta napaka učitelja je tudi, da učenca prekine pri odgovarjanju na 

vprašanje ali celo odgovarja namesto njega.  

Tudi Fisher (1995) je predstavil nekaj vrst neproduktivnih vprašanj: 

 neprimerna vprašanja: to so vprašanja, zastavljena ob neprimernem trenutku; 

 preveč zapletena vprašanja: to so predolga ali preveč abstraktna vprašanja; 

 preveč zaprta in ozka vprašanja. 

B. Marentič Požarnik (2010) izpostavi, da lahko negativne lastnosti vprašanj in poteka 

pogovora zožujejo miselni prostor učencev. Učenci so lahko posledično manj pripravljeni, 

da bi se poglobili in sami poiskali odgovore.  

Kramar (2009) poudari, da mora biti učitelj poleg vsega pri vodenju pogovora pozoren na 

veliko zadev: na subjekte (učence), ki sodelujejo pri pogovoru, na lastno vedenje in 
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ravnanje, na vsebino pogovora, na vzdušje v razredu ter na posamezne trenutke in situacije. 

Vsebina vprašanj je zelo pomembna, zato mora učitelj paziti tudi na to. Vprašanja se 

morajo ujemati z obravnavano tematiko in problematiko ter s celotnim dogajanjem. 

Uspešen pogovor bo stekel le v ugodnih razmerah v razredu. Pomembno je, da v razredu ni 

konfliktov in neugodnih medsebojnih odnosov. Če je učitelj sproščen, odprt, strpen in 

razumevajoč ter če vlada v razredu sproščeno vzdušje z dobrim počutjem posameznikov, 

bo tudi pogovor stekel tekoče in brez težav. 

Po besedah B. Marentič Požarnik (2010) so učiteljeva kakovostna vprašanja pomembna 

sestavina dobrega in uspešnega pogovora. Vendar vprašanja tudi niso edina, ki so 

pomembna. Učenci morajo v razredu občutiti vzdušje zaupanja, ki jim nudi tudi varnost, da 

lahko povedo in izrazijo svoje nepopolno znanje. Učiteljeva naloga je, da zna učence 

poslušati, jim pomagati in se na njihove odgovore pravilno odzvati. Učenci lahko z 

učiteljevo pomočjo širijo globino razumevanja, pravilnega razmišljanja, učitelj jim pomaga 

prikazati podobo znanja.  

Pomembno je z vprašanji in skozi pogovor učence pritegniti, motivirati in spodbuditi, da 

sami začnejo razmišljati o besedilu, o svojih občutkih ob branju in doživetjih po branju. V 

magistrskem delu je poudarek na vprašanjih, ki jih učitelj zastavi po branju besedila, in 

sicer v pogovoru. Poudarek je torej na odkrivanju učenčevega razumevanja besedila, 

njegovih občutij in doživetij. Raven razumevanja besedila učitelj preveri ravno z različnimi 

vprašanji, ki temeljijo na miselnih procesih.  

Učitelj naloge in vprašanja o besedilu oblikuje glede na taksonomsko raven cilja in 

recepcijsko sposobnost učenca. M. Kerndl (2016) navaja, da so primerjanje, analiziranje, 

sintetiziranje miselni procesi, ki se pri bralni pismenosti preverjajo. Učenje branja lahko 

pomaga pri uspešnosti na drugih področjih in tudi na splošno v življenju2. 

Učenci pri pouku rešujejo premalo zahtevne bralne naloge. Predvsem je premalo nalog ali 

vprašanj, pri katerih bi učenci sami razmišljali in kritično opazovali književno besedilo.  

                                                 
2 Bralna pismenost se pri slovenskih učencih in učenkah preverja z raziskavo PISA (PISA, 2015). 

Opredeljena je kot: uporaba, razmišljanje o besedilu, razumevanje in zavzetost ob branju, ki bralcu 

posledično omogoča doseganje ciljev in razvoj lastnega znanja. Države, med njimi tudi Slovenija, želijo 

vseskozi izboljševati svoje izobraževalne sisteme, predvsem njihovo kakovost. Rezultati te raziskave se 

navezujejo na področja, na katerih so učenci učno šibkejši oziroma učno močnejši, uspešnejši.  
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2.3.1.1 Raznolikost vprašanj pri pouku – taksonomije 

Vprašanja, ki jih zastavljajo učitelji pri pouku, so zelo različna. Po besedah T. Rupnik Vec 

in A. Kompare (2006) različni tipi in vrste učiteljevih vprašanj določajo stopnjo miselne 

aktivnosti učencev. Učitelj z različnimi tipi vprašanj spodbudi učenčevo razmišljanje, 

primerjanje, sklepanje in vrednotenje, kar lahko npr. opravi na podlagi različnih stopenj po 

Bloomovi klasifikaciji kognitivnih ciljev. 

M. Novak (2005) predstavi izraz taksonomija oziroma klasifikacija kot tak, ki pomeni 

razvrščanje ciljev glede na njihove naravne odnose. V pomoč je tistim, ki so tako ali 

drugače povezani s poukom, da bi začeli razumevati zvezo med učnimi izkustvi in 

spremembami, ki nastanejo pod njihovim vplivom v učencih oziroma v njihovem 

kognitivnem, psihosocialnem in biosocialnem razvoju. Bloomova klasifikacija je med 

učitelji najbolj znana in priljubljena.  

B. Bešter (2007) poleg Bloomove klasifikacije predstavi tudi Marzanovo klasifikacijo, 

klasifikacijo SOLO (Structure of Observed Learning Outcomes), Gagnejevo klasifikacijo 

idr. Navedene klasifikacije se nam zdijo primerne za šolsko rabo, saj se vse osredinjajo na 

znanje, razumevanje, vprašanja, vendar se med seboj razlikujejo. Bloomova klasifikacije je 

npr. najbolj razširjena. Izdelali so jo strokovnjaki z namenom, da bi preprečila kopičenje 

vprašanj nižje ravni. 

Najprej bomo predstavili Marzanovo klasifikacijo, nato sledi predstavitev klasifikacije 

SOLO in Gagnejeve klasifikacije, v nadaljevanju pa se bomo osredinili in podrobno 

predstavili Bloomovo klasifikacijo. V magistrskem delu smo se odločili za uporabo 

Bloomove klasifikacije, ker se nam zdi, da je poleg tega, da je zelo razširjena in poznana, 

tudi najbolj primerna in uporabna pri pouku za razvrščanje glede na različne ravni 

spoznavnega znanja. Po besedah Justina (2008) Bloomova klasifikacija vpliva na 

preverjanje in ocenjevanje znanja ter na kurikularno načrtovanje. Podobno poudarja Z. Ilc 

Rutar (2005), in sicer da lahko s pomočjo Bloomove klasifikacije ugotovimo raven učnih 

ciljev oziroma način, kako naj se učenci naučijo neko vsebino ter pokažejo znanje o njej. 

Prav ta klasifikacija je zato zelo primerna pomoč pri načrtovanju nalog, vprašanj in 

dejavnosti za preverjanje znanja ter prav tako za ocenjevanje. Natančno nas usmeri in 

pokaže, na kateri ravni je učenčevo znanje oziroma na kakšen način znanje uporabi pri 

reševanju problemskih nalog oziroma situacij.  
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MARZANOVA KLASIFIKACIJA 

B. Bešter (2007) navaja, da je za šolsko rabo primerna tudi Marzanova klasifikacija. 

Zasnovana je širše kot Bloomova klasifikacija, saj Marzana deli znanja na procesna, ki so 

vsem predmetom skupna, in vsebinska, ki so predmetno specifična. Odločilnega pomena 

je, da učenja ne vidimo le kot privzemanje končanih, vnaprej pripravljenih vsebin, ampak 

kot njihovo postopno nadgrajevanje. Učenci naj bi do vsebin prihajali sami v procesu in s 

pomočjo veščin.  

B. Bešter (2007) omeni, da jo delimo glede na: 

1. vsebinska znanja; 

2. procesna znanja (veščine, spretnosti in miselni procesi): 

 delo z viri: izbiranje, sinteza, interpretiranje, zbiranje, uporabnost podatkov itd., 

 kompleksno razmišljanje: razvrščanje, sklepanje, utemeljevanje, primerjanje, 

odločanje, preiskovanje itd., 

 sodelovanje: povezovanje vlog v skupini, uporaba medsebojnih veščin itd., 

 predstavljanje idej: učinkovitost komuniciranja, jasno izražanje itd. 

KLASIFIKACIJA SOLO  

B. Bešter (2007) zapiše, da ta klasifikacija temelji na bolj celostni oceni ravni 

razumevanja. Uporablja se pri ocenjevanju kakovosti učenčevih odgovorov na odprta 

vprašanja.  

B. Bešter (2007) navaja, da to klasifikacijo delimo na več stopenj: 

 enostrukturna stopnja – treba je upoštevati en vidik; 

 večstrukturna stopnja – treba je upoštevati več vidikov, vendar jih učenci še ne 

znajo povezati med seboj; 

 predstrukturna stopnja – stopnja pripravljanja, ko učenec še ne pokaže pravega 

znanja; 

 abstraktna stopnja – učenci povežejo in razumejo vidike, znajo jih prenesti tudi na 

druge situacije; 

 odnosna stopnja – učenci povežejo pomembne vidike, ampak le za določeno 

situacijo.  
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GAGNEJEVA KLASIFIKACIJA 

Tipi znanja so med seboj povezani in nikoli ne uporabimo le enega znanja (le 

problemskega ali proceduralnega), ampak jih med seboj povezujemo.  

B. Bešter (2007) navaja, da poznamo po Gagneju naslednje tipe znanja:  

 osnovna konceptualna znanja: osnovna znanja obsegajo priklic znanja in 

povezovanje dejstev ter pojmov (poznavanje terminologije, posameznosti, 

klasifikacij itd.), medtem ko konceptualna znanja na drugi strani obsegajo 

razumevanje dejstev in pojmov (predstava, poznavanje pojmov, definicije, 

povezave itd.); 

 problemsko znanje: temelji na postavitvi problema, preveritvi podatkov in strategiji 

reševanja problemov;  

 proceduralno znanje: Gre za obvladovanje in poznavanje procedur in algoritmov. 

To znanje delimo na rutinsko (uporaba obrazcev, pravil idr.) in na kompleksno 

(izbira in izvedba procedur, algoritmov) proceduralno znanje.  

Kot je že bilo omenjeno, je poleg Manzarove in Gagnejeve klasifikacije ter klasifikacije 

SOLO največkrat uporabljena in predlagana Bloomova klasifikacija. V nadaljevanju 

predstavljamo to klasifikacijo. Na njej temelji tudi raziskovalni del magistrskega dela.  

2.3.1.2 Bloomova klasifikacija 

Pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela si učitelji pomagajo z Bloomovo 

klasifikacijo. M. Novak (2005) izpostavi, da pri tej klasifikaciji višji cilji predpostavljajo 

nižje, vendar to ne pomeni, da morajo biti najprej usvojeni nižji in nato višji cilji. To 

značilnost Bloomove klasifikacije poudari tudi Justin (2008) v svojem prispevku. Pravi, da 

je vsaka naslednja raven miselnega vedenja bolj kompleksna od prejšnje, vendar kljub 

temu vključuje predhodne ravni in jim nekaj doda.  

