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Povzetek 

Magistrsko delo obravnava, kako se različna medija posredovanja besedila (tiskana in 
interaktivna elektronska knjiga) povezujeta oz. vplivata na dosežke učencev pri bralnem 
razumevanju v angleščini v 6. razredu osnovne šole. Proučuje tudi druge dejavnike, kot sta 
hitrost branja in odnos do branja, ter motivacijo za nadaljnje branje interaktivnih e-knjig v 
angleščini. V teoretičnem delu je opredeljeno branje, predstavljeni so pojmi: bralna 
zmožnost, bralno razumevanje (v prvem in tujem jeziku ter vpliv prvega jezika na tuji jezik), 
odnos do branja (bralna kultura in motivacija za branje) ter hitrost in tekočnost branja. V 
nadaljevanju je omenjena kratka zgodovina nastanka in razvoja knjig, sledi opredelitev 
elektronskih knjig, njihova primerjava s tradicionalnimi tiskanimi knjigami, opis prednosti in 
slabosti e-knjig, v končnem delu teoretičnega dela pa je opisana pedagoška uporaba 
angleških (interaktivnih) e-knjig pri pouku. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati 
kvantitativne raziskave, izvedene na priložnostnem vzorcu 203 učencev in učenk 6. razreda 
osnovne šole. Glavni cilj raziskave je bil ugotoviti, kako različni mediji posredovanja besedila 
vplivajo na bralno razumevanje učencev v angleščini. Učenci so pred preverjanjem bralnega 
razumevanja rešili splošen umestitveni test, ki je bil oblikovan za namen naše raziskave in 
je bil podlaga za interpretacijo rezultatov znotraj treh enakovrednih skupin. Osrednji del je 
vključeval branje dveh avtentičnih angleških literarnih knjig različnih semantičnih in 
skladenjskih zahtevnosti, ki sta bili prvotno oblikovani za branje na e-bralniku (iPadu), za 
namen raziskave pa sem ju iz digitalizirane oblike pretvorila v obliko tradicionalne tiskane 
knjige. Po testih bralnega razumevanja so učenci rešili še kratek vprašalnik, oblikovan za 
namen moje raziskave. Rezultati so pokazali, da med dosežki bralnega razumevanja in 
različnimi mediji posredovanja besedila (tiskana in interaktivna e-knjiga) ni statistično 
pomembne povezanosti. Med hitrostjo branja in dosežki pri bralnem razumevanju prihaja do 
statistično pomembnih razlik, in sicer besedila hitreje preberejo učenci, ki berejo tiskano 
različico knjige (razlogov je lahko več: od dokaj nepoznanega načina branja e-knjig oz. 
upravljanja z e-bralnikom do neoptimalne porabe časa za upravljanje interaktivnih funkcij e-
knjige). Iz dobljenih rezultatov je razvidna priljubljenost (interaktivnega) elektronskega 
formata knjige; več kot polovici vseh učencev je bilo bolj všeč branje interaktivne e-knjige. 
Užitek v branju in motivacija za nadaljnje branje interaktivnih e-knjig v angleščini sta visoka, 
vendar ne prihaja do statistično pomembne povezanosti med naštetima spremenljivkama in 
dosežki bralnega razumevanja. Z raziskavo sem ugotovila, da je glavna prednost e-knjig (v 
primerjavi s tiskanimi) avtentično pripovedovanje zgodbe ob spremljavi animiranih slik in 
zvočnih učinkov, ki so neposredno povezani z zgodbo. 

KLJUČNE BESEDE: bralno razumevanje, tradicionalna tiskana knjiga, interaktivna 
elektronska knjiga, učenci 6. razreda, angleščina kot tuji jezik  



 

  



 

Abstract 

The MA dissertation discusses the relationship between Year 6 students' reading 
comprehension achievements and the medium of reading input in English. It also considers 
other factors, such as reading speed, reading enjoyment and motivation for further reading 
of English interactive e-books. In the literature review, I defined reading and presented some 
essential concepts: reading ability, reading comprehension (in the first and foreign language, 
and the impact that the latter has on the former), attitudes to reading (reading culture and 
reading motivation), reading speed and reading fluency. Furthermore, the literature review 
describes a brief history of the formation and development of books, followed by the 
definition of electronic books and their comparison with traditional printed books, and a 
portrayal of the advantages and disadvantages of e-books. It concludes with a description 
of the pedagogical application of English interactive e-books in the classroom. The empirical 
part demonstrates the results of a quantitative research study conducted on a sample of 203 
Year 6 students from Slovenia. The main objective of the research was to determine how 
different medium of reading input in English affects students' reading comprehension 
achievements in English. Firstly, the students did a grammatical and vocabulary placement 
test, which was designed for the purpose of the study, and was the basis for the 
interpretation of the results within three equal groups. The central part consisted of reading 
two authentic English literary books of different semantic and syntactic complexity, which 
were originally designed for reading on an e-reader (iPad), but were converted from digital 
form to the form of traditional printed books. After the students had taken the reading 
comprehension tests, they completed a short questionnaire, which was also designed for 
the purpose of this research. The results show that there were no significant differences 
between the two media of reading input with respect to the students' reading comprehension 
in English. However, there were statistically significant differences between different 
medium of reading input in English and reading speed, namely the students read the printed 
text faster than the electronic one (there can be many reasons: relatively unknown method 
of reading, a complex management of the e-reader, time-consuming interactive functions of 
e-books etc.). The obtained results show that more than half of the students preferred the 
electronic format of the book. Reading enjoyment and motivation for further reading of 
interactive e-books in English are high, but there is no statistical significance between these 
variables and reading comprehension achievements. The results of the survey also show 
that the main advantages of e-books (as opposed to printed ones) are authentic storytelling 
accompanied by animated images and sound effects that are directly related to the storyline. 

KEY WORDS: reading comprehension, traditional printed books, interactive electronic 
books, Year 6 primary school students, English as a foreign language  
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1 UVOD 

Veliki umi sodobnega časa so pomembnost in mogočnost branja povzeli na različne načine. 
Ameriški pisatelj William Faulkner, ki je leta 1949 prejel Nobelovo nagrado za književnost, 
je bil kratek in jedrnat: »Beri, beri, beri.« Eden največjih znanstvenikov 20. stoletja Albert 
Einstein je poudaril pomen pripovedovanja pravljic otrokom: »Če želite, da bi bili vaši otroci 
bistri, jim pripovedujte pravljice. Če želite, da bi bili izjemno bistri, jim pripovedujte še več 
pravljic.« Sodobna angleška avtorica J. K. Rowling vsem, ki (mislijo, da) ne marajo brati, 
sporoča: »Če ne maraš brati, še nisi našel prave knjige.« Priljubljen slovenski pesnik Tone 
Pavček pa je branju pripisal skorajda enako vrednost, kot jo imajo za človeka zrak, hrana in 
voda: »Če ne bomo brali, nas bo pobralo!« 

Omenjena sporočila so skladna z ugotovitvami mnogih raziskovalcev, ki so v svojih 
raziskavah potrdili, da je pismenost prisotna na skoraj vseh področjih človekovega življenja, 
se stalno razvija in prevzema nove oblike ter od posameznikov zahteva nenehno učenje in 
prilagajanje (Knaflič in Bucik, 2009). V preteklosti je bila pismenost privilegij določenih 
družbenih slojev, njeno obvladovanje pa so enačili z obvladovanjem le dveh prvin – branja 
in pisanja (Knaflič in Bucik, 2009), v sodobnem razvitem času, ko smo od jutra do večera 
neprestano obdani z raznovrstnimi besedili (jutranje novice v časopisu, piktogrami, branje 
in pisanje na delovnem mestu/za potrebe družinskega življenja, pametni telefoni, podnapisi), 
pa najpomembnejše veje pismenosti, tj. bralne zmožnosti, preprosto ne moremo več šteti 
za razkošje, ki si ga lahko privošči samo višji sloj oz. izobražen posameznik (Grosman,1998; 
Knaflič in Bucik, 2009). Zavedati se moramo, da je bralna zmožnost učinkovito orodje moči 
(Grosman, 1998), »saj dobro branje prispeva k lažjemu uveljavljanju v družbi, boljši poklicni 
usposobljenosti in višji kvaliteti življenja v prostem času« (Elley, Gradišar in Lapanje, 1995, 
str. 17), poleg tega pa doprinese tudi k razvoju ostalih jezikovnih zmožnosti, ki omogočajo 
kakovostnejše življenje in uspešnejše delo (Grosman, 1998).  

Bralna zmožnost je skrb nas vseh – v prvi fazi staršev, skrbnikov oz. celotne družine, nato 
pedagoških delavcev in konec koncev celotne družbe. Živimo v digitalni dobi, dobi 
informacijsko-komunikacijske tehnologije, kjer količina in zapletenost besedil nepretrgoma 
naraščata, sočasno pa se poleg različnih vsebin pojavljajo tudi različne tehnologije za 
potrebe branja in pisanja – od bankomatov, samopostrežnih blagajn, gospodinjskih strojev 
do pametnih telefonov, elektronskih bralnikov in osebnih/prenosnih/tabličnih računalnikov. 
Slednji so pri mlajših generacijah izjemno priljubljeni in pogosto zmanjšajo interes za tiskano 
besedo, kar posledično povzroči upadanje jezikovnih zmožnosti (Grosman, 1998).  

Širom sveta imajo pedagoški delavci zelo različna mnenja o načinih poučevanja branja. 
Elley idr. (1995) so povzeli nekaj bistvenih razlik: osnovnošolsko izobraževanje se ponekod 
začne že pri rosnih petih letih, drugje šele pri sedmih; v nekaterih državah se branja učijo 
sistematično (predpisani učbeniki za določeno starost/razred), v drugih prisegajo na branje 
iz pestre ponudbe otroške literature; nekateri pedagogi dajejo prednost delu v skupinah, 
drugi zagovarjajo frontalno obliko poučevanja; učitelji ponekod vztrajajo pri reševanju nalog 
v delovnih zvezkih, drugje pa iščejo takšne načine branja, kjer učenci uživajo in se veliko 
pogovarjajo o tem, kar so prebrali. Kljub naporom pedagogov tudi v razvitem svetu veliko 
število učencev ob koncu šolanja bere in piše tako slabo, da veljajo za funkcionalno 
nepismene, posledično pa imajo težave v vsakodnevnem delovanju v družbi (Elley idr., 
1995). Grosman (1995) izpostavi, da nekateri strokovnjaki že opozarjajo na zaskrbljujoče 
spremembe, ki jih povzročata razcvet in spreminjanje komunikacijskih možnosti pri mlajših 
generacijah. »Generacije mladih, ki so navajene konzumirati velike količine TV in drugih 
oblik vizualno podprte pripovedi, namesto da bi uporabljale poprej običajno količino časa za 
branje, prebijejo vedno več časa pred televizorji in pri računalnikih ter tako preprosto ne 
razvijejo zadostne sposobnosti za rokovanje z zgolj besednim gradivom: za poslušanje in 
branje pisane besede in seveda tudi za tvorjenje besedil oz. za pisanje« (Grosman, 1995, 
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str. 9). Starši in (bodoči) učitelji se morajo zavedati, da sta branje in poslušanje, navkljub 
računalniški eri, še vedno temeljni obliki komunikacije v učenju (Pečjak, 1993). Kropp (2000) 
navaja: »Ironično je, da zaradi računalnikov niso veščine branja in pisanja nič manj 
potrebne. Zaradi njih postajajo celo bistvenega pomena« (str. 235). 

V poročilu raziskave Bralna kultura in nakupovanje knjig v Republiki Sloveniji (2014) 
raziskovalci navajajo, da kljub temu da podatki o naraščanju prodaje knjig prek spleta in 
zametkov e-branja v Sloveniji vodijo do sklepa, da trenutno razmeroma majhen del branja 
poteka virtualno, ne pomeni, da bo tako tudi v prihodnje. Gre namreč za najbolj intenzivne 
bralce in kupce, zato je njihov vpliv na celotni knjižni trg bistveno večji od njihovega števila 
in posledično v marsičem določajo trende v panogi. »Še več: ker gre hkrati za mlajše kupce 
in bralce, pri čemer tudi pri nakupih knjig v angleščini prevladujejo mlajši od 34 let, je povsem 
mogoče, da nam njihovo obnašanje nakazuje bodoče prevladujoče trende na knjižnem trgu« 
(Bralna kultura in nakupovanje knjig v Republiki Sloveniji. 2014, str. 34). 

Neizpodbitno dejstvo je, da izobraževanje prav zdaj doživlja premik iz industrijske v digitalno 
dobo – prehod v novo generacijo učenja (Bennett, Maton in Kervin, 2008). Posledično se 
spreminjajo tudi želje in interesi učencev, poučevanje in tudi sami prostori, kjer se pouk 
izvaja (učilnice), ki postajajo vse bolj prilagojeni različnim učnim stilom učencev, in sicer z 
uporabo sodobne tehnologije (Prensky, 2006; Larson, 2008; Bennett idr., 2008). Z 
uvajanjem in vključevanjem informacijsko-komunikacijskih tehnologij se še posebej 
spreminja poučevanje pismenosti (Leu in Kinzer, 2000), saj učitelji čedalje večjo pozornost 
namenjajo digitalnim oblikam podajanja prvin pismenosti oz. bralne zmožnosti (Borawski, 
2009; Larson, 2008). Učitelji jezikoslovja so zaradi visoke računalniške pismenosti in 
velikega interesa za multimedijo spodbujeni, da proučijo možnost pretvorbe svojega 
tradicionalnega načina učenja v način učenja v e-okolju, ki so mu tudi učenci nenehno 
izpostavljeni (Chu, 1995). Poleg tega lahko učitelji računalniško tehnologijo uporabijo tudi 
kot intervencijsko strategijo za zaustavitev negativnega odnosa učencev do branja v tujem 
jeziku (Adam in Wild, 1997), k temu pa lahko v veliki meri pripomorejo besedila z 
multimedijsko podporo – elektronske knjige (Chih-Cheng, 2010). Glavni razlog, da so e-
knjige spremenile naravo branja, je v njihovih večpredstavnostnih funkcijah, kot so 
pripovedovanje zgodbe, animacije, glasba in zvočni učinki – vse to je nemogoče srečati pri 
tradicionalni tiskani knjigi (Adam in Wild, 1997). 

Sem velika ljubiteljica tradicionalnih tiskanih knjig – njihovega vonja, estetskega užitka ob 
držanju knjige, pravzaprav celotne izkušnje branja tradicionalne tiskane knjige. Ker pa sem 
bila rojena leta 1990 in sodeč po avtorju Marcu Prenskyju (2006) spadam med t. i. digitalne 
pionirje (angl. digital natives), sem se »morala« naučiti živeti v sožitju s tradicijo in sodobno 
resničnostjo. Skozi odraščanje sem bila priča razcvetu digitalne dobe; v 6. razredu osnovne 
šole sem dobila svoj prvi mobilni telefon (ki je bil vse prej kot pametni), ob koncu osnovne 
šole svoj prvi osebni računalnik (na katerem sem lahko igrala pasjanso in vsak teden ob 
spremljavi škripajočega zvočnega učinka vzpostavila povezavo s svetovnim spletom, če so 
mi starši to seveda dovolili); v srednješolskem obdobju sem postala ponosna lastnica 
svojega prvega prenosnega računalnika; v študentskih letih sem si prislužila svoj prvi 
pametni telefon; po koncu šolanja pa sem si privoščila tudi svoj prvi elektronski bralnik. Sem 
zaradi tega povsem opustila branje tradicionalnih tiskanih knjig? Absolutno ne; še vedno 
skoraj vsak dan preberem vsaj nekaj strani tiskane knjige. Otroci, ki so se rodili in odraščajo 
v izrazito informacijski oz. digitalni dobi, sodobne elektronske naprave dobijo malodane ob 
vstopu v prvi razred, poleg tega pa jim je to pogostokrat povsem samoumevno. Družba, 
pedagoški delavci in starši/skrbniki/družina se moramo zavedati, da živimo v 21. stoletju – 
tehnologija bo v vse večji meri postajala del naših življenj, od nas pa je odvisno, kako jo 
bomo izrabili. Namen mojega magistrskega dela ni zagovarjanje ene ali druge strani 
(tiskanih ali elektronskih knjig), temveč želim vse bodoče učitelje in vzgojitelje (in tudi starše) 
spodbuditi k razmisleku o tem, kako lahko (interaktivne) elektronske knjige kar najbolj 
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učinkovito in ustvarjalno vpeljemo v poučevanje jezikoslovja (angleščine) in vsakodnevno 
branje pravljic ter kako lahko izrabimo njihove prednosti pri poučevanju otrok z učnimi 
težavami, hkrati pa do njih ohranjamo kritično distanco in ne zanemarimo pomena ter 
vrednosti tradicionalnih tiskanih knjig, ki so že vrsto stoletij temelj naše pismenosti.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 OPREDELITEV BRANJA 

Osnovna funkcija branja (in pisanja) je sporazumevanje med ljudmi, ki se v sam proces 
vključujejo z različnimi nameni in pričakovanji (Zorman, 2013). Samemu učenju branja na 
ravni osnovne oz. bralne pismenosti je namenjeno razmeroma kratko obdobje v našem 
življenju, dejstvo pa je, da nas tako ali drugače zaznamuje za celo življenje (Zorman, 2013). 
Učenje branja je ena izmed najpomembnejših veščin, ki jih mora usvojiti osnovnošolec, in 
hkrati ena izmed najpomembnejših nalog primarnega izobraževanja (Konza, 2011; 
Leppänen, 2006). Zorman (2013) poudari, da je učenje branja in pisanja nenadomestljiva 
sestavina učenja materinščine, drugih in tujih jezikov. Biays in Wershoven (1988) navajata, 
da lahko ljudje beremo leposlovje tako različno, kot živimo. Beremo lahko nedejavno in 
površinsko ter dopuščamo, da gredo besede mimo nas; lahko pa beremo dejavno – 
postavljamo vprašanja, razčlenjujemo, povezujemo, razlagamo itd. Kropp (2000) v svoji 
knjigi Vzgajanje bralca zaključi: »Branje – resnična pismenost – bi morala biti neodtujljiva 
pravica vseh naših otrok« (str. 235). 

Kaj pravzaprav je branje? Pojem branje je težko enoznačno opredeliti, vsekakor pa ga je 
nemogoče opredeliti z eno samo definicijo, ki bi zajemala vso njegovo razsežnost. Grosman 
(2004) je prišla do spoznanja, da je branje ena izmed najbolj kompleksnih oblik človekovega 
družbenega obnašanja. »Zato ni nenavadno, da se vse več raziskovalcev ukvarja s 
problematiko branja: od zaznavanja znakov, sestavljanja znakov, besed, nizov besed in 
pomena ter motenj na vseh teh področjih do možnosti raznih razbiranj in interpretacij 
besedil« (Grosman, 2004, str. 12). Dejstvo torej je, da je branje kompleksen, 
večdimenzionalen pojem, ki so ga mnogi strokovnjaki skušali opisati in razložiti.  

Angleška beseda »reading« (slov. branje) izhaja iz anglosaksonske besede »readan«, ki 
pomeni »poučiti se« (Russell, 1993). »Brati torej ne pomeni le tega, da si znamo razložiti 
znake na papirju in da poznamo besede, ki so iz njih sestavljene, temveč tudi sposobnost, 
da se poučimo o pomenu in smislu tega, kar vidimo« (Russell, 1993, str. 149). Snow (2002) 
je podal široko definicijo branja oz. učenja branja, ki pravi, da je učenje branja dolgoročen 
razvojni proces. Cilj, h kateremu stremi, je odrasli bralec, ki je z lahkotnostjo in interesom 
zmožen prebrati različne vrste besedil, ki lahko bere z različnimi nameni ter bere z 
razumevanjem tudi kompleksna besedila in besedila, za katera ni nujno notranje motiviran. 
Na drugi strani Clay (1991) definira branje kot dejavnost prejemanja sporočil in reševanja 
problemov, ki postane močnejša in bolj prilagodljiva, bolj kot jo vadimo. Končni cilj branja je 
izgradnja pomena besedila iz vizualno kodiranih informacij; pravzaprav gre za pretvorbo 
tiska v jezik in nato v sporočilo, ki ga je avtor namenil podati (Koda, 2007). 

Sodobno proučevanje branja izhaja iz domneve, da je branje proces tvorjenja pomena iz 
pisnih znakov; glavni bralčev namen je razumevanje prebranega, ki ga razumemo kot 
interpretacijo oz. prevajanje posameznih grafičnih znakov v polnopomenske predstave 
(reprezentacije) (Zorman, 2013). Grosman (2004) v svoji knjigi Zagovor branja navaja, da 
branje že dalj časa razumemo kot zapleten večstopenjski proces, ki poteka od začetnega 
zaznavanja grafičnih elementov, vmesnega razbiranja besed in povedi, ki z medsebojnim 
povezovanjem besed in povedi privede do končne tvorbe razumljivega pomena, ki ga 
literarni teoretiki in besediloslovci opisujejo kot besedilni svet. »Branje je visoko organizirana 
spretnost in sposobnost, ki vključuje številne dejavnike, kot jih prikazujejo bralni modeli, za 
nas pa sta najpomembnejša kognitivna dejavnika dekodiranja in razumevanja« (Pezdirc 
Bartol, 2001, str. 18). Pečjak, Rožič in Zorman (1999) navajajo: »Dekodiranje je pretvarjanje 
grafičnega koda (informacije), ki je dan(a) v pisni obliki, v glasovni oziroma fonetski kod« 
(str. 26). Tudi Konza (2011) trdi, da je branje zapleten proces, ki ga spremljata tako poseben 
razvoj spretnosti (strategije dekodiranja in fonemski procesi) kot tudi uporaba strategij 
bralnega razumevanja. Natančno razumevanje medsebojnega delovanja naštetih procesov 



 

5 

je ključnega pomena za učitelje, ki želijo svoje učence čim bolj učinkovito poučevati, še 
doda. Schiffman, Hansen in Kanuk (2008) izpostavijo, da je branje ena veja pismenosti. Kot 
drugi avtorji se tudi oni strinjajo, da je branje zapleten in večdimenzionalen proces. Nadalje 
menijo, da se morajo učitelji zavedati te zapletenosti in jo hkrati razumeti; sposobni morajo 
biti uporabljati vrsto učnih pristopov, če želijo biti kot pedagogi učinkoviti ter vzgojiti 
samozavestne in neodvisne bralce. Skozi proces branja želimo doseči razumevanje, 
pojmovanje in znanje; resda so črke in besede pomembni dejavniki za razumevanje 
besedila, toda sam proces razumevanja se odvija v naših možganih, ne na »listu papirja« 
(Scharer, 2012). 

2.2 BRALNA ZMOŽNOST 

Za razlago pojma bralna zmožnost je treba najprej razložiti pojem jezikovna zmožnost. 
Skupni evropski jezikovni okvir (SEJO) navaja, da se sporazumevalna jezikovna zmožnost 
uporabnika jezika (v našem primeru učenca) »aktivira z izvajanjem različnih jezikovnih 
dejavnosti, ki vključujejo sprejemanje, tvorjenje, interakcijo ali posredovanje (zlasti 
tolmačenje ali prevajanje)« (2011, str. 36). Dodaja, da je vsaka izmed naštetih vrst 
dejavnosti mogoča v govorni ali pisni obliki, navsezadnje tudi v obeh. Sporazumevalna 
jezikovna zmožnost se deli na več sestavin, slednje pa na več podsestavin: 

1) jezikovna zmožnost, ki vključuje leksikalno, fonološko, skladenjsko znanje ter 
spretnosti in druge razsežnosti jezika; 

2) sociolingvistična zmožnost se nanaša na družbene in kulturne okoliščine rabe jezika. 
Pogosto se udeleženci ne zavedajo dejstva, da omenjena sestavina močno vpliva na 
kakršno koli jezikovno sporazumevanje med pripadniki različnih kultur; 

3) pragmatična zmožnost se dotika funkcionalne rabe razpoložljivih jezikovnih virov 
(tvorjenja jezikovnih funkcij, govornih dejanj). Vključuje tudi razumevanje ter 
obvladovanje diskurza, kohezije in koherence, prepoznavanje besedilnih vrst in oblik, kot 
tudi ironije in parodije. Poudarek je tudi na vplivu kulturnega okolja na vpliv teh 
sposobnosti. 

V literaturi pogosto zasledimo tudi pojem pismenost. Pečjak (2010) v svoji knjigi Psihološki 
vidiki bralne pismenosti pojem pismenost povzame kot »kompleksno sposobnost, ki 
vključuje številne spretnosti in sposobnosti branja, pisanja (tudi računanja), pri čemer je 
poudarjen različen razvoj pismenosti glede na starost, spol, izobrazbo in druge dejavnike 
(npr. socialni kontekst). Pismenost je torej kulturno, socialno in zgodovinsko-geografsko 
determiniran pojem. Temeljni element vseh pismenosti je bralna pismenost« (str. 15).  

Razvoj bralne zmožnosti oz. bralne kompetence je bistven za učinkovit razvoj bralne kulture 
posameznika (Pečjak, Grosman, Bucik, Thuma in Stritar, 2011). Bralna zmožnost se razvija 
vse življenje, od predšolskega obdobja vse do obdobja formalnega izobraževanja 
(osnovnošolskega in srednješolskega), kjer razvoj poteka posebej intenzivno in 
sistematično ter sestoji iz enostavnih bralnih spretnosti, kot je avtomatizirana tehnika branja, 
in tudi bolj zapletenih kompetenc, kot sta sposobnost razumevanja prebranega in 
sposobnost kritičnega branja (Pečjak idr., 2011). Grosman (2004) navaja, da proces branja 
oz. razvoj bralne zmožnosti že dalj časa razumemo kot zapleten in večstopenjski proces, ki 
poteka od primarnega, začetnega zaznavanja razbiranja grafičnih elementov – črk, ki tvorijo 
besede, do bolj zapletenih struktur – povedi. Z medsebojnim povezovanjem teh osnovnih 
elementov besedila bralec tvori mentalno predstavitev besedila oz. besedilni svet, temu pa 
sledijo še interpretacija, tematizacija in ocena besedila. Pečjak idr. (1999) razvoj pismenosti 
delijo na dve ključni obdobji. V prvem obdobju se razvija osnovna pismenost (branje besed 
ter branje preprostih in znanih besedil). V tem obdobju otrok avtomatizira tehniko branja, ki 
mu omogoči, da preide od prepoznavanja preprostih besed na branje skupin besed ter 
posledično razumevanje prebranega. Ravno ta prehod je ključna bralna stopnja, s katero se 
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prične drugo obdobje – obdobje branja za učenje, ki temelji na višjih miselnih procesih 
(primerjanje, povzemanje, urejanje in preurejanje, ocenjevanje in vrednotenje besedila itd.).  

Učenci različne vrste gradiv (umetnostna/neumetnostna besedila) berejo z različnimi 
nameni (za razvedrilo/učenje), dobro razumevanje in pomnjenje prebranih besedil pa je 
(poleg dobro razvite tehnike branja, tj. tekočega branja) odvisno od številnih dejavnikov 
(Pečjak idr., 2011). Pečjak (2010) ključne elemente bralne pismenosti, ki so za njen razvoj 
nujno potrebni, s psihološkega vidika razdeli na dve glavni skupini: 

1) (meta)kognitivni elementi bralne pismenosti: 
a) fonološko zavedanje, 
b) dekodiranje, 
c) bralni besednjak (besedišče), 
d) metakognitivno znanje o branju in bralne strategije, 
e) bralno razumevanje, 

2) motivacijski elementi bralne pismenosti: 
a) posameznikovo prepričanje o branju, 
b) kompetentnost, 
c) interes za branje. 

Erbeli in Pižorn (2013b) sta po pregledu različnih raziskav ugotovili, da »strukturo bralne 
zmožnosti v angleščini kot tujem jeziku definira več komponent z različnimi (pod)spretnostmi 
(kognitivna, jezikovna, metakognitivna, izvršilne funkcije)« (str. 93). Nadaljujeta, da je 
raziskovanje strukture bralne zmožnosti v angleščini kot tujem jeziku kompleksno – težave 
na področju katere koli komponente bralne zmožnosti lahko namreč privedejo do težav na 
področju same bralne zmožnosti. Poudarjata, da je treba vse komponente upoštevati in 
preveriti. 

V nadaljevanju magistrskega dela bom podrobneje opisala podelemente (meta)kognitivnih 
elementov bralne pismenosti, in sicer bralno razumevanje, motivacijske elemente bralne 
pismenosti in hitrost branja; naštete elemente sem namreč v tujem jeziku (angleščini) 
proučevala v svoji raziskavi. 

2.3 BRALNO RAZUMEVANJE 

2.3.1 Bralno razumevanje v prvem jeziku 

V literaturi naletimo na različne definicije bralnega razumevanja. Lipka in Siegel (2012) 
bralno razumevanje opišeta kot večdimenzionalni proces, ki vključuje bralca, besedilo in 
dejavnike, povezane z dejavnostjo branja. Podobno definicijo lahko zasledimo tudi v 
raziskavi Branje za razumevanje (angl. Reading for Understanding), kjer kot sestavine 
bralnega razumevanja navajajo bralca, besedilo in dejavnost oz. namen za branje (Snow, 
2002). Bralno razumevanje avtorica definira kot proces sočasnega pridobivanja in izgradnje 
pomena iz besedila s pomočjo interakcije in lastne vpletenosti v besedilo.  

Eden izmed najbolj vplivnih modelov branja (Gough in Tunmer, 1986) temelji na formuli, 
potrjeni s strani več raziskav. Formula je osnovana na splošno sprejetem stališču, da ima 
branje dve osnovni komponenti, in sicer prepoznavanje besed oz. dekodiranje (angl. 
decoding – D) in jezikovno razumevanje (angl. linguistic comprehension – L), ki skupaj 
tvorita bralno razumevanje (angl. reading comprehension – R). Razumevanje te formule 
lahko učiteljem pomaga pri ocenjevanju bralnih pomanjkljivosti in zagotavljanju ustreznega 
ukrepanja. Formula »preprostega pogleda na branje« (angl. The Simple View) je sledeča: 
dekodiranje (D) x jezikovno razumevanje (L) = bralno razumevanje (R). Formula je torej 
sestavljena tako, da nobena od komponent ne sme imeti vrednosti 0, saj bi to pomenilo, da 
je tudi končni produkt (torej bralno razumevanje) nič. 
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Mnogi učitelji menijo, da dobre sposobnosti dekodiranja niso nujne za dosego bralnega 
razumevanja. Začetne in šibke bralce pogosto učijo, naj nezmožnost dekodiranja 
kompenzirajo z ugibanjem neznane besede glede na prvo in zadnjo črko, nato pa preverijo 
smiselnost besede v kontekstu (Farrell, Davidson, Hunter in Osenga, 2010). Konza (2011) 
obvladovanja faze dekodiranja ne enači z razvojem bralnega razumevanja. Poudarja, da 
veliko učencev, ki so usvojili fazo dekodiranja, ni razvilo veščin bralnega razumevanja. 
Dodaja, da spretnosti bralnega razumevanja vsekakor ne smemo zanemarjati, temveč jih 
moramo, predvsem pri šibkih bralcih, še bolj eksplicitno učiti in razvijati. Zorman (2013) pa 
ugotavlja, da je proces razumevanja pogojen s številnimi dejavniki; na začetku bralnega 
razvoja je bolj v ospredju dekodiranje (raven besed), kasneje pa zahtevnejši miselni procesi, 
kot na primer dedukcija in interpretacija; vsi ti dejavniki se razvijajo vzajemno.  

Nedvomno in splošno sprejeto spoznanje o branju je, da pomen besedil nastaja šele v 
bralčevem predstavnem svetu z uporabo vsega njegovega predhodnega znanja (Grosman, 
2004). Liu (2014) je mnenja, da je bralno razumevanje pravzaprav razumevanje avtorjevega 
sporočila, zaveda pa se, da je to nenatančna definicija; obstaja namreč ogromno 
spremenljivk, ki odločajo, kako bomo razumeli besedilo. Z vidika bralcev so nekateri izmed 
teh dejavnikov metalingvistično predznanje, cilj oz. namen branja, jezikovna zmožnost ipd. 
(Swaffer, 1988). »Dokazano je, da si bralec ne zapomni vseh besed, ki jih je prebral, ampak 
pod vplivom znanja, lastnih izkušenj in interesa oblikuje njemu lastne bistvene pomene, ki 
pa niso na ravni posameznih besed, temveč bralec na podlagi besedila tvori mentalne 
predstave o besedilu« (Pezdirc Bartol, 2001, str. 19). Grabe (2010) kot pomemben dejavnik 
bralnega razumevanja izpostavlja tekočnost branja, ki vključuje spretnosti hitrega 
prepoznavanja besed, hitro stopnjo branja, obsežno izpostavljenost različnim besedilom, 
natančno razumevanje in postopno učenje. Bralno razumevanje torej lahko definiramo iz 
različnih perspektiv, ki jih Koda (2005) povzame v tri glavne skupine: 

 prva skupina odraža interaktivno naravo branja in poudarja tri glavne operacije kot 
kritično jedro bralne pismenosti: dekodiranje, izgradnjo pomena besedila in 
asimilacijo s predznanjem; 

 druga skupina izpostavlja pomembnost obvladovanja dveh operacij – dekodiranja in 
bralnega razumevanja – ter njune funkcionalne soodvisnosti; 

 zadnja skupina pa kot temeljni konstrukt bralnega razumevanja predlaga dejavnik 
namena za branje.  

2.3.2 Bralno razumevanje v tujem jeziku 

Problematika vpliva razmerja med prvim in tujim jezikom na branje v tujem jeziku je že 
desetletja predmet burnih razprav; teoretiki in raziskovalci še vedno niso prišli do soglasja. 
Že dolgo je znano, da dobro razvita bralna zmožnost v prvem jeziku vpliva na hitrejši razvoj 
in doseganje višjih ravni bralne pismenosti v drugem jeziku; malo pa je znanega o tem, kateri 
dejavniki bralne pismenosti v prvem jeziku vplivajo oz. olajšajo bralni razvoj v tujem jeziku 
(Koda in Zehler, 2008).  

Branje v tujem jeziku ima drugačen namen kot branje v prvem jeziku; pri branju besedil v 
prvem jeziku po navadi iščemo specifične informacije, z namenom da bi pridobili neko novo 
znanje in splošno razumevanje (Liu, 2014). Pri branju besedil v drugem jeziku pa imajo bralci 
raznorazne namene, kot na primer učenje besedišča in slovnice, učenje določenih dejstev, 
branje za zabavo, iskanje bistva besedila, interpretacija avtorjevega namena, iskanje 
kulturnih sporočil (Pulido, 2003; Swaffer, 1988). Po drugi strani pa je branje v prvem jeziku 
tesno povezano z branjem v tujem jeziku, saj v proces branja v tujem jeziku nedvomno 
prenesemo nekatera znanja in spretnosti, ki jih posedujemo v prvem jeziku (Yamashita, 
2007). Swaffer (1988) navaja, da postaja branje za različne namene vse bolj pomemben 
dejavnik pri načrtovanju učnih načrtov, zato morajo načrtovalci kurikuluma v učni načrt že 
zgodaj vnesti uporabo različnih besedil na različnih jezikovnih ravneh. Kljub skupnim 
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lastnostim branja v prvem in tujem jeziku še vedno obstajajo bistvene razlike, ki vplivajo na 
bralno razumevanje, dojemanje besedil, socialni in psihološki dostop, hitrost obdelave 
podatkov in na sam uspeh branja (Bernhardt, 2005). Razmerje med branjem v prvem in 
tujem jeziku bi lahko strnili v naslednje vprašanje: Kako stopnja bralne pismenosti v 
prvem jeziku vpliva na razvoj bralne pismenosti v tujem jeziku? Odgovor na to 
vprašanje zahteva obsežno obravnavo številnih neskladnih okoliščin, v katerih učenci 
razvijajo pismenost tako v prvem kot v drugem jeziku. Razvoj bralne zmožnosti v drugem 
jeziku torej zajema širok spekter učencev različnih starosti, z različnim predznanjem in 
razvitostjo bralne pismenosti v prvem jeziku itd. (Koda in Zehler, 2008). Koda (2005) 
poudarja, da moramo (poleg prej naštetih okoliščin) pri razvoju bralnega razumevanja v 
tujem jeziku upoštevati tudi različne perspektive in razlage same bralne pismenosti ter 
bralnega razumevanja, ki so opisani v prejšnjem poglavju. Sklepamo lahko, da bo 
posameznik z dobro razvitimi bralnimi spretnostmi v prvem jeziku te spretnosti prenašal tudi 
na vse ostale jezike, v katerih se bo opismenjeval; razvoj osnovne pismenosti v tujem jeziku 
je torej pogojen z bralnimi sposobnostmi, zmožnostmi in vedenji v prvem jeziku (Zorman, 
2013). 

2.3.3 Vplivi prvega jezika na bralno razumevanje v tujem jeziku  

»Osnovna značilnost bralne zmožnosti v tujem jeziku je vključitev dveh jezikov, prvega in 
tujega, v proces branja. Pri tem je pomembno vedeti, kako sta oba jezika interaktivno 
povezana pri procesiranju tujega jezika« (Erbeli in Pižorn, 2013b, str. 92). Večina starejših 
raziskav in teorij/modelov bralnega razumevanja primarno temelji na raziskavah, izvedenih 
pri enojezičnih učencih, medtem ko je korelacija med bralnim razumevanjem v prvem jeziku 
in tujem jeziku predmet novejših raziskav. Med enojezičnim prebivalstvom je jezikovna 
kompetenca močno povezana z rezultati bralnega razumevanja (Biemiller, 2003).  

Teoretiki, ki proučujejo branje v tujem jeziku, se strinjajo, da pomembnost jezikovnega 
znanja narašča z razvojem dekodiranja besed in vstopa v jezikovno okolje tujega jezika, kjer 
učenci berejo besedila v tujem jeziku, ki pa so kognitivno in kontekstualno zahtevna (Lipka 
in Siegel, 2012). Ravno zaradi tega pa so lahko učenci tujega jezika v slabšem položaju, 
kadar se od njih zahteva, da razumejo neko besedilo, ki pa ga zaradi pomanjkanja 
predznanja in/ali primanjkljajev v osnovnih kognitivnih procesih (besedišče, jezikovne 
težave) ne morejo razumeti (Lipka in Siegel, 2012). Paran (1996) prav tako poudarja 
pomembnost konteksta, in sicer pravi, da morajo imeti bralci vsekakor razvite sposobnosti 
dekodiranja, toda vsaj na začetku njihove poti branja v tujem jeziku jim mora biti omogočena 
neka vrsta kompenzacije v obliki kontekstualne podpore, saj jim je večina besed, ki jih 
dekodirajo, neznanih oz. težko razumljivih. Še posebej zanimivi in spodbudni so rezultati 
raziskave, ki sta jo zasnovali Lipka in Siegel (2012), v kateri sta raziskovali vpliv kognitivnih 
in jezikovnih dejavnikov, ki vplivajo na bralno razumevanje učencev angleščine kot drugega 
jezika (angl. English as a second language). Raziskava je pokazala, da so učenci angleščine 
kot drugega jezika zmožni razviti branje besed in bralno razumevanje do iste stopnje kot 
njihovi sovrstniki, za katere je angleščina prvi jezik. 

Grabe (2008) navaja tri glavne sklope razlik med branjem v prvem in tujem jeziku:  

1) jezikovne razlike in razlike v procesiranju besedil (angl. linguistic and processing 
differences); 

2) kognitivne in izobraževalne razlike (angl. cognitive and educational differences);  
3) socio-kulturne in institucionalne razlike (ang. sociocultural and institutional differences). 

Kljub temu da se branji v prvem in tujem jeziku razlikujeta v številnih pomembnih pogledih, 
je treba razumeti vpliv pismenosti v prvem jeziku na razvoj branja v tujem jeziku (Hudson, 
2009). Jiang (2011) navaja, da je bila prav vloga pismenosti v prvem jeziku in njen vpliv na 
branje v tujem jeziku vse do devetdesetih let prejšnjega stoletja »manjkajoča« spremenljivka 
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v empiričnih študijah, vse dokler niso začeli raziskovalci poudarjati njene pomembnosti 
(Bernhardt, 2005; Koda, 2005, 2007). 

V devetdesetih letih je prišlo do kopičenja raziskav na področju odnosov med branjem v 
prvem in tujem jeziku. Številne študije so kot spremenljivko vključile jezikovno zmožnost v 
tujem jeziku in poskušale ugotoviti njen vpliv na odnos med bralno zmožnostjo in obema 
jezikoma. To obliko raziskav je motiviral Aldersonov članek iz leta 1984, v katerem je proučil 
širok spekter raziskav, ki so raziskovale prav to temo, poleg tega pa je predlagal tudi 
smernice za prihodnje raziskave. Pri obravnavi branja v tujem jeziku je Alderson izpostavil 
dva mogoča vira težav: bralno zmožnost v prvem jeziku in jezikovno zmožnost v tujem jeziku 
oz. znanje tujega jezika. Zanimalo ga je, kateri dejavnik je glavni povzročitelj težav pri branju 
v tujem jeziku. Obravnava tega vprašanja je privedla do oblikovanja dveh hipotez: hipoteza 
jezikovne soodvisnosti (angl. the linguistic interdependence hypothesis), ki predpostavlja, 
da se bralna zmožnost v prvem jeziku prenese in odraža pri branju v tujem jeziku, in hipoteza 
jezikovnega praga (angl. the linguistic threshold hypothesis), ki poudarja, da je treba najprej 
usvojiti določeno stopnjo znanja tujega jezika (torej prestopiti »prag« znanja tujega jezika), 
preden se bralna zmožnost prvega jezika lahko prenese na branje v tujem jeziku (Cummins, 
Baker in Hornberger, 2001; Cummins in Swain, 2014; MacSwan, 2000; Park, 2013; 
Yamashita, 2001; Zainal, 2003). 

Do danes je bilo opravljenih mnogo raziskav, kjer so poskušali ugotoviti, katera od 
nasprotujočih si hipotez boljše pojasnjuje odnos med branjem v prvem in tujem jeziku. 
Raziskovalne študije, opravljene po Aldersonu in vključno z njim, so ugotovile močan vpliv 
znanja tujega jezika na prenos bralnih zmožnosti iz prvega v tuji jezik; bralci z boljšim 
znanjem tujega jezika so bralno zmožnost uspešneje prenesli iz prvega v tuji jezik kot bralci 
s šibkejšim znanjem tujega jezika (pri nekaterih šibkih učencih prenosa oz. transferja sploh 
ni bilo moč zaznati) (Yamashita, 2002). Raziskava, ki jo je opravila Brisbois (1995), podpira 
obe omenjeni hipotezi, Park (2013) je v svoji raziskavi hipotezo zavrnil, medtem ko je na 
splošno v večini raziskav sprejeta hipoteza jezikovnega praga (Yamashita, 2002). 

Koda in Zehler (2008, str. 2) sta izpostavila glavne dejavnike, ki vplivajo na branje učencev 
v tujem jeziku: 

a) starost učencev/bralcev; 
b) jezikovno okolje, v katerem so se učenci naučili prvega jezika; 
c) predhodna stopnja bralne pismenosti v prvem jeziku (predznanje je različno 

predvsem pri učencih tujega jezika, zato moramo učenje branja prilagoditi bralcem, 
ki so na različnih stopnjah bralne pismenosti); 

d) oddaljenost med prvim in drugim jezikom (oddaljenost predvideva, kako podobno (ali 
različno) bo doživetje opismenjevanja med prvim in tujim jezikom ter kolikšna bo 
stopnja transferja); 

e) kontekst učenja (ker se učenje branja ne dogaja v vakuumu, moramo upoštevati 
dejavnik konteksta, v katerem se je učenec naučil prvega jezika; tu pridejo do izraza 
tudi kulturne razlike). 

Zorman (2013) o branju v tujem jeziku pove naslednje: raziskovanje branja v tujem jeziku je 
v zadnjem desetletju prepoznalo mnoge procese, ki se med samim branjem odvijajo v vseh 
jezikih, s katerimi je posameznik v stiku. To kaže na metakognitivno, metajezikovno naravo 
teh procesov, ki ni odvisna od jezika. Metakognitivni procesi, vezani na branje in pisanje, so 
naslednji: glasovno zavedanje, skladenjsko zavedanje, funkcijsko zavedanje, besedilna 
zmožnost, strategije konstrukcije pomenov ipd. Za razumevanje razvoja osnovne 
pismenosti so pomembni predvsem izsledki raziskav glasovnega zavedanja, ki jih 
imenujemo področja medjezikovnega prenašanja – transfer. Prav ta povezava med 
glasovnim zavedanjem in učenjem branja je tako močna, da lahko prestopi meje jezikovnih 
in kulturnih razlik. Različne študije so pokazale, da je poleg značilnosti glasovnega sistema 
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jezika (število samoglasnikov, zapletenost zlogovnih kombinacij …) pomemben dejavnik pri 
učenju branja (in pisanja) tudi transparentnost pisave. Transparentnost pisave lahko 
opišemo kot stopnjo ujemanja med glasovi in pisnimi ustreznicami, ki se med različnimi jeziki 
izrazito razlikuje. 

Dejavniki, ki jih moramo torej upoštevati pri načrtovanju, izvedbi in spremljavi 
učenja/poučevanja branja v tujem jeziku, so:  

a) »ugotavljanje razlik v transparentnosti pisave prvega in drugega/tujega jezika ter 
b) prepoznavanje področij pozitivnega in negativnega transfera iz prvega na drugi/tuji 

jezik« (Zorman, 2013, str. 125). 

Vsekakor se bralna zmožnost in bralno razumevanje med prvim in tujim jezikom povezujeta, 
vendar mora biti izpeljanih še več raziskav v jezikih, ki se razlikujejo v jezikovni oddaljenosti 
od angleščine, da bi lahko razumeli vpliv pismenosti v prvem jeziku na razvoj bralne 
zmožnosti in razumevanje v tujem jeziku (Koda, 2007).  

2.4 ODNOS DO BRANJA 

Številne tuje in domače raziskave pismenosti so pokazale, da za problem pismenosti niso 
krive le pomanjkljive bralne zmožnosti, ampak tudi pomanjkanje motivacije za branje (Knaflič 
in Bucik, 2009). V zadnjih desetletjih se je razumevanje motivacije (in tudi bralne motivacije) 
bistveno spremenilo; motivacija za branje kot temeljna sestavina pismenosti vzbuja vedno 
večjo pozornost raziskovalcev in strokovnjakov (Pečjak idr., 2006). Pozitiven odnos 
(motivacija in interes) do branja je ključen za razvoj zgodnje (porajajoče se pismenosti) kot 
tudi za kasnejši, splošni razvoj pismenosti (Knaflič in Bucik, 2009). Sarto idr. (2015) 
motiviranje za branje enačijo z vzgojo za branje. Nadaljujejo, da večina šol prvenstveno 
posveča največ pozornosti predajanju znanja, medtem ko branje potrebuje vzgojo. Menijo, 
da vsak otrok v sebi nosi bralski potencial, za razvoj pa je nujna vzgoja. »Dobro razvita 
bralna zmožnost je povezana tudi s pogostejšim poseganjem po literarnih besedilih; bralci 
gotovo tudi cenijo literaturo kot pomembno orodje, s katerim je moč prodreti v globine 
življenja, toda navdušenje nad branjem ni in ne sme biti poglavitni cilj motiviranja za branje« 
(Sarto idr., 2015, str. 18). Za razvoj učinkovitega in zavzetega bralca – uspešnega bralca – 
moramo že v zgodnjem otroštvu razvijati motivacijo za branje; po mnenju strokovnjakov med 
najpomembnejše dejavnosti, ki spodbujajo otrokov interes in motivacijo za branje že v 
predšolskem obdobju, spada skupno branje knjig (oz. branje v paru, na primer s starši, 
starimi starši, vzgojitelji, starejšimi sorojenci ali prijatelji, ki že znajo brati) (Knaflič in Bucik, 
2009). 

Najpomembnejši motivacijski dejavniki bralnega razumevanja, ki imajo velik vpliv, da se 
posameznik sploh loti branja, da pri njem vztraja in se k branju tudi vrača, so posameznikovo 
prepričanje o samem branju, njegova kompetentnost in interes za branje (Pečjak idr., 2011). 

2.4.1 Bralna kultura 

Branje se ne dogaja v vakuumu, temveč do njega pride, kadar prinaša veselje, je koristno 
in povezano z močjo znanja (Kropp, 2000). Grosman (2004) pravi, da se moramo zavedati, 
da niti branje samo niti branje za užitek (motivacija, želja za branje) dandanes nista več 
samoumevna. Ravno zaradi tega bi morali tako strokovni delavci v vrtcih in šolah kot tudi 
starši/skrbniki razvijati bralno kulturo in otrokom predstavljati vzor bralcev, ki uživajo v 
branju, ter jim pokazati, da je branje lahko sproščujoče, prijetno, koristno in pomembno. 
Pomembnost staršev, družine in ožjega družbenega okolja poudarjata tudi Knaflič in Bucik 
(2009), ki pravita, da je prav od njih odvisno, v kolikšni meri bodo otrokom omogočili izkušnje 
z dejavnostmi, ki so povezane z razvojem osnovne pismenosti. »Ko govorimo o razvoju 
bralne kulture, mislimo na različne oblike spodbujanja branja in razvijanja bralčeve potrebe 
po branju ter na dojemanje branja kot vrednote. Bralna kultura ima ključno vlogo pri razvoju 
bralne pismenosti, ki zajema vse jezikovne dejavnosti: zmožnost izražanja, poslušanja, 
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razumevanja govornih in pisnih besedil, s tem pa vključuje tudi spoznavanje in dojemanje 
literature« (Pečjak idr., 2011, str. 23). 

Bralna zmožnost se razvija vse življenje; mnogi strokovnjaki so razdelili in opisali stopnje 
bralnega razvoja (Chall, 1996; Pečjak idr., 2011). Omeniti je treba, da je branje odvisno od 
mnogih dejavnikov, ki sem jih naštela že v prejšnjih poglavjih, zato omenjene stopnje niso 
absolutne, temveč so pri vsakem posamezniku lahko drugačne. 

2.4.2 Motivacija za branje 

Učne in delovne tehnike niso koristne, če posameznik ne najde motivacije, veselja ali vzgiba 
za učenje; motivacije za učenje in delo pa ni mogoče pridobiti kar tako, s čimer se lahko 
strinja vsak učenec (Keller idr., 2000). Enako velja tudi za bralno motivacijo. Guthrie idr. 
(2006) navajajo, da je motivacija za branje pomemben dejavnik pri uspehu učencev pri 
branju in tudi splošnem šolskem uspehu, Cox in Guthrie (2001) pa dodajata, da na učenčevo 
količino in obsežnost prebranih besedil vplivajo njegova motivacija, prepričanja in občutek 
samostojnosti. Učenje in razvoj pismenosti potekata vse življenje; če želimo, da učenci 
razvijajo svojo pismenost, morajo biti motivirani za dejavnosti, ki pismenost izboljšujejo – 
samo razvite kognitivne sposobnosti, potrebne za branje, niso dovolj (Baker in Wigfield, 
1999).  

2.4.2.1 Opredelitev bralne motivacije 

Za opredelitev bralne motivacije moramo upoštevati in odgovoriti na širok spekter različnih 
vprašanj. Splošna vprašanja, ki si jih zastavljajo predvsem pedagogi (in tudi starši), so na 
primer: Kaj učenca žene k branju? Zakaj učenec vztraja pri branju vse do konca besedila? 
Zakaj nekateri učenci z veseljem in navdušenjem berejo (in poslušajo branje) knjige, 
nekateri pa ne? Zakaj se nekateri vedno znova vračajo k branju, drugi knjige ne vzamejo 
več v roke, čim zapustijo šolske klopi? Zakaj želi učenec poslušati isto zgodbo vedno znova 
in znova? Bolj specifična vprašanja, ki si jih zastavljajo predvsem pedagogi in raziskovalci: 
Kakšna so dosedanja spoznanja raziskovalcev o bralni motivaciji v šolskem okolju? Kakšna 
je razlika med zunanjo in notranjo motivacijo za branje? Katero motivacijo naj spodbujamo? 
(Knaflič in Bucik, 2009; Pečjak idr., 2006; Sarto idr., 2015). 

V šoli bralno motivacijo opredeljujemo kot skupek delovanja različnih dejavnikov: 
kognitivnih, metakognitivnih in motivacijskih, ki se odražajo v branju posameznika (Pečjak 
idr., 2006). »Prepletanje različnih dejavnikov in njihovo spreminjanje v času razvoja 
posameznika, kot tudi sočasno delovanje zunanjih dejavnikov otežuje raziskovanje bralne 
motivacije. Hkrati pa povečuje zanimanje za pojav« (Pečjak idr., 2006, str. 7).  

Slovenski raziskovalki Pečjak in Gradišar (2002, v Knaflič in Bucik, 2009) sta v svoji 
opredelitvi bralne motivacije poudarili prej opisano pestrost dejavnikov: »Bralno motivacijo 
pojmujemo kot nadpomenko za različne motivacijske dejavnike, ki spodbujajo človeka k 
branju, dajejo bralnemu procesu smisel in pomagajo posamezniku, da vztraja do cilja in si 
želi bralno izkušnjo še ponoviti (ponovno doživeti)« (str. 17). Strokovnjaki se strinjajo, da je 
motivacija večdimenzionalen pojav, ki vključuje več konstruktov oz. motivacijskih 
dejavnikov, kot so vrednotenje otroških dosežkov in njihovih bralnih dejavnosti, interes za 
branje ter odnos do branja, notranja in zunanja motivacija (Knaflič in Bucik, 2009; Wigfield 
in Guthrie, 1997). Ti konstrukti so ključnega pomena za motivacijo; posamezniki, ki menijo, 
da so usposobljeni in učinkoviti bralci, ne bodo brali, če za to nimajo namena oziroma cilja 
(Wigfield in Guthrie, 1997). Če povzamemo rezultate raziskav o bralni motivaciji: tisti 
posamezniki, ki so za aktivnost pozitivno naravnani in verjamejo, da jo lahko učinkovito 
izpeljejo, aktivnost cenijo zaradi notranjih razlogov, imajo učne in prosocialne cilje ter jo 
posledično izpeljejo bolje in se zanjo tudi v prihodnosti bolj pogosto odločijo (Wigfield in 
Guthrie, 1997). »Motivacija za branje je pomembna hkrati kot rezultat bralne izkušnje in kot 
napovednik prihodnjih bralnih spretnosti in dosežkov« (Knaflič in Bucik, 2009, str. 17). 
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V sodobni literaturi poleg pojma bralna motivacija pogosto naletimo tudi na pojem bralna 
zavzetost (angl. reading engagement) (Pečjak idr., 2006). Guthrie in Wigfield (2000) pravita, 
da bralna zavzetost vključuje interakcije z besedili, za katera so učenci motivirani; bralno 
zavzeti bralci bolje razumejo besedila in imajo boljše bralne rezultate. Predstavila sta 
dokaze, da bralna motivacija napoveduje količino prebranih besedil, ki v zameno 
napoveduje stopnjo bralnega razumevanja. »Raziskave kažejo, da je bralna zavzetost oz. 
angažiranost pozitivno povezana z razumevanjem prebranega oz. z bralno in učno 
uspešnostjo …« (Pečjak idr., 2006, str. 7). Bralno zavzet bralec je notranje motiviran in svoje 
znanje gradi ter povezuje s pomočjo uporabe kognitivnih strategij, širjenja pojmov in 
sodelovanja z drugimi (Guthrie idr., 2004). Pečjak idr. (2006) kot posebno vrsto bralne 
zavzetosti navajata bralno zatopljenost, ki je ena izmed prvin notranje motivacije (učenec je 
lahko zavzet in ne zatopljen, sama zatopljenost pa ni mogoča brez zavzetosti). 

Raziskovalci bralne motivacije so našteli več predlogov, ki lahko povečajo bralno motivacijo 
in posledično tudi bralno razumevanje, in sicer postavljanje jasnih ciljev branja, podpiranje 
samostojnosti učencev, zagotavljanje zanimivih besedil, omogočanje socialne interakcije 
med učenci v zvezi z branjem, ohranjanje dobrih odnosov med učitelji in učenci in vzbujanje 
zanimanja s pomočjo praktičnih aktivnosti (Guthrie idr., 2004, 2006; Guthrie, Wigfield in You, 
2012). 