D. Heacox (2009) izpostavi šest ravni omenjene klasifikacije:  

1. znanje: najmanj kompleksen način razmišljanja; od učenca se pričakuje, da iz 

spomina prikliče podatke in dejstva, ki se jih je že učil oz. jih je slišal v besedilu; 

pri učencu ta način razmišljanja spodbudimo, ko mu naročimo, da naj našteje, pove, 

določi;  



26 

2. razumevanje: od učenca se pričakuje, da pokaže razumevanje prebranega besedila; 

spodbudimo ga tako, da nekaj razloži, povzame;  

3. uporaba: učenec mora znati uporabiti znanje, torej iz tistega, kar se je naučil, 

prebral, nekaj narediti; učenec tako razmišlja, ko sestavi, nazorno prikaže, 

ponazori;  

4. analiza: na tak način učenec razmišlja, ko mu rečemo, da naj razstavi zamisel in jo 

kritično prouči ter analizira (primerjanje, iskanje razlik in podobnosti, razvrščanje 

…);  

5. vrednotenje: pomeni presojanje, določanje pomena ali vrednosti nečesa na osnovi 

meril, ki so izbrana; učenec mora pred vrednotenjem neke stvari natančno 

analizirati njene značilnosti in sestavne dele;  

6. sinteza: pomeni povezovanje delov v novo celoto na svojstven, drugačen način, pri 

čemer gre poleg preoblikovanja tudi za ponovno ustvarjanje. To je zahteven način 

razmišljanja, ki ga pri učencu spodbudimo, ko mu naročimo, da naj načrtuje, 

postavlja hipoteze, utemeljuje.  

Justin (2008) navaja, da so avtorji Bloomove taksonomije to razdelili na dva dela:  

 priklicevanje in prepoznavanje znanja (v ta del sodi prva raven, znanje), 

 razvoj sposobnosti in veščin (sem sodijo vse ostale ravni: razumevanje, uporaba, 

analiza, sinteza, vrednotenje). 

Vsako raven je mogoče opisati z izrazi, ki se nanašajo na spoznavne dejavnosti ali na 

ustrezne sposobnosti učencev. Prav tako je v tem primeru po besedah Justina (2008) 

taksonomija razdeljena na šest ravni: 

1. znanje: priklic informacij, prepoznati objekte; 

2. razumevanje: dojeti pomen tistega, kar jim je bilo posredovano; prepoznati namero, 

s katero je bilo besedilo posredovano; 

3. uporaba: dokaže jo učenec, ki pravilno reši nalogo, ne da bi dobil navodila; 

4. analiza: uspešno razstaviti neko gradivo na njegove sestavne dele, prepoznati 

razmerja med njimi; 

5. sinteza: na izviren način sestaviti in povezati dele gradiva in oblikovati nove 

strukture ter vzorce; 

6. vrednotenje: to sposobnost ima nekdo, ki o gradivih, rešitvah problemov in o 

pojavih izdeluje kvantitativne ter kvalitativne sodbe. 
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Justin (2008) predstavi, da so angleška (izvirna) poimenovanja ravni Bloomove 

klasifikacije zapisana v samostalniški obliki: knowledge, comprehension, application itd., 

zato so dvoumna. To sta opazila avtorja Kratwohl in Anderson ter prenovila klasifikacijo. 

Vse ravni sta preimenovala in namesto samostalniške oblike določila angleške glagolnike: 

namesto knowledge sta uporabila remembering. V slovenskem jeziku ima prenovljena 

različica naslednjo obliko: 

1. spominjanje, 

2. razumevanje, 

3. uporabljanje,  

4. analiziranje, 

5. vrednotenje,  

6. ustvarjanje. 

Spremembe so glede na navajanje Justina (2008) vidne predvsem pri prvi, peti in šesti 

ravni. Pri prvi ravni naj bi izraz znanje izginil, vendar se skriva v izrazu spominjanje, ki 

predstavlja neko spoznavno vsebino, znanje. Tudi peta in šesta raven sta spremenjeni, 

vendar to v klasifikacijo ni vneslo novih prvin. Kljub nekaterim spremembam v novi 

različici ima podobno zasnovo kot starejša različica. V magistrskem delu smo se odločili 

uporabiti starejšo različico Bloomove klasifikacije, saj je glede na novo večkrat 

uporabljena in bolj poznana. Torej so ravni Bloomove klasifikacije, ki jih bomo uporabili, 

naslednje: 1. znanje, 2. razumevanje, 3. uporaba, 4. analiza, 5. sinteza in 6. vrednotenje. 

V že omenjeni raziskavi PISA (PISA, 2015) potekata preverjanje in ugotavljanje bralne 

pismenosti, spretnosti ter znanja učencev in učenk osnovnih šol po svetu. Raziskava poteka 

tudi v Sloveniji vsaka tri leta. Pri poročanju rezultatov te raziskave se uporabljajo lestvica 

in opisi ravni. To lestvico lahko na nek način primerjamo z Bloomovo klasifikacijo, saj obe 

opisujeta in proučujeta miselne procese učencev. Prav tako kot pri Bloomu je pri lestvici 

raziskave PISA šest ravni (samo prva raven ima dve podravni):  

1. 6. raven: sem sodijo zelo dobri bralci, ki že berejo različna besedila, razumejo 

sporočila v besedilu in so kritični ter prebrano uporabijo na višji ravni; 

2. 5. raven: od bralca se zahteva, da organizira in poišče več delov informacij, pri 

vrednotenju pa da uporablja specifično znanje; 

3. 4. raven: naloge pojasnjevanja in razlaganja zahtevajo od bralca razumevanje; 

pokazati morajo razumevanje kompleksnega oziroma daljšega besedila; 
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4. 3. raven: naloga učencev je prepoznati vodilno idejo, oblikovati pomen besede, 

razumeti odnose ipd. Učenec pokaže globlje razumevanje besedila le v povezavi z 

vsakdanjim znanjem, večinoma pa naloge od njega zahtevajo uporabo splošnega 

znanja; 

5. 2. raven: učenec išče eno ali več informacij tako, da upošteva različne pogoje in 

sklepa; vključene so lahko naključne primerjave o eni značilnosti besedila;  

6. 1. a raven: učenec prepozna vodilno temo besedila, išče povezave med besedilom 

in vsakdanjim življenjem; 

7. 1. b raven: učenec prepozna oziroma poišče informacijo v preprostem besedilu, kjer 

je ta jasno podana. Podanih je več informacij, slik, simbolov za pomoč bralcu. 

Poiskati mora preproste povezave v besedilu. 

2.3.1.3 Vprašanja nižje in višje spoznavne ravni (Bloomova klasifikacija) 

Odločili smo se, da bomo v magistrskem delu Bloomovo klasifikacijo razdelili na dva dela, 

tj. na nižjo in višjo raven, pri čemer bomo pri nižji ravni zastavljali vprašanja za 

poznavanje, razumevanje in uporabo, na višji ravni pa vprašanja za analizo, vrednotenje in 

za sintezo. Prav tako je kognitivne ravni po Bloomu v svojem delu razdelil Fisher (1995). 

Ena od učinkovitih strategij zastavljanja vprašanj je zastavljanje vprašanj, ki povečajo 

miselno aktivnost učencev. Pomembno je predvsem prehajanje od preprostih vprašanj k 

vprašanjem, ki zahtevajo večjo miselno aktivnost, razumevanje, analizo, sintezo, 

vrednotenje in nasploh bolj kompleksne odgovore.  

Veliko avtorjev opredeljuje vprašanja nižje in višje ravni. Po ugotovitvah so si njihova 

spoznanja in opredelitve med seboj podobne. B. Marentič Požarnik in L. Plut Pregelj 

(1980) v svojem delu navajata, da so delitve vprašanj glede na miselne procese največkrat 

dihotomne – vprašanja nižje in višje ravni.  

VPRAŠANJA NIŽJE RAVNI 

B. Marentič Požarnik in L. Plut Pregelj (1980) navajata, da vprašanja, ki temeljijo na nižji 

ravni, predstavljajo reprodukcijo usvojenih dejstev in pojmov. Z njimi preverimo že 

usvojeno znanje.  



29 

Kramar (2009) poleg tega navaja, da so primerna za pridobivanje faktografskega znanja, ki 

ga učenci usvojijo spominsko in si ga zapomnijo. Učitelj se pri pogovoru ne sme 

osredotočiti le na takšna vprašanja, saj je pri učenju snovi nujno tudi razumevanje.  

Fisher (1995) v svojem delu k vprašanjem nižje ravni uvrsti naslednje ravni po Bloomovi 

klasifikaciji:  

 znanje (vprašalnice: kdo, kaj, kje, kdaj, kako …), 

 razumevanje (na primer: Kaj mislimo s tem?, Pojasnite itd.),  

 uporaba (na primer: Kateri so še drugi primeri? itd.).  

VPRAŠANJA VIŠJE RAVNI 

Pri vprašanjih višje ravni B. Marentič Požarnik in L. Plut Pregelj (1980) navajata, da se 

osredotočajo tudi na miselne procese in posledično ustvarjajo novo znanje.  

Naslednja značilnost, ki jo izpostavi Kramar (2009), je, da učenci odgovorijo z lastnim 

razmišljanjem, in svoje odgovore povedo s svojimi besedami. Učenci so ob takih 

vprašanjih usmerjeni v samostojno razmišljanje in miselno aktivnost.  

Pri kompleksnejših vprašanjih in vprašanjih višje ravni Fisher (1995) opredeli naslednje 

ravni po Bloomovi klasifikaciji: 

 analiza (na primer: Kaj so dokazi o …? itd.), 

 sinteza (na primer: Kako bi naredili? itd.), 

 vrednotenje (na primer: Kaj misliš o …? itd.).  

Kramar (2009) navaja, da je težava, ki se pojavi pri tovrstni delitvi, ta, da je vprašanja višje 

ravni težje sestaviti in jih oblikovati tako, da so učinkovita, kot vprašanja nižje ravni. To je 

eden od razlogov, da v šoli prevladujejo vprašanja nižje ravni. Pri vseh vprašanjih je treba 

poudariti, da morajo biti uporabljena primerno objektivnim in subjektivnim pogojem ter 

skladno z namenom. Pri metodi pogovora je pomembno tudi to, kako postavljamo 

vprašanja in kako se odzivamo na pogovorne situacije. Prav zaradi te težave smo se 

odločili v magistrskem delu raziskati, kakšna vprašanja učitelji zastavljajo učencem po 

branju besedila. Zanima nas, koliko in na kateri ravni učence spodbujajo, da razvijajo svoje 

miselne procese – da vrednotijo, analizirajo, doživljajo, razumevajo … Potrebni sta dobra 

in učinkovita organizacija ter načrtovanje pouka književnosti, saj je priporočljivo, da se 

vsaj vprašanja višje ravni pripravi vnaprej. Le tako bo učitelju lažje, saj med poukom 
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oziroma med pogovorom ne bo razmišljal, kakšna vprašanja bo zastavil, ampak bo lahko 

sproščeno vodil pogovor in ga na podlagi odgovorov učencev nadgrajeval.  

2.4 SKLEP TEORETIČNEGA DELA 

V prenovljenem učnem načrtu za slovenščino je navedeno, da pouk književnosti temelji na 

komunikaciji, v kateri sta besedilo in učenec v središču branja. Učitelj učence spodbuja, da 

besedilo razumejo, ga osebnostno doživijo in o njem razmišljajo (Program osnovna šola. 

Slovenščina. Učni načrt, 2011). 

Pri obravnavi besedila pri pouku književnosti je pomembna šolska interpretacija, ki poteka 

v več fazah. Začne se z uvodno motivacijo in napovedjo besedila, nadaljuje z branjem 

besedila, premorom in pogovorom po branju, ki je tudi glavna tema magistrskega dela. 