2.4.2.2 Prvine bralne motivacije 

Koncept večplastnosti bralne motivacije sta natančneje opredelila Wigfield in Guthrie (1997), 
ki ju štejemo med najpomembnejše sodobne avtorje s področja bralne motivacije (Pečjak 
idr., 2006). Osnova za njuno raziskavo je bila delitev prvin bralne motivacije na tri 
pomembne sklope konstruktov oz. tri širše skupine, ki vključujejo enajst dimenzij motivacije 
za branje (Wigfield in Guthrie, 1997). Za namen raziskave sta oblikovala tudi vprašalnik o 
motivaciji za branje (angl. Motivation for Reading Questionnaire = MRQ), ki s 53 vprašanji 
raziskuje vseh 11 prvin bralne motivacije. Vprašalnik so kot instrument za raziskovanje 
večdimenzionalnosti bralne motivacije uporabili že mnogi raziskovalci. Naslednja 
klasifikacija prvin bralne motivacije je povzeta po Bakerju in Wigfieldu (1999), Pečjaku idr. 
(2006), Wigfieldu in Guthrieju (1997): 

1. skupina vključuje prepričanja posameznikov o njihovi sposobnosti in učinkovitosti za 
doseganje ciljev branja ter vsebuje naslednje prvine: 
a) lastna učinkovitost/kompetentnost (prepričanje, da si lahko pri branju uspešen); 
b) izziv (pripravljenost spopasti se s kompleksnimi besedili); 
c) izogibanje dejavnosti (želja izogniti se bralni dejavnosti). 

2. skupina vsebuje konstrukte, ki se ukvarjajo s posameznikovimi nameni, cilji in razlogi 
za branje, tako notranjimi kot zunanjimi. 

Prvine, ki se nanašajo na zunanjo motivacijo (in ciljno naravnanost), so: 

a) priznanje (zadovoljstvo ob prejemanju materialnih nagrad za uspeh pri branju); 
b) tekmovalnost (želja prekositi druge v branju); 
c) branje za ocene (želja učencev, da dobijo dobro oceno). 

Prvine, ki se nanašajo na notranjo motivacijo, so: 

a) radovednost (želja brati o specifični temi, ki posameznika zanima); 
b) zatopljenost (užitek ob branju določene vrste besedila – 

literarnega/informativnega); 
c) pomembnost (prepričanje posameznika, da je branje pomembno in vredno). 

3. skupina se nanaša na posameznikove socialne vidike motivacije in vključuje dve 
prvini: 
a) socialnost (branje zaradi socialnih razlogov); 
b) ustrežljivost (branje zaradi želje ustreči pričakovanjem drugih). 
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Glavna ugotovitev raziskave, ki sta jo izvedla Wigfield in Guthrie (1997), je potrditev dejstva, 
da je bralna motivacija večplastna; avtorja potrdita razvrstitev vidikov bralne motivacije v tri 
glavne konstrukte in 11 prvin, ki jo kasneje v svoji raziskavi potrdita tudi Baker in Wigfield 
(1999). 

Day in Bamford (1998) sta ustvarila svoj lasten model pričakovanj in vrednot (angl. 
expectancy value model), ki temelji na štirih glavnih komponentah: a) gradivo, b) bralna 
zmožnost v tujem jeziku, c) odnos do branja v tujem jeziku in d) socialno-kulturno okolje 
(vključno z vplivi družine in prijateljev). Komponenta pričakovanja uspešnega branja v tujem 
jeziku vključuje gradiva in bralno zmožnost, medtem ko odnos do branja in socialno-kulturno 
okolje spadata pod komponento vrednot.  

2.4.2.3 Notranja in zunanja motivacija za branje 

Mnogokrat pri pregledu strokovne literature o bralni motivaciji naletimo na delitev na zunanjo 
in notranjo motivacijo. Splošno sprejeto dejstvo je, da je notranja motivacija (izhaja iz 
notranje želje in potreb posameznika) učinkovitejša od zunanje motivacije (spodbujajo jo 
zunanji dejavniki, npr. ocena, pohvala ali izogib kazni, graji) in vodi do trajnejšega zanimanja 
za branje (Pečjak idr., 2006). Za zunanje motiviranega bralca je prebrana knjiga le sredstvo 
za pridobitev dobre ocene, pohvale, priznanja, nagrade itd., medtem ko notranje 
motiviranemu bralcu knjiga predstavlja vir užitka in zadovoljstva (Pečjak idr., 2006). 
Schaffner in Schiefele (2016) sta v svoji raziskavi ugotovili, da je branje v prostem času za 
učence z visoko zunanjo motivacijo za branje lahko še posebej neprivlačno, saj bralne 
dejavnosti povezujejo s šolo povezanimi zunanjimi spodbudami, kot so pohvale učiteljev ali 
dobre ocene.  

Zaradi večdimenzionalnosti in raznolikosti bralne motivacije ne moremo reči, da so učenci 
motivirani ali nemotivirani; učenci so motivirani na različne načine in za različne bralne 
vsebine (Schaffner in Schiefele, 2016). Avtorici sta različne dejavnike bralne motivacije iz 
različnih raziskav združili po kriteriju notranje in zunanje motiviranosti ter v sliki (Slika 1) 
prikazali njihovo medsebojno povezanost in njihovo korelacijo z bralnim vedenjem, bralno 
uspešnostjo in pismenostjo (Schaffner in Schiefele, 2016, str. 10). 

 

Slika 1: Prikaz najpomembnejših prvin notranje in zunanje bralne motivacije (povzeto po 
Pečjak idr., 2006, str. 10) 
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Raziskovalci branja so se osredotočili predvsem na dva konstrukta branja, povezana z 
motivacijo. Prvi je otrokov odnos do branja, ki je na splošno opredeljen kot občutek 
posameznika o branju, drugi pa je otrokov interes oz. zanimanje za branje in je povezano 
z otrokovo notranjo motivacijo (Wigfield in Guthrie, 1997). Notranja motivacija za branje 
vznikne prav zaradi osebnega interesa in izkušenj bralca, ki nato ustvari in razvije svoje 
razloge za branje, zato je interes za branje eden izmed najpomembnejših dejavnikov 
notranje motivacije (Knaflič in Bucik, 2009). Interes ali zanimanje je osebna značilnost 
posameznika, ki se razvije po določenem času ter je razmeroma dolgotrajna in stabilna 
nagnjenost, povezana s pozitivnimi čustvi in vrednotami do nekega področja ali dejavnosti; 
kadar ima posameznik interes za branje, to pomeni, da ob branju uživa, si želi prebrati neko 
besedilo, se iz njega naučiti, hkrati pa mu to predstavlja tudi neke vrste samopotrditev 
(Knaflič in Bucik, 2009). Prav otrokovo zanimanje za branje pozitivno vpliva na bralno 
razumevanje; tudi če je samo besedilo zahtevno, ga bodo učenci, ki imajo večji interes za 
branje, bolje razumeli kot tisti, ki imajo manjši interes ali pa ga sploh nimajo. Povzamemo 
lahko, da je interes za branje pomembna motivacijska spremenljivka, ki vpliva na različne 
vidike bralne uspešnosti (Wigfield in Guthrie, 1997). 

Pri usvajanju tujega jezika je razvijanje tekoče govorečih in motiviranih bralcev izjemnega 
pomena, še posebej kadar učenci nimajo neposrednega stika s ciljnim tujim jezikom razen 
prek pisnih gradiv (Pirih, 2015). Pirih (2015) je izvedla raziskavo o motivih in vplivih za 
prostovoljno branje besedil v tujem jeziku pri mladih najstnikih v Sloveniji (11–14 let). 
Rezultati so pokazali, da večina učencev vsaj enkrat na teden bere besedila v angleškem 
jeziku, najpogosteje jih najdejo na spletnih straneh. Njihova bralna motivacija je 
večdimenzionalna z močno notranjo motivacijo za branje v prvem jeziku in zunanjo 
motivacijo za branje v tujem jeziku. Pri sodelujočih anketirancih je torej notranja motivacija 
za branje besedil v tujem in/ali angleškem jeziku ena izmed šibkejših komponent. Tudi 
transfer odnosa do branja v prvem jeziku na tuji jezik je šibek; učenci, ki pravijo, da v svojem 
prostem času ne berejo angleških besedil, imajo do branja v prvem jeziku pozitiven odnos; 
notranja motivacija učencev, ki angleška besedila berejo pogosto, je omejena le na branje 
v prvem jeziku in se na branje v tujem jeziku ne prenese v enakem obsegu. Eden izmed 
najbolj vplivnih dejavnikov za bralno motivacijo v angleščini je, kako učenci zaznavajo svojo 
bralno zmožnost – bolj kot se čutijo kompetentne za branje v angleščini, bolj so prepričani v 
nadaljnjo uspešnost pri branju in posledično preberejo več; in obratno. Če se čutijo 
kompetentne, tudi hitreje zapustijo svojo cono udobja in si izberejo gradiva, ki so 
zahtevnejša, ali gradiva, ki jih izberejo/predlagajo drugi.  

Učenci visoko cenijo zanimiva gradiva ne glede na to, v katerem jeziku so podana, kar se 
ujema s trditvami Daya in Bamforda (1998), ki pravita, da na motivacijo za branje v tujem 
jeziku močno vpliva izbira čtiva. Gradivo, ki motivira bralce tujega jezika, mora biti zanimivo, 
dostopno in lahko razumljivo (v okviru učenčeve bralne zmožnosti v tujem jeziku); raznoliko 
čtivo namreč spodbuja prilagodljiv pristop do branja (branje iz različnih razlogov in na 
različne načine). Gilmore (2007) navaja, da je že dolgo znano, da je jezik, ki ga 
predstavljamo učencem pri pouku (tudi v učbenikih), slaba predstava »prave stvari« (torej 
pravega, avtentičnega jezika). Izpostavlja, da večina institucij, ki se ukvarjajo s poučevanjem 
tujega jezika, uporablja neavtentična in poenostavljena besedila, ki so oblikovana in 
namenjena le učenju novih slovničnih struktur, ne pa zadovoljevanju specifičnih potreb 
učencev. Tudi Lah (2012) poudari, da se do sedemdesetih let prejšnjega stoletja ni dosti 
razmišljalo o uporabi avtentičnih besedil pri pouku. Nadaljuje, da so bila besedila učbenikov 
v tistem času napisana izključno za dotične učbenike, njihov poglavitni cilj pa so bile 
iztočnice za predvsem jezikovno naravnane dejavnosti v razredu in ne za dejavnosti, 
povezane z bralnim razumevanjem. Uporaba avtentičnih besedil (namesto poenostavljenih) 
pri pouku je eden izmed najboljših predlogov za reševanje nezanimanja in pasivnosti pri 
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branju besedil v tujem jeziku, saj posredujejo sporočilo, ki ga je ustvaril resnični avtor za 
resnično občinstvo (npr. časopisi, pisma, knjige itd.) (Gilmore, 2007). 

2.4.2.4 Avtentična besedila 

Avtentično branje je izraz, ki pri poučevanju jezikov postaja vedno bolj razširjen. Callison in 
Lamb (2004) pojem avtentičen opisujeta kot pristen, resničen in pravi. Berardo (2006) 
avtentičnost opredeljuje kot interakcijo med bralcem in besedilom, ki ni samo besedilo; 
branje je stalna interakcija, ki z iskanjem pomena in z obdelavo podatkov presega zgolj 
fizičen kontekst besedila. Lah (2012) navaja, da večina avtorjev pojem avtentična besedila 
interpretira kot neobdelana besedila, katerih pisci so rojeni govorci (angl. native speakers), 
in so namenjena drugim govorcem v komunikacijske namene; gradiva torej niso ustvarjena 
za potrebe učenja jezika, temveč so ustvarjena v realnih življenjskih situacijah. 

Dandanes čedalje več učiteljev v razredu uporablja avtentična namesto poenostavljenih in 
prilagojenih besedil, saj verjamejo, da lahko tako učence izpostavijo »pravemu jeziku« 
(Berardo, 2006). Uporaba avtentičnih besedil vodi do bolj kakovostnega sodelovanja 
učencev pri učni uri, poveča znanje slovnice in besednjaka skozi proces samoodkritja in 
razširi splošno zavedanje učencev o jeziku ter razlikah med pisnimi in slušnimi mediji 
(Murdoch, 1999).  

Raziskava, ki sta jo izvedla Marzban in Davaji (2015), je pokazala, da so učenci po branju 
avtentičnih besedil postali bolj motivirani za branje besedil o njihovih najljubših temah kot 
tudi o neznanih oz. novih temah. Branje iz socialnih razlogov je še ena izmed prvin 
motivacije, ki se je povečala, kar potrjuje dejstvo, da bralci besedil ne berejo le zase, temveč 
morajo imeti motivacijo, da nove informacije, ki jih pridobijo iz besedil, podajo drugim ljudem. 
Raziskava je potrdila močno povezavo med branjem avtentičnih besedil in bralnim 
razumevanjem; ne le da avtentična besedila izboljšajo bralno razumevanje, temveč 
spodbujajo tudi druge vidike učenja jezika, kot na primer motivacijo. Istega mnenja sta 
Guariento in Morley (2001), ki pravita, da izpostavitev učencev pravemu jeziku ter 
pridobivanje novih in resničnih informacij lahko poveča njihovo motivacijo za branje. 
Pravzaprav v literaturi pogosto zasledimo neposredno povezovanje avtentičnih besedil in 
motivacije za branje; število učbenikov, ki vsebujejo avtentična besedila, vsakodnevno 
narašča, kar kaže na pomembnost in učinkovitost avtentičnih besedil pri poučevanju jezikov 
(Marzban in Davaji, 2015). Lah (2012) se strinja, da ima uporaba avtentičnih besedil pri 
pouku z didaktičnega vidika veliko prednosti, hkrati pa poudarja dejstvo, da morajo učitelji 
tujega jezika skrbno izbirati avtentična besedila, še posebej na začetni stopnji učenja, saj 
vsekakor ne morejo nadomestiti osnovnega učbenika. Pri izbiri besedil morajo upoštevati 
tudi starost in interese učencev. Tudi Floris (2008) je poudarila pomembnost vključevanja 
tovrstnih besedil v učne ure, saj so za učence motivirajoče in spodbujajo njihovo zavzetost 
pri branju. Berardo (2006) je naštel nekaj ključnih prednosti uporabe avtentičnih besedil v 
razredu: 

 pozitivno vplivajo na motivacijo učencev; 

 posredujejo avtentične kulturne informacije in kontekste; 

 izpostavljajo učence pravemu jeziku; 

 upoštevajo potrebe učencev; 

 spodbujajo bolj ustvarjalen pristop k poučevanju. 

V razredu lahko uporabljamo različne vrste avtentičnih gradiv: kuharske recepte, vremenske 
napovedi, časopisne članke, elektronsko pošto, radijske/videoposnetke, odlomke iz brošur 
in katalogov, reklame, poljudnoznanstvene članke itd. – z njihovo pomočjo lahko uspešno 
združimo učenje jezika in različne civilizacije (Lah, 2012). 
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2.5 HITROST IN TEKOČNOST BRANJA 

Za mnoge učence branje besedil v tujem jeziku predstavlja sočasno pridobivanje pomena 
iz besedila, besedišča in slovničnih struktur (Chang, 2010). Različne raziskave so pokazale, 
da učenci v tujem jeziku berejo počasneje kot v prvem; pogosto se dogaja, da učenci berejo 
besedo za besedo in sproti preverjajo neznane besede – njihovo prepoznavanje besed oz. 
dekodiranje ni avtomatizirano; posledično učenci berejo počasneje, kar privede do manjše 
izpostavljenosti različnim besedilom in do šibkega bralnega razumevanja, branje za užitek 
pa postane skoraj nepredstavljivo (Chang, 2010). 

Počasno branje kot problem za učence sta Brown in Hirst opredelila kot šibkost, neodvisno 
od namena branja, ki vključuje tako počasno procesiranje informacij, da jih bralec ne more 
zadržati v svojem kratkoročnem spominu tako dolgo, da bi lahko dekodiral sporočilo 
besedila (Bell, 2001). Razvoju primerne hitrosti branja bi morali v učnih načrtih posvetiti 
veliko pozornosti, vendar ne smemo zanemariti dejstev, da branje za različne namene 
zahteva različno hitrost branja, hitrost branja brez bralnega razumevanja pa je brez 
vrednosti (Bell, 2001). Hitrejši bralci lahko prikličejo več informacij kot počasnejši bralci, kar 
pa ne pomeni, da se bo s spodbujanjem hitrosti branja izboljšalo tudi samo bralno 
razumevanje (Dyson in Haselgrove, 2001). Tudi Pečjak (1994) meni, da hitro branje ni 
vedno primerno, saj lahko celo ovira razumevanje in druge miselne procese med branjem; 
težko razumljivo in nam neznano gradivo moramo zato brati počasneje. Zorman (2013) 
izkušenega bralca opiše kot nekoga, ki besede hitro in natančno dekodira, pri tem pa so mu 
v pomoč razvite sposobnosti pretvarjanja verige glasov/grafemov v verige pisnih 
ustreznic/glasov, razvita sporazumevalna zmožnost, bralne izkušnje in splošno znanje. 

2.5.1 Hitrost branja 

»Hitrost branja merimo s številom prebranih enot v časovni enoti. Največkrat ugotavljamo 
število besed v minuti, nekateri avtorji pa uporabljajo število znakov v uri« (Pečjak, 1994, 
str. 11). 

Schmitz (2013) v svoji knjigi Hitrejše branje – boljše razumevanje izpostavi tri glavne napake 
pri branju, ki so a) subvokalizacija (prikrito sočasno govorjenje/poslušanje), b) regresija 
(skakanje po besedilu nazaj) in c) ozek zorni kot. Poudarja, da možgani premorejo veliko 
več kot navadno zahtevamo od njih, zato moramo z ustrezno hitrim branjem možgane bolj 
izrabiti in se približati kapaciteti, s katero razpolagajo. »S tega stališča je hitrejše branje 
predpogoj za boljše branje« (Schmitz, 2013, str. 28). 

Anderson (1999) poudarja pomembnost vključitve komponente hitrosti branja v bralne 
programe in ugotavlja, da se bralna hitrost v tujem jeziku lahko poveča brez negativnega 
vpliva na bralno razumevanje; s hitrejšim branjem bralec prebere več, z več prebranimi 
besedili pa se bralno razumevanje izboljšuje. Začaran krog šibkega bralca odlično opiše 
Nuttall (1996, v Andreson, 1999): bralci, ki prebranega ne razumejo, pogosto upočasnijo 
svoje branje do te stopnje, da v njem ne morejo več uživati, saj jim vzame preveč časa. 
Posledično ne berejo veliko in začarani krog se nadaljuje. S povečanjem hitrosti branja 
bralec vstopi v cikel dobrega bralca: prebere več besedil, bralno razumevanje se izboljša, 
bralec pa začne brati za užitek. 

Splošno priznana trditev je, da sta hitrost branja in bralno razumevanje tesno povezana, 
natančna povezava med njima pa je že več kot polovico stoletja žarišče mnogih razprav in 
raziskav (Bell, 2001). Abdelrahman in Bsharah (2014) sta raziskovala vpliv strategij za 
hitrejše branje. Rezultati so pokazali, da sta se tako bralno razumevanje kot motivacija 
učencev eksperimentalne skupine znatno povečala. Fujita in Yamashita (2014) sta izvedli 
raziskavo, ki je proučevala odnos med hitrostjo branja in bralnim razumevanjem pri 
japonskih učencih tujega jezika; povezanost se je izkazala za statistično pomembno, vendar 
šibko. Da hitrost branja ni zanesljiv napovedovalec razumevanja besedila, so v svoji 
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raziskavi ugotovili Wallot, O’Brien, Haussmann, Kloos in Lyby (2014). Bell (2011) je mnenja, 
da se hitrost branja razvija naravno, če so učenci za branje motivirani; rezultati raziskave so 
pokazali, da so se učenci, ki berejo ekstenzivno, pri testih bralnega razumevanja izkazali 
mnogo bolje kot učenci, ki ne berejo ekstenzivno, to je daljših obsežnejših besedil za zabavo 
oziroma interes. Vpliv branja na zaslonu na hitrost branja in bralno razumevanje je bil glavni 
predmet raziskave, ki sta jo izvedla Dyson in Haselgrove (2001). Pojasnjujeta, da je pri 
branju na zaslonu zelo pomembna dolžina vrstice; tako zelo kratke kot zelo dolge vrstice 
lahko motijo normalen vzorec premikanja oči, zato moramo pri branju na zaslonu izjemno 
paziti na velikost besedila. Omenjene raziskave kažejo, da lahko hitrost branja izboljšamo 
mnogo hitreje kot bralno razumevanje, zato moramo paziti, da tako pri branju v prvem kot v 
tujem jeziku ne dajemo prednosti izboljšanju hitrosti na račun bralnega razumevanja (Bell, 
2001). 

2.5.2 Tekočnost branja 

Eden izmed glavnih vidikov procesa branja, ki so ga raziskovali mnogi strokovnjaki, je 
tekočnost branja. Tekočnost se na splošno nanaša na sposobnost branja besedila brez 
težav identificiranja besed, ki ovirajo razumevanje (Harris in Hodges 1985, v Chard, Pikulski 
in McDonough 2006). Običajno je opredeljena kot hitrost branja z zadostno stopnjo bralnega 
razumevanja (Wallot idr., 2014). To velja tako za glasno kot tiho branje; tekočnost branja je 
pokazatelj usposobljenega branja z razumevanjem (Pretorius in Spaull, 2016). Dosežemo 
jo lahko z avtomatizacijo prepoznavanja besed, saj nam to omogoča, da več pozornosti 
namenimo prepoznavanju pomena besedila, ne pa samemu procesu dekodiranja (Chang, 
2010). Tekoče branje torej prispeva k boljšemu razumevanju in obratno; mnoge raziskave 
so pokazale močno povezanost med bralnim razumevanjem in tekočnostjo branja (Wallot 
idr., 2014).  

Pretorius in Spaull (2016) izpostavljata, da tekočnost branja vključuje mnogo več kot 
avtomatizirano prepoznavanje besed; vključuje tudi členjenje besednih enot v besedilu v 
smiselne stavke, upoštevajoč morfološke značilnosti jezika in ločila, ter oblikovanje 
smiselnih povezav v in med stavki/povedmi. Skozi izpostavljenost in ponavljajoče branje 
bralci poglobijo svoje razumevanje besedila, zato je tekočnost obravnavana kot most do 
bralnega razumevanja; če več komponent bralnega procesa ni dobro razvitih, je splošna 
učinkovitost procesa branja ogrožena (Pretorius in Spaull, 2016).  

Tekočnost branja se običajno meri s hitrostjo branja, torej koliko besed na minuto bralec 
prebere (Chang, 2010), upoštevajoč razumevanje besedil (Pretorius in Spaull, 2016). 
Tekočnosti branja torej ne smemo enačiti s hitrostjo branja. Kljub temu da avtomatizirano 
procesiranje besed ni pogoj za bralno razumevanje, na katerega lahko vplivajo mnogi drugi 
dejavniki (Fraser, 2007), kot so namen za branje, naloge ob branju, težavnost (slovnična 
struktura in besedišče) in stopnja abstraktnosti besedila, poznavanje teme besedila, tudi 
fizično stanje bralca (utrujenost, nezmožnost koncentracije), je vseeno dober pokazatelj 
tekočnosti branja, saj imajo tekoči bralci običajno dobro razvito sposobnost hitrega 
prepoznavanja besed (Chang, 2010; Pretorius in Spaull, 2016). 

Kot že omenjeno, je branje pomembna veščina, ki jo morajo razviti vsi učenci; doseganje in 
obvladovanje tekočnosti branja v tujem jeziku pa nikakor ni enostavno (Chang, 2010). 
Raziskovalci so zaradi pomembne vloge tekočnosti v procesu branja razvili več metod 
njenega spodbujanja in izboljšanja (Erbeli in Pižorn, 2013a).  

Metoda ponavljajočega branja (angl. repeated reading) 

Ena izmed teh metod je metoda ponavljajočega branja (MPB), ki pripomore k motivaciji za 
nadaljnje branje v tujem jeziku in posledično k boljšemu bralnemu razumevanju besedil 
(Erbeli in Pižorn, 2013a). Hitrejši bralci svoje pozornosti ne namenjajo razčlenitvi 
posameznih besed, temveč lahko svojo pozornost preusmerijo na razumevanje besedil 
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(Erbeli in Pižorn, 2013a). V svoji raziskavi sta avtorici ugotovili, da je omenjena metoda 
učinkovita za spodbujanje tekočnosti branja v tujem jeziku; po urjenju z MPB se je pokazal 
znaten napredek eksperimentalne skupine. 

Metoda ekstenzivnega branja (angl. extensive reading) 

Bell (2001) je potrdil hipotezo, da obsežno branje izboljša hitrost branja; med obema 
skupinama (angl. intensive in extensive readers/slov. intenzivni in ekstenzivni bralci) so se 
pojavile velike in pomembne razlike glede hitrosti branja, saj je skupina obsežnih bralcev 
pokazala izjemen napredek. 

Merjenje bralne aktivnosti (angl. timed reading activities) 

Chang (2010) je izvedla raziskavo, v kateri je preiskovala izboljšanje hitrosti branja s 
pomočjo merjenja bralnih aktivnosti. Študija je trajala 13 tednov in je bila integrirana v 
kurikulum z namenom izboljšanja same hitrosti branja. Rezultati so pokazali, da so učenci 
eksperimentalne skupine svojo hitrost branja izboljšali za 25 %, rezultate testov bralnega 
razumevanja pa so izboljšali za 4 % (kontrolna skupina: 5 % in 3 %). Učenci eksperimentalne 
skupine so prav tako postali bolj samozavestni pri branju. 

2.6 OD PRVIH ZAPISOV DO ELEKTRONSKIH KNJIG 

Beseda »knjiga« predstavlja tolikšen del vsakdanjega pogovora, da ni dvoma, da si vsak 
bralec ustvari neko svojo mentalno sliko in popolnoma razume, o čem teče beseda; seveda 
niti dva bralca ne bosta ustvarila enake mentalne slike, a vsi bodo imeli jasno predstavo o 
bistvenih funkcijah knjige: čemu je namenjena, kako jo uporabljamo itn. (Armstrong, 2008). 

Resda vsi bralci brez težav in nemudoma razumemo, kaj je mišljeno z izrazom knjiga, 
vendar to ne pomeni, da te besede strokovnjaki nikoli niso poskušali opredeliti tudi formalno. 
Tako kot branje je tudi opredelitev pojma knjiga kompleksna, zato se je večina starejših 
definicij osredotočala na fizičen izgled knjige. Armstrong (2008) je povzel več definicij in 
knjigo opisal kot smiselno količino vsebine, objavljeno v neki fizični obliki (običajno papirnati 
listi, vezani na enem robu). 

Cave, Ayad in Jerin (2015) menijo, da je izvor knjige tako težko določiti kot izvor samega 
jezika. Avtorji navajajo, da so različne kulture od prazgodovine pa vse do danes razvile 
raznolike načine za ohranjanje znanja in podatkov; skozi zgodovino so ljudje slikali na stene 
jam, pisali rokopise na klinopisne tablice, papirus, palmove liste ipd. Vse civilizacije so 
posegale po tistem materialu, ki je bil njim najlažje dostopen (Cave idr., 2015), od vseh 
knjižnih oblik, ki so se zvrstile v zgodovini, pa so bile vedno najbolj priljubljene tiste, ki jih je 
bralec lahko udobno držal v roki (Manguel, 2012). 