Šolska interpretacija se zaključi s ponovnim branjem besedila in z novimi nalogami. V 

pogovoru po branju učenci v vlogi bralcev izražajo doživetja, o besedilu razmišljajo in 

besedilo sami ali z učiteljem analizirajo ter vrednotijo. Ta del šolske interpretacije je 

pomemben, saj učitelj s pomočjo vprašanj in pogovora ugotovi, koliko so učenci besedilo 

razumeli. V tej fazi so torej ključnega pomena vprašanja, ki jih učitelj zastavi. Vprašanja 

morajo biti primerna razvojni stopnji otrok, vendar ne smejo biti preveč poenostavljena, saj 

z vprašanji, ki so preveč preprosta, ne ugotovimo, ali so učenci besedilo razumeli ali ne.  

Poleg vprašanj nižje spoznavne ravni so pomembna tudi vprašanja višje spoznavne ravni. 

Iz literature je razbrati, da učitelji pogosto izpuščajo ali se izogibajo postavljanju vprašanj 

višje ravni, saj to od njih zahteva več priprave, načrtovanja in med poukom terja več časa. 

Glavno, kar je treba pri zastavljanju vprašanj upoštevati, je njihova kakovost in ne količina. 

Vprašanja, ki jih učitelj zastavi, delimo na vprašanja nižje ravni (priklic dejstev iz besedila) 

in na vprašanja višje ravni (spodbujanje višjih miselnih procesov).  

V raziskavi bomo za razvrstitev vprašanj uporabili najbolj znano in največkrat uporabljeno 

klasifikacijo – Bloomovo klasifikacijo. Njene ravni smo se odločili razdeliti na dva dela – 

na nižjo in višjo raven. V nižjo raven bomo uvrstili vprašanja, ki temeljijo na poznavanju 

ali znanju, razumevanju in uporabi, v višjo raven pa vprašanja, ki temeljijo na analizi, 

sintezi in vrednotenju.   
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 NAMEN 

Po branju umetnostnega besedila v razredu sledi pogovor in učitelj učencem zastavlja 

vprašanja. Namen oziroma cilj raziskave je ugotoviti, katera vprašanja (raven vprašanj) 

učitelj zastavlja učencem po prebranem književnem delu, in čim nazorneje prikazati ter 

vrednotiti različnost vprašanj, ki jih učitelj zastavi učencem po prebranem književnem 

delu. Ugotoviti hočemo, ali se učitelji trudijo učencem zastavljati vprašanja nižje in tudi 

višje ravni. Znano je namreč, da morajo biti med poukom poleg osnovnih vprašanj nižje 

ravni učencem zastavljena tudi vprašanja višje ravni. S tem učenci razvijajo svojo 

zmožnost samostojnega razmišljanja in sklepanja.  

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Skladno z opredelitvijo raziskovalnega problema smo si zastavili naslednja raziskovalna 

vprašanja: 

1. Katera vprašanja (nižja/višja raven) prevladujejo pri razrednih učiteljih v pogovoru 

po prebranem književnem besedilu? 

2. V kolikšni meri in kako se razredni učitelji zavedajo pomena poznavanja 

zastavljanja vprašanj na različnih zahtevnostnih ravneh po prebranem književnem 

besedilu? 

3. V kolikšni meri in kako se učitelji na pogovor o besedilu pripravijo (ali sami 

oblikujejo vprašanja, ali si pomagajo z vprašanji v berilu …)? 

4. Katere razlike se pojavljajo pri zastavljanju vprašanj glede na delovno dobo 

razrednega učitelja? 

5. Katere razlike se pojavljajo pri zastavljanju vprašanj glede na razred, v katerem 

poučujejo? 

6. Kako se zavedanje pomena zastavljanja vprašanj na različnih zahtevnostnih ravneh 

pri razrednih učiteljih razlikuje med teorijo (odgovori v vprašalniku) in prakso 

(analiza vprašanj)? 

3.3 METODE RAZISKOVANJA 

V raziskavi bomo uporabili kombinacijo kvalitativnega in  kvantitativnega pristopa. 

Temeljila bo na kavzalno-neeksperimentalni metodi pedagoškega raziskovanja. 
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Vzorec bo priložnostni. Vanj bodo vključeni učitelji dveh podružničnih šol (POŠ Vrhpolje 

pri Moravčah in POŠ Podkum). Iz POŠ Vrhpolje bodo vključene štiri učiteljice (od 1. do 5. 

razreda), od teh ena poučuje kombinirani pouk (2. in 3. razred), iz POŠ Podkum pa dve 

učiteljici (od 1. do 4. razreda), ki poučujeta kombinirani pouk (prva poučuje 1. in 2. razred, 

druga 3. in 4. razred). V raziskavo bo skupaj vključenih šest učiteljev. 

Raziskava bo potekala v matičnih razredih obeh podružničnih šol. Udeleženi učitelji bodo 

pred začetkom raziskave seznanjeni z namenom, s trajanjem in z anonimnostjo raziskave. 

Učiteljem bomo povedali, da bomo eno njihovo učno uro književnega pouka opazovali in 

si potrebne informacije zapisovali na opazovalni list (ne bomo jim povedali, da bomo 

pozorni na pogovor po prebranem književnem besedilu). Pred raziskavo bomo sestavili 

opazovalni list in anketni vprašalnik za učitelje. Med opazovanjem bomo na opazovalni list 

zapisovali vsa vprašanja posameznega učitelja, zastavljena po prebranem književnem delu.  

Po učni uri bomo dali učiteljem v izpolnitev anketni vprašalnik. Na začetku anketnega 

vprašalnika učitelj navede spol, delovno dobo in razred, v katerem trenutno poučuje. V 

nadaljevanju anketnega vprašalnika bodo sledila tri kratka vprašanja. Z njimi bomo 

preverjali, ali se učitelji na pogovor o besedilu vnaprej pripravijo in kako se nanj pripravijo 

ter kakšna oziroma katera vprašanja zastavljajo učencem in na kaj so pri tem pozorni.  

Zapisana vprašanja na opazovalnih listih bomo natančno analizirali in jih razvrstili glede 

na Bloomovo klasifikacijo (za vsak razred posebej). Ker gre za anonimno raziskavo, bomo 

opazovalnim listom in kratkim anketam dodali oznako: učiteljica 1, učiteljica 2, učiteljica 3 

… Podatke iz anketnega vprašalnika bomo analizirali. Podatke, ki jih bomo pridobili na 

različne načine, bomo povezali v smiselno celoto in jih tudi besedno predstavili.  

 

3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

3.4.1 Rezultati in interpretacija analize zastavljenih vprašanj, razporejenih po 

Bloomovi klasifikaciji 
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Učiteljica 1 (število zastavljenih vprašanj: 58) 

Preglednica 1: Vprašanja učiteljice 1 glede na zahtevnostno raven po Bloomovi klasifikaciji 

 Raven Število vprašanj – f Odstotek – f (%) 

Nižja  

Raven 

ZNANJE 19 32,8 

RAZUMEVANJE 23 39,7 

UPORABA 0 0 

Višja  

Raven 

ANALIZA 0 0 

SINTEZA 1 1,7 

VREDNOTENJE 15 25,8 

 SKUPAJ 58 100 

 

Po prebranem književnem besedilu v 4. razredu je učiteljica 1 vodila pogovor, v katerem je 

postavila 58 vprašanj. Največ vprašanj je bilo vprašanj nižje ravni, in sicer ravni 

razumevanja (39,7 %), sledila so vprašanja na najnižji ravni, ravni znanja (32,8 %). 

Vprašanj, pri katerih so učenci izražali svoje mnenje, je učiteljica zastavila 15 (25,8 %). Na 

ravni sinteze je bilo zastavljeno eno vprašanje (1,7 %). Učiteljica 1 vprašanj za uporabo in 

analizo v svojem pogovoru z učenci ni uporabila. 

 

Učiteljica 2 (število zastavljenih vprašanj: 44) 

Preglednica 2: Vprašanja učiteljice 2 glede na zahtevnostno raven po Bloomovi klasifikaciji 

 Raven Število vprašanj – f Odstotek – f (%) 

Nižja  

Raven 

ZNANJE 23 52,3 

RAZUMEVANJE 11 25 

UPORABA 0 0 

Višja  

Raven 

ANALIZA 1 2,3 

SINTEZA 3 6,8 

VREDNOTENJE 6 13,6 

 SKUPAJ 44 100 

 

Učiteljica 2 je v 1. razredu v pogovoru o besedilu učencem zastavila skupno 44 vprašanj. 

Od tega jih je bilo največ zastavljenih na najnižji ravni, ravni znanja (52,3 %). Sledila so 
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vprašanja, ki preverjajo razumevanje besedila (25 %), vprašanja vrednotenja (13,6 %) in 

vprašanja na ravni sinteze (6,8 %). Najmanj zastavljenih vprašanj je bilo na ravni analize 

(2,3 %). Učiteljica 2 ni zastavila nobenega vprašanja na ravni uporabe.  

 

Učiteljica 3 – 2. razred (število zastavljenih vprašanj: 16) 

Preglednica 3: Vprašanja učiteljice 3 glede na zahtevnostno raven po Bloomovi klasifikaciji 

 Raven Število vprašanj – f Odstotek – f (%) 

Nižja  

Raven 

ZNANJE 12 75 

RAZUMEVANJE 2 12,5 

UPORABA 0 0 

Višja  

Raven 

ANALIZA 0 0 

SINTEZA 0 0 

VREDNOTENJE 2 12,5 

 SKUPAJ 16 100 

 

Učiteljica 3 poučuje v kombinaciji 2. in 3. razreda. V pogovoru z drugošolci je zastavila 16 

vprašanj, od tega 12 (75 %) na najnižji ravni, to je ravni znanja. Poleg teh vprašanj je 

zastavila dve vprašanji (12,5 %) na ravni razumevanja besedila in dve vprašanji (12,5 %), 

pri katerih učenci izražajo svoje mnenje. Učiteljica 3 v tem razredu ni zastavila nobenega 

vprašanja, ki bi temeljilo na uporabi, analizi in sintezi.  

 

Učiteljica 3 – 3. razred (število zastavljenih vprašanj: 18) 

Preglednica 4: Vprašanja učiteljice 3 glede na zahtevnostno raven po Bloomovi klasifikaciji 

 Raven Število vprašanj – f Odstotek – f (%) 

Nižja  

Raven 

ZNANJE 15 83,3 

RAZUMEVANJE 1 5,6 

UPORABA 0 0 

Višja  

Raven 

ANALIZA 0 0 

SINTEZA 0 0 

VREDNOTENJE 2 11,1 

 SKUPAJ 18 100 
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Učiteljica 3 je skupno v 3. razredu zastavila 18 vprašanj, od katerih jih je kar 15 (83,3 %) 

zastavljenih na ravni znanja. Dve vprašanji (11,1 %) temeljita na vrednotenju in eno 

vprašanje (5,6 %) na razumevanju besedila. Vprašanj, ki temeljijo na uporabi, analizi in 

sintezi, učiteljica 3 ni uporabila v svojem pogovoru.  

 

Učiteljica 4 (število zastavljenih vprašanj: 20) 

Preglednica 5: Vprašanja učiteljice 4 glede na zahtevnostno raven po Bloomovi klasifikaciji 

 Raven Število vprašanj – f Odstotek – f (%) 

Nižja  

Raven 

ZNANJE 12 60 

RAZUMEVANJE 2 10 

UPORABA 0 0 

Višja  

Raven 

ANALIZA 1 5 

SINTEZA 1 5 

VREDNOTENJE 4 20 

 SKUPAJ 20 100 

 

Učiteljica 4 je v pogovoru zastavila 20 vprašanj, od tega jih je bilo največ (60 %) na ravni 

znanja, sledili sta ravni vrednotenja (20 %) in razumevanja (10 %). Vprašanja za analizo in 

sintezo so zastopana z enakim odstotkom, to je 5 %. Vprašanj za uporabo učiteljica 4 ni 

uporabila v svojem pogovoru z učenci.  

 

Učiteljica 5 – 1. razred (število zastavljenih vprašanj: 35) 

Preglednica 6: Vprašanja učiteljice 5 glede na zahtevnostno raven po Bloomovi klasifikaciji 

 Raven Število vprašanj – f Odstotek – f (%) 

Nižja  

Raven 

ZNANJE 24 68,6 

RAZUMEVANJE 4 11,4 

UPORABA 0 0 

Višja  

Raven 

ANALIZA 1 2,9 

SINTEZA 2 5,7 

VREDNOTENJE 4 11,4 

 SKUPAJ 35 100 
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Tudi učiteljica 5 poučuje v dveh razredih, v 1. in v 2. razredu. V pogovoru z učenci 1. 

razreda je zastavila skupno 35 vprašanj, od katerih jih je največ na ravni znanja (68,6 %). 

Sledijo vprašanja ravni razumevanja in vrednotenja, oboje po 11,4 %. Najmanj vprašanj je 

bilo zastavljenih na ravni analize besedila (2,9 %). Pri svojem pogovoru z učenci učiteljica 

5 ni uporabila vprašanj, ki temeljijo na uporabi.  

 

Učiteljica 5 – 2. razred (število zastavljenih vprašanj: 30) 

Preglednica 7: Vprašanja učiteljice 5 glede na zahtevnostno raven po Bloomovi klasifikaciji 

 Raven Število vprašanj – f Odstotek – f (%) 

Nižja  

Raven 

ZNANJE 26 86,7 

RAZUMEVANJE 1 3,3 

UPORABA 0 0 

Višja  

Raven 

ANALIZA 0 0 

SINTEZA 2 6,7 

VREDNOTENJE 1 3,3 

 SKUPAJ 30 100 

 

V 2. razredu je učiteljica 5 zastavila skupno 30 vprašanj, od tega kar 26 na ravni znanja 

(86,7 %), na ravni sinteze sta bili zastavljeni dve vprašanji (6,7 %), vprašanja ravni 

razumevanja in vrednotenja sta zastopani z enakim odstotkom, po 3,3 %. Nobenega 

vprašanja ni zastavila na ravni uporabe in analize.  

 

Učiteljica 6 – 4. razred (število zastavljenih vprašanj: 39) 

Preglednica 8: Vprašanja učiteljice 6 glede na zahtevnostno raven po Bloomovi klasifikaciji 

 Raven Število vprašanj – f Odstotek – f (%) 

Nižja  

Raven 

ZNANJE 17 43,6 

RAZUMEVANJE 10 25,6 

UPORABA 3 7,7 

Višja  

Raven 

ANALIZA 3 7,7 

SINTEZA 1 2,6 

VREDNOTENJE 5 12,8 

 SKUPAJ 39 100 
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Učiteljica 6, ki poučuje kombinacijo, in sicer v 3. in 4. razredu, je v 4. razredu skupno 

zastavila 39 vprašanj. Pri pogovoru o besedilu je vključila vse ravni in stopnje zahtevnosti. 

V večini so vprašanja temeljila na ravni znanja (43,6 %) in razumevanja (25,6 %). Pet 

vprašanj je bilo zastavljenih na ravni vrednotenja (12,8 %). Enak odstotek vprašanj je bil 

zastavljen na ravni uporabe in analize (7,7 %), najmanj vprašanj pa je bilo uporabljenih na 

ravni sinteze (2,6 %). 

 

Učiteljica 6 – 3. razred (število zastavljenih vprašanj: 26) 

Preglednica 9: Vprašanja učiteljice 6 glede na zahtevnostno raven po Bloomovi klasifikaciji 

 Raven Število vprašanj – f odstotek – f (%) 

Nižja  

Raven 

ZNANJE 9 34,6 

RAZUMEVANJE 11 42,3 

UPORABA 0 0 

Višja  

Raven 

ANALIZA 0 0 

SINTEZA 2 7,7 

VREDNOTENJE 4 15,4 

 SKUPAJ 26  100 

 

Učiteljica 6 je v 3. razredu v pogovoru postavila 26 vprašanj. Največ vprašanj je bilo 

postavljenih na ravni razumevanja besedila (42,3 %), tem so po številu sledila vprašanja na 

ravni znanja (34,6 %). Vprašanja, ki temeljijo na vrednotenju, so bila zastavljena štiri 

(15,4 %). Najmanj vprašanj je bilo vprašanj ravni sinteze (7,7 %). Učiteljica 6 v pogovoru 

ni uporabila vprašanj, ki temeljijo na uporabi in analizi.  

V nadaljevanju predstavljamo združene podatke za vseh šest učiteljic o ravneh zastavljenih 

vprašanj. Skupaj je bilo zastavljenih 286 vprašanj. Učiteljice so v povprečju postavile 

največ vprašanj na nižji ravni, in sicer s področja znanja (�̅� = 17,44) – postavijo od 9 do 26 

vprašanj. Sledi razumevanje (𝑥 ̅= 7,22) – postavijo od 1 do 23 vprašanj, nato področje 

vrednotenja, torej vprašanja višje ravni (𝑥 ̅= 4,78) – postavijo od 1 do 15 vprašanj, v 

povprečju postavijo eno vprašanje (𝑥 ̅= 1,33) s področja sinteze (od 0 do 3 vprašanja). Na 

nižji ravni najmanj vprašanj postavijo s področja uporabe (𝑥 ̅= 0,33) – od 0 do 3 vprašanja, 

na višji ravni pa postavijo najmanj vprašanj s področja analize (𝑥 ̅= 0,67) – od 0 do 3 

vprašanja.  
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Preglednica 10: Skupni rezultati učiteljic glede na zahtevnostno raven po Bloomovi klasifikaciji 

    N Povprečje 

Standardni 

odklon Minimum Maksimum 

Nižja 

raven 

ZNANJE 9 17,44 5,981 9 26 

RAZUMEVANJE 9 7,22 7,311 1 23 

UPORABA 9 0,33 1,000 0 3 

Višja 

raven 

ANALIZA 9 0,67 1,000 0 3 

SINTEZA 9 1,33 1,000 0 3 

VREDNOTENJE 9 4,78 4,147 1 15 

  SKUPAJ 9 31,78 13,755 16 58 

 

Preglednica 11: Skupni rezultati učiteljic glede na zahtevnostno raven po Bloomovi klasifikaciji 

 Raven Število 

vprašanj – f 

Odstotek – f 

(%) 

Število 

vprašanj – f 

odstotek – f 

(%) 

Nižja  

Raven 

ZNANJE 157 54,9  

225 

 

78,7 RAZUMEVANJE 65 22,7 

UPORABA 3 1 

Višja  

Raven 

ANALIZA 6 2,1  

61 

 

21,3 SINTEZA 12 4,2 

VREDNOTENJE 43 15,1 

 SKUPAJ 286 100 286 100 

 

Na podlagi ananlize vseh vprašanj, ki so bila zastavljena po branju književnega dela, 

ugotavljamo, da je večina zastavljenih vprašanj (54,9 %) najnižje ravni, torej na ravni 

priklica dejstev in podatkov iz prebranega besedila. S precej manjšo pogostostjo (22,7 %) 

sledijo vprašanja, ki temeljijo na razumevanju besedila, tem sledijo vprašanja, ki preverjajo 

vrednotenje (15,1 %). Precej manj je vprašanj, ki temeljijo na sintezi (4,2 %) in analizi 

(2,1 %), najmanj pa je bilo vprašanj, ki od učencev zahtevajo uporabo pridobljenega znanja 

(1 %). V pogovorih po prebranem književnem besedilu so prevladovala vprašanja nižje 

ravni (znanje, razumevanje in uporaba), skupaj jih je bilo 225 (78,7 %), medtem ko je bilo 

vprašanj višje ravni skupaj 61 (21,3 %). 

Rezultati raziskave kažejo, da učiteljice ne postavljajo vprašanj vseh stopenj in ravni 

zahtevnosti. Delež vprašanj glede na zahtevnost je precej neenakomerno porazdeljen. 

Prevladujejo vprašanja nižje ravni, ki so usmerjena v učenčevo dobesedno ponovitev 

nečesa oziroma ki od učenca zahtevajo le, da se spomni, kaj je slišal oziroma razumel iz 

besedila. Zelo nizko je število vprašanj za ravni sinteze in analize, pri kateri naj bi učenec 

neko sporočilo razstavil na dele in ugotovil, v kakšnem odnosu so ti deli med seboj, ter 
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uporabe, pri čemer naj bi učenec pridoblejno znanje uporabil. Med vsemi 286 vprašanji so 

bila le tri vprašanja namenjena ravni uporabe.  

3.4.2 Rezultati in interpretacija kratkega vprašalnika 

Po končani obravnavi književnega besedila smo vsem šestim učiteljicam, ki so sodelovale 

v raziskavi, dali krajši anketni vprašalnik (Priloga 2). Z njim smo želeli z nekaj vprašanji 

ugotoviti poznavanje pomembnosti pogovora po prebranem besedilu in pomembnost 

zastavljanja vprašanj na različnih zahtevnostnih ravneh pri posamezni učiteljici.  

Sodelovalo je šest učiteljic (100 %).  

Preglednica 12: Spolna struktura sodelujočih v anketi 

Spol f f (%) 

Ženski 6 100 % 

Moški 0 0 % 

Skupaj 6 100 % 

 

Učiteljice imajo v povprečju 12,5 leta delovne dobe (SD = 0,601). Dve učiteljici imata 

devet let delovne dobe, ena ima sedem let delovne dobe, ena osem let, ena deset let in ena 

32 let delovne dobe.  

Preglednica 13: Dolžina delovne dobe 

Delovna doba F f (%) 

7 1 16,7 % 

8 1 16,7 % 

9 2 33,3 % 

10 1 16,7 % 

32 1 16,7 % 

Skupaj 6 100 % 

Povprečje 12,5 

Standardni odklon 9,607 

 

Nekatere učiteljice poučujejo v enem razredu, nekatere v dveh razredih. Ena učiteljica 

poučuje v prvem razredu, ena v prvem in v drugem, ena v drugem in tretjem, ena v tretjem 

in četrtem ter ena v četrtem in ena v petem razredu.  
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Preglednica 14: Razred poučevanja 

Razred 

poučevanja 
F f (%) 

1. 1 16,7 % 

1. in 2. 1 16,7% 

2. in 3. 1 16,7 % 

3. in 4. 1 16,7 % 

4. 1 16,7 % 

5. 1 16,7 % 

Skupaj 6 100 % 

 

Vse učiteljice se na pogovor o besedilu prej pripravijo (100 %).  