Ročna izdelava knjig je bil naporen in dolg postopek ne glede na velikost in obliko knjige. 
Sredi 15. stol. je v Evropi prišlo do spremembe, ki je zmanjšala število ur, potrebnih za 
izdelavo knjig, poleg tega pa je dramatično povečala knjižno proizvodnjo in za vselej 
spremenila odnos bralcev do knjig, ki od takrat naprej niso bile več unikaten in ekskluziven 
izdelek izpod pisarjevih rok (Manguel, 2012). Ta sprememba je bila iznajdba tiska oz. t. i. 
Gutenbergova revolucija – začetek tiskanja s kovinskimi premičnimi črkami –, ki je močno 
pospešila razvoj tiska in se ni spremenila nekaj stoletij (Cave idr., 2015). Gutenbergov izum 
je imel nagle in daljnosežne posledice, saj so številni bralci nemudoma sprevideli njegove 
velike prednosti: poenotenost besedil, hitrost tiska in razmeroma nizko ceno (Manguel, 
2012). Vredno omembe je dejstvo, da iznajdba tiska ni izničila ljubezni do rokopisnih besedil 
– prav nasprotno – knjige so postajale dostopnejše, brati in pisati pa se je naučilo vse več 
ljudi, tako da 16. stol. ni postalo samo doba tiskane besede, temveč tudi stoletje velikih 
priročnikov za pisanje na roko (Manguel, 2012). »Zanimivo je, kolikokrat nov tehnološki 
dosežek, kakršen je bil Gutenbergov, ne odpravi prejšnje stopnje, ki naj bi jo nadomestil, 
ampak jo še spodbudi, tako da se zavemo staromodnih vrlin, ki bi jih drugače utegnili 
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spregledati ali odpraviti kot zanemarljive. V našem času računalniška tehnologija in 
množenje knjig na cederomih vsaj po statistikah nista vplivala na proizvodnjo in prodajo knjig 
v staromodni kodeksni obliki« (Manguel, 2012, str. 162). 

Z izumom pisalnega stroja (19. stol.) in kasneje računalnika (20. stol.), interneta in 
posledične digitalizacije knjig se je njihova distribucija še povečala in pripeljala do težave, s 
katero se soočamo v 21. stoletju – eksplozije podatkov (preveč izdanih knjig) (Cave idr., 
2015). Zametki elektronskih knjig ali kratko e-knjig segajo v sredino 20. stol.; takrat je 
španska učiteljica Angela R. Robles podala vlogo za patentiranje njene »mehanske 
enciklopedije«, katere bistvo spominja na e-knjigo (Cave idr., 2015).  

2.7 ELEKTRONSKE KNJIGE 

Razvoj interneta je v naše vsakdanje življenje vnesel mnoge pojme, ki se začnejo s 
predpono e- (elektronski): e-pošta, e-nakupovanje, e-bančništvo, e-poslovanje, e-uprava, e-
podpisi, med njimi pa se je pojavil tudi pojem e-učenje. Ogromna rast informacijsko-
komunikacijske tehnologije je privedla tudi do nove terminologije pri branju knjig; knjiga, ki 
je z združitvijo lastnosti tradicionalnih tiskanih knjig in dodajanjem novih izjemnih konceptov 
presegla celoten koncept tradicionalnih tiskanih knjig, je dandanes znana kot elektronska 
oz. e-knjiga (Yoon, 2013a). 

Elektronske knjige so se prvič pojavile v poznih sedemdesetih s t. i. projektom Gutenberg, 
prvotnim virom za branje e-knjig na internetu (Ball in Hourcade, 2011; Gray in Copeland, 
2012; Sackstein, Spark in Jenkins, 2015). Takrat so bile e-knjige namenjene branju na 
računalniku, saj je bila to edina naprava, ki je to sploh omogočala (Kossey in Brown, 2011). 
S prihodom osebnih računalnikov v osemdesetih so razlike med branjem iz papirja in iz 
računalniških zaslonov postale priljubljeno področje raziskovanja; strokovnjake sta zlasti 
zanimala bralno razumevanje in hitrost branja na digitalnih medijih v primerjavi s 
tradicionalnimi knjigami (Ball in Hourcade, 2011). Do nedavnega je primanjkovalo 
kakovostnih naprav za branje e-knjig (Gray in Copeland, 2012), s prihodom prenosljivih e-
bralnikov, ki uporabnikom omogočajo bolj realno bralno izkušnjo, pa so e-knjige doživele 
razmah, njihova popularnost pa iz leta v leto narašča (Sattar Chaudhry, 2014). 

Cheng (2009, v Lai, 2016) je razvoj e-knjig razdelil v tri faze, in sicer: 1) prva generacija e-
knjig od leta 1990 do 1998, ko so se za branje uporabljali računalniki in tipkovnice, glavna 
vsebina pa je bila besedilo; 2) druga generacija e-knjig od leta 1999 do 2006, ko so se za 
branje uporabljali računalniki in miška, vsebina pa je vključevala besedilo, zvok in slike; 3) 
tretja generacija e-knjig od leta 2007 do danes, ko za branje e-knjig uporabljamo osebne 
računalnike, pametne telefone in specializirane bralne naprave oz. e-bralnike, ki vključujejo 
aplikacije na dotik, glavno vsebino e-knjig pa predstavljajo besedilo, zvok, slike, posnetki in 
animacije. 

E-knjige so format knjige, za katerega je večina od nas že slišala in/ali uporabljala predvsem 
zaradi svoje dolgoletne zgodovine in široke uporabe informacijskih tehnologij (Tosun, 2014). 
Razcvet in hiter razvoj e-knjig v zadnjih letih sta imela velik vpliv tako na informacijsko kot 
tudi izobraževalno industrijo (Lai, 2016). Populacija bralcev oz. uporabnikov e-knjig 
vsakodnevno narašča (Lai, 2016); v tem kontekstu so zanimivi podatki o razširjenosti, 
posedovanju in načinu dostopanja do e-knjig v Sloveniji, ki so jih objavili v poročilu raziskave 
Bralna kultura in nakupovanje knjig v Republiki Sloveniji (2014). Od vseh anketiranih jih 20 
% poseduje e-knjigo, več kot polovica teh e-knjig pa je v angleščini. Več kot 75 % bralcev 
e-knjig trdi, da knjig ne kupijo, temveč jih brezplačno pridobijo na spletu, kar pomeni, da je 
sam nakup e-knjige ena najmanj pogostih oblik dostopanja do tovrstnih vsebin. 
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2.7.1 Opredelitev e-knjig 

Pri opredelitvi pojma elektronska knjiga (v nadaljevanju skrajšano e-knjiga) se srečamo s 
podobno težavo, s katero smo se srečali že pri opredelitvi pojmov branje in knjiga – 
kompleksnost pojma. 

E-knjiga je novodobni tehnološki produkt, ki združuje več tehnologij. Izraz e-knjiga, ki ga je 
prvi predlagal van Dam leta 1992, pogosto označuje medij, ki z uporabo elektronskih 
kanalov shranjuje in prenaša različne informacije in multimedijske tehnologije, ki vključujejo 
besedilo, zvok, slike, videe in animacije (Lai, 2016). 

Pomembno vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, če želimo opredeliti e-knjigo, je, ali je e-
knjiga e-knjiga, le kadar obstaja v fizični obliki (kadar ji nek fizični posrednik, kot na primer 
osebni računalnik ali e-bralnik, omogoči oz. poda fizično obliko), ali je e-knjiga vsebina 
(besede in slike) ali oboje (Armstrong, 2008; Subba Rao, 2001). Subba Rao (2001) na 
vprašanje odgovori z definicijo tradicionalne tiskane knjige: termin knjiga opisuje tako 
vsebino (besede in slike) kot tudi medij (vezan papir) – eno brez drugega ne obstaja. Na 
dano vprašanje pa so, odkar se je pojavil sam termin e-knjiga, skušali odgovoriti tudi mnogi 
drugi strokovnjaki na področju proučevanja e-knjig.  

Oxfordov angleški slovar (angl. Oxford English Dictionary – OED) je leta 2001 objavil 
osnutek definicije e-knjige, in sicer piše, da je e-knjiga ročna elektronska naprava, na kateri 
je mogoče prebrati besedilo knjige. Je knjiga, katere besedilo je na voljo v elektronski obliki 
za branje na elektronski napravi ali računalniškem zaslonu; občasno knjiga, katere besedilo 
je na voljo le ali primarno na internetu (Armstrong, 2008). 

Cambridgeov angleški slovar (angl. Cambridge advanced learner‘s dictionary 3rd edition) 
(2008) e-knjigo opredeli kot knjigo, ki je objavljena v elektronski obliki, na primer na internetu 
ali na zgoščenki, in ni natiskana na papirju. Z drugimi besedami je e-knjiga digitalni format 
besedilne datoteke, ki se prikaže na e-bralniku, elektronski napravi ali računalniku. 

Kwan (2012) e-knjigo opiše kot elektronsko različico tiskane knjige, ki jo je mogoče prebrati 
na računalniku ali digitalni napravi. Za razliko od prejšnjih definicij avtorica meni, da e-knjiga 
lahko obstaja tudi brez tiskane različice, drugo ime za e-knjigo pa je digitalna knjiga. 
Meredith (2013) doda, da te digitalizirane knjige pogosto odražajo lastnosti tiskanih knjig ali 
pa so replicirane digitalne kopije tiskanih knjig. Digitalno besedilo še vedno vsebuje vse 
literarne elemente in strukture, ki jih najdemo v tradicionalnih tiskanih knjigah, kot so liki, 
krajevna in časovna umestitev, zaporedje dogodkov, zaplet, tema itd., spremenjen pa je 
format knjige, kar ustvarja avtentično okolje, v katerem lahko poteka smiselno branje (de 
Jong in Bus, 2003; Huang, Liang, Su in Chen, 2012; Labbo in Kuhn, 2000). 

Termin e-knjiga torej lahko povezujemo s pojmi, kot so besedilo v digitalni obliki; knjiga, 
pretvorjena v digitalno obliko oz. digitalizirana knjiga; knjiga v obliki računalniške datoteke; 
elektronski zapis besed in slik, ki je namenjen prikazovanju na računalniškem zaslonu 
(Wallace, 2004). Poleg tega lahko e-knjigo preberemo neposredno na računalniku z direktno 
internetno povezavo ali pa jo prenesemo in jo preberemo na namenskih prenosnih 
napravah, vseh vrstah računalnikov ali na e-bralniku (Subba Rao, 2001). 

Yoon (2013a) povzame več definicij in sklene, da moramo pri opredelitvi e-knjig upoštevati 
naslednje lastnosti: 1) e-knjiga je objavljena ali prenesena prek interneta, 2) e-knjigo beremo 
ali gledamo na raznovrstnih prenosnih elektronskih napravah (kot so pametni telefoni, 
tablični, namizni ali prenosni računalniki, e-bralniki itd.) in 3) e-knjigo lahko kupimo v 
trenutku, brez stroškov pošiljanja in brez čakanja.  

Posebna zvrst e-knjig, ki sem jih uporabila tudi v svoji raziskavi, so otroške interaktivne e-
knjige; digitalne e-knjige, ki jih upravljamo z dotiki. Pomen besedila posredujejo na tri načine 
– z zvokom, besedilom in sliko – ter ponujajo več možnosti za interakcijo (npr. glavni lik se 
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ob dotiku premika). Interaktivne e-knjige se od tradicionalnih tiskanih knjig in klasičnih e-
knjig, ki jih beremo na računalnikih, razlikujejo v različnih dimenzijah (zvok, posnetki, 
interaktivnost, zaslon na dotik, prilagodljivost in personalizacija) (Kucirkova, 2013). 

Spremembe in razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij so prinesli neskončne 
možnosti za interaktivno poučevanje; e-knjige so v šolskem okolju prisotne že okoli 20 let 
(Lai, 2016). Hsieh, Lee in Cheng (2007) so poudarili, da lahko z uporabo e-bralnikov in 
drugih ustreznih programov za branje e-knjige nadomestijo tradicionalno branje tiskanih 
knjig in širijo informacije javnosti. 

2.7.2 Primerjava e-knjig s tradicionalnimi tiskanimi knjigami 

E-knjiga predstavlja kombinacijo prednosti tiskane knjige in zmogljivosti računalnika; rezultat 
je knjiga, ki je velikokrat precej podobna tiskani knjigi, saj je sestavljena iz strani, ki vsebujejo 
besedilo in slike/grafiko, vendar pa ponuja dodatno razsežnost – možnost, da vključi 
dodatne medije (Maynard, 2010), kot so video, animacije in zvok (Jeong, 2012). Tudi 
Landoni in Hanlon (2007) poudarita vzporednice med tiskanimi in e-knjigami z opisom e-
knjige kot nove platforme za dostop do digitalnih informacij, ki temelji na izkoriščanju 
prednosti elektronskega branja, medtem ko zagotavlja veliko prednosti tradicionalnih 
papirnatih knjig.  

Med branjem e-knjig in glasnim branjem tiskanih knjig odraslih otrokom lahko najdemo 
nemalo podobnosti (Meredith, 2013). V e-knjigah so še vedno ohranjeni ključni elementi 
posnemanja glasnega branja odraslih, vključno s posnemanjem tekočega branja (element 
pripovedovanja), usmerjanjem besedila in tehnike za ponovno osredotočanje (obarvanje 
določenega dela besedila med branjem pripovedovalca) in s tehnikami spodbujanja 
kognitivnega mišljenja (večpredstavnostne vsebine) (Labbo in Kuhn, 2000; Larson, 2008). 

Anderson-Inman in Horney (1997) navajata, da so e-knjige podobne otroškim slikanicam v 
več pogledih: prikazujejo besedilo; vsebujejo knjižne dele, kot so stvarno kazalo, poglavja, 
strani; v ozadju zgodbe se pojavlja tema, katere namen je nadaljnji diskurz, pogovor o 
prebranem. Hkrati pa izpostavita bistveno razliko, ki loči e-knjigo od nam bolj domače in 
znane otroške slikanice: uporaba večpredstavnostnih oz. multimedijskih elementov, ki 
podpirajo in v nekaterih primerih tudi poudarijo besedilo, izpisano na zaslonu. Mednje 
štejemo vizualne elemente (npr. posebni učniki), avdio elemente (npr. glasba), animacije 
(npr. gibanje) ipd. 

Navkljub mnogim pozitivnim lastnostim e-knjig tradicionalne tiskane knjige še vedno ostajajo 
velik del življenja bralcev. Luther Cottrell in Bell (2014) navajata, da je uporaba e-knjig 
obstala na določeni točki, uporaba tiskanih knjig pa upada počasneje, kot je bilo predvideno; 
pravzaprav so tiskane knjige včasih še vedno bolj priljubljena izbira. Tako tradicionalne 
tiskane knjige kot tudi e-knjige ponujajo prednosti, ki jih drugi medij ne more nadomestiti; 
ker e-knjige še niso dosegle vseh prednosti, ki jih lahko ponudijo tiskane knjige, jih še vedno 
ne morejo v celoti nadomestiti (Zhang in Kudva, 2014). Tradicionalne tiskane knjige so kljub 
čedalje večji priljubljenosti e-knjig tudi v založništvu ohranile močan položaj (Ketron in 
Naletelich, 2016). Ballatore in Natale (2016) izpostavita dejstvo, da je tudi v 21. stoletju 
očitno, da tradicionalne knjige niso izginile in da je hipertekst daleč od tega, da bi povzročil 
izumrtje kodeksa, knjige kot kulturne oblike. To je presenetljivo, saj so nenehna inovacija, 
razvoj in novosti nuja v moderni dobi razvijajočih se trgov; potrošniki so v nekaterih 
industrijah tehnološki napredek popolnoma sprejeli (tradicionalna pisma so v veliki meri 
zamenjala elektronska sporočila in socialni mediji), medtem ko so druge industrije obstale 
in so razdeljene na dveh bregovih – na bregovih materialnega, fizičnega sveta in 
nematerialnega, virtualnega sveta (Ketron in Naletelich, 2016). Knjige spadajo v slednjo 
kategorijo, saj se zdi, da se je populacija bralcev razdelila na tiste, ki so sprejeli e-knjige, in 
tiste, ki še vedno preferirajo tradicionalne knjige; mnogi potrošniki pa živijo v sožitju tako z 
e-knjigami kot tudi s tradicionalnimi (Ketron in Naletelich, 2016). 
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2.7.3 Bistveni elementi in funkcije e-knjig 

Bistveni elementi, ki ločijo e-knjige od tiskanih knjig, so večpredstavnostni elementi. Mednje 
sodijo glasno branje zgodbe, poudarjene besede/besedilo, t. i. vroče točke/žarišča (ki vodijo 
do različnih iger, npr. fonoloških), animacije, glasba, zvočni učinki, vgrajen slovar ... 
Interaktivne e-knjige so se razvile z združitvijo funkcij zvočnih knjig (glasno branje) in t. i. 
živih knjig (multimedijske slike in animacije), bralcem pa omogočajo aktivno branje in učenje 
skozi multimedijo, ki spodbuja samostojno raziskovanje (de Jong in Bus, 2002; Korat, 2010; 
Meredith, 2013). 

2.7.3.1 Glasno branje besedila 

Na najosnovnejši ravni e-knjiga nudi priložnost za branje zgodb brez sodelovanja oz. branja 
odraslih. Večpredstavnostna funkcija branja besedila (posnet glas bralca oz. pripovedovalca 
zgodbe) nadomesti potrebo po odraslem mediatorju ter mladim bralcem zagotavlja podporo 
in določeno mero samostojnosti pri branju e-knjig (Roskos, Brueck in Widman, 2009). 
Funkcija glasnega branja ima svoje prednosti za razvoj zgodnje pismenosti predvsem pri 
učenju novih besed in razvoju bralnega razumevanja, predvsem za otroke z učnimi oz. 
bralnimi težavami (Verhallen, Bus in de Jong, 2006), 

2.7.3.2 Besedilo in poudarjene besede 

Pripovedovalčevo glasno branje besedila lahko spremljajo tudi poudarjene besede oz. 
besedilo. Element sprotnega obarvanja besedila, ki je usklajeno s pripovedovalčevim 
branjem, bralcem omogoča vpogled v naravo napisanega besedila, saj lahko uporabniki e-
knjig natančno sledijo napisanim besedam, frazam ali odlomkom, ki jih pripovedovalec 
glasno bere (Korat in Shamir, 2007). Ko bralec klikne na določeno besedo, besedno zvezo 
ali poved, lahko napisano besedilo zopet sliši (Korat, 2010). Tudi de Jong in Bus (2003) 
poudarita boljšo zmožnost e-knjig v primerjavi s tradicionalnimi knjigami, da pozornost 
bralcev preusmerijo na lastnosti in funkcije besedila, zahvaljujoč njihovi boljši opremljenosti; 
tudi branje e-knjig na računalnikih namreč otrokom omogoča aktiviranje branja določenih 
besed, fraz ali strani v katerem koli vrstnem redu. Ko možnost branja besedila aktivirajo, se 
besedilo lahko obarva, podčrta ali kako drugače poudari sočasno z glasnim branjem. Z 
naštetimi funkcijami lahko e-knjige podprejo ponotranjenje zgodb in spodbujajo razvoj 
dekodiranja oz. prepoznavanja besed (de Jong in Bus, 2003). 

2.7.3.3 Vgrajen slovar 

E-knjige, ki vsebujejo vgrajen slovar, bralcem ponudijo priložnost ne le za učenje pomena 
novih besed, temveč tudi prepoznavanje in branje besed (Korat, 2010). S klikom na 
poudarjene besede se pojavi razlaga besede, ki je bralcem manj znana ali neznana (Korat 
in Shamir, 2007). 

2.7.3.4 Vroče točke/žarišča 

Večina e-knjig vključuje tudi t. i. »vroče točke« oziroma žarišča (angl. hot spots), ki so skrite 
oz. vgrajene na različnih lokacijah na zaslonu. V večini primerov niso aktivirane samodejno, 
temveč jih morajo aktivirati uporabniki sami (s klikom/dotikom s prstom). Namenjene so: 

 zagotavljanju dodatnih informacij o različnih likih;  

 ponavljanju ali dodatni razlagi vsebine (besede, tema); 

 razlagi določenih besed; 

 podvajanju zvokov; 

 preklapljanju med zasloni (enako kot obračanje strani na zaslon, ki vsebuje slike in 
animacije); 

 vstopu v igro, ki je v povezavi z vsebino; 

 drugim aktivnostim, ki naj bi spodbujale razumevanje zgodbe. 
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Vgrajena skrita žarišča imajo potencial, da z dodajanjem informacij, ki v originalni zgodbi 
niso prikazane, razširijo znanje o dogodkih v besedilu in izboljšajo bralno razumevanje 
(Korat in Shamir, 2007; Korat, 2010). 

2.7.3.5 Slike, animacije, glasba in zvočni učinki 

Vzgojitelji in raziskovalci so mnenja, da lahko prej omenjeni različni in privlačni elementi e-
knjig predstavljajo sredstvo za podpiranje razvoja zgodnje pismenosti (de Jong in Bus, 2003; 
Labbo in Kuhn, 2000; Lefever-Davis in Pearman, 2005). Wood (2005) je v svoji raziskavi 
ugotovila, da so otroci, stari 5–6 let, v kratki intervenciji branja e-knjig dosegali primerljivo 
stopnjo fonološkega zavedanja kot otroci, ki so jim knjige brali odrasli. Poleg tega so 
interaktivne funkcije e-knjig bolj učinkovito vplivale na razvoj bralnih strategij otrok kot samo 
branje odraslih. Interaktivne funkcije oz. večpredstavnostni elementi pa imajo tudi svojo 
temno plat. Multimedija lahko preobremeni kognitivno procesiranje mlajših učencev ter 
močno zmanjša bralno zavzetost (kar se tiče branja samega besedila), posledica pa je 
površinska literarna izkušnja – podobno kot igra brez namena (Roskos idr., 2009). 
Večpredstavnostni elementi lahko v zgodnjem razvoju pismenosti s preusmerjanjem 
pozornosti stran od razumevanja namena branja in tehničnih vidikov branja povzročijo 
kognitivno zmedo ter otrokom pošiljajo napačno sporočilo o tem, kaj branje pravzaprav je 
(Roskos idr., 2009). 

2.7.4 Sodobni mediji za branje e-knjig 

Večina strokovnjakov, ki raziskujejo področje branja in e-knjig, navaja, da je uporaba e-knjig 
v vzponu (Sattar Chaudhry, 2014), medtem ko so Shiratuddin, Landoni, Gibb in Hassan 
(2006) ugotovili, da so e-knjige začele pridobivati vedno večjo priljubljenost z uvedbo 
elektronskih naprav za branje oz. e-bralnikov, ki uporabnikom zagotavljajo bolj realistično 
izkušnjo branja knjige. V zadnjih letih je prišlo do močne konkurence med proizvajalci in 
založniki za proizvodnjo in distribucijo najmodernejših bralnih naprav, ki so lahke, mobilne, 
imajo zaslone z visoko ločljivostjo in številne druge funkcije (Siegenthaler, Bochud, 
Bergamin in Wurtz, 2012). Med njimi je prava marketinška zgodba o uspehu kompakten 
sodobni e-bralnik, ki branje zreducira le na besedilo (Cave idr., 2015). 

Elektronski bralniki ali e-bralniki so mobilne elektronske naprave, ki so optimizirane za 
branje e-knjig in drugih digitalnih besedil ter imajo v primerjavi z branjem na računalniku 
številne prednosti, saj so lažji, lažje prenosljivi in imajo boljšo ločljivost zaslona (Hung in 
Young, 2015; Kwan, 2012; Sackstein idr., 2015). Kljub prednostim so e-bralniki zares pričeli 
pridobivati priljubljenost okoli leta 2005 z uvedbo različnih e-bralnikov, kot so Librié (Sony), 
Kindle™ (Amazon), Nook™ (Barnes and Noble) in iPad (Apple) (Kossey in Brown, 2011). 
Te lahke mobilne bralne naprave z zasloni z visoko-ločljivostjo so v zadnjem času odprle 
nove možnosti za razvoj bralnih aplikacij v šolstvu, podjetništvu in zasebnem sektorju 
(Siegenthaler idr., 2012), saj se lahko ena sama elektronska naprava uporablja za različne 
dejavnosti poleg samega branja e-knjig (Siegenthaler, Wurtz, Bergamin in Groner, 2011). 
E-bralniki nam omogočajo lažje in učinkovitejše iskanje določenih vsebin kot tiskane knjige 
(Shelburne, 2009), poleg tega pa lahko posameznik hitro najde podatke in ugotovi, ali je 
vsebina knjige primerna zanj oz. ali je to, kar išče, brez da bi šel v knjižnico, kar kaže na 
prednost e-knjig glede časovne ekonomičnosti (Gibson in Gibb, 2011). Prav zaradi naštetih 
lastnosti so e-bralniki postali zelo priljubljena in koristna naprava tudi v izobraževalnih 
ustanovah (Hwang, Liu, Chen, Huang in Li, 2015). 

Benedetto, Drai-Zerbib, Pedrotti, Tissier in Baccino (2013) ter Siegenthaler idr. (2012) e-
bralnike razdelijo glede na dve prevladujoči vrsti, glede na glavni tehnologiji prikaza vsebine: 
elektronsko črnilo (angl. e-ink) in zaslon s tekočimi kristali (LCD). Elektronsko črnilo ali e-
črnilo (tudi elektronski papir) je zasnovano tako, da posnema videz črnila na papirju, zato 
za branje potrebujemo zunanji svetlobni vir (Kindle, Sony, Nook inp.), LCD-zasloni pa so 
običajno osvetljeni in se lahko uporabljajo v temi. V primerjavi z LCD-zaslonom sta glavni 
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prednosti zaslonov z elektronskim črnilom boljša berljivost na zaslonih (še posebej v močni 
sončni svetlobi) in daljša življenjska doba baterije. Medtem ko bralniki z e-črnilom ne 
omogočajo barvnega prikaza vsebine in so omejeni zgolj na branje, so LCD-bralniki v večini 
tablice (ali pametni telefoni), kar pomeni, da niso nadomestilo e-knjig, temveč so 
multifunkcijske naprave, ki jih lahko uporabljamo za komunikacijo, organizacijo in različne 
prostočasne dejavnosti (med njimi je tudi branje e-knjig). LCD-tablice imajo bolj odzivne 
zaslone, ki dosegajo višje hitrosti osveževanja in so bolj primerni za interaktivne dejavnosti. 
Zasloni z e-črnilom zadnjih generacij (npr. Kindle Paperwhite) omogočajo bralno izkušnjo v 
vseh svetlobnih pogojih – od močne dnevne svetlobe do svetlobe nočne luči. V forumih o e-
bralnikih naletimo na številne izjave o prednostih in slabostih teh zaslonov v primerjavi z 
običajnim papirjem oz. tradicionalnimi knjigami, ki so še vedno najbolj uporabljan medij za 
branje. Pri vprašanju, kateri bralnik je bolj primeren za branje e-knjig, se zazna močna nota 
subjektivnosti, medtem ko znanstvenih, objektivnih dokazov primanjkuje. Pravzaprav se le 
nekaj študij osredotoči na bralno vedenje, še manj pa na očesno utrujenost (angl. visual 
fatigue), rezultati teh študij pa so odvisni od naprav, ki zaradi izjemno hitrega tehnološkega 
napredka kmalu postanejo zastarele, kar se odraža tudi na sami raziskavi. 

Vzpon tehnologije nam daje nove možnosti, ko gre za pregledovanje in upravljanje z našo 
zbirko gradiva za branje. Kjer so nekoč stale lesene knjižne police, do roba napolnjene z 
vezanimi knjigami, zdaj sameva majhna, ročna naprava na baterijski pogon, ki pokaže 
mnogo več kot le besedilo na belem ozadju (Praino, 2012). Nekatere izmed najbolj 
razširjenih naprav so netbook, tablični računalniki in e-bralniki; vsaka naprava ima svojo 
paleto znamk in modelov. V nadaljevanju so omenjene e-naprave predstavljene in opisane 
(povzeto po: Praino, 2012). 

2.7.4.1 Netbook 

 

Slika 2: Netbook – majhen prenosni računalnik (Zafra, 2015). 

Kratek opis: skromna naprava, ki se je v tehnološkem svetu pojavila leta 2010. Pravzaprav 
gre za majhen prenosni računalnik, ki združuje vse njegove prvine v čednem malem paketu: 
LCD-zaslon, tipkovnico, nekaj zunanjih povezav in po navadi operacijski sistem Microsoft 
Windows. Uporabniki od vsepovsod so se začeli zavedati, da lahko netbook uporabljajo kot 
primitivni digitalni bralnik – nanj lahko preprosto naložimo vse svoje digitalne knjige in PDF-
datoteke ter ga vzamemo s seboj na pot. 

Zaslon: navadni LCD-zaslon. Tipični velikosti sta 10,1" in 12,1". 
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Zaslon, kot je ta, je odličen za branje iz več razlogov. Prvič, vse slike, prisotne v digitalni 
obliki, bodo na zaslonu videti fantastično. Drugič, beremo lahko brez zunanje svetlobe – 
netbook zagotovi svoj lasten vir svetlobe (osvetljeni zaslon). 