Preglednica 15: Ali se učiteljice na pogovor o besedilu pripravijo vnaprej 

Ali se na pogovor o besedilu prej pripravite? f f (%) 

Da 6 100 % 

Ne 0 0 % 

Skupaj 6 100 % 

 

Na 2. vprašanje v kratkem anketnem vprašalniku, ki se je glasilo: Če je bil odgovor na 1. 

vprašanje da, kako se pripravite na pogovor?, so učiteljice odgovorile: 

Učiteljica 1 (4. razred) 

»Preberem besedilo, preberem vprašanja v berilu ob besedilu, izberem, katera bom 

zastavila učencem, in dodam tudi svoja.« 

Učiteljica 2 (1. razred) 

»Preberem besedilo, povežem s cilji iz UN. Pripravim različna vprašanja: o vsebini, 

neznane besede, povezanost z drugimi književnimi besedili, temo povežem z njihovimi 

izkušnjami, svetom itd.« 

Učiteljica 3 (kombinacija, 2. in 3. razred) 

»Pripravim si okvirna vprašanja – v pripravi, izpišem si manj znane besede.« 
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Učiteljica 4 (5. razred) 

»Preberem besedilo. Prva vprašanja sovpadajo z motivacijo (predznanje, predstavitev 

besedila, umestitev besedila). Razmišljam o vsebini – kaj bi morali učenci iz besedila 

izluščiti itd.« 

Učiteljica 5 (kombinacija, 1. in 2. razred) 

»Razmišljam o uvodni motivaciji, o bistvu/sporočilu, ki ga prinaša besedilo, in o 

dejavnostih, ki sledijo – da so smiselne in povezane z besedilom.« 

Učiteljica 6 (kombinacija, 3. in 4. razred) 

»Na pogovor o besedilu se vnaprej delno pripravim, v glavnem ga razvijam neposredno v 

stiku z učenci. Že ko pišem pripravo na uro, razmišljam, kako bom vodila pogovor z 

učenci. Vsega se ne da predvideti, a v glavnem si neko nitko potegnem že doma, potem pa 

v pogovoru z učenci, ker ne vem, kako se bo pogovor odvijal.« 

Na 3. vprašanje v kratkem anketnem vprašalniku, ki se je glasilo: Kakšna/katera vprašanja 

zastavljate učencem? Na kaj ste pri tem pozorni?«. so učiteljice odgovorile: 

Učiteljica 1 (4. razred) 

»Da se poskušam izogniti odgovorom da oziroma ne. Poskušam postavljati vprašanja tipa: 

Zakaj, kako to misliš …, da otroke spodbudim k razmišljanju.« 

Učiteljica 2 (1. razred) 

»Vprašanja o temi, vsebini, književnih osebah, dogajalnem prostoru in času, o povezanosti 

z drugimi besedili, kako to vidijo otroci, o neznanih besedah, literarnih pojmih itd. Pozorna 

sem, da besedilo povežem z vsakdanjim življenjem svojih učencev, npr.: Ali tudi vaše 

starše kdaj skrbi za vas?« 

Učiteljica 3 (kombinacija, 2. in 3. razred) 

»Vprašanja za razumevanje besedila (dogajalni čas, kraj), povprašam jih o njihovih 

predvidevanjih, predznanju, razumevanju manj znanih besed itd. Med poustvarjanjem z 

vprašanji preverim razumevanje navodil.« 
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Učiteljica 4 (5. razred) 

»Vprašanja o vsebini, avtorju, predznanju, doživetjih po prebranem itd. Pozorna sem na to, 

da so tipi vprašanj in raven le-teh različni.« 

Učiteljica 5 (kombinacija, 1. in 2. razred) 

»Obnovimo vsebino, pri tem sem pozorna, da so resnično vsi učenci razumeli besedilo. 

Ponavadi več sprašujem učence, za katere vem, da imajo težave z razumevanjem. 

Poudarek dajem tudi na sporočilu, ki ga besedilo prinaša, saj se iz tega učenci največ 

naučijo.« 

Učiteljica 6 (kombinacija, 3. in 4. razred) 

»Učencem postavljam vprašanja iz prebranega, pa tudi kakšno razmišljujoče vprašanje, s 

katerim predvidevamo: Kaj misliš, kaj se je zgodilo? (če je le odlomek), Komu si 

podoben?, Kaj bi ti storil?, Na kakšen način? itd. Seveda jim potem knjigo tudi preberem 

ali jo preberejo sami in pridejo do odgovora. Pozorna sem na odgovore: če so vezani le na 

prebrano, vemo, kakšna je točnost, če pa vprašam na splošno, dovolim, da razmišljajo, da 

nizajo svoje odgovore, in vsak je na nek način pravi. Spodbujam razmišljanje in tako 

dovolim, da mislijo s svojo glavo. Včasih jih pri razmišljanju tudi kam zapeljem.« 

Vse učiteljice se bolj ali manj zavedajo pomembnosti in pomena zastavljanja vprašanj po 

prebranem književnem besedilu, saj se vseh šest učiteljic vnaprej pripravi na pogovor o 

besedilu in razmišljajo o vprašnjih, ki jih bodo zastvile učencem.  

Na podlagi opravljene ankete smo ugotovili, da se učiteljica 1 na pogovor o besedilu 

pripravi tako, da najprej natančno prebere besedilo. Poleg tega si v berilu prebere vprašanja 

ob besedilu in izbere ustrezna ter na koncu doda tudi svoja vprašanja. Pri zastavljanju 

vprašanj je pozorna na to, da se izogne odgovorom da ali ne. Po njenih besedah poskuša 

postavljati vprašanja tipov: »Zakaj?«, »Kako to misliš?« itd., da učence spodbudi k 

ramišljanju. Razvidno je, da ta učiteljica razmišlja o ravni zastavljenih vprašanj in želi 

postavljati vprašanja tudi na višji ravni, in sicer je v vprašalniku izpostavila raven 

vrednotenja (Kako to misliš?). Če primerjamo anketni vprašalnik in njena zastavljena 

vprašanja po prebranem besedilu, lahko ugotovimo, da je učiteljica 1 skupno zastavila 

največ vprašanj. Njena vprašanja so bila precej raznolika. Največ vprašanj je zastavila z 

ravni razumevanja besedila (39,7 %), sledila so vprašanja na ravni znanja (32,8 %). Torej 
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je več kot polovica zastvaljenih vprašanj nižje ravni. Zastavila je tudi nekaj vprašanj višje 

ravni, in sicer največ z  ravni vrednotenja besedila (25,8 %), kar je zelo pozitivno, saj je 

tudi v anketnem vprašalniku poudarila, da se trudi in poskuša zastavljati vprašanja na ravni 

razumevanja in vrednotenja. Samo eno vprašanje je postavila na ravni sinteze (1,7 %). 

Vprašanj na ravni uporabe in analize v svojem pogovoru ni uporabila.  

Pri pripravi na pogovor tudi učiteljica 2 najprej prebere besedilo in ga poveže s cilji iz 

učnega načrta. Vnaprej si pripravi nekaj vprašanj o vsebini, neznanih besedah … Besedilo 

poskuša prek vprašanj povezati z drugimi besedili. Pomembno se ji zdi, da učenci temo 

besedila povezujejo s svojimi izkušnjami in realnim svetom. Po njenih besedah učencem 

zastavlja različna vprašanja: o vsebini, osebah, dogajalnem času in prostoru, o povezanosti 

z drugimi besedili, o neznanih besedah itd. Pozorna je predvsem na povezovanje besedila z 

vsakdanjim življenjem učencev (npr. Ali tudi vaše starše kdaj skrbi za vas?). Glede na 

njene odgovore v vprašalniku lahko sklepamo, da želi učiteljica učencem besedilo nazorno 

prikazati in predstaviti. Na podlagi njenih odgovorov je sklepati, da uporablja več vprašanj 

nižje ravni, a je pozorna tudi na to, da učenci o besedilu razmišljajo tudi drugače in da ga 

povezujejo z drugimi besedili ter s svojim vsakdanjim življenjem. Če se ozremo na njena 

vprašanja, ki jih je zastavila učencem po prebranem besedilu, jih je skupno 44. Od tega jih 

je, kot smo predvidevali, več kot polovica nižje ravni zahtevnosti, in sicer vprašanj na 

ravni znanja je 23 (52,3 %), na ravni razumevanja jih je 11 (25 %). Nekaj vprašanj 

(22,7 %) je tudi z višje ravni zahtevnosti, od tega je šest vprašanj na ravni vrednotenja 

(13,6 %), tri na ravni sinteze (6,8 %) in eno na ravni analize (2,3 %). V svojem pogovoru 

ni uporabila nobenega vprašanja na ravni uporabe. 

Učiteljica 3 poučuje kombinacijo 2. in 3. razreda. Vedno si pred učno uro v pripravi 

pripravi okvirna vprašanja in si izpiše neznane besede. Učencem zastavlja predvsem 

vprašanja za razumevanje besedila, manj znanih besed itd. Pomembno ji je tudi, da učence 

vpraša o njihovih predvidevanjih, predznaju itd. To nakazuje na vprašanja višje ravni, saj 

učence napelje na razmišljanje, uporabo domišljije itd. Pri poustvarjanju in novih nalogah z 

vprašanji tudi preveri razumevanje navodil za delo. Učiteljica 3 je v 2. razredu skupaj 

zastavila 16 vprašanj, v 3. razredu pa 18. Tako pri pogovoru v 2. kot tudi v 3. razredu smo 

ugotovili, da vprašanja prevladujejo na najnižji ravni, predvsem na ravni znanja (v 2. 

razredu: 75 %, v 3. razredu: 83,3 %). Po njenih odgovorih iz vprašalnika lahko 

predvidevamo, da bodo prevladovala vprašanja glede razumevanja besedila, dejansko pa 
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jih je malo (2. razred: 12,5 %, 3. razred: 5,6 %). Pričakovati je bilo tudi več vprašanj višje 

ravni. Pri učiteljici 3 so višje ravni le vprašanja na ravni vrednotenja besedila (2. razred: 

dve vprašanji, 12,5 %; 3. razred: dve vprašanji, 11,1 %). Tako v 2. kot tudi v 3. razredu ni 

postavila nobenega vprašanja na ravni uporabe, analize in sinteze.  

Pri pripravi na pogovor o besedilu se učiteljica 4 pripravi tako, da najprej besedilo 

natančno prebere. Pri njej so prva vprašanja takšna, da sovpadajo z motivacijo (predznanje, 

predstavite in umestitev besedila). Ko se pripravlja na pogovor, razmišlja tudi o vsebini 

besedila, kaj bi morali učenci iz besedila izluščiti in si zapomniti. Po njenem odgovoru je 

sklepati, da poskuša zastavljati vprašanja o vsebini, avtorju, predznanju in doživetjih po 

prebranem. Torej po njenih besedah zastavlja vprašanja tako nižje kot višje ravni. Pozorna 

je tudi na to, da so tipi vprašanj in njihova raven različni. Želi zastavljati raznolika 

vprašanja različnih ravni. Glede na njena zastavljena vprašanja lahko trdimo, da bi to lahko 

držalo, saj je vprašanja postavila skoraj na vseh ravneh zahtevnosti po Bloomu, razen na 

ravni uporabe. Glede na število vprašanj spet prevladujejo vprašanja nižje ravni, torej 

raven znanja (60 %) in razumevanja (10 %). Na višji ravni je največ vprašanj bilo 

zastavljenih na ravni vrednotenja (20 %), z enakim odstotkom sledita še raven analize (5 

%) in sinteze (5 %). Glede na njene odgovore v vprašalniku lahko rečemo, da sledi teoriji 

tudi v praksi, saj je zastavila vprašanja različnih ravni zahtevnosti. 