Baterija: ker je netbook tako majhen, lahko baterija zdrži veliko dlje kot pri večjih prenosnih 
računalnikih. Majhen LCD-zaslon črpa največ moči, toda življenjska doba baterije tipičnega 
netbooka še vedno traja 4–6 ur, z večjimi baterijami pa 6–8 ur. Vse to je seveda odvisno od 
načina uporabe. Izklop brezžične povezave, kadar je ne potrebujemo, podaljša življenjsko 
dobo baterije; ker je baterija tako majhna, pa si lahko priskrbimo tudi rezervno. 

Povzetek: medtem ko netbook približno zadostuje definiciji e-bralnika, vsekakor ni popoln. 
Dolge serije branja v šibki svetlobi lahko povzročijo veliko obremenjenost oči. Nekatere 
uporabnike moti tudi osveževanje zaslona. Zaradi razmeroma kratke življenjske dobe 
baterije ni primeren za daljšo uporabo (predvsem v kolikor nimamo dostopa do el. vira). 
Kljub naštetim slabostim je netbook vsestranska naprava, ki omogoča branje e-knjig in 
mnoge druge aktivnosti. 

2.7.4.2 Tablični računalnik 

 

Slika 3: Kultni tablični računalnik: iPad (Macro, 2017). 

Kratek opis: če je bilo leto 2010 leto netbookov, je bilo leto 2011 zagotovo leto tabličnih 
računalnikov oz. tablic. Čeprav obstaja veliko ustvarjalcev omenjenih naprav na dotik, 
večina ljudi najprej pomisli na še dandanes eno izmed najbolj priljubljenih naprav – Applov 
iPad. Elegantna, lahka naprava je osvojila srca potrošnikov po vsem svetu. Kar loči tablične 
računalnike od netbookov, je njihova neverjetna ergonomija (h kateri največ pripomore prav 
vmesnik na dotik), zaradi katere so tablice zelo učinkovite naprave za branje. Naprava nima 
nobenih zunanjih tipkovnic ali zložljivih mehanizmov, temveč zgolj zaslon in nekaj tipk. 
Držimo jo lahko z eno roko, jo pokončno zložimo na površino ali pa preprosto postavimo na 
ravno površino. 

Zaslon: navaden LCD-zaslon. Velikosti segajo od 7" do 11,6". 

Posebnost: zgornja plast vsebuje serijo drobnih žičk, ki merijo električno kapacitivnost; ko 
prst (ali več prstov) pride v stik z zaslonom, omenjene drobne žičke zaznajo spremembo v 
kapacitivnosti in natančno določijo lokacijo na napravi.  



 

26 

Tablice izdelujejo v različnih velikostih in so opremljene z različnimi operacijskimi sistemi 
(IOS, Android itn.), toda modus operandi je vedno enak: tablični računalniki omogočajo 
računalniške dejavnosti zgolj z uporabo vmesnika na dotik. 

Baterija: zmogljivost baterije je podobna kot pri netbooku. Zopet je odvisna od uporabe, 
traja pa lahko 6–10 ur. Odsotnost gibljivih delov pomaga podaljšati življenjsko dobo baterije, 
nasprotno pa lahko večji zasloni in zmožnosti 3 G/4 G skrajšajo omenjeno dobo. 

Povzetek: tablice imajo običajno manj povezav kot netbooki, a kljub temu posedujejo nekaj 
prednosti. Zaradi odsotnosti gibljivih delov, kot so ventilatorji ali mehanski trdi diski, so manj 
nagnjene k okvari, kar podaljšuje življenjsko dobo baterije. LCD-zaslon omogoča prikaz slik 
in posnetkov, vendar je zato potreben osvetljen zaslon, kar zopet predstavlja slabost. 
Kontradiktornost se kaže v tem, da prav osvetljen zaslon daje napravam vsestranskost, 
hkrati pa zaradi porabe baterije to predstavlja njihovo veliko slabost. 

2.7.4.3 Elektronski bralnik 

 

Slika 4: Inovacija v svetu e-knjig: Amazonov e-bralnik Kindle (Fowler, 2010). 

Kratek opis: e-bralniki, na primer priljubljena Amazonova serija naprav Kindle, so prišli na 
prizorišče nekaj let nazaj in od takrat dalje pridobivajo na moči, zahvaljujoč eni prav posebni: 
zaslonu. Kaj ločuje zaslone e-bralnikov od zaslonov ostalih e-naprav? Dejstvo, da nimajo 
osvetljenega zaslona, temveč za uporabo potrebujejo zunanji vir svetlobe. 

Zaslon: velikosti segajo od 5" do 9,7". 

Elektroforetični zaslon ali krajše EPD (angl. Electro-Phoretic Display), preprosto ga 
imenujemo e-črnilo oz. elektronski papir. Majhne kroglice, napolnjene z belimi in črnimi 
pigmenti, so v plasteh položene med dve električno prevodni plošči. Končni rezultat sicer ni 
kristalna jasnost kot pri LCD-zaslonih, toda e-črnilo je veliko bolj primerno za prikaz 
preprostega črnega besedila na beli podlagi. 

Baterija: obstajata dve glavni prednosti zaslona z e-črnilom. Prva: ko majhne pigmentirane 
kapsule postavimo na svoje mesto (torej ob izdelavi), se ne premikajo več; to pomeni, da 
naprava porablja el. energijo, le ko menjamo vsebino zaslona. Zaslon e-bralnikov se kot 
rezultat nikoli ne izklopi (pri mnogih napravah se samo pojavi drugačen zaslon, ko naprave 
ne uporabljamo – kljub temu se energija ne porablja). Druga: odsotnost osvetljenega 
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zaslona napravi prihrani mnogo energije, resnično izjemna pa je življenjska doba baterije, ki 
traja od nekaj tednov pa vse do enega meseca, seveda odvisno od uporabe. 

Povzetek: e-bralniki z resničnimi zasloni z e-črnilom ne vsebujejo veliko okrašenih 
dodatkov. Zahtevajo zunanji vir svetlobe, zato branje v temi ni mogoče. Prav tako ne 
omogočajo predvajanja posnetkov, saj je hitrost osveževanja zaslona tako počasna, da 
premikajoče slike enostavno niso mogoče. Barvni zasloni z e-črnilom so na obzorju, vendar 
nobena prevladujoča naprava z e-črnilom trenutno ne podpira več kot črno-beli zaslon. 
Medtem ko ima večina e-bralnikov vgrajen spletni brskalnik, so v večji meri počasni in 
skorajda neuporabni. Za branje e-knjig je to zagotovo najboljša naprava, medtem ko branje 
interaktivnih e-knjig na njej ni mogoče. 

Yoon (2013a) navaja, da je povsem jasno, da imajo e-knjige svetlo prihodnost in da 
priljubljenost narašča premo-sorazmerno z razvojem e-bralnikov, ki omogočajo vse lažje 
branje na zaslonih. Dandanes ni nenavadno, ko vidimo ljudi, ki berejo e-knjige prek različnih 
ročnih prenosnih naprav ali pametnih telefonov. Z različnimi večpredstavnostnimi funkcijami 
in hiperpovezavami e-bralniki omogočajo enostaven ogled videoposnetkov, poslušanje 
zvoka ali pripovedovanja, brskanje po spletu in še več. Navkljub nekaterim pomanjkljivostim 
e-bralnikov se bralci lažje vključijo v sam proces branja, saj jim e-bralniki poleg branja 
samega ponujajo tudi številne zmogljive elektronske funkcije, kot so ustvarjanje zapiskov, 
iskanje ključnih besed, hitra navigacija in povezave do ustreznih informacij. Naštete lastnosti 
uporabnikom ne zagotovijo le nedvoumne priročnosti sistema, temveč bralno izkušnjo 
naredijo veliko bolj prijetno.  

E-knjige so si skupaj z e-bralniki zagotovile svoje mesto ob boku tradicionalnih tiskanih knjig 
in se asimilirale v knjižnične zbirke (Jeong, 2012), toda kot izpostavijo Cave idr. (2015): »Za 
marsikoga pa je branje več kot le besedilo – in estetski užitek ob držanju knjige 
tradicionalnega formata se tu izgubi« (str. 245). Brez dvoma lahko trdimo, da je priljubljenost 
e-knjige v vzponu, vendar ali to pomeni, da bo tiskana knjiga na papirju povsem izginila in 
bo prihodnost knjige popolnoma elektronska. 

2.7.5 Prednosti e-knjig 

V primerjavi s tradicionalnimi knjigami so tako prednosti kot tudi slabosti digitalnih knjig 
številne. E-knjigam daje mnogo bralcev prednost zaradi številnih razlogov, čeprav nihče ne 
meni, da bodo e-knjige popolnoma nadomestile tradicionalne tiskane knjige v bližnji 
prihodnosti (Yoon, 2013b). Odločitev potrošnika, da tradicionalne e-knjige zamenja za e-
knjige, bazira predvsem na funkcionalni motivaciji; hitro rast bralcev e-knjig lahko v veliki 
meri pripišemo paleti funkcionalnih prednosti, ki jih potrošnikom ponujajo e-knjige 
(Simonson, 2013). Stopnja priročnosti e-knjig (predvsem prenosljivost e-bralnikov) močno 
prispeva na posameznikovo menjavo medija branja – prehod iz tiskanih knjig na e-bralnike 
(Chiang in Chen, 2014). Z vidika uporabe e-knjige jo lahko štejemo za bolj učinkovito kot 
tiskane knjige iz različnih zornih kotov: shranjevanje, prevoz, dobava in dostopnost (Yoon, 
2013a). 

Nekatere izmed najbolj jasnih prednosti e-knjig so povzete v nadaljevanju. 

2.7.5.1 Funkcionalnost 

E-knjige nam zavoljo priročnosti branja omogočajo spremembo ne le velikosti vsebine, ki jo 
gledamo/beremo, temveč tudi velikost in slog pisav (Yoon, 2013a) oz. posedujejo višjo raven 
besedilne personalizacije – velikost, vrsto, barve in svetilnost pisave (Benedetto idr., 2013), 
vse to brez spreminjanja izvirne vsebine (Yoon, 2013a). Funkcije, kot so označevanje 
besedila, pisanje opomb in kopiranje besedila, omogočajo lažje učenje (Johnson in Buck, 
2014). Lai (2016) pa poleg svobodne prilagoditve velikosti in sloga pisav kot prednosti 
izpostavi tudi avtomatično iskanje besed/znakov, informacijsko povezanost, dinamično 
branje, interaktivno obliko in druge funkcije, kot so elektronski zaznamki in orodja za pisanje 
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opomb. Kot že omenjeno, e-knjige omogočajo tudi interakcijo s funkcijami, kot so 
poudarjanje ključnih stavkov, iskanje specifičnih ključnih besed in brskanje po slovarju, 
poleg tega pa lahko bralci s pomočjo večpredstavnostnih aplikacij, ki jih spremljata zvok in 
glasba, izkusijo celosten in interaktivni učni proces (Yoon, 2013a). 

2.7.5.2 Smotrnost 

Ocenjevanje e-knjige prek spleta omogoča sočasno uporabo drugih spletnih virov, saj je e-
knjige mogoče povezati z dokumenti ali spletnimi stranmi in s tem omogočiti uporabniku 
prijazen navigacijski sistem, prav tako pa je mogoča uporaba dopolnilnih spletnih 
referenčnih virov, kot so različni slovarji (Ashcroft & Watts, 2004). 

2.7.5.3 Ugodnost in ohranjanje 

Nakup oz. prenos e-knjige pri ponudniku je veliko bolj ekonomičen od nakupa tradicionalnih 
tiskanih knjig, seveda za tiste, ki imajo v lasti osebni računalnik, pametni telefon ali e-
bralnik/tablico (Yoon, 2013a). Stroški objave in distribucije e-knjig so nižji od nakupa 
ekvivalentnega tradicionalnega tiskanega gradiva; pravzaprav e-knjiga stane 40–60 % cene 
natisnjene e-knjige (Benedetto idr., 2013; Yoon, 2013a). Lai (2016) poleg nizkih stroškov pri 
nakupu e-knjig izpostavi tudi izogib škodi, ki lahko nastane pri tiskanih knjigah – abrazija in 
trganje, Tosun (2014) pa navaja tudi enostavnost zaščite in ohranjanja e-knjig. 

2.7.5.4 Priročnost in prenosljivost 

E-knjige so skrbno zasnovane z namenom izboljšanja bralne izkušnje, priročnost in 
prenosljivost e-knjige pa se morata ujemati ali prekositi tradicionalne tiskane knjige, zato so 
za branje e-knjig najboljša izbira dlančniki ali e-bralniki (Yoon, 2013a). 

2.7.5.5 Hitrost, dostopnost in iskanje 

E-knjiga je dostavljena skoraj v trenutku; v nekaj minutah, brez da bi zapustili stol, jo je 
mogoče kupiti, prenesti in pričeti z branjem, kar pomeni, da bralcem ni treba iti v knjigarno 
niti čakati več dni ali tednov, da prispe po pošti (Yoon, 2013a). Dva izmed najbolj priljubljenih 
razlogov za uporabo e-knjig spadata prav v to kategorijo – možnost enostavnega in hitrega 
iskanja e-knjig ter dejstvo, da so na voljo 24 ur na dan (Jeong, 2012). 

2.7.5.6 Shranjevanje podatkov 

E-knjige so pravzaprav hiper besedila, ki omogočajo, da v roki nosimo celotno knjižnico 
(Benedetto idr., 2013). Fizično zavzamejo malo oz. nič prostora, saj bralci praktično ne 
potrebujejo prostora za njihovo shranjevanje; na stotine in tisoče e-knjig lahko shranijo na 
svoje računalnike, e-bralnike in pametne telefone (Yoon, 2013a). 

2.7.5.7 Okolijske prednosti 

Več raziskovalcev je poudarilo tudi okolijske koristi, ki jih prinaša širjenje e-knjig (Benedetto 
idr., 2013; Lai, 2016). Uporaba e-knjig lahko zmanjša potrebe po papirju in posledično 
ohranja drevesa, poleg tega pa e-knjige porabijo nizko raven energije; glede na sedanjo 
energetsko krizo in varstvo okolja je uporaba e-knjig še toliko bolj priporočljiva (Lai, 2016). 
Če bodo v prihodnosti e-knjige zamenjale učbenike, bo to ogromna korist za zaščito planeta 
Zemlje (Lai, 2016). 

2.7.5.8 Tiskanje in objavljanje 

V kolikor želi bralec e-knjigo iz kakršnih koli razlogov prebrati na tradicionalen način, jo lahko 
poceni natisne z domačim tiskalnikom ali v kateri koli tiskarni (Yoon, 2013a). E-knjige so 
lahko objavljene v nekaj minutah in v številnih formatih (HTML, PDF, LIT, PDB, MOBI itd.) 
(Tosun, 2014). 
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2.7.5.9 Interaktivnost 

E-knjige statičnim slikam in besedilu dodajo novo, interaktivno razsežnost, in sicer 
animacije, zvočne učinke in pripovedovanje (Maynard in McKnight, 2001), kar je lahko zelo 
privlačno za bralce, zlasti vizualne tipe (Maynard, 2010). Če je tehnologija dovolj razvita, 
lahko zagotovijo toliko interakcije, kot jo poznamo med učiteljem in učencem (Tosun, 2014). 
To lahko vpliva na učence z različnimi učnimi stili, saj lahko prilagodijo svoje branje in hitrost 
učenja, poleg tega pa je jasno, da lahko e-knjige zaradi svojih vizualnih in zvočnih elementov 
olajšajo učenje in poučevanje, ju naredijo bolj prijetna in optimizirajo trajnost učenja (Tosun, 
2014). Maynard, McKnight in Keady (1999) so mnenja, da imajo e-knjige moč premostiti 
vrzel med tiskanimi knjigami in drugimi mediji ter s tem spodbuditi branje tudi pri tistih otrocih, 
ki neradi berejo. Maynard (2010) dodaja, da e-knjige s svojimi interaktivnimi funkcijami, kot 
so označevanje besedila, preverjanje pomena besed itd., uporabnikom omogočajo več kot 
le branje. 

Prednosti interaktivnih e-knjig, katerih priljubljenost narašča že od leta 2000, lahko opišemo 
tudi z vidika oseb, ki jih uporabljajo; Bozkurt in Bozkaya (2015) sta prednosti kratko opisala 
in so povzete v nadaljevanju. 

Z vidika uporabnikov/bralcev: 

 interaktivne e-knjige so prenosljive; celo knjižnico lahko nosimo v eni napravi; 

 optimizirano iskanje; bralci lahko enostavno poiščejo, kar potrebujejo; 

 imajo ogromno kapaciteto za shranjevanje velikih količin podatkov v eni sami napravi; 

 imajo funkcijo delanja zapiskov; bralci jih lahko urejajo, dodajajo opombe in 
zaznamke ali poudarjajo besedilo, brez da bi poškodovali izvirno delo; 

 so prilagodljive; uporabniki jih lahko prilagodijo svojim potrebam; 

 so trajne; imajo dolgo življenjsko dobo; 

 omogočajo ustvarjanje virtualnih knjižnic; vedno so na voljo prek mobilnih naprav ali 
prek shranjevanja v oblaku; 

 v kolikor nimajo omejitve za upravljanje digitalnih pravic (angl. Digital Rights 
Managment ali DRM), jih je mogoče deliti z drugimi; 

 so cenejše od tiskanih knjig; lahko jih natisnemo in uporabimo kot tiskano knjigo; 

 branje naredijo bolj dostopno tudi posameznikom s posebnimi potrebami; 

 so konvertibilne – lahko jih uporabimo v različnih formatih; 

 lahko vsebujejo hiperpovezave, ki vodijo do dodatnih virov; 

 so enostavne za uporabo z naravnim uporabniškim vmesnikom in temeljijo na 
gibih/kretnjah rok; 

 so lahko berljive – mogoče jih je brati v temi in/ali vključiti opcijo pripovedovanja; 

 e-bralniki so prenosljivi in lahki; 

 podpirajo multimedijske vsebine in krepijo e-bralne izkušnje; 

 niso le za enkratno uporabo, temveč za neomejeno uporabo in spodbujajo e-branje. 

Z vidika avtorjev: 

 interaktivne e-knjige lahko enostavno objavijo; 

 krepijo samozaložništvo; 

 avtorji lahko nemudoma dobijo povratne informacije od svojih bralcev in takoj 
posodobijo svojo knjigo. 

Z vidika knjižnic in drugih izobraževalnih ustanov: 

 interaktivne e-knjige zmanjšajo stroške vzdrževanja; 

 omogočajo statistike uporabnikov; 

 mogoče jih je zaščititi z DRM-pravicami; 
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 prihranek fizičnega prostora; 

 eno knjigo lahko uporablja veliko ljudi; 

 bralci lahko dostopajo do storitev knjižnic kadar koli; 

 ker se interaktivne e-knjige ne obrabijo, je možno njihovo neskončno kroženje. 

Z vidika založnikov in trgovcev: 

 interaktivne e-knjige so okolju prijazne; 

 se lahko dostavijo skoraj v trenutku; 

 so priročne, saj ne zavzamejo nobenega fizičnega prostora; 

 hitrost objavljanja je hitrejša, strošek založništva pa cenejši kot pri tiskanih knjigah. 

2.7.6 Slabosti e-knjig 

Navkljub stalnim izboljšavam e-knjig je razprava o učinkih tovrstnega branja še vedno 
prisotna, saj e-knjige predstavljajo zanimivo, a hkrati kontroverzno temo za uporabnike 
(Jeong, 2012; Lai, 2016). Funkcionalne sposobnosti in prednosti e-knjig niso zanemarljive, 
kljub temu pa predstavljajo edinstvene težave, ki jih ni moč najti pri branju tradicionalnih 
tiskanih knjig (Ketron in Naletelich, 2016).  

Najbolj peroče slabosti e-knjig so opisane v nadaljevanju. 

2.7.6.1 Branje na zaslonih – čitljivost, utrujenost oči in hitrost 

Jeong (2012) je opisal vpliv branja na zaslonih na vid/oči. Človeške oči lahko utrpijo fizične 
poškodbe, v kolikor bralno okolje ni optimizirano za njihovo korist. Čeprav zasloni digitalnih 
naprav ne poškodujejo vida, lahko uporabniki e-knjig še vedno izkusijo utrujenost oči. Ena 
izmed slabosti branja e-knjig na osvetljenem računalniškem zaslonu ali drugi LCD- ali 
OLED-napravi se izrazi, ko dalj časa naprezamo oči in jih posledično utrudimo. Dlje kot 
uporabnik gleda v monitor, počasnejše postane mežikanje oči; pomanjkanje mežikanja 
zmanjšuje vlaženje očesa, kar lahko privede do izsušitve in draženja. Utrujenost oči je 
bistveno višja pri branju besedil na zaslonih kot na papirju, nekateri zasloni pa imajo tudi 
negativen vpliv na čitljivost besedil.  

V večini raziskav doslej so za ocenjevanje čitljivosti uporabljali meritve hitrosti branja ali 
števila napak v nalogah jezikovnega pregleda (Jeong, 2012) ter ugotovili, da je branje na 
standardnem računalniškem zaslonu bolj nagnjeno k napakam in je približno 20 % 
počasnejše kot branje na papirju (Nielsen, 1999). Macedo-Rouet, Rouet, Epstein in Fayard 
(2003) so v svoji raziskavi odkrili, da so bili učenci pri branju na zaslonih mnogo bolj utrujeni, 
kar pripisujejo kontrastu in slabši ločljivosti e-knjig. Kang, Wang in Lin (2009) so izvedli 
eksperiment, s katerim so merili utrujenost oči učencev. Ugotovili so, da branje tiskanih knjig 
povzroči manjšo utrujenost oči kot branje e-knjig predvsem zaradi nizkega kontrasta zaslona 
in ločljivosti besedila. 

2.7.6.2 Omejenost in zapletenost uporabe 

Lai (2016) izpostavi dejstvo, da lahko e-knjige beremo le s pomočjo specifičnih naprav, 
nekatere knjige pa so zapisane v posebnih formatih in zahtevajo namestitev posebne 
programske opreme, ki pa ni nujno brezplačna; za tiste, ki so vajeni branja e-knjig na 
računalniku, združljivost ni zagotovljena. 

Neizkušenost pri uporabi e-knjig je z vsakim dnem manj verjetna, vendar še vedno obstajajo 
pomisleki glede njihove uporabe. Pred petnajstimi leti so raziskave poročale, da je ena 
izmed večjih težav pri uporabi e-knjig prav navigacija oz. gibanje znotraj knjige, torej iskanje 
določenih strani, poglavij, odlomkov, besed (Jeong, 2012). Slaba čitljivost in zapletenost 
vmesnika pri branju e-knjig na zaslonih negativno vplivata na zaznavo bralcev o branju e-
knjig (Jeong, 2012). Martinez-Estrada in Conaway (2012) poročata o pomanjkanju 
domačnosti in udobja uporabnikov pri uporabi nadzornih funkcij, kot sta premikanje naprej 
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in nazaj ter iskanje določenih strani. Mnogo uporabnikov se pritožuje, da je držanje e-
bralnika ali celo tabličnega računalnika veliko bolj nerodno kot držanje knjige ali učbenika 
(Johnson in Buck, 2014).  

2.7.6.3 Zasebnost podatkov 

Chmara (2012) navaja pomisleke glede zasebnosti pri uporabi internetnih povezav in 
omrežnih zmogljivosti za namen prenosa in uporabe e-knjig. Za potrošnike e-knjig e-bralniki 
predstavljajo nov, dodaten kanal, kjer lahko spletni kriminalci dostopajo do njihovih osebnih 
podatkov. 

2.7.6.4 Založništvo in piratstvo 

Sokoloff (2014) trdi, da so e-knjige zaradi njihovih funkcionalnih pomanjkljivosti in včasih 
tudi napačnih ali škodljivih želja založnikov ustvarile težave za knjižnične zbirke, hkrati se 
pojavljajo tudi težave, povezane s piratstvom e-knjig, saj jih je veliko lažje ilegalno kopirati 
in jih širiti po spletu (Benedetto idr., 2013). 

Hasan, Chavan in Chaurasia (2011) so poročali o naslednjih pomanjkljivostih, povezanih z 
uporabo e-knjig: škoda za oči in možgane, visoki stroški za enkratno uporabo, ločljivost 
zaslona, kontrast in svetlost, težko razumljivi pravilniki za naročnino na e-knjige, 
pomanjkanje skladnosti med različnimi strojnimi/programskimi opremami in krhka, 
neprilagodljiva strojna oprema. Bralci iz podeželskih in oddaljenih območij odklanjajo 
uporabo e-knjig, razlog pa tiči v omejenem dostopu do računalnikov, težavah pri internetni 
povezavi in v njihovem pomanjkanju zaupanja v tehnologijo (Letchumanan in Tarmizi, 2011). 
Drugi razlogi, ki domnevno prispevajo k preferiranju tiskanih knjig, so težave s prenosom e-
knjig z ene naprave na drugo (Nicholas in Lewis, 2010); težave pri ponovni prodaji ali 
nadaljnji uporabi zaradi izteka dostopa do e-knjig (Murray in Pérez, 2011); omejitve 
platforme, nezdružljivost, slaba navigacija, pomanjkanje razpoložljivosti nekaterih besedil v 
elektronski obliki (Chao, Fuxman in Elifoglu, 2013); kratka življenjska doba baterije in teža 
e-bralnikov (Gibson in Gibb, 2011); bralcem ne omogočajo enake čustvene vključitve 
(pomanjkanje tipnih in vohalnih povratnih informacij) (Benedetto idr., 2013). Huang idr. 
(2013) so ocenili razlike med spoloma v interakciji s tehnologijo in ugotovili, da lahko 
sposobnost upravljanja in razbiranja pomena iz e-knjig glede na spol predstavlja unikaten 
problem pri uporabi e-bralnikov v razredu.  

Bozkurt in Bozkaya (2015) sta slabosti interaktivnih e-knjig povzela v naslednjem seznamu, 
omeniti pa je treba, da večinoma izhajajo iz zunanjih vzrokov in ne iz notranjih značilnosti 
interaktivnih e-knjig. 

Z vidika bralne naprave: 

 ločljivost zaslonov lahko predstavlja problem, daljše branje na zaslonu pa utrudi oči; 
na drugi strani pa nove tehnologije za prikazovanje obljubljajo skorajda realne prikaze 
vsebin na visoko kakovostnih zaslonih; 

 kompatibilnost oz. združljivost interaktivnih e-knjig je še ena izmed težav; univerzalna 
oblika (format), ki omogoča, da lahko vse formate knjig preberemo na kateri koli 
napravi, še ni bila ustvarjena; 

 bralne naprave potrebujejo električno napajanje, torej ne morejo zagotoviti 
neprekinjenega e-branja, saj so omejene na življenjsko dobo baterije. 

Z vidika piratstva: 

 v interaktivne e-knjige lahko vdrejo spletni kriminalci in jih uporabljajo na način, ki krši 
avtorske pravice. 

  



 

32 

Z vidika taktilne (tipne) izkušnje: 

 mnogi bralci preprosto bolj uživajo in preferirajo vonj, težo in zvok obračanja strani 
tiskanih knjig. 

2.7.7 Prihodnost e-knjig 

Mnogi strokovnjaki na področju industrije in v akademskih krogih razpravljajo, raziskujejo in 
napovedujejo/predvidevajo nadaljnji razvoj e-knjig (Lai, 2016). Cheng (2009) je opisal svoja 
predvidevanja o prihodnosti e-knjig. V bližnji prihodnosti se lahko e-knjige razvijejo v dve 
smeri. Funkcije izdelka se lahko razširijo, kar pomeni, da lahko multifunkcionalen e-bralnik 
združuje različne funkcije. E-bralniki, ki so osnovani na podlagi prikaza elektronskega 
papirja, lahko v prihodnosti združujejo tudi funkcije na dotik, kot sta pisanje in risanje. Če 
upoštevamo fonemski sistem, posnet s človeškim glasom, in brezžična komunikacijska 
omrežja, lahko predvidevamo, da bodo e-knjige postale podobne trenutnim večnamenskim 
prenosnim računalnikom, medtem ko bo njihova funkcija e-knjig ostala enaka ali se celo 
izboljšala. Tehnologije prikaza vsebine se lahko izboljšajo z uvedbo fleksibilnih zaslonov, 
nizko porabo energije in lažjo težo samih e-naprav, mnoge funkcije z dodano vrednostjo pa 
lahko pridobijo več pozornosti. Po uspehu zaslonov na dotik so e-knjige postale aplikacija, 
ki ima v prihodnosti največji potencial za uspeh. 

2.8 PEDAGOŠKA UPORABA ANGLEŠKIH E-KNJIG PRI POUKU 

Pismenost otrokom in učencem načeloma še vedno predstavljamo prek tiskanih knjig, 
vendar vsi znaki kažejo na čedalje večji pomen in vtkanost elektronskega branja v otrokovo 
literarno življenje (Jones in Brown, 2011). Elektronska knjiga za otroke je bila (predvsem v 
tujini) v preteklem desetletju kot dragocen vir vključena v okvir poučevanja. Učni stili in 
pričakovanja učencev so se posledično preusmerili k bolj digitaliziranim učnim metodam 
(Meredith, 2013). Walsh, Asha in Sprainger (2007) trdijo, da imajo za razliko od 
tradicionalnih tiskanih knjig e-knjige več prednosti pri izobraževalni vlogi. Zaradi 
multimedijske povezave lahko interaktivna e-knjiga naredi učno okolje bolj razumljivo, 
sproščeno in zabavnejše (Walsh idr., 2007). Če je cilj šole aktivno sodelovanje otrok pri 
branju, morajo učitelji in drugi strokovni delavci proučiti učinke e-knjig na bralno 
udejstvovanje učencev, menita Jones in Brown (2011). 

Zagovorniki uporabe e-knjig pri pouku tujega jezika poudarjajo njihovo sposobnost 
motiviranja tako mladih bralcev kot tudi tistih, ki ne berejo radi, poleg tega pa strokovnjaki 
menijo, da e-knjige nudijo podporo učencem na vseh ravneh znanja angleškega jezika 
(Chou, 2015). Nekateri raziskovalci trdijo, da lahko značilnosti interaktivnih e-knjig (npr. 
animacije, zvoki) otroke dekoncentrirajo (Burrell in Trushell, 1997), vseeno pa se zdi, da je 
bralna motivacija višja pri interakciji učencev z e-knjigami (Glasgow, 1997). Maynard in 
McKnight (2001) navajata, da s podpornimi funkcijami, kot so večpredstavnostni elementi in 
živahen način predstavitve zgodbe, e-knjige na preprost način ujamejo pozornost mladih 
učencev ter hkrati spodbujajo zanimanje in motivacijo za branje. Izgovor besed, 
pripovedovanje zgodbe, zvočni učinki in animirane slike so dodatni elementi, ki dokazano 
lajšajo bralno razumevanje učencev in jim predstavljajo užitek pri branju (Grimshaw, 
Dungworth, McKnight in Morris, 2007). 

2.8.1 Zakaj izbrati interaktivne e-knjige/e-slikanice? 

Branje e-knjig učencem predstavlja novo, zanimivo učno orodje, na katerega se odzovejo s 
povečanim zanimanjem ter ima sposobnost zadostiti njihovi pozornosti in učnim stilom 
(Korat in Shamir, 2012). E-knjige niso navdušujoče in privlačne le zaradi tega, ker so 
digitalne, ampak tudi zaradi številnih vidikov, ki spodbujajo učence, da postanejo interaktivni 
bralci (de Jong in Bus, 2003). Mladim bralcem prav tako ponujajo personalizirano učenje 
pismenosti, podprto z različnimi oblikami digitalnih virov in vidikov, ki zadostujejo posebnim 
učnim potrebam učencev (Huang idr., 2012). 
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Digitalne e-knjige oz. e-slikanice (angl. e-storybooks) so se razvijale postopoma; iz t. i. 
govorečih knjig (angl. talking books) so se razvile t. i. žive knjige (angl. living books), iz njih 
pa že omenjene interaktivne knjige (angl. interactive books). Izmed vseh treh tipov knjig so, 
po zbranih podatkih in rezultatih raziskav o notranji motivaciji za branje, interaktivne 
slikanice bralcem ponudile najbolj koristne bralne izkušnje. Interaktivne e-knjige so nastale 
z združitvijo funkcije avdiobranja govorečih knjig z multimedijskimi slikami živih knjig, 
bralcem pa z igrami, vročimi točkami oz. žarišči ter multimedijo zagotavljajo aktivno branje 
in učenje ter spodbujajo samostojno raziskovanje (de Jong in Bus, 2003). 

Širjenju in uporabi e-knjig v zgodnjem otroštvu moramo nameniti pozornost zaradi dveh 
prepričljivih razlogov. Prvi je razlika med branjem knjige z odraslim in samostojnim branjem 
e-knjige. Branje e-knjig v otroštvu je drugačno kot branje tiskanih knjig v naročju svojih 
staršev ali skrbnikov; ne le fizično, tudi kognitivno, saj novi medij popestri tradicionalni medij 
na povsem nove načine (Roskos idr., 2009). Labbo (2009) poroča o tem, kako je večkratno 
branje e-knjig z njenim dveletnim vnukom preoblikovalo tradicionalno izkušnjo skupnega 
branja ter stimuliralo bogat opisni jezik in novo vrsto pismenosti (npr. strateška navigacija 
vročih točk). Drugi vidik pa je vpliv e-knjig na porajajočo se pismenost in veščine ter kaj to 
pomeni za razvoj posameznikove pismenosti v digitalni dobi. Branje e-knjig vključuje nove 
spretnosti s sočasno uporabo »starih«; obračanje listov zahteva različne sklope motoričnih 
sposobnosti – pri e-knjigah gre za klik na določeno točko, pri tiskanih knjigah pa za fizičen 
prijem in obračanje strani (Hassett, 2006). E-knjige ponujajo ogromno priložnosti za 
samostojno učenje in raziskovanje; veliko več, kot jih lahko ponudijo odrasli, še posebej v 
predšolskem obdobju (Roskos idr., 2009). 

E-slikanice so torej zaradi elektronskih funkcij ena izmed oblik tehnologije, ki omogoča 
mladim in/ali šibkim bralcem neodvisno branje in uživanje v knjigah; pedagogi jih množično 
uporabljajo pri učencih, ki se začenjajo učiti brati ali pa imajo diagnosticirane težave pri 
branju (Zucker, Moody in McKenna, 2009). Ponujajo lahko podporo za učenje digitalnih 
veščin; različne slikovne namige in možnost glasnega branja za izboljšanje bralnega 
razumevanja; orodja za izgovorjavo besed, ki učencem pomagajo pri dekodiranju besedila 
in pripomorejo k boljšemu fonološkemu zavedanju (Moody, 2010). Avtorica navaja, da lahko 
branje in bralne aktivnosti, povezane z e-slikanicami, nudijo podporo pri bralni zavzetosti in 
postavljanju temeljev pri porajajoči se pismenosti. Predstavljajo privlačen medij za mlade 
šibke bralce, lažje izvajanje bralnih aktivnosti za učitelje v razredu in priložnost za 
samostojno udejstvovanje vseh učencev; majhni otroci, ki sicer knjige ne bi mogli prebrati 
samostojno (npr. učenci angleščine kot tujega jezika, otroci s posebnimi potrebami itd.), 
lahko s pomočjo e-slikanic samostojno raziskujejo besedila/zgodbe (Moody, 2010). 

2.8.2 Uporaba interaktivnih e-knjig pri pouku 

2.8.2.1 Prednosti 

E-knjige so prerasle avdio različice tiskanih knjig zaradi svojih interaktivnih elementov. Yoon 
(2013b) navaja, da imajo e-knjige, za razliko od tradicionalnih tiskanih knjig, več prednosti v 
izobraževalni vlogi, saj bogata večpredstavnostna interpretacija knjige razširi interakcijo 
bralca z besedilom ter dodatno spodbuja bralčevo gradnjo pomena in razumevanja besedila 
(Verhallen idr., 2006). Zaradi večpredstavnostnih elementov lahko interaktivna e-knjiga 
učno okolje naredi bolj sproščeno in zabavno (Walsh idr., 2007). 

Interaktivne e-knjige imajo veliko dostopnih funkcij, ki omogočajo poučevanje pismenosti 
onkraj meja samega besedila (Meredith, 2013). Dokazano je bilo, da branje z zvokom ali z 
glasbo v ozadju bralce spodbuja k večji vključenosti v sam bralni proces (Kiger, 1989). S 
pomočjo glasbenega ozadja se lahko bralci, še posebej mladi, osredotočijo na besedilo in 
si tako olajšajo učenje, vse to v naravni atmosferi (Yoon, 2013b). Večina interaktivnih e-knjig 
ponuja tudi mnogo drugih funkcij, kot so pisno besedilo, pripovedovanje, poudarjanje 
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besedila, fonološke igre, vroče točke, vgrajene animacije in dostopen slovar (de Jong in 
Bus, 2002; Korat in Shamir, 2007).  

Pri interaktivnih e-knjigah sta, kar se tiče branja oz. pripovedovanja besedila, po navadi na 
voljo dve tipični možnosti: funkcija »samo preberi« (angl. Read Only) in funkcija »preberi in 
predvajaj« (angl. Read and Play). Prva opcija več pozornosti nameni verbalnemu branju 
besedila, vključuje premikajoče se ilustracije (animacije), poudarjeno besedilo in slovar, ki 
otrokom na lahkoten način razloži manj znane in neznane besede (de Jong in Bus, 2003; 
Segal-Drori, Korat, Shamir in Klein, 2010). Druga opcija vključuje vse naštete elemente, 
poleg tega pa ponuja še igre, dodatne animacije in multimedijske učinke (de Jong in Bus, 
2003) ter vroče točke oziroma žarišča, ki bralce ob kliku vodijo k nadaljnjemu raziskovanju 
literarnih elementov besedila, kot so fonemska razgradnja besed, vprašanja bralnega 
razumevanja in dodatna pojasnila, ki prek različnih dejavnosti, vaj in iger pomagajo zgraditi 
pomen zgodbe (Segal-Drori idr., 2010). Interaktivnost, ki je na voljo prek različice »preberi 
in predvajaj«, zagotavlja bolj aktivno in učinkovito sodelovanje učencev ter poveča njihovo 
motivacijo za branje, ki je bistvenega pomena, ko govorimo o poglabljanju zanimanja in 
zavzetosti učencev pri branju (de Jong in Bus, 2003). Možnost pripovedovanja besedila e-
knjig omogoča dostop do učenčevih zmožnosti poslušanja (posneto branje pripovedovalca) 
kot tudi branja (pisno besedilo); glasno pripovedovanje zgodbe učinkovito zmanjšuje delovni 
spomin bralca in mu omogoča, da se namesto na dekodiranje besedila (zmožnosti, ki je 
predvsem mladi bralci še ne obvladajo popolnoma) osredotoči na razumevanje besedila 
(Korat in Shamir, 2007). 

Vgrajen slovar je še ena izmed mnogih dragocenih značilnosti e-knjig. Ta funkcija 
prepoznava potencialno zahtevne besede (težavnost besedišča glede na raven e-knjige) ter 
nudi učencem prijazne in razumljive definicije. Funkcija slovarja omogoča klik na specifično 
zahtevno besedo, ki učence preusmeri na vir, ki ponuja kratko razlago in izgovorjavo besede 
(Korat in Shamir, 2012). Raziskava, ki sta jo izvedli Korat in Shamir (2012), je proučevala 
učinkovitost slovarja v e-knjigah na neposredno usvajanje novih, še neznanih besed; učenci 
so zaradi vgrajenega slovarja povečali svoje besedišče in tudi izboljšali razumevanje 
besedila. Avtorici menita, da funkcija vgrajenega slovarja pravzaprav zrcali učiteljevo 
razlago besed med glasnim branjem besedila; razlika je v tem, da e-knjiga spodbudi učence 
k razmišljanju o lastnem razumevanju pomena določene besede skozi samostojno branje. 
Poleg tega e-knjiga sproži strategijo razumevanja, in sicer z definiranjem neznanih besed, 
kar pripomore k boljšemu metakognitivnemu procesu branja in posledično k boljšemu 
razumevanju vsebine zgodbe. Druga raziskava je pokazala podobne rezultate; prva skupina 
učencev je brala tiskano knjigo in si pri razlagi neznanih besed pomagala s tiskanim 
slovarjem, druga skupina pa je brala e-knjigo in za razlago neznanih besed uporabila 
funkcijo vgrajenega slovarja (Grimshaw idr., 2007). Eksperimentalna skupina, ki je 
uporabljala e-slovar za razlago neznanih besed med branjem, je pokazala boljše bralno 
razumevanje od kontrolne skupine, ki je uporabljala klasični tiskani slovar. 

Vroče točke ali žarišča je možno najti skozi celotno branje e-knjige, učencem pa omogočijo, 
da odkrijejo animacije ali igre v besedilu (de Jong in Bus, 2002). Dostopne so s klikom na 
določeno besedo ali sliko v e-slikanici, bralca pa vodijo do dodatnih virov ali aktivnosti. 
Dodatne funkcije lahko vključujejo gibljive animacije, razvoj ali razlago likov v zgodbi, 
fonemsko razčlenitev besedila, definicije kompleksnih besed ali igre bralnega razumevanja; 
vse, kar se nanaša na vsebino zgodbe (de Jong in Bus, 2002). Nekatere raziskave 
dokazujejo, da vroče točke krepijo povezanost in pozitiven odnos med bralcem in besedilom; 
vroče točke s pomočjo animacij in zvoka oživijo zgodbo, izrazijo osebne karakteristike likov, 
poudarijo njihova čustva in dejanja – s tem omogočijo učencem lažje, bolj naravno 
predvidevanje in sklepanje (de Jong in Bus, 2003). Z opisanimi dodatnimi funkcijami učenci 
dodatno razvijajo in raziskujejo lastno razumevanje besedila (Meredith, 2013). 
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Dejstvo je, da se interaktivnost e-knjig nenehno razvija, kot tudi trg z e-knjigami in e-bralniki. 
Prejšnje inkarnacije e-knjig za otroke, predvsem tiste na zgoščenkah, se niso izkazale za 
posebej uspešne, saj jih je hitro zasenčila nova generacija e-knjig; mobilni e-bralniki so se 
izkazali za izjemno zanimive tudi pri otrocih, ki neradi berejo (Maynard, 2010). Hwang, Pan, 
Liu in Liu (2012) so v zvezi z uporabo in poučevanjem z e-knjigami poudarili eno izmed bolj 
pomembnih prednosti e-knjig: spodbujanje novih idej v učnem okolju ter oblikovanje 
dejavnosti in omogočanje učenja izven učilnic ter v realnem učnem okolju. Nadalje so 
izpostavili, da so lahko e-knjige v veliko pomoč pri razvoju bolj raznolikega poučevanja in 
bogatejšega učenja, v kolikor znamo izkoristiti njihove prednosti. 

Učenčevo domače okolje in socialni kontekst lahko negativno vplivata na učenčevo 
opismenjevanje predvsem zaradi premajhne izpostavljenosti literaturi, ki pa je lahko 
posledica skrbnikovega pomanjkanja časa, interesa in izraženega spoštovanja do branja, 
priložnosti ali sredstev (Stanovich, 1986). Ta težava lahko na koncu privede do pomanjkanja 
ali zamude pri opismenjevanju učenca, ključni vzroki pa so pomanjkanje razvoja besedišča, 
nepoznavanje knjižnih struktur in necenjenje branja, kar je pogosto povezano z odsotnostjo 
navodil s strani skrbnikov (Stanovich, 1986). E-knjige omogočajo učencem, da postanejo 
bolj neodvisni bralci ne glede na njihovo predhodno znanje branja. Zaradi koristnih 
multimedijskih elementov lahko učenci e-knjige berejo in poslušajo brez pomoči odraslih 
(Korat in Shamir, 2007). Z dostopnostjo e-knjig se veča tudi njihova izpostavljenost 
učencem; več knjig in branje z razumevanjem brez navodil in smernic odraslih sta logični 
posledici (Meredith, 2013). 

V skladu s svojo učinkovitostjo in uspešnostjo nekatere e-knjige bralcem ponujajo čudovito 
grafiko in jasne slike z zaslona – nekaj, česar v tradicionalni tiskani knjigi zagotovo ne 
moremo zaslediti (Coyne, Simmons, Kame’enui in Stoolmiller, 2004). Visoka resolucija ter 
čudovite slike in animacije otroke v zgodnji starosti zagotovo motivirajo, kar sproži njihovo 
zanimanje in užitek ob bralnih dejavnostih (Yoon, 2013b). 

2.8.2.2 Slabosti 

Pomembno je prepoznati tudi slabosti in omejitve uporabe e-knjig. Nekateri obstoječi 
argumenti o funkcionalnosti e-knjig in njihovih morebitnih napakah/omejitvah pri 
zagotavljanju kakovostnega bralnega procesa so sledeči: e-knjigam manjkajo natančna 
navodila in pomoč pri procesu usvajanja branja; multimedijski in digitalni elementi e-knjig so 
preveč moteči za nemoten in učinkovit potek bralnega procesa; e-knjige so za osnovnošolce 
preveč tehnološko zapletene in jih ne morejo uspešno uporabljati. Zaradi naštetih omejitev 
nekateri menijo, da so e-knjige nezadosten vir za zagotavljanje ustrezne strukture pouka v 
nasprotju s klasičnim poučevanjem branja, tj. glasnim branjem tradicionalnih tiskanih knjig 
(de Jong in Bus, 2002; Labbo in Kuhn, 2000).  

Različni večpredstavnostni učinki, kot so animacije, dodatni zvoki, igre in vroče točke 
oziroma žarišča, strokovnjaki opisujejo kot potencialne motnje, ki lahko negativno vplivajo 
na sposobnost učencev, da se osredotočijo na vsebino besedila, kar lahko poslabša njihovo 
bralno razumevanje (Labbo in Kuhn 2000). De Jong in Bus (2004) ter Labbo in Kuhn (2000) 
so raziskovali, kako učenci zlorabljajo omenjene funkcije e-knjig s preusmeritvijo pozornosti 
in zanimanja na igre namesto na dejansko branje in razumevanje vsebine. V kolikor se 
želimo izogniti tej potencialni težavi, je pomembno, da e-knjige vsebujejo skrbno premišljene 
in učinkovite animacije, ki so integrirane na način, ki avtentično podpira vsebino zgodbe 
(Labbo in Kuhn, 2000). 

E-knjige, ki vključujejo elemente in funkcije, ki so koristni za učenčevo bralno izkušnjo, 
imenujemo »vsebinsko ustrezne e-knjige« (angl. considerate e-books); pomembno je 
prepoznati in upoštevati dejstvo, da lahko vsebinsko ustrezne e-knjige aktivno spodbudijo 
učenčevo bralno razumevanje (Labbo in Kuhn, 2000). Raziskava, ki sta jo izvedli de Jong 
in Bus (2002), je ponudila vpogled v potencialne moteče elemente e-knjig. Testirali in 
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opazovali sta učinkovitost skupine učencev pri uporabi funkcije »preberi in predvajaj« – 
verzija, ki nima omejitev pri dostopu do dodatnih digitalnih funkcij; kot rezultat neomejenega 
dostopa je ta skupina »zlorabila« čas, ki naj bi bil namenjen za branje e-knjige, in večino 
časa preživela z igranjem iger. Iz teh rezultatov lahko sklepamo, da lahko uporaba 
»neustreznih e-knjig« (angl. inconsiderate e-books) zaradi motečih digitalnih elementov 
ustvari precej šibke metakognitivne bralce; poleg tega lahko tudi poudarimo pomen izbire 
kakovostnih in vsebinsko ustreznih e-knjig (de Jong in Bus, 2003; Labbo in Kuhn, 2000). 

Strokovnjaki so si zastavili in proučevali še eno pomembno vprašanje, in sicer ali so e-knjige 
in njihova funkcionalnost preveč zapletene za uporabo pri osnovnošolcih. Zapletenost 
uporabe se ne nanaša le na navigacijo, temveč tudi na dejstvo, da e-knjige ne omogočajo 
primerne priprave na branje (Meredith, 2013). Ugotovljeno je bilo, da nekatere e-knjige, 
ustvarjene med letoma 1995 in 2002, niso omogočile učencem, da bi uporabili svoje 
formalno razumevanje orientacije znotraj knjig in funkcionalnosti tiskanih knjig zaradi 
pomanjkanja njihovih bistvenih značilnosti, kot so zaslon uvodnega naslova, možnosti 
pripovedovanja ali gumbi za premikanje na prejšnjo ali naslednjo stran (de Jong in Bus, 
2003). Brez teh osnovnih funkcij lahko e-knjige opredelimo kot nepremišljene oziroma 
neustrezne. Nekateri raziskovalci e-knjige in z njimi povezane tehnologije obravnavajo kot 
poskus nadomestitve branja odraslih, pri čemer poudarjajo, da tehnologija ni sposobna 
uspešnega prepoznavanja in zadovoljevanja posebnih potreb učencev in zato ne more biti 
obravnavana kot učinkovito učenje (Segal-Drori idr., 2010). Tehnologija je še vedno v uvodni 
fazi uporabe v izobraževalne namene, zato je lahko pogosto napačno uporabljena; to se 
lahko zgodi z uporabo nepremišljenih e-knjig, z neustrezno uporabo tehnologije v razredu 
(kot nagrada namesto v izobraževalne namene) ali s pomanjkanjem razumevanja funkcij e-
knjig (Larson, 2008). Kadar se uporablja kot nagrada za učence ali kot dejavnost za 
zapolnitev prostega časa, gre za napačno uporabo integracije in uporabe tehnologije v 
razredu (Larson, 2008). Učenci morajo videti tehnologijo, zlasti e-knjige, kot privlačen vir za 
pomoč pri učenju in branju in ne kot nesmiselno zabavo, kar lahko povzroči učitelj z napačno 
implementacijo e-knjig in splošnim dojemanjem tehnologije (Meredith, 2013). Z razvojem e-
knjig so bile mnoge od teh omejitev raziskane z namenom izboljšanja kakovosti in njihovega 
spodbujanja smiselnih bralnih izkušenj (Meredith, 2013). 

2.8.3 Raziskave o vplivu interaktivnih e-knjig na bralno razumevanje, motivacijo in 
užitek pri branju ter hitrost branja 

V tujini je bilo izvedeno že večje število raziskav, ki proučujejo različne vplive e-knjig na 
branje v prvem jeziku. Grimshaw idr. (2007) so izvedli raziskavo, v kateri so proučevali 
bralno razumevanje in interes za branje glede na medij posredovanja besedila (e-knjiga in 
tiskana knjiga). Rezultati niso pokazali statistično pomembnih razlik pri testih bralnega 
razumevanja. Učenci so potrebovali več časa za branje e-knjig, hkrati pa so rezultati 
pokazali višjo stopnjo užitka ob branju v tem formatu. Do podobnih zaključkov so pršili tudi 
Wright, Fugett in Caputa (2013). Ugotovili so, da so rezultati testov bralnega razumevanja 
in besedišča glede na medij posredovanja besedila skladni, vseeno pa bi se več učencev 
odločilo za branje e-knjig. Tudi Jones in Brown (2011) sta proučevala bralno razumevanje, 
interes in užitek učencev pri branju tiskanih in e-knjig. Rezultati njune raziskave so pokazali, 
da format knjige za učence ni tako pomemben, kot so pomembni liki in sama tematika 
zgodbe. Funkcije e-knjig, ki so bile za učence najbolj zanimive, so bile slovar, izgovarjava 
besed, avtomatsko obračanje strani in glasno branje. Otroci so se hitro navadili na branje e-
knjig, vseeno pa niso pripravljeni opustiti tiskanih knjig. Korat (2010) je v svoji raziskavi 
ugotovila, da pisno besedilo skupaj s sinhroniziranim pripovedovanjem (vnos govora), 
animiranimi slikami, zvočnimi učinki (ki se neposredno nanašajo na zgodbo) in slovarjem z 
dobro razlago redkih besed sestavljajo dobro podporo za razvoj pismenosti otrok. Meredith 
(2013) je izvedla študijo primera, v kateri je preverjala bralno razumevanje in stopnjo 
sodelovanja bralcev (dvojčkov) glede na medij posredovanja besedila (e-knjiga in slikanica). 
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Ugotovila je, da lahko branje e-knjige poveča stopnjo bralnega razumevanja, še posebej če 
je izpostavljenost branju v domačem okolju majhna ali ničta. De Jong in Bus (2002) sta 
spremljali pozornost otrok pri različnih načinih posredovanja besedila (tiskana knjiga: branje 
odraslih, zvočna knjiga; e-knjiga: z igrami, brez iger). Rezultati raziskave so pokazali, da 
lahko funkcije, ki jih ponujajo e-knjige, odvrnejo bralčevo pozornost od besedila, še posebej 
kadar ima bralec neomejen dostop do iger. Kljub temu je bila splošna zmožnost priklica 
zgodbe pri vseh učencih zelo podobna. Shamir in Korat (2006) poudarjata, da lahko isti 
elementi animirane knjige, ki podpirajo pismenost učencev, postanejo tudi motnje, ki motijo 
sam proces branja. Skrbna izbira e-knjig je torej ključna, temeljiti pa mora na več bistvenih 
kriterijih, tako vsebinskih kot tehničnih. Peroča težava je tudi branje na zaslonu in posledična 
utrujenost oči. V študiji, ki jo je izvedel Jeong (2012), se je večina učencev naveličala branja 
na zaslonu računalnika (LCD-zaslon, ki je tudi sestavni del izjemno popularnih iPadov), kar 
lahko negativno vpliva tako na bralno razumevanje kot tudi splošno dojemanje e-knjig.  

Mnogo manj je raziskana uporaba e-knjig v angleščini kot tujem jeziku. Yoon (2013b) je 
proučeval izboljšanje bralnega razumevanja in besedišča korejskih učencev po uporabi 
spletnih animiranih knjig v angleščini. Prav tako je preverjal spremembo stališč in interesa 
učencev do e-knjig. Rezultati so pokazali, da se je izboljšalo tako bralno razumevanje kot 
tudi besedišče učencev. Glavni značilnosti e-knjig, ki učence najbolj motivirata in jim hkrati 
povečata užitek pri branju in interes za nadaljnje branje, sta njihova izjemna dostopnost in 
uporaba multimedije.  

Iz omenjenih raziskav lahko sklepamo, da bliskovit razvoj informacijsko-komunikacijske 
tehnologije močno vpliva na način poučevanja po svetu. Smiselnost vpeljave animiranih e-
knjig v pouk angleščine, pozitivne in negativne lastnosti animiranih e-knjig, vpliv animiranih 
e-knjig na bralno razumevanje, učenčeva doživetja in užitke ob branju, motivacijo za 
nadaljnje branje itd. – vse to so področja, ki v Sloveniji do sedaj še niso bila poglobljeno 
raziskana. 

2.8.4 Smernice za učitelje (kriteriji za izbiro interaktivnih e-knjig) 

Tehnologija se že vrsto let prepleta z našimi življenji, z rojstvom digitalnih naprav pa so tudi 
šole začele z vpeljavo tehnologije v pouk z namenom zagotavljanja najboljše izkušnje 
učenja za otroke (Agostini, Biase in Loregian, 2010). Tradicionalno je bila uporaba 
informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v izobraževanju ločena od običajnega 
poučevanja v razredu – osebni računalniki so bili potisnjeni v posebne računalniške učilnice, 
kjer so se učenci učili računalniško obarvane teme (Henderson in Yeow, 2012). Bolj 
tehnološko-integrirane učilnice imajo v ozadju učilnice postavljen računalnik ali dva, v kolikor 
ga učenci potrebujejo med poukom (za didaktične namene) (Henderson in Yeow, 2012). V 
zadnjem času so bile v učilnici testirane manjše naprave, kot so prenosni računalniki, tablični 
računalniki in mobilne naprave; uporabljajo se kot orodje dopolnitve specifične lekcije 
(Mifsud, 2003). Omenjene spremembe pomenijo, da je treba raziskati vpliv teh sodobno 
izobraževalnih naprav v razredu kot tudi njihov vpliv na vzgojo (Henderson in Yeow, 2012). 

Digitalni svet širi paleto bralnih gradiv, ki bralcem – predvsem tistim, ki se borijo s tiskanim 
besedilom – ponujajo nove priložnosti za sodelovanje pri branju ter besedila, okrepljena z 
različnimi večpredstavnostnimi elementi in podporo za učenje (Dalton, 2014). Premik od 
branja tiskanih strani do branja na zaslonih zgolj povečuje pomen vizualnih in multimodalnih 
pismenosti (Kress, 2003), možnost individualnega prilagajanja bralne izkušnje pa poveča 
potrebo učencev, da so pri uporabi e-knjig strateški (Dalton in Proctor, 2008). 