Učiteljica 5 poučuje kombinacijo 1. in 2. razreda ter se pred učno uro književnosti vedno 

pripravi na pogovor tako, da najprej dobro razmisli o motivaciji in o sporočilu oziroma 

bistvu besedila. Dobro razmisli tudi o dejavnostih, ki bodo sledile branju besedila, da bodo 

smiselne in povezane z besedilom. V pogovoru po branju besedila z učenci najprej obnovi 

vsebino prek vprašanj. Pri tem je pozorna predvsem na to, ali so vsi učenci razumeli 

besedilo, in običajno več sprašuje učence, za katere ve, da imajo težave z razumevanjem 

besedil. Poudarek daje tudi sporočilu oziroma bistvu, ki ga besedilo prinaša, saj pravi, da 

se učenci iz tega največ naučijo. Pri analizi njenih zastavljenih vprašanj lahko vidimo, da je 

večina vprašanj najnižje ravni zahtevnosti – ravni znanja (1. razred: 68,6 %, 2. razred: 

86,7 %). Torej več poudarka daje obnovitvi besedila kot pa razmišljanju in samostojnemu 

delu učencev. V 1. razredu je zastavila vprašanja skoraj na vseh ravneh, vendar vseeno 

premalo glede na število vseh vprašanj. Na ravni razumevanja je zastavila štiri vprašanja 

(11,4 %), prav tako na ravni vrednotenja, torej tudi štiri vprašanja (11,4 %), na ravni 

sinteze dve vprašanji (5,7 %) in na ravni ananlize eno vprašanje (2,9 %). Pri prvošolcih v 
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pogovoru ni uporabila vprašanj na ravni uporabe. V 2. razredu je poleg najštevilčnejših 

vprašanj na ravni znanja uporabila vprašanja na ravni razumevanja (3,3 %), sinteze (6,7 %) 

in vrednotenja (3,3 %). Pri drugošolcih v pogovoru ni uporabila vprašanj na ravni uporabe 

in analize.  

Učiteljica 6 prav tako poučuje kombinacijo (3. in 4. razred) in je edina učiteljica, ki je v 

enem razredu v pogovoru zastavila vprašanja vseh šestih ravni zahtevnosti po Bloomu. Ta 

je tudi edina učiteljica, ki je v odgovoru v vprašalniku omenila, da se na pogovor po branju 

besedila le delno pripravi, saj pogovor razvija neposredno v stiku z učenci. Ob pisanju 

priprave seveda razmišlja, kako bo vodila pogovor z učenci, vendar, kot je zapisala, se 

vsega ne da nikoli predvideti. Učencem po branju zastavlja vprašanja o besedilu, hkrati 

postavi tudi kakšno vprašanje, pri katerem morajo učenci razmišljati (npr. Kaj misliš, kaj 

se je zgodilo v nadaljevanju?, Komu si podoben?, Kaj bi storil ti? itd.). Poudarila je tudi, 

da spodbuja razmišljanje in da dovoli učencem, da mislijo s svojo glavo. Kot je bilo že 

navedeno, je v pogovoru v 4. razredu zastavila vprašanja na vseh ravneh zahtevnosti, 

vendar po številčnosti še vedno prevladujejo vprašanja nižje ravni (znanje: 43,6 %, 

razumevanje: 25,6 %, uporaba: 7,7 %). Vprašanj višje ravni je bistveno manj (analiza: 

7,7 %, sinteza: 2,6 %, vrednotenje: 12,8 %). Prav tako lahko rečemo za pogovor s 

tretješolci, v katerem spet prevladuje nižja raven vprašanj (znanje: 34,6 %, razumevanje: 

42,3 %). Vprašanj višje ravni je manj (sinteza: 7,7 %, vrednotenje: 15,4 %). V svojem 

pogovoru s tretješolci ni uporabila vprašanj na ravni uporabe in analize.  

3.5 STRNJENI ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Katera vprašanja (nižja/višja raven) prevladujejo pri razrednih učiteljih v pogovoru po 

prebranem književnem besedilu? 

Na podlagi pregledanih zastavljenih vprašanj po branju besedila ugotavljamo, da je večina 

vprašanj (54,9 %) nižje ravni zahtevnosti, in sicer ravni, na kateri prevladuje priklic dejstev 

in podatkov iz besedila. Sledijo vprašanja, ki temeljijo na razumevanju besedila (22,7 %), 

nato vprašanja, ki preverjajo vrednotenje (15,1 %). Precej manj je vprašanj, ki temeljijo na 

sintezi (4,2 %) in analizi (2,1 %), najmanj je bilo vprašanj, ki od učencev zahtevajo 

uporabo pridobljenega znanja (1 %). Med vsemi 286 vprašanji so bila le tri vprašanja, ki 

spadajo v raven uporabe znanja. Pri zastavljenih vprašanjih učiteljic po prebranem 
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književnem besedilu so prevladovala vprašanja nižje ravni (znanje, razumevanje in 

uporaba), ki jih je bilo 225 (78,7 %), medtem ko je bilo vprašanj višje ravni 61 (21,3 %). 

2. V kolikšni meri in kako se razredni učitelji zavedajo pomena poznavanja zastavljanja 

vprašanj na različnih zahtevnostnih ravneh po prebranem književnem besedilu? 

Iz podatkov, ki smo jih pridobili z anketnim vprašalnikom, lahko ugotovimo, da se 

učiteljice do neke mere zavedajo pomena zastavljanja vprašanj, saj o pogovoru in 

vprašanjih razmišljajo že pred učno uro, tudi pripravijo si jih vnaprej. V našem primeru se 

vseh šest učiteljic vnaprej pripravi na pogovor tako, da si vprašanja zapišejo, preberejo 

besedilo, razmišljajo o sporočilu, ki ga prinaša besedilo, itd. Da se učiteljice premalo 

zavedajo pomembnosti in pomena zastavljanja vprašanj na različnih ravneh zahtevnosti, 

kažejo odgovori, v katerih nekaj učiteljic ni omenilo, da želijo učence spodbujati k 

razmišljanju, doživljanju besedila itd. To so v svojih odgovorih omenile le tri učiteljice, in 

te so to poskušale uresničiti tudi v praksi v pogovoru z učenci.  

3. V kolikšni meri in kako se učitelji na pogovor o besedilu pripravijo (ali sami oblikujejo 

vprašanja, ali si pomagajo z vprašanji v berilu …)? 

V raziskavi je sodelovalo šest učiteljic. Vse so na vprašanje: Ali se na pogovor o besedilu 

vnaprej pripravite? odgovorile pritrdilno. Torej se vse učiteljice na pogovor o besedilu 

pripravijo že doma. Ena od učiteljic (učiteljica 6) je v odgovoru dodala, da se na pogovor 

le delno pripravi, saj nikoli ne more predvideti, kako se bo pogovor odvijal. Najraje ima, 

da se pogovor odvije spontano, da se razvija neposredno v stiku z učenci. Večina učiteljic 

doma najprej besedilo prebere, si izpiše neznane besede, besedilo poveže s cilji iz učnega 

načrta, razmisli o uvodni motivaciji itd. Nekatere učiteljice (učiteljica 1, učiteljica 4, 

učiteljica 6) so poudarile, da želijo pri učencih z vprašanji spodbuditi razmišljanje, 

doživljanje besedila in predvidevanje. Učiteljica 2 je poudarila, da zelo rada učence 

spodbuja, da povezujejo besedila med seboj in da prebrano besedilo povežejo tudi z 

vsakdanjim življenjem. Učiteljica 4 je poudarila, da je pozorna na tipe vprašanj in da 

postavlja vprašanja na različnih ravneh zahtevnosti.  
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4. Katere razlike se pojavljajo pri zastavljanju vprašanj glede na delovno dobo razrednega 

učitelja? 

Delovna doba petih učiteljic je od sedem do deset let, medtem ko ima ena učiteljica že 32 

let delovne dobe. Med učiteljicami ni bilo ugotovljenih bistvenih oziroma večjih razlik. 

Ugotovili pa smo, da je učiteljica z 32 leti delovne dobe edina, ki je v odgovoru zapisala, 

da se na pogovor z učenci le delno pripravi, saj ga večinoma razvije neposredno v stiku z 

učenci, saj ne ve, kako se bo pogovor odvijal in kako se bodo učenci odzivali. Prav tako je 

tudi poudarila, da učencem zastavi tudi takšna vprašanja, da sami razmišljajo ter doživljajo 

besedilo. Učiteljica, ki ima 32 let delovne dobe, je tudi edina izmed vseh šestih učiteljic pri 

pogovoru o besedilu uporabila vprašanja vseh ravni in stopenj zahtevnosti. Sklepamo 

lahko, da ima, glede na to, da ima 32 let delovne dobe, tudi več izkušenj z učenci, s 

pogovori, z zastavljanjem vprašanj, s pripravami na učne ure itd., zato tudi ve, kakšna 

vprašanja zastaviti, da bodo učenci razmišljali, vrednotili in analizirali besedilo, ki ga 

preberejo. Vendar pa ne moremo posplošiti, da to velja za vse učiteljice, ki imajo več let 

delovne dobe. 

5. Katere razlike se pojavljajo pri zastavljanju vprašanj glede na razred, v katerem 

poučujejo? 

V raziskavi so sodelovale tri učiteljice, ki poučujejo kombiniran po dva razreda, medtem 

ko tri poučujejo po en razred. Učiteljica 2 poučuje v 1. razredu. Svojim učencem je sicer 

postavila več vprašanj nižje ravni zahtevnosti (77,3 %), a je vseeno zastavila šest vprašanj 

na ravni vrednotenja in tri na ravni sinteze. Učiteljica 5 (kombinacija 1. in 2. razred) je 

podobno kot učiteljica 2 v 1. razredu postavila večino vprašanj ravni znanja in 

razumevanja (80 %), ostalih 20 % vprašanj je bilo vprašanj višje ravni. Učiteljica 3 

(kombinacija 2. in 3. razred) je v obeh razredih postavila malo vprašanj, vsa so bila na 

ravni znanja. Učiteljica 6 (kombinacija, 3. in 4. razred) se je tako v 3. kot tudi v 4. razredu 

trudila postavljati vprašanja različnih ravni zahtevnosti. V 4. razredu je celo edina od vseh 

učiteljic postavila vprašanja na vseh šestih ravneh po Bloomovi klasifikaciji. Pri učiteljici 

4, ki poučuje 5. razred, ni bilo zaslediti opaznejših odstopanj pri zastavljanju vprašanj. 

Sklepamo, da glede na razred, v katerem učiteljice poučujejo, ni bistvenih razlik, saj so vse 

učiteljice postavljale vprašanja večinoma nižje ravni zahtevnosti, pri čemer nismo opazili 

razlik med nižjimi in višjimi razredi.  
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6. Kako se zavedanje o pomenu zastavljanja vprašanj na različnih zahtevnostnih ravneh pri 

razrednih učiteljih razlikuje med teorijo (odgovori v vprašalniku) in prakso (analiza 

vprašanj)? 

Učiteljica 1 je teorijo iz odgovorov večinoma upoštevala, saj je poleg vprašanj nižje ravni 

postavila tudi nekaj vprašanj višje ravni. To je pozitivno, ker je v vprašalniku izpostavila, 

da se trudi postavljati tudi vprašanja na ravni vrednotenja in razumevanja. Iz odgovorov 

učiteljice 2 je zaznati, da uporablja vprašanja nižje ravni, vendar je pozorna tudi na to, da 

postavi vprašanja, ki zajemajo razmišljanje, medsebojno povezovanje besedil in 

povezovanje besedila z vsakdanjim življenjem. Učiteljica 3 je v vprašalniku izpostavila 

pomembnost vprašanj o razumevanju besedila, o predvidevanjih, predznanju itd. To 

nakazuje na vprašanja višje ravni, saj učence privede do razmišljanja, predvidevanja itd. 