V zvezi z uporabo e-knjig pri izobraževanju so Wen, Juang, Lu in Chen (2010) predlagali 
nekaj temeljnih vrednot oz. smernic, ki se jih morajo učitelji pri vpeljavi inovativnih tehnologij 
pri poučevanju v razredu držati: 1) izbor in predstavitev e-učnih gradiv namesto predstavitev 
in igranje z zvokom, svetlobo in slikovnimi učinki, 2) povečanje interakcije med učiteljem in 
učenci ter 3) spodbujanje pobud učencev za samostojno raziskovanje in razmišljanje; to 
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predstavlja pravi pomen vpeljave informacijsko-komunikacijskih tehnologij e-knjig v 
pedagoško prakso. Avtorji so nadalje pojasnili, da je bil razvoj e-knjig v zadnjih letih hitrejši 
in bolj učinkovit od pričakovanja učiteljev; praktična uporabnost in učinkovitost poučevanja 
nista le pritegnili pozornosti številnih učencev, temveč tudi spremenili tradicionalne postopke 
poučevanja. 

Dalton (2014) navaja, da poučevanje otrok, da postanejo uspešni bralci, pomeni učiti jih, da 
postanejo uspešni e-bralci. Izpostavila je naslednje smernice za izbiro in poučevanje z e-
knjigami in e-besedili: 

1) uporabite e-knjige z zvočnim pripovedovanjem, ki omogočajo dostop do splošnega 
učnega kurikuluma in besedila na ravni razreda; 

2) izberite e-knjige, ki smiselno pripomorejo k izboljšavi besedišča in bralnega 
razumevanja; 

3) učence naučite uporabljati funkcije e-knjig; 
4) ustvarite skupnost e-bralcev; 
5) poiščite tehnično pomoč, v kolikor jo potrebujete, in se strokovno razvijajte v tej smeri. 

2.8.4.1 Vprašalnik za ocenjevanje primernosti e-knjig 

Za usmerjanje pedagogov pri izbiri e-knjig za mlade učence sta Shamir in Korat (2006) 
pripravili poseben vprašalnik, ki vsebuje specifična vprašanja. Ta vprašanja odražajo 
splošno razvojno zasnovanost e-knjige in ocenjujejo, v kolikšni meri podpira (porajajočo se) 
pismenost otrok in učencev. Vprašalnik sta oblikovali na podlagi razvojne ravni, ki sta jo leta 
1997 zasnovala Haugland in Wright, na podlagi meril glede kakovosti e-knjig, ki sta jih 
zasnovali de Jong in Bus (2003), ter na podlagi lastne raziskave. Vprašalnik je namenjen 
ocenjevanju e-knjig na zgoščenkah, vendar so vprašanja primerna tudi za ocenjevanje 
primernosti interaktivnih e-knjig. Uporabljajo ga lahko učitelji, in sicer pri odločanju o 
kakovosti in primernosti e-knjig za njihovo uporabo v razredu. 

Glavni kriteriji v spodnjem orodju za ocenjevanje temeljijo na več kriterijih, predstavljenih v 
sistemu avtoric Haugland in Wright. Avtorici sta vključili tiste, ki so po izkušnjah najbolj 
pomembni za uporabo e-knjig v razredu, in sicer: starosti primerno, nadzor otrok, jasna 
navodila, samostojnost, usmerjenost procesov in tehnične lastnosti (za celotno lestvico 
glejte Haugland in Wright, 1997). Vsak kriterij je podrobneje razdrobljen v specifična 
vprašanja, povzeta po Hauglandovi in Wrightovi, in prirejena za ocenjevanje e-knjig. 
Vprašanje, ali je vsebina zgodbe primerna za starost učencev, ima poseben status pri 
ocenjevanju, in sicer postavlja predpogoj za nadaljnje izpolnjevanje vprašalnika. Ta 
odločitev je temeljila na predpostavki, da če vsebina ni primerna za starostno skupino, v 
kateri želimo uporabiti e-knjigo (npr. vsebuje agresivne vložke ali preveč zapleteno fabulo), 
potem je nesmiselno izpolnjevati preostanek vprašalnika. Glavna tema zgodbe, 
predstavljena skozi like in njihova dejanja, mora biti za učence relevantna; primerna vsebina 
naj bi namreč vzbudila otrokovo radovednost in povečala motivacijo za branje. 

V nadaljevanju sta predstavljena vprašalnik ter opis meril in vprašanj; povzeto po Korat in 
Shamir (2006). 
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Kriteriji za evalvacijo e-knjig/e-slikanic 

Komponenta 
e-knjige 

Vprašanje 
Odgovor: 

DA/NE 

Starosti 
primerna 

1) Primerna struktura zgodbe?  

2) Primeren pisni register?*  

3) Ustrezna velikost pisave?  

4) Primeren delež besedila na vsakem zaslonu?  

5) Poudarjeno pisno besedilo?  

Nadzor otroka 

6) Možnost izbire posameznega načina (beri; beri in 
predvajaj; predvajaj)? 

 

7) Različne možnosti za branje?  

a) Gumbi »naprej« in »nazaj«  

b) Prekinitve  

c) Ponovni začetek  

d) Branje odlomkov  

e) Zaslon »pregleda«  

8) Možnost slovarja?*  

9) Možnost tiskanja?  

10)  Možnosti aktiviranja ilustracij?  

Jasna 
navodila 

11)  Ali so navodila v e-knjigi:  

a) enostavna in natančna,*  

b) podana skupaj s slikami,  

c) podana verbalno?*  

Samostojnost 
12)  Ali e-knjiga omogoča otrokom, da obvladajo 

program/aplikacijo brez ali z minimalno pomočjo? 
 

Usmerjenost k 
procesu 

13)  Ali delo z e-knjigo spodbuja občutek odkritja?  

14)  Ali se interaktivni elementi ujemajo z vsebino zgodbe?*  

15)  Ali e-knjiga vsebuje ločen način za igranje iger?  

Tehnične 
lastnosti 

16)  Enostavna namestitev?  

17)  Preprosto upravljanje?  

18)  Ali vključuje:  

a) glasbo,   

b) pesmi,  

c) animacije,  

d) igre,**  

e) vroče točke oz. žarišča?**  

Preglednica 1: Vprašalnik za evalvacijo e-knjig 

Opomba: 

* označuje, da je vprašanje pomembno za vrednotenje; pomeni tudi, da je vsebina zgodbe 
pomemben predpogoj za izpolnitev celotnega vprašalnika (de Jong in Bus, 2003; Haugland 
in Wright, 1997); 

** označuje kriterije, ki sem jih dodala kot avtorica magistrskega dela. 

2.8.4.2 Uporaba iPada in interaktivnih e-knjig v razredu 

Uporaba iPadov v razredu oživi šolo in poučevanje; učenci se lahko naučijo več in se hkrati 
zabavajo, poleg tega pa lahko poleg uporabe in branja e-knjig uporabljajo tudi druge 
aplikacije, ki krepijo različne spretnosti in s katerimi lahko učenci pridobivajo dodatna znanja 
– veliko več, kot bi jih dobili sicer, torej v razredu, kjer se uporabljajo le tradicionalne tiskane 
knjige (Alkhamis, 2014). Tablični računalnik iPad je prilagodljivo orodje, ki je lahko koristno 
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za vsakega učenca na kateri koli ravni znanja in pri katerem koli predmetu; učiteljem torej 
omogoča, da učencem ponujajo individualno učenje in jim omogoča diferenciacijo, saj 
uporabljajo metode, s katerimi ohranjajo zaupanje učencev in jih vodijo skozi celoten proces 
učenja (Adams in Chung, 2013).  

Doslej so se raziskave o uporabi iPada za branje interaktivnih e-slikanic osredotočile na dva 
pristopa: opazovalne študije, ugnezdene v kvalitativne raziskave, in primerjalne študije, ki 
se nagibajo h kvantitativni obliki ter večinoma primerjajo uporabo e-knjig in tiskanih knjig. 
Kvalitativne raziskave dokumentirajo sodelovanje otrok pri uporabi različnih iPadovih 
aplikacij, vključno z aplikacijami, ki omogočajo ustvarjanje knjig oz. zgodb. Hutchison, 
Beschorner in Schmidt-Crawford (2012) so raziskovali, kako iPad podpira branje in vpliva 
na odzivanje osnovnošolcev na e-besedila. V raziskovanje so vključili več aplikacij, vključno 
s tremi za izdelavo zgodb: iBooks, Strip Designer in Popplet. Poročila učiteljev in opazovanja 
raziskovalcev so pokazala, da je bila aplikacija iBooks uporabljena predvsem za samostojno 
branje v razredu, medtem ko sta bili aplikaciji Strip Designer in Popplet uporabljeni za 
ustvarjanje kreativnih zgodb. Obe vrsti knjig sta vključili in motivirali učence za ustvarjanje 
in utrjevanje novih spretnosti, kot so sodelovanje, ustvarjalnost in samoanaliza. Flewitt, 
Messer in Kucirkova (2015) so dokumentirali udejstvovanje mladih otrok z različnimi 
aplikacijami tako na razredni stopnji kot tudi v vrtcih. V raziskavo so vključili aplikacijo za 
ustvarjanje zgodb Our Story; otroci in učenci so se ustvarjanja novih zgodb lotili smiselno in 
ustvarjalno, učitelji pa so pozitivno komentirali potencial aplikacije za podporo digitalne 
pismenosti in iznajdljivosti otrok. V drugi, kvantitativni vrsti raziskav pa so Parish-Morris, 
Mahajan, Hirsh-Pasek, Golinkoff in Collins (2013) primerjali otroške e-knjige, občutljive na 
dotik (primerljive z iPadovimi interaktivnimi e-slikanicami), in tradicionalne e-knjige v odnosu 
do dialoškega jezika in otroškega razumevanja zgodbe. Avtorji so opazovali 165 parov otrok 
in staršev ter ugotovili, da je prisotnost e-funkcij v e-knjigah negativno vplivala na bralno 
razumevanje. Chiong, Ree, Takeuchi in Erickson (2012) so primerjali osnovne e-knjige 
(digitalne knjige z minimalno stopnjo interaktivnosti in možnostjo prilagajanja funkcij) z 
okrepljenimi e-knjigami (z visoko stopnjo prej omenjenih lastnosti), ki jih je 32 staršev bralo 
svojim 3–6-letnim otrokom. Raziskovalci so analizirali njihove rezultate opazovanja vključno 
z drugimi dimenzijami, kot so fizična in verbalna zavzetost in priklic zgodbe. Ugotovitve so 
pokazale, da je okrepljena interaktivnost e-knjig negativno vplivala na priklic zgodbe otrok, 
kljub temu pa je okrepila njihovo zavzetost, sodelovanje in fizično interakcijo. 

Glede na opisane rezultate primerjalnih raziskav se zdi, da so se iPadove e-knjige odrezale 
mnogo slabše kot tradicionalne tiskane knjige, toda pri rezultatih raziskav, kjer so bili v 
izobraževalnem procesu prisotni samo iPadi, je zgodba drugačna. Interaktivne e-knjige, 
prikazane na iPadih, povečajo pozornost in zavzetost učencev ter imajo pozitivne učinke, ki 
se razlikujejo od preprostih oz. osnovnih digitalnih knjig (Kucirkova, 2013). Kljub temu je 
pomembno, da se zavedamo in prepoznamo tudi slabosti, ki jih lahko s seboj prinesejo 
interaktivne e-knjige; še vedno je veliko pedagogov negotovih glede vpeljave in pravilne 
podpore učencev pri tovrstni interakciji s tehnologijo (Kucirkova, 2013). 

Schugar, Smith in Schugar (2013) so opazovale več učiteljev začetnikov, ki so pri pouku 
uporabljali iPade, in zbrale pisne refleksije o svojih izkušnjah v razredu. Na splošno so 
učitelji pripravniki pogosto uporabljali iPad za igro ali kot nagrado, namesto kot tehnologijo, 
ki bi lahko izboljšala njihovo poučevanje pismenosti. Čeprav so učitelji v iPadih prepoznali 
potencial za lažje individualno učenje, povečanje sodelovanja in zavzetosti učencev ter 
okrepitev pismenosti, so poročali tudi o negativnih posledicah njegove uporabe v razredu. 
Učenci so se namesto na vsebino, ki so jo učitelji skušali posredovati in poučevati, večkrat 
osredotočali na tehnološke funkcije naprave; ta izsledek je v skladu z drugimi raziskavami 
na tem področju – Parish-Morris idr. (2013) so v svoji raziskavi ugotovili, da so otroci pri 
branju interaktivnih e-knjig skupaj s starši pozornost večkrat preusmerili na tehnološke 
funkcije (premikanje strani), namesto da bi ostali osredotočeni na samo vsebino zgodbe.  
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Schugar idr. (2013) so na podlagi svojih izkušenj in opazovanja učiteljev začetnikov razvile 
štiri priporočila, ki spodbujajo učitelje, da pogledajo onkraj privlačnosti in interaktivnosti e-
knjig ter pred njihovo dejansko uporabo v razredu skrbno proučijo njihovo vsebino in 
funkcionalnost. 

Priporočila za učitelje za uporabo interaktivnih e-knjig pri pouku 

1) Seznanite učence z osnovami naprave. 

Čeprav je mikavno, da o dandanašnjih učencih razmišljamo kot o digitalnih strokovnjakih, ki 
obvladajo uporabo tabličnih ali drugih mobilnih naprav, učitelji ne smejo domnevati, da so 
predhodne izkušnje s temi napravami učence pripravile na edinstvene zahteve, ki jih za 
dostop in učinkovito branje od bralca zahtevajo interaktivne e-knjige. 

Kadar koli prvič predstavimo e-bralno napravo učencem, moramo temu nameniti vsaj eno 
šolsko uro, v kateri učencem pojasnimo osnovna tehnološka znanja, ki jih bodo potrebovali 
za navigacijo e-knjige na iPadu. Za nove uporabnike so lahko celo preproste naloge, kot so 
odpiranje knjige, obračanje strani in orientacija na zaslonu, zelo zahtevne. Zaradi tega 
avtorice pri vsaki novi vpeljavi e-bralne naprave priporočajo izvajanje naslednje rutine: 

a) pokažite učencem, kako vklopiti napravo in dostopati do aplikacij, ki jih bodo 
potrebovali; 

b) pokažite učencem, kako se orientirajo na zaslonu (učitelj lahko zaklene obračanje 
zaslona pred razdelitvijo naprav); 

c) demonstrirajte, kako odpreti e-knjigo, kako obračati strani (ta funkcija se lahko pri 
različnih aplikacijah/založnikih razlikuje) ter kako dostopati do interaktivnih funkcij; 

d) postavite jasna pričakovanja glede uporabe interakcij (naj jih raziskujejo med 
branjem, po branju ali pri ponovnem branju). 
 

2) Naučite učence, naj prenesejo znanje branja tiskanih knjig na e-branje. 

Zelo pomembno je, da učitelji izrecno navedejo podobnosti in razlike bralnih strategij pri 
obeh formatih. Splošne strategije, kot so sklepanje, napovedovanje, ponovno 
pripovedovanje/povzemanje in spremljanje razumevanja, kot tudi večina strategij za 
informacijsko razumevanje besedila, so prenosljive s tiskanih na elektronska besedila. Kljub 
temu niso vse strategije prenosljive med različnimi vrstami besedil; strategijo, kot je 
kodiranje ali predogled besedila, je težko ali nemogoče izvajati v mnogih interaktivnih e-
slikanicah.  

Učitelji morajo z učenci prav tako pregledati ustrezno uporabo interaktivnih podpor, kot sta 
funkciji »beri mi« (angl. Read to Me) in slovar. Tako kot večina učencev pri branju tiskanih 
knjig ne poišče vsake neznane besede v slovarju, se tudi pri interaktivnih e-knjigah ne bi 
smeli preveč zanašati na to funkcijo, saj lahko čas, porabljen za uporabo slovarja, 
predstavlja nepotrebno motnjo v procesu branja in posledično ter ironično slabše 
razumevanje zgodbe. 

3) Pazite na trike in moteče dejavnike, ki jih skrivajo interaktivne e-knjige. 

Interaktivne funkcije v e-slikanicah imajo lahko poleg vseh že naštetih pozitivnih lastnosti 
tudi negativne učinke. Občutno lahko upočasnijo hitrost branja učencev, posledično pa to 
vpliva tudi na razumevanje zgodbe; če bralec »zapravlja čas« z ukvarjanjem z interaktivnimi 
funkcijami, njegovo razumevanje besedila zaradi dolgih pavz pri branju postane 
razdrobljeno. Interaktivne funkcije lahko pozornost učencev usmerjajo stran od dejanskega 
branja besedila, učence pa mika, da bi zgodbo prebrali zgolj skozi slike in animacije. 

Avtorice navajajo, da se lahko t. i. zavajajoč interakcijski učinek rezultira na tri potencialne 
načine: motenje oz. odvračanje od besedila, podpiranje ali razširitev razumevanja besedila. 
Načini so predstavljeni v Preglednici 2, povzeti po Schugar idr. (2013). 
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Vrsta interakcije Primeri iz interaktivne e-knjige 

Odvračanje od 
besedila (»samo za 

zabavo«) 

V Sir Charlie Stinky Socks and the Really Big Adventure se lahko 
bralci dotaknejo »wiggly woos« in tako sprožijo zvočne efekte ter 
njihovo premikanje po zaslonu. Skozi branje zgodbe Rocket 
Learns to Read ptice plahutajo, v ozadju pa so prisotni zvočni 
efekti. 

Podpiranje besedila 

V Miss Spider's Tea Party (gdč. Pajek »srka« svoj čaj) (+ zvočni 
efekti), medtem ko se besedilo glasi: »Gdč. Pajek je srkala svoj 
čaj.« Na neki točki v zgodbi Will & Kate: A Love Story besedilo 
pravi: »William je vedel, da bo nekega dne odrastel in postal 
kralj.« Ko se bralci dotaknejo malega dečka na zaslonu, najprej 
zraste v najstnika in nato v kralja. 

Razširitev 
razumevanja 

besedila 

Na strani, kjer »hijene skupaj s kačami, ki imajo rdeče obarvane 
trebuhe, pripovedujejo šale,« v knjigi Wild About Books zvoki 
smeha in mehurčki z besedilom bralcem razložijo, da »so zavijale 
in sikale, dokler jih niso bolele njihove smešne kosti,« pravzaprav 
pomeni, da so bile šale kačam duhovite. 

Preglednica 2: Rezultati zavajajočih interakcijskih učinkov e-knjig 

Pri izbiri kakovostne interaktivne e-knjige bi si učitelji morali zastaviti naslednja vprašanja: 

a) Ali interaktivne funkcije zagotavljajo podporo, ki bralcu pomaga pri predvidevanju 
besedil ali razumevanju težjega besedišča? 

b) Ali je v e-knjigi prisotnih več pozitivnih (namenjenih spodbujanju in širjenju 
razumevanja) kot motečih interakcij? 

c) So interakcije zamudne ali relativno kratke in jedrnate? 
d) Kako pogosto so interakcije uporabljene v knjigi? Ali predstavljajo strateško izhodišče 

za povečanje motivacije in ne motijo bralca besedila? Ali se pojavljajo v besedilu ali 
so bralci preusmerjeni na drug zaslon med branjem? 

Preglednica 3 je povzeta po preglednici, v kateri so avtorice Schugar idr. (2013) podale pet 
zglednih primerov interaktivnih e-knjig, ocenjenih po štirih kriterijih: 

a) besedišče in strategija sklepanja – podpirajo ju predvsem ustrezne ilustracije in 
animacije; 

b) razmerje med pozitivnimi in motečimi interakcijami – pomembno, ker pogostokrat 
funkcije odvrnejo bralca od branja besedila, saj so lahko namenjene le zabavi 
bralcev. Interakcije, ki jih mora vsebovati e-knjiga, ki jo želimo uporabiti v razredu, 
morajo nuditi potencial za izboljšanje in širjenje razumevanja; 

c) čas, potreben za interakcijo – kot že omenjeno, je pomembno, da učenci ne 
zapravijo preveč časa pri nepomembnih funkcijah e-knjig, saj lahko to negativno 
vpliva na hitrost branja in posledično na bralno razumevanje; 

d) pogostost in postavitev interakcij – interakcije, ki so smiselno vključene v besedilu, 
ne motijo bralca in ne zasenčijo besedila, temveč spodbujajo bralno zavzetost, 
motivacijo in užitek. Za učence so bolj koristne interakcije, ki se pojavljajo med samim 
besedilom, in ne tiste, ki učence preusmerijo na drug zaslon, saj s tem povzročijo, da 
bralec porablja čas »stran od besedila«. 

Navkljub temu da so knjige, navedene v Preglednici 3, primeri visokokakovostnih 
interaktivnih e-knjig, vseeno vsebujejo tudi moteče funkcije, ki jih ne smemo zanemariti pri 
uporabi v razredu. 
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Naslov 
knjige 

Besedišče in strategija 
sklepanja 

Razmerje med pozitivnimi in 
motečimi interakcijami 

Čas, potreben za 
interakcijo 

Pogostost in postavitev interakcij 

How Rocket 
Learned to 
Read 

Povprečna podpora 
besedišča. Primer: 
besedna zveza »lilac 
bushes« ni podprta, 
medtem ko je beseda 
»growl« pojasnjena tako z 
besedilom kot z možnostjo 
klika na psa. Besede, kot 
sta »wind« in »cold«, so 
prav tako podprte. 

Že zelo zgodaj v zgodbi se 
pojavijo moteči elementi. 
Prisotnih je več kakovostnih 
funkcij, povezanih z učenjem 
črk, ki podpirajo ali širijo 
razumevanje. Besede, kot sta 
»dig«, ko raketa zvrta luknjo v 
snegu, ali »mud«, ko lahko 
bralci prekrijejo raketo v blato, 
so dobri primeri podpornih 
interakcij. 

Vključene so nekatere 
precej zahtevne 
interakcije, kot je 
tresenje iPada ali 
pihanje v mikrofon za 
simulacijo vetra. Bralci 
lahko vadijo pisanje črk 
v snegu, kar jim lahko 
vzame veliko časa, toda 
hkrati je to funkcija, ki 
podpre značilnosti 
besedila. 

Vsaka stran vključuje več interakcij, vključenih 
v samo besedilo. Ključ do vsake interakcije je 
označen z »?« in je prisoten na vsaki strani v 
zgornjem desnem kotu, služi pa kot pomoč pri 
vodenju bralca. Bralci lahko opravljajo z liki, 
vetrom in nastavljajo delovanje okolja (listje, 
blato). 

Wild About 
Books 

Vrhunska podpora 
besedišča. Večina živali je 
označena tako z besedo 
kot s sliko. Primer: pri 
besedilu »gekoni lahko 
berejo samo knjige, 
prilepljene na zid«, lahko 
bralci premikajo gekone, ki 
berejo knjige, vzdolž zidu.  

Dokaj podobno razmerje 
podpornih in motečih interakcij. 
Moteče funkcije so običajno 
enostavna opravila (premikanje 
žirafe), toda kakovostne funkcije 
zagotovo zasenčijo moteče, 
predvsem ko gre za 
razumevanje različnih živali, 
njihovih značilnosti in 
vedenja/oglašanja. 

Zaradi obilice interakcij 
na vsaki strani lahko 
manipuliranje vseh traja 
precej časa, vendar pa 
je vsaka posamezna 
interakcija relativno 
kratka (npr. sprožitev 
skovika pri sovi). 

Veliko interakcij med samim besedilom in na 
vsaki strani; običajno so namenjene 
premikanju in oglašanju živali. 

Sir Charlie 
Stinky 
Socks and 
the Really 
Big 
Adventure 

Močna podpora za 
sprožitev sklepanja izhaja 
iz kakovosti statičnih 
ilustracij in njihovega 
odnosa do samih besed. 
Stopnja interaktivnosti nima 
veliko opraviti s podporo 
besedila. 

Bistveno manj motečih kot 
podpornih funkcij. Besede in 
ilustracije se dobro ujemajo, 
vendar je dejanska možnost, 
kjer lahko bralec manipulira 
določene dele knjig (npr. 
Charliejeva mačka zamijavka), 
moteča in podobna igri. 

Ker e-knjiga nima 
splošne prefinjenosti 
(posledica statičnega 
ozadja), so interakcije v 
besedilu kratke. Primer: 
bralci lahko barvajo 
ilustracije na ločenem 
delu e-knjige. 

Prisotne so interakcije med besedilom kot 
interakcije na ločenih zaslonih. V načinu 
samodejnega branja knjiga deluje kot film in 
omejuje bralčevo usmerjeno interaktivnost. V 
načinu »beri mi« je prisotnih le nekaj interakcij 
v samem besedilu na vsaki strani. Bralec 
lahko pritisne na besedo, jo poudari in 
premakne. Interakcije na ločenem zaslonu 
sestojijo iz barvanja in funkcije diaprojekcije z 
glasbenim ozadjem. 
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(nadaljevanje Preglednice 3) 

Naslov 
knjige 

Besedišče in strategija 
sklepanja 

Razmerje med pozitivnimi in 
motečimi interakcijami 

Čas, potreben za 
interakcijo 

Pogostost in postavitev interakcij 

Will & Kate: 
A Love 
Story 

Zelo dobra podpora za 
razvoj besedišča. Primer: 
uporaba besed »bežen 
pogled« (angl. glimpse) in 
»medeni tedni« (angl. 
honeymoon) je dobro 
podprta z interakcijami. 

Veliko motečih interakcij 
(oglašanje ovc in psov). 
Nekatere funkcije (izbor obleke) 
podpirajo besedilo. Zelo malo 
funkcij, ki razširijo razumevanje 
besedila. 

Kratke interakcije. Dotik 
sproži zvok in gibanje. 

Vse interakcije so prisotne med besedilom in 
vključujejo manipulacijo ptic, ovc in ljudi (Will 
in Kate). Na vsaki so okoli besedila vgrajene 
3–4 interakcije. 

Storia e-
book: Who 
Would Win? 
Killer Whale 
vs. Great 
White Shark 

Besedišče je podprto skozi 
statično besedilo in 
ilustracije. Nekatere 
besede lahko bralci 
izberejo in s funkcijo 
»poišči« poiščejo njihov 
pomen. Nekatere 
interakcije podpirajo razvoj 
besedišča in sklepanja. 

Interakcije pomagajo učencem 
pri spremljanju njihovega 
razumevanja z vprašanji, kot je, 
katera od naslednjih slik pripada 
kitu ubijalcu, in s slikami. 
Nekatere interakcije podpirajo 
tudi spretnosti dekodiranja in 
besedišča. 

Kratke interakcije. 
Funkcije lahko učitelji ali 
starši vklopijo oziroma 
izklopijo. 

Interakcije so razporejene skozi celotno 
besedilo ter podpirajo besedišče, 
razumevanje in prepoznavanje besed. Vse 
interakcije imajo izobraževalni namen.  

Preglednica 3: Pet zglednih interaktivnih e-knjig, ocenjenih po štirih kriterijih 
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4) Ne pozabite, da interaktivne e-knjige ne morejo nadomestiti dobrega učitelja. 

Avtorice kljub pomislekom o uporabi interaktivnih e-slikanic pri učencih, ki so še v procesu 
razvoja učinkovitih bralnih strategij, navajajo, da lahko e-knjige skupaj s premišljenim 
načrtovanjem učiteljev predstavljajo velik potencial pri opismenjevanju učencev. Z vodstvom 
učiteljev lahko učenci premagajo ovire, ki jih najdemo v interaktivnih e-knjigah. 

2.8.4.3 Seznam priporočenih interaktivnih e-knjig 

Poleg interaktivnih e-knjig, ocenjenih v Preglednici 3, je na voljo še mnogo interaktivnih e-
knjig, pri katerih lahko uporabimo enake kriterije ocenjevanja za določitev kakovosti 
interaktivnih funkcij (Schugar idr., 2013). V nadaljevanju je povzet seznam, ki so ga ustvarile 
avtorice in ga organizirale glede na težavnost in interesne ravni. Zaradi nenehnega 
spreminjanja in rasti e-trga priporočajo obisk zanesljivih internetnih strani, na katerih so 
podane recenzije različnih aplikacij in informacije o najnovejših izdajah interaktivnih e-knjig 
(Digital Storytime: http://digital-storytime.com/ in Smart Apps for Kids: 
http://www.smartappsforkids.com/).  