Vendar ne glede na njene odgovore v vprašalniku v praksi ni bilo zaslediti toliko vprašanj 

višje ravni. Glede na njene odgovore iz vprašalnika smo predvidevali, da bodo 

prevladovala vprašanja na ravni razumevanja, vendar je teh bilo malo. Učiteljica 4 je v 

svojih odgovorih omenila, da poskuša zastavljati vprašanja tako na nižji kot na višji ravni. 

Pozorna je na različne tipe in različne ravni vprašanj. Lahko rečemo, da sledi teoriji tudi v 

praksi, saj je postavila vprašanja različnih zahtevnostnih ravni. Pri učiteljici 5 smo iz 

odgovorov lahko ugotovili, da razmisli o motivaciji, o sporočilu besedila, saj navaja, da se 

učenci iz tega največ naučijo. Z analizo njenih odgovorov lahko ugotovimo, da je večina 

vprašanj najnižje ravni zahtevnosti. Torej več poudarka daje obnovitvi besedila kot 

razmišljanju o besedilu. Glede na odgovore učiteljice 6 ugotovimo, da ta učiteljica velik 

poudarek daje razmišljanju pri učencih. Vprašanja naj bi obsegala vse ravni zahtevnosti, 

kar navaja tudi S. Pečjak (1995), in sicer pravi, da se, če na to nismo pozorni, lahko zgodi, 

da večina vprašanj ostane na najnižji ravni zahtevnosti. To se je pokazalo tudi z raziskavo. 

Pri analizi vprašanj je zaslediti večino vprašanj nižje ravni, le malo je takih na višji ravni. 

Torej je skupno vsem učiteljicam ti, da celotne teorije še ne uresničujejo v praksi. Nekatere 

so poudarjale pomembnost razmišljanja in doživljanja besedila, vendar je kljub temu pri 

vseh učiteljicah večji delež vprašanj nižje zahtevnostne ravni.  
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4 SKLEP 

Komunikacija v vsakodnevnih situacijah je v šoli ključnega pomena. Pri književnem pouku 

in z vidika razvoja jezikovnih zmožnosti učencev je pomembno, da učitelj učne ure 

književnosti dobro načrtuje in se nanje dobro pripravi. Učitelj mora poznati korake 

obravnave književnega besedila in se nanje dobro pripraviti, poleg tega mora napisati 

pripravo, prebrati besedilo, razmišljati o vsebini, vprašanjih, pogovoru, sporočilu besedila 

itd.  

M. Grosman (2004) navaja, da mora učitelj za pouk književnosti načrtovati branje 

besedila, aktivno interpretacijo besedila, vprašanja, spodbujanje vrednotenja, doživljanja, 

razumevanja in razmišljanja. Po branju besedila je pomembno vodenje pogovora o 

besedilu. Na to se mora učitelj pripraviti in se poleg tega zavedati pomembnosti ter 

pomena postavljanja vprašanj na različnih ravneh. Vprašanja pri pogovoru, ki poteka 

potem, ko je bilo besedilo prebrano, naj bi obsegala vse ravni zahtevnosti in znanja. Kot 

navaja S. Pečjak (1995), se lahko, če nismo pozorni, zgodi, da večina vprašanj ostane na 

najnižji ravni razumevanja. Podobno se je pokazalo tudi v raziskavi, ki smo jo izvedli s 

šestimi učiteljicami. Ugotovili smo, da učiteljice ne postavljajo vprašanj vseh stopnenj in 

ravni zahtevnosti. Vprašanja večinoma zastavljajo v precej neenakomernem deležu. Pri 

vseh učiteljicah prevladujejo vprašanja nižje ravni, ki v največ primerih temeljijo na 

obnovitvi besedila ter na učenčevi dobesedni ponovitvi nečesa, kar je že slišal. Tudi z 

analizo anketnega vprašalnika smo ugotovili, da se učiteljice do neke mere zavedajo 

pomena zastavljanja vprašanj, saj o pogovoru in o vprašanjih razmišljajo pred učno uro, 

vprašanja si pripravijo vnaprej. V našem primeru se vseh šest učiteljic vnaprej pripravi na 

pogovor tako, da si vprašanja zapišejo, preberejo besedilo, razmišljajo o sporočilu besedila 

itd. Da se učiteljice premalo zavedajo pomembnosti zastavljanja vprašanj na različnih 

ravneh zahtevnosti, kažejo njihovi odgovori, saj nekatere učiteljice niso omenile, da želijo 

učence spodbujati k razmišljanju, doživljanju besedila itd. To so v svojih odgovorih 

navedle le tri učiteljice, ki so to poskušale uresničiti tudi v pogovorih z učenci.  

Med učiteljicami pri zastavljanju vprašanj ni bilo opaziti bistvenih oziroma opaznejših 

razlik glede na njihovo dolžino delovne dobe in glede na razred, v katerem poučujejo. 

Ugotovili pa smo, da je učiteljica z 32 leti delovne dobe edina, ki je zapisala, da se na 

pogovor z učenci le delno pripravi, saj ga večinoma razvija neposredno v stiku z učenci, 

saj ne ve, kako se bo pogovor odvijal in kako se bodo učenci odzivali. Poudarila je tudi, da 
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učencem zastavi taka vprašanja, da morajo sami razmišljati in doživljati besedilo. Prav ta 

učiteljica je tudi edina izmed vseh šestih učiteljic pri pogovoru uporabila vse ravni in 

stopnje zahtevnosti. Sklepamo lahko, da ima glede na to, da ima 32 let delovne dobe, več 

izkušenj z učenci, s pogovori, z zastavljanjem vprašanj, s pripravami na učne ure itd. ter 

posledično tudi ve, kakšna vprašanja zastaviti, da bodo učenci razmišljali, vrednotili, 

analizirali besedilo, ki ga preberejo. Vendar kljub temu ne moremo trditi, da to velja za vse 

učiteljice, ki imajo več let delovne dobe. 
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6 PRILOGE 

6.1 PRILOGA 1: OPAZOVALNI LIST 

OPAZOVALNI LIST 

DATUM:  

RAZRED: 

NASLOV KNJIŽEVNEGA DELA:  

Vprašanja zastavljena po branju književnega besedila:  
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6.2 PRILOGA 2: KRATEK VPRAŠALNIK 

Spol:     M         Ž 

Delovna doba: ________ let 

Trenutno poučujem v ______ razredu. 

 

1. Ali se na pogovor o besedilu vnaprej pripravite? 

                     DA                          NE 

 

2. Če je bil odgovor na 1. vprašanje DA, kako se na pripravite pogovor? 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3. Kakšna/Katera vprašanja zastavljate učencem? Na kaj ste pri tem pozorni? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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6.3 PRILOGA 3: PREPIS ZASTAVLJENIH VPRAŠANJ UČITELJIC IZ 

OPAZOVALNIH LISTOV 

UČITELJICA 1 (4. razred – PŠ Vrhpolje pri Moravčah)  

Besedilo: LUKEC IN NJEGOV ŠKOREC 

Vprašanja: 

1. Kaj vam je bilo v odlomku najbolj/najmanj všeč?   

2. Zakaj vam je/ni všeč?   

3. Še kakšen vtis ob branju? 

4. Kaj si občutil ob mojem branju? 

5. Še kakšna misel? 

6. Na katere neznane besede ste naleteli?     

7. Ali mogoče kdo ni razumel katere povedi?    

8. Kaj pomeni beseda »cincal«?     

9. Kaj bi pomenilo »iz kolotečine«?     

10. Je vsem jasno?    

11. Zakaj so pisma zapečatili?   

12. Kaj bi se zgodilo s pečatom, če bi odprli pismo?     

13. Kaj misliš, je bilo pismo pomembno?      

14. Kaj se je v pismu skrivalo?     

15. Kdo je napisal pismo Lukcu in Marjeti?     

16. Kdo je Marjeta?      

17. Kaj vse je še skrivalo pismo, ki ga je napisal oče?      

18. Kaj je bilo to »bankovcu podoben papir«?   

19. Misliš, da je pisal na bankovce?     

20. Kaj še potrebujemo za potovanje v drugo deželo?      

21. Od kod je to pismo prispelo?     

22. Od kod natančno?     

23. Ali je Velika Britanija v Ameriki?    

24. Kdaj je bila ta pripoved napisana?    

25. Ali so včasih govorili tako, kot govorimo danes?    

26. Ali mislite, da je en človek spremenil jezik?    

27. Katero poved si nam ti prebral?     
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28. Ali se je Lukec potem, ko je prispelo pismo, veselil obiska Amerike?     

29. Kaj menite?     

30. Od kod njemu ideje o tem, kako tam živijo?      

31. Ali je res življenje kot v pravljici?     

32. Se je mati počutila enako kot Lukec od odhodu v Ameriko?     

33. Je ona pričakovala to pismo?    

34. Zakaj se ga ni razveselila?     

35. Mislite, da je pričakovala, da bosta šla k očetu?    

36. Je razumel materine skrbi?     

37. Katere književne osebe nastopajo?    

38. Ali oče prav tako nastopa v pripovedi?      

39. Kdo je škorec in kako mu je ime?    

40. Mislite, da sta Lukec in mati šla na potovanje?     

41. Mislite, da je Lukec odpeljal na potovanje tudi škorca?      

42. Mislite, da jim je uspelo priti do očeta?   

43. Kako so se imeli na potovanju?     

44. So naleteli na kakšne težave?     

45. Kaj pomeni fotografija ob besedilu?     

46. Kaj pomeni, da je v arhivu?      

47. Kaj pomeni beseda »potep«?       

48. Še kaj niste razumeli? 

49. Kaj je ognjišče?    

50. Od kod mu denar, da bo odpotoval?    

51. Kako je oče poslal bankovec?     

52. Zakaj je šel oče iz Slovenije v Ameriko delat v tovarno?   

53. Zakaj ni ostal in delal v Sloveniji?     

54. Zakaj ju je oče povabil v Ameriko?     

55. Zakaj se ni vrnil nazaj v Slovenijo?     

56. Kdo pripoveduje to pripoved?     

57. Ali mislite, da je dogodek v pripovedi resničen?    

58. Ali bi bil lahko resničen?   

  

UČITELJICA 2 (1. razred – PŠ Vrhpolje pri Moravčah)  
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Besedilo: ZGODBICA O RAČKAH 

Vprašanja: 

1. Kaj je to »falot«?  

2. Ali je falot res druga beseda za račko?    

3. Torej falot je račka, ki pozabi stvari?     

4. Ali je lahko tudi raček, ki je nagajiv, falot?     

5. Ali je lahko falot tudi kužek?      

6. Kdo je to »racak«?   

7. Še kaj česa niste razumeli?    

8. Kaj pomeni »nemirna«?    

9. Ali to pomeni jezen?    

10. Zakaj reče, da ga ni k njej?     

11. Si lahko pesniki privoščijo kakšno drugačno besedo?     

12. Kako imenujemo takšno besedilo?    

13. Kaj je to na vrhu?    

14. Kako je naslov naše pesmi?    

15. Kaj so teli kupčki?      

16. Kako rečemo enemu kupčku besedila v pesmi?      

17. Koliko kitic ima ta pesmica?      

18. Kdo je Miroslav Košuta?      

19. Ali smo mi letos že brali kaj od tega pesnika?    

20. Ali se spomnite pesmice Kje stanujem mala miška?    

21. Koliko kitic pa ima ta pesem?    

22. Ali se vam zdi, da je prijetno čakati nekoga? 

23. Ste že kdaj koga čakali?  

24. Ali je račko v pesmi kaj skrbelo?   

25. Zakaj jo je skrbelo?     

26. Je bil racman prvi rački všeč?     

27. Kaj je racman naredil?     

28. Ali mu je bila všeč druga račka?    

29. Kako se je počutila prva račka?      

30. Ali vaše starše kdaj skrbi?     

31. Kdaj jih skrbi? 
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32. Kaj bi naredili, da mamice nebi skrbelo?   

33. Kaj pa naredimo, če pride nekaj vmes in nebi bil pravi čas doma?    

34. Kaj mislite, kje se zgodbica o račkah dogaja?   

35. Kaj misite?     

36. Bi to vedeli tudi brez ilustracije?     

37. Ali v puščavi živijo račke?   

38. Kdaj se to dogaja?    

39. Kaj mislite?      

40. Kdo nastopa v tej pesmi?     

41. Kdo so glavne osebe?    

42. Ali poznate še kakšno drugo pesem o račkah?      

43. Ali najdete v pesmi kakšno rimo?    

44. Kje so običajno rime v pesmi?     

 

UČITELJICA 3 (2. razred – PŠ Vrhpolje pri Moravčah)  

Besedilo: VABILO  

Vprašanja: 

1. Vam je bila ta pesem všeč? 

2. Vas je zamikalo, da bi kam šli? 

3. Koga pesnik vabi s seboj na izlet?    

4. Ali je bila v pesmi kakšna neznana beseda?     

5. Kaj je »gmajna«?    

6. Še kakšna neznana beseda?    

7. Kaj pa »nebo je sinje«?    

8. Kakšno je »zoreče klasje«?   

9. Še kakšna neznana beseda?   

10. Kaj je to »obzorje«?     

11. Ali ste kdaj sedeli na obali?   

12. Se spomnite, ko smo letos risali sončni zahod?    

13. Kaj so to rime?    

14. Koliko rim najdete v pesmi?     

15. Kdo je avtor pesmi?      
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16. Koliko kitic ima pesem?     

 

UČITELJICA 3 (3. razred – PŠ Vrhpolje pri Moravčah)  

Besedilo: PALČICA 

Vprašanja: 

1. Ali ste že kdaj slišali za Palčico?    

2. Ste jo že brali?     

3. Zakaj misliš, da je krastača vzela Palčico?    

4. Kaj so to predvidevanja?    

5. Kaj vi mislite, kako se bo ta zgodba nadaljevala?    

6. Ali mislite, da bi se Palčica lahko poročila s krastačjim sinom?     

7. Ali ste vsi poznali takšno vrsto zgodbe?     

8. Kdo vse je nastopal?     

9. Kdo so glavni junaki?     

10. Ali lahko vemo, kdaj se je zgodba dogajala?     

11. Ali lahko vemo, kje se je vse dogajala zgodba?     

12. Kje se je še dogajalo?    

13. Kje se je zgodba končala?    

14. Skozi katere letne čase se je zgodba dogajala?     

15. Kaj je značilno za ljudi v pravljicah?     

16. Kakšne pravljične lastnosti smo še zasledili v zgodbi?     

17. Ali je konec zgodbe srečen?    

18. Kaj je še bilo pravljičnega?     

 

UČITELJICA 4 (5. razred – PŠ Vrhpolje pri Moravčah)  

Besedilo: ČE ZMAJ POŽRE MAMO 

Vprašanja: 

1. Kaj je dramsko besedilo?    

2. Kaj je za dramsko besedilo značilno?     

3. Kaj pa so to didaskalije?    

4. Kaj je še posebnega pri dramskem besedilu?    
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5. Koga smo spoznali na začetku zgodbe?     

6. Kdo je glavni junak?    

7. Kdo je Jurček?     

8. Koliko mislite, da je star?     

9. Kako si predstavljate Jurčka (telesne in osebnostne lastnosti)?    

10. Kakšen pa je striček?   

11. Zakaj misliš, da je čuden?  

12. Kako pa si predstavljate strička?    

13. Kakšen mislite, da je on?    

14. Zakaj se je Jurček po pomoč napotil ravno k stričku?    

15. Kakšen je bil pes v zgodbi?     

16. Kaj je bilo zanj značilno?     

17. Kaj mora imeti vsak pes?     

18. Katere so dobre lastnosti psov?   

19. Kakšni pa so vaši psi (če jih imate) kot hišni ljubljenčki?   

20. So podobni psu iz zgodbe?   

 

UČITELJICA 5 (1. razred – PŠ Podkum)  

Besedilo: NAJPRISRČNEJŠI VELIKAN 

Vprašanja: 

1. Kako bi se počutili, če bi se zbudili kot velikani?    

2. Kako bi drugi gledali na vas kot velikane?   

3. Bi se vas bali?      

4. Mislite, da je bil ta velikan hudoben?     

5. Kaj pomeni »čeden«?    

6. Kakšen je bil velikan Jure po videzu na začetku knjige?    

7. Kako je bil oblečen na začetku?     

8. Kakšno je imel frizuro?     

9. Kakšna je bila njegova srajca?     

10. So bili njegovi sandali lepi?    

11. Kako bi se vam zdelo, če bi na cesti srečali takšnega velikana?    

12. Je bil res nevaren?    
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13. Kakšen je bil?    

14. Katere živali je srečal?     

15. Kaj se je zgodilo z žirafo?     

16. Je bil res grozen in nesramen?    

17. Kaj pomeni »nesebičen, sočuten«?     

18. Ali je imel velikan kaj od tega, ko je podaril svojo kravato?     

19. Koga je potem še srečal?    

20. Kaj je kozel izgubil?      

21. 21.Katero žival je srečal potem?     

22. Kaj se je zgodilo miškam?     

23. Kaj jim je Jure podaril?    

24. Koga je srečal potem?     

25. Kaj je podaril lisjaku?     

26. Kaj je podaril kužku?    

27. Kaj se je zgodilo, ko je podaril svoj pas?     

28. Kako bi opisali Jureta (po notranjosti)?     

29. So mu bile živali hvaležne?    

30. Kako so to pokazale?     

31. Kaj je bilo v darilu?     

32. Ali je pomembno, kako izgledamo na zunaj?     

33. Ste že srečali nekoga, ki je bil nevaren?      

34. Ste že tudi vi kdaj naredili za koga kaj nesebičnega kot velikan Jure?  

35. Se spomnite kaj točno ste naredili?    

 

UČITELJICA 5 (2. razred – PŠ Podkum)  

Besedilo: COPRNIŠKI MUC 

Vprašanja: 

1. Kaj vse potrebuje prava čarovnica?    

2. Imajo čarovnice tudi kakšnega pomočnika?    

3. Kako še rečemo čarovnicam?     

4. Kaj je še napisala Svetlana Makarovič?     

5. Ali vas je bilo kaj strah ob zgodbi?    
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6. Je bila hudobna?    

7. Kako je Svetlana poimenovala čarovnico?     

8. Še kako drugače?    

9. Kakšna je bila tale čarovnica?     

10. Kakšna še?      

11. Kaj je rada počela?      

12. Komu je nagajala?     

13. Kaj je še delala ljudem?      

14. Kakšen je bil muc?     

15. Kje je muc čakal na čarovnico?   

16. Kaj je delal medtem, ko je bil doma?     

17. Kaj je čaral?    

18. Kaj je vse začaral?     

19. Kaj pa je nekega dne pozabil odčarati?    

20. Kam se je potem čarovnica usedla?     

21. Kaj je potem storila čarovnica, ko je izvedela kaj je naredil muc?    

22. Kaj je potem naredil muc?     

23. Kaj je zgorelo v hiši?      

24. Kaj se je potem zgodilo s čarovnico?     

25. Kaj je postala?    

26. Kaj se je zgodilo z mucem?    

27. Kaj je delal?     

28. Kakšna je bila čarovnica brez pripomočkov?    

29. Kaj bi vi storili, če bi bili za en dan čarovniki/čarovnice? 

30. Kaj bi začarali?   

 

UČITELJICA 6 (4. razred – PŠ Podkum)  

Besedilo: KOZA 

Vprašanja: 

1. Kaj vas je najbolj pritegnilo?    

2. Kaj vam je bilo najbolj všeč v zgodbi?    

3. Kaj to pomeni?    
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4. Ali lahko koza zameri?   

5. Ali smo ljudje živali?    

6. Ali imate tudi vi domače živali?   

7. Kakšen odnos imate z njimi?   

8. Kaj z njimi delate?   

9. Zakaj se moraš živali takoj opravičiti?    

10. Kaj mislite?   

11. Kaj je to »golida«?    

12. Kaj dajo v golido?  

13. Kaj je »molža«?    

14. Kaj pomeni »neviden zid«?   

15. Kaj to pomeni v prenesenem pomenu?  

16. Kaj pomeni »bob ob steno«?    

17. Kaj mislite?    

18. Kako se je koza počutila, ko jo je boksnil med rebra?    

19. Verjamete, da mu je koza res zamerila?    

20. Kaj je pomagalo, da mu je oprostila?   

21. Kaj pomeni, da so besede iz srca?    

22. Kaj moraš narediti, ko si jezen?    

23. Zakaj se je zgodilo, da jo je boksnil?    

24. Kaj je bilo z njim?   

25. Kaj pomeni, da je bil »nasajen«?   

26. Kaj pomeni, da morajo besede »privreti iz srca«?    

27. Koliko časa je bila koza trmasta?     

28. Kdo jo je pa potem lahko molzel?    

29. Do kdaj jo je molzla njegova žena?    

30. Kakšen je po navadi uvod?   

31. Kaj bi vi dali v uvod?    

32. Kako dolgo bi bilo jedro?   

33. Kaj pa zaključek?    

34. Kaj je treba upoštevati pri pisanju obnove?   

35. Kaj bomo pazili?    

36. Kako pišemo, kot da smo mi zraven ali ne?   

37. Ali moraš napisati točno kar piše v zgodbi?     
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38. Kaj pomeni, da ne smemo napisati dobesedno iz besedila?   

39. V katerem času pišemo?   

 

UČITELJICA 6 (3. razred – PŠ Podkum)  

Besedilo: ROKE 

Vprašanja: 

1. Kakšne so lahko roke?    

2. Koliko se vas je dotaknilo to besedilo?    

3. S čim in kako se vas je dotaknilo?   

4. Vas je kaj razžalostilo?  

5. Kaj vas je razveselilo?    

6. Kaj je hotela deklica s tem narediti?   

7. Zakaj je to storila?    

8. Kaj se je dotaknilo njenega srčka?    

9. Kaj hočem s tem povedati?    

10. Ali je prav, da človeka ocenimo na zunaj?   

11. Zakaj je to prav?   

12. Ali je pomembno, kako sem oblečena v šoli?    

13. Zakaj Vančo pravi, da so njegove roke najlepše?    

14. Zakaj tako pravi?    

15. Kaj priskrbi družini?   

16. Kaj to pomeni, da so njegove roke »zlata vredne«?    

17. Kaj bi lahko še naredila Malinka?   

18. Kaj je to »znoj«?     

19. Kaj pomeni beseda »otrl«?  

20. Kaj pa pomeni »molčite«?    

21. Kaj pomeni, da se ne more premagati?    

22. Kdo je prišel, da bi v hiši popravil vodovodno pipo?    

23. Kaj je rekel, ko je sedel na dvorišču?    

24. Kako bi še lahko rekel?      

25. Kaj sta Malinka in Zlatko menila o njegovih rokah?   

26. Zakaj se sinu zdijo njegove roke najlepše?   