Predlagane visokokakovostne interaktivne e-knjige oz. e-slikanice 

Za bralce začetnike: 

 Boynton, S. (n.d.). Blue hat, green hat. Vancouver, BC, Canada: Loud Crow 
Interactive (with Moo Media); 

 Bridwell, N. (2010). Go Clifford, go! New York: Scholastic; 

 Capucilli, A.S. (2012). Meet Biscuit. New York: HarperCollins Children; 

 Hecht, B. (n.d.). Nickelby Swift, kitten catastrophe. San Diego, CA: VivaBook; 

 Hills, T. (2010). How Rocket learned to read. New York: Random House; 

 Kirk, D. (2010). Miss spider's tea party. New York: Callaway Digital Arts; 

 Thomson, L. (n.d.). A fine musician. Sydney, NSW, Australia: Tokeru. 

Za tekoče bralce: 

 Larkum, A. (2012). Will and Kate: A love story. Toronto, ON, Canada: Ink Robin; 

 Melenhorst, G. (n.d.). Slice of bread goes to the beach. Melbourne, NSW, Australia: 
Jelly Biscuits; 

 Pallotta, J. (n.d.). Who would win? Killer Whale vs. Great White Shark. New York: 
Scholastic; 

 Sierra, J. (2010). Wild about books. New York: Random House; 

 Stace, L. & Hare, D. (2011). The artifacts. Canberra, Australia: Slap Happy Larry; 

 Stephenson, K. (2010). Sir Charlie Stinky Socks and the really big adventure. 
London: Egmont UK. 

Tablični računalniki imajo velik potencial za poučevanje v razredu, vendar morajo biti 
pedagogi pri odločanju o vpeljavi e-naprav v pouk previdni in pretehtati več dejavnikov, in 
sicer: a) ali bo e-bralnik omogočal dostop do drugačnih vsebin ali vsebin, ki so primerne za 
nalogo; b) kakšne vrste podporo bodo učenci potrebovali pri uporabi interaktivnih e-knjig in 
kakšno bo razmerje med napravami in učenci (1 : 1, 1 : skupina, 1 : cel razred); d) ali 
obstajajo finančne omejitve za vključitev e-naprav v razred (Schugar idr., 2013). Pri pripravi 
učencev na digitalne bralne zahteve, s katerimi se srečujejo tako v šoli kot zunaj nje, jim 
morajo učitelji predstaviti strategije za e-branje, pomagati pri prenosu bralnih veščin s 
tiskanih na e-besedila, omogočiti branje tako tradicionalnih kot e-knjig in izbirati kakovostne 
interaktivne e-knjige (Schugar idr., 2013). Pri soočanju z dejstvom, da so tehnološki izdelki 
postali nepogrešljivi v vsakodnevnem življenju in izobraževanju, se moramo zavedati ne le 
njihovih pozitivnih učinkov na metodologijo učenja, učne vire, vedenje in dojemanje učenja 
ter učne vsebine, temveč tudi njihovih negativnih vplivov na zdravje uma in telesa (Lai, 
2016).  

http://digital-storytime.com/
http://www.smartappsforkids.com/
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Opredelitev problema in cilji raziskave 

Grabe (2008) poudarja, da zgodnje usvajanje tujega jezika za učence pomeni tudi boljše 
bralno razumevanje v tujem jeziku. Povezanost med bralnim razumevanjem in besediščem 
v tujem jeziku kot spremenljivkama so preverjali mnogi strokovnjaki, ki so v večini primerov 
prišli do podobnih rezultatov: med obema spremenljivkama obstaja pozitivna povezanost 
(korelacijski koeficienti obsegajo vrednosti od r = 0,76 do r = 0,94) (Grabe, 2008; Grabe in 
Stroller; 2002; Laufer, 1997; Gou, 2008; Maher Salah, 2008; Mehrpour idr., 2011; Abbott, 
2006). Besedišče torej predstavlja eno izmed osnovnih komponent bralnega razumevanja 
(Grabe, 2008). Avtorici Nagode in Pižorn (2016) sta obravnavali vlogo branja pri širjenju 
besedišča in izpostavili sledeče: »Kako hitro bomo širili besedišče in koliko bo to znanje 
poglobljeno, je torej odvisno od številnih dejavnikov, med drugim od tega, koliko beremo, 
vrste in zahtevnosti besedil, (ne)umeščenosti besedišča v sobesedilo, učenja v jezikovnem 
programu ali izven njega, sodelovanja v vlogi udeležencev pri pouku, vrste nalog, pristopa 
k poučevanju drugega/tujega jezika ter znanja o tem, kaj vse pomeni znati besedo« (str. 
211). 

Živimo v vse bolj razviti informacijsko-komunikacijski dobi; tehnologija se širi tudi v kontekst 
razreda, kjer se integrira v način poučevanja učiteljev in v način učenja učencev (Meredith, 
2013). Dandanašnji učitelji se morajo zavedati, da poučujejo v 21. stoletju, kar pomeni, da 
morajo učence spodbujati, da se vključijo v sooblikovanje učnih ur z lastnimi željami, idejami 
in predlogi; učitelji pravzaprav ne rabijo obvladati vseh novih tehnologij, temveč morajo še 
naprej početi to, kar počnejo najbolje: voditi razpravo v razredu in hkrati iskati načine, da v 
te razprave vključijo informacije in znanje, ki ga njihovi učenci pridobijo zunaj razreda – v 
svojih »digitalnih življenjih« (Prensky, 2006). Interaktivne e-knjige predstavljajo nov, v 
Sloveniji še dokaj neraziskan vir, ki omogoča interaktivno izkušnjo z digitalnim besedilom 
ter po rezultatih številnih raziskavah (de Jong in Bus, 2002; Doty, Popplewell in Byers, 2001; 
Grimshaw idr., 2007; Jones in Brown, 2011; Korat, 2010; Maynard, 2010; Meredith, 2013; 
Yoon, 2013a) izboljša oz. poveča učenčevo bralno razumevanje, uživanje v branju, 
motivacijo za branje ter vpliva na povečanje nabora besedišča, večje ponotranjenje zgodbe, 
izboljšanje bralne navade in nadaljnje bralno udejstvovanje – tako pri branju v prvem kot 
tujem jeziku. E-knjige imajo lahko tudi negativne učinke – hitrost branja besedil se v 
primerjavi s tiskanimi knjigami zmanjša, izbira nekakovostnih e-knjig lahko negativno vpliva 
na sam proces branja in motivacijo za nadaljnje branje, LCD-zasloni imajo lahko slab vpliv 
na vid itn. 

Raziskovalni problem: Ali se različna medija posredovanja besedil (tiskana/interaktivna 
elektronska knjiga) povezujeta oz. vplivata na dosežke pri bralnem razumevanju učencev v 
angleščini v 6. razredu osnovne šole? Razlog za izbiro podanega raziskovalnega problema 
je ta, da je bilo v tujini izvedenih zelo malo raziskav, ki so ugotavljale povezanost med 
medijem posredovanja besedil in bralnim razumevanjem v tujem jeziku (medtem ko je 
raziskav v prvem jeziku že precej), v Sloveniji pa podobnih raziskav ni moč zaslediti. Poleg 
tega populacija bralcev oz. uporabnikov e-knjig vsakodnevno narašča (Lai, 2016). Rezultati 
o razširjenosti, posedovanju in načinu dostopanja do e-knjig v Sloveniji, ki so jih objavili v 
poročilu raziskave Bralna kultura in nakupovanje knjig v Republiki Sloveniji (2014), so 
pokazali, da 20 % vseh anketirancev poseduje e-knjigo, več kot polovica teh e-knjig pa je v 
angleščini. Raziskovalci navajajo, da kljub temu da podatki o naraščanju prodaje knjig prek 
spleta in zametkov e-branja v Sloveniji vodijo do sklepa, da trenutno razmeroma majhen del 
branja poteka virtualno, kar pa ne pomeni, da bo tako tudi v prihodnje – gre namreč za 
najbolj intenzivne bralce in kupce, zato je njihov vpliv na celotni knjižni trg bistveno večji od 
njihovega števila in posledično v marsičem določajo trende v panogi (Bralna kultura in 
nakupovanje knjig v Republiki Sloveniji, 2014). 
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3.1.1 Cilji raziskave 

Cilji raziskave so naslednji: 

1. ugotoviti, kako se različna medija posredovanja besedila (tiskana/interaktivna 
elektronska knjiga) povezujeta z dosežki šestošolcev pri nalogah bralnega razumevanja 
v angleščini kot tujem jeziku; 

2. ugotoviti, kako se različna medija posredovanja besedila (tiskana/interaktivna 
elektronska knjiga) povezujeta z učenčevo hitrostjo branja besedil v angleščini kot tujem 
jeziku; 

3. ugotoviti, ali branje interaktivnih e-knjig v angleščini kot tujem jeziku poveča užitek pri 
branju oziroma odnos do branja; 

4. ugotoviti, ali branje interaktivnih e-knjig v angleščini kot tujem jeziku poveča motivacijo 
za nadaljnje branje interaktivnih e-knjig v angleščini; 

5. ugotoviti, katere lastnosti interaktivnih e-knjig v angleščini kot tujem jeziku učence najbolj 
motivirajo oz. jim vzbudijo največ zanimanja in katere jih motijo oz. jim povzročajo težave 
pri branju in bralnem razumevanju. 

3.1.2 Raziskovalna vprašanja 

1. Ali obstajajo statistično pomembne razlike pri bralnem razumevanju v angleščini, in sicer 
med tistimi slovenskimi šestošolci, ki so besedilo brali v tiskani obliki, in med tistimi, ki 
so besedilo brali z interaktivno e-knjigo? 

2. Ali obstajajo statistično pomembne razlike pri hitrosti branja v angleščini, in sicer med 
tistimi slovenskimi šestošolci, ki so besedilo brali v tiskani obliki, in med tistimi, ki so 
besedilo brali z interaktivno e-knjigo? 

3. Kakšna je povezanost med dosežki bralnega razumevanja pri posredovanju besedila z 
interaktivno e-knjigo in odnosom/užitkom pri branju slovenskih šestošolcev v angleščini? 

4. Kakšna je povezanost med dosežki bralnega razumevanja pri posredovanju besedila z 
interaktivno e-knjigo in motivacijo za nadaljnje branje slovenskih šestošolcev v 
angleščini? 

5. Katere lastnosti interaktivnih elektronskih knjig v angleščini učence 6. razreda OŠ najbolj 
pritegnejo in katere jih najbolj motijo? 

3.2 Raziskovalna metoda 

Raziskovalni pristop empiričnega dela magistrskega dela je kombiniran – pretežno 
kvantitativen, le pri analizi prve spremenljivke kvalitativen. V raziskavi sem uporabila 
kavzalno-neeksperimentalno in deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. 

3.2.1 Vzorec raziskave 

Raziskava je bila izvedena na podlagi priložnostnega vzorca. Sodelovali so 203 učenci in 
učenke (v nadaljevanju učenci) 6. razreda iz različnih slovenskih osnovnih šol v 
osrednjeslovenski regiji. Povprečna starost učencev je 11 let in 11 mesecev. V raziskavi je 
sodelovalo 106 dečkov in 97 deklic. Vzorec testiranih učencev glede na spol v odstotkih 
prikazuje Graf 1. 
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Graf 1: Strukturni krog testiranih učencev po spolu v odstotkih 

3.2.2 Opis pripomočkov za zbiranje podatkov 

Razlike pri branju v angleščini (bralnem razumevanju, motivaciji, odnosu do branja, hitrosti 
itd.) glede na medij posredovanja besedila (tiskana/interaktivna elektronska knjiga) bom 
preverjala z več instrumenti za zbiranje podatkov. 

3.2.2.1 Umestitveni test 

Pred preverjanjem bralnega razumevanja so učenci rešili splošen umestitveni test 
(Priloga 1), ki sem ga za potrebe magistrskega dela ustvarila avtorica tega dela. Reševanje 
je bilo časovno omejeno; učenci so imeli na voljo 5 minut. 

Test sestoji iz 20 vprašanj izbirnega tipa in je preverjal predhodno znanje slovnice 
(10 vprašanj) in besedišča (10 vprašanj) šestošolcev v angleščini. Omenjeni test je osnova 
za mojo raziskavo, saj sem učence na podlagi rezultatov razdelila na tri skupine, prikazane 
v Grafu 2, znotraj katerih sem nato primerjala dobljene rezultate testov bralnega 
razumevanja in odgovore v vprašalniku: 

 skupina I (0–55 % pri umestitvenem testu), 

 skupina II (56–80 % pri umestitvenem testu), 

 skupina III (81–100 % pri umestitvenem testu). 

 

Graf 2: Razdelitev učencev na tri skupine 
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3.2.2.2 Elektronski/tiskani knjigi 

Osrednji del je vključeval branje dveh avtentičnih angleških literarnih knjig, ki sta bili prvotno 
oblikovani za branje na e-bralniku (iPadu). Besedili sta različne semantične in skladenjske 
zahtevnosti, prav tako pa se interaktivni e-knjigi razlikujeta v obliki pripovedovanja, 
animacijah, zvočnih učinkih ipd. Za namen raziskave sem ju iz digitalizirane oblike pretvorila 
tudi v obliko tradicionalne tiskane knjige (ključni dejavniki, kot so besedilo samo, format 
knjige, slike, so ostali nespremenjeni). Elektronski knjigi so učenci brali na tabličnih 
računalnikih iPad (na voljo smo imeli 15 tabličnih računalnikov). 

1. knjiga: Slice Of Bread Goes To the Beach (Glenn Melenhorst): vsebuje 380 besed. 

2. knjiga: The Artifacts (Slap Happy Larry): vsebuje 356 besed.  

Vzorec je bil razdeljen na dve skupini, in sicer na skupino A in skupino B. Skupina A je 
najprej brala prvo tiskano knjigo, skupina B pa prvo animirano e-knjigo (slednja skupina je 
bila razdeljena še na dve polovici; prva je knjigo brala brez branja pripovedovalca, druga z 
branjem pripovedovalca – s tem sem lahko preverila dejavnik vpliva na bralno razumevanje, 
to je branje ob poslušanju). Skupini A in B sta nato prebrali drugo knjigo v nasprotnem 
formatu kot pri prvem branju (tako so vsi učenci izkusili branje tiskanih kot tudi elektronskih 
knjig). 

Učenci so že ob začetku prejeli ustrezno prvo knjigo in navodila za branje tiskanih oz. 
poslušanje (in nastavitev funkcij branja) elektronskih knjig. Navodila za nastavitev za 
posamezno skupino so predstavljena v Prilogi 2. Zaradi omejenosti števila iPadov sem 
zasnovala vrstni red branja/poslušanja zgodb, ki je predstavljen v Preglednici 4. Prav tako 
sem učencem podala kratka navodila glede rokovanja z iPadi (obračanje strani, prikaz 
kazala, aktiviranje animacij itn.). 

Skupina/
knjiga 

Knjiga 1 Knjiga 2 

A1 
Slice of Bread Goes To the Beach 
(tiskana knjiga) 

The Artifacts (e-knjiga s 
pripovedovanjem) 

A2 
The Artifacts (e-knjiga brez 
pripovedovanja) 

Slice of Bread Goes To the Beach 
(tiskana knjiga) 

B1 The Artifacts (tiskana knjiga) 
Slice of Bread Goes To the Beach (e-
knjiga s pripovedovanjem) 

B2 
Slice of Bread Goes To the Beach (e-
knjiga brez pripovedovanja) 

The Artifacts (tiskana knjiga) 

Preglednica 4: Vrstni red branja/poslušanja besedil 

Za preverjanje hitrosti branja sem uporabila kontrolne listke oz. osebne izkaznice (Priloga 3), 
na katere so učenci zapisali svojo šifro in začetek branja posamezne knjige. Čas branja knjig 
sem razdelila na naslednje časovne intervale: 

 0–3 min.; 

 3–6 min.; 

 6–9 min.; 

 9–12 min.; 

 12–15 min.; 

 15 min. 

Ko so knjigo prebrali, so prišli po test bralnega razumevanja, jaz pa sem preverila, koliko 
časa so knjigo brali, in na ustrezno mesto prilepila barvno oznako časovnega intervala 
branja. 
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Interaktivni e-knjigi sem izbrala na podlagi priporočil (spletne strani: 
https://www.kirkusreviews.com/, https://www.theiphonemom.com/, http://www.kids-
bookreview.com/ in http://digital-storytime.com/), testa berljivosti, ki sem ga izvedla na 
spletni strani https://www.webpagefx.com/tools/read-able/, ter vprašalnika za evalvacijo e-
knjig/e-slikanic avtoric Korat in Shamir (2006), opisanega v teoretičnem delu. V nadaljevanju 
sta predstavljena testa berljivosti, izpolnjena sta vprašalnika za evalvacijo e-knjig, 
interaktivni e-knjigi pa sem prav tako ocenila po štirih kriterijih, povzetih po Schugar idr. 
(2013), opisanih v zadnjem poglavju teoretičnega dela. 

Tiskana/elektronska knjiga Slice of Bread Goes To the Beach (Glenn Melenhorst) 

 

Slika 5: Knjiga Slice of Bread Goes To the Beach v tiskani (levo) in elektronski (desno) 
različici 

Test berljivosti 

Besedilo ima povprečno raven 4. razreda – učenci, stari 9–10 let, bi morali besedilo brez 
večjih težav razumeti (angleščina je prvi jezik). 
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Število stavkov 52 

Število besed 380 

Število zahtevnih besed 20 

Odstotek zahtevnih besed 5,26 % 

Povprečno število besed v stavku 7,31 

Povprečno število zlogov na besedo 1,27 

Preglednica 5: Test berljivosti knjige Slice of Bread Goes To the Beach 
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Vprašalnik za ocenjevanje primernosti e-knjig 

Kriteriji za evalvacijo e-knjig/e-slikanic 

Komponenta 
e-knjige 

Vprašanje 
Odgovor: 
DA/NE 

Starosti 
primerna 

1) Primerna struktura zgodbe? DA 

2) Primeren pisni register?* DA 

3) Ustrezna velikost pisave? DA 

4) Primeren delež besedila na vsakem zaslonu? DA 

5) Poudarjeno pisno besedilo? DA 

Nadzor otroka 

6) Možnost izbire posameznega načina (beri; beri in 
predvajaj; predvajaj)? 

DA 

7) Različne možnosti za branje?  

a) Gumbi »naprej« in »nazaj« DA* 

b) Prekinitve DA 

c) Ponovni začetek DA 

d) Branje odlomkov DA 

e) Zaslon »pregleda« DA* 

8) Možnost slovarja?* NE 

9) Možnost tiskanja? NE 

10)  Možnosti aktiviranja ilustracij? DA 

Jasna 
navodila 

11)  Ali so navodila v e-knjigi:  

a) enostavna in natančna,* DA 

b) podana skupaj s slikami, NE 

c) podana verbalno?* NE 

Samostojnost 
12)  Ali e-knjiga omogoča otrokom, da obvladajo 

program/aplikacijo brez ali z minimalno pomočjo? 
DA 

Usmerjenost k 
procesu 

13)  Ali delo z e-knjigo spodbuja občutek odkritja? DA 

14)  Ali se interaktivni elementi ujemajo z vsebino 
zgodbe?* 

DA 

15)  Ali e-knjiga vsebuje ločen način za igranje iger? NE 

Tehnične 
lastnosti 

16)  Enostavna namestitev? DA 

17)  Preprosto upravljanje? DA 

18)  Ali vključuje:  

a) zvočne učinke, DA 

b) glasbo, NE 

c) animacije, DA 

d) igre,** NE 

e) vroče točke?** DA 

* 7a) Interaktivna e-knjiga ne vključuje gumbov »naprej« in »nazaj«, temveč do naslednje 
strani dostopamo s potegom od desne proti levi, do prejšnje strani pa s potegom od leve 
proti desni (kot pri listanju tiskane knjige). 
* 7e) Na sredini spodnjega roba se skozi celotno branje nahaja majhna ikona toasta (Slice 
of Bread); ko se bralec ikone dotakne, se mu prikažejo vse strani v e-knjigi – klik na 
določeno stran ga privede prav tja (Slika 6). 

Preglednica 6: Vprašalnik za evalvacijo interaktivne e-knjige Slice of Bread Goes To the 
Beach 



 

52 

 

Slika 6: Kazalo interaktivne e-knjige SOB 

Interaktivna e-knjiga, ocenjena po štirih kriterijih 

Naslov 
knjige 

Besedišče in 
strategija 
sklepanja 

Razmerje med 
pozitivnimi in 

motečimi 
interakcijami 

Čas, potreben 
za interakcijo 

Pogostost in 
postavitev interakcij 

Slice of 
Bread 
Goes To 
the 
Beach 

Odlična podpora 
besedišča skozi 
celotno knjigo. 
Primer: ko bralec 
klikne na predmet, 
ki ga je Slice of 
Bread našel, se 
pojavi pisana 
inačica (npr. pero, 
angl. feather). 
Pripovedovalec 
izgovori vsako 
posamezno 
besedo, ko nanjo 
kliknemo. Slice of 
Bread najprej 
posuši svojo 
zadnjo in nato 
svojo sprednjo  

Interakcije so 
izjemno 
premišljene in 
smiselno vpeljane v 
e-knjigo. 
Negativnih 
interakcij skorajda 
ni moč zaznati.  

Premišljenost 
interakcij se 
kaže tudi v 
dejstvu, da se 
bralec ne zamudi 
preveč na 
posamezni 
strani, kar 
omogoča, da 
tekoče bere oz. 
spremlja zgodbo 
in jo zaradi 
majhnega števila 
nesmiselnih 
prekinitev tudi 
bolje razume. 

Vsaka stran vključuje 
smiselno število 
interakcij (od 1 do 
približno 5). Bralec 
do njih dostopa z 
dotikom oz. 
tapkanjem. 
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(nadaljevanje Preglednice 7) 

Naslov 
knjige 

Besedišče in 
strategija 
sklepanja 

Razmerje med 
pozitivnimi in 
motečimi 
interakcijami 

Čas, potreben 
za interakcijo 

Pogostost in 
postavitev interakcij 

Slice of 
Bread 
Goes To 
the 
Beach 

stran. Slice of 
Bread se zmoči, 
posledično je 
premočen (angl. 
soggy); ko 
kliknemo nanj, z 
njega začne 
kapljati voda. 

   

Preglednica 7: Interaktivna e-knjiga Slice of Bread Goes To the Beach, ocenjena po štirih 
kriterijih 

Tiskana/elektronska knjiga The Artifacts (Slap Happy Larry) 

 

Slika 7: Knjiga The Artifacts v tiskani (levo) in elektronski (desno) različici 
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Test berljivosti 

Besedilo ima povprečno raven 7. razreda – učenci, stari 12–13 let, bi morali besedilo brez 
večjih težav razumeti (angleščina je prvi jezik). 

IN
D

E
K

S
I 

B
E

R
L

J
IV

O
S

T
I Flesch Kincaid enostavnost branja 75,3 

Flesch Kincaid raven razreda 4,7 

Gunning Fog ocena 7,4 

SMOG indeks 5,6 

Coleman Liau indeks 11,3 

Avtomatizirani indeks berljivosti 4,2 

S
T

A
T

IS
T

IK
A

 

B
E

S
E

D
IL

A
 

Število stavkov 44 

Število besed 342 

Število zahtevnih besed 37 

Odstotek zahtevnih besed 10,82 % 

Povprečno število besed v stavku 7,77 

Povprečno število zlogov na besedo 1,46 

Preglednica 8: Test berljivosti knjige The Artifacts 

Vprašalnik za ocenjevanje primernosti e-knjig 

Kriteriji za evalvacijo e-knjig/e-slikanic 

Komponenta 
e-knjige 

Vprašanje 
Odgovor: 
DA/NE 

Starosti 
primerna 

1) Primerna struktura zgodbe? DA 

2) Primeren pisni register?* DA 

3) Ustrezna velikost pisave? DA 

4) Primeren delež besedila na vsakem zaslonu? DA 

5) Poudarjeno pisno besedilo? NE 

Nadzor otroka 

6) Možnost izbire posameznega načina (beri; beri in 
predvajaj; predvajaj)? 

DA 

7) Različne možnosti za branje?  

a) Gumbi »naprej« in »nazaj« DA 

b) Prekinitve DA 

c) Ponovni začetek DA 

d) Branje odlomkov DA 

e) Zaslon »pregleda« DA 

8) Možnost slovarja?* NE 

9) Možnost tiskanja? NE 

10)  Možnosti aktiviranja ilustracij? DA 

Jasna 
navodila 

11)  Ali so navodila v e-knjigi:  

a) enostavna in natančna,* DA 

b) podana skupaj s slikami, NE 

c) podana verbalno?* NE 

Samostojnost 
12)  Ali e-knjiga omogoča otrokom, da obvladajo 

program/aplikacijo brez ali z minimalno pomočjo? 
DA 

Usmerjenost k 
procesu 

13)  Ali delo z e-knjigo spodbuja občutek odkritja? DA 

14)  Ali se interaktivni elementi ujemajo z vsebino 
zgodbe?* 

DA 

15)  Ali e-knjiga vsebuje ločen način za igranje iger? NE 
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(nadaljevanje Preglednice 9) 

Kriteriji za evalvacijo e-knjig/e-slikanic 

Komponenta 
e-knjige 

Vprašanje 
Odgovor: 
DA/NE 

Tehnične 
lastnosti 

16)  Enostavna namestitev? DA 

17)  Preprosto upravljanje? DA 

18)  Ali vključuje:  

f) zvočne učinke, DA 

g) glasbo, DA 

h) animacije, DA 

i) igre,** DA 

j) vroče točke?** DA 
 

Preglednica 9: Vprašalnik za evalvacijo interaktivne e-knjige The Artifacts 

 

Slika 8: Kazalo interaktivne e-knjige TA – 1. del 
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Slika 9: Kazalo interaktivne e-knjige TA – 2. del 

Interaktivna e-knjiga, ocenjena po štirih kriterijih 

Naslov 
knjige 

Besedišče in 
strategija 
sklepanja 

Razmerje med 
pozitivnimi in 
motečimi 
interakcijami 

Čas, potreben 
za interakcijo 

Pogostost in 
postavitev interakcij 

The 
Artifacts 

Odlična podpora 
besedišča v 
celotni 
interaktivni e-
knjigi. Primer: 
besede 
»bagatelles, 
baubles, 
geegaws …« 
opisujejo vse 
elemente, ki jih 
Asaf zbira. 

Večina interaktivnih 
funkcij podpira ali 
razširi bralno 
razumevanje. 
Primer: 
pripovedovalec 
opisuje, da je Asaf 
razvil odličen 
spomin za besede, 
datume in številke; 
ko bralec klikne na 
glavo/možgane 
Asafa, se na zaslonu 
pojavi vrsta 
zgodovinskih 
dejstev (npr. 1941: 
Pearl Harbor) in 
zapletenih besed 
(npr. equinox) v 
različnih barvah in 
nato počasi zbledijo 
z zaslona. 

Bralci lahko 
preživijo veliko 
časa z obilico 
razpoložljivih 
interakcij. 

Veliko interakcij v 
besedilu na vsaki 
strani. Nekatere strani 
vključujejo več kot 20 
različnih interakcij (npr. 
prikaz stvari, ki jih Asaf 
zbira; prikaz 
zgodovinskih dejstev in 
besed, ki si jih je Asaf 
zapomnil; besede oz. 
čustva, ki jih Asaf 
doživlja v svoji novi 
sobi, itn.). 

Preglednica 10: Interaktivna e-knjiga The Artifacts, ocenjena po štirih kriterijih 
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3.2.2.3 Test bralnega razumevanja 

Pri preverjanju bralnega razumevanja sem uporabila testa bralnega razumevanja za obe 
prebrani knjigi (Prilogi 5 in 6), ki sestojita iz 10 vprašanj – 9 vprašanj je bilo izbirnega tipa, 
in sicer s tremi možnostmi (izmed treh možnosti so morali učenci izbrati pravilno in jo 
obkrožiti), vprašanje, ali jim je bilo pri e-knjigi še kaj všeč oz. jih je zmotilo, pa je bilo odprtega 
tipa. Pri reševanju so si lahko vseskozi pomagali s prebranim besedilom (tiskano knjigo oz. 
z e-bralnikom – iPadom). 

3.2.2.4 Vprašalnik po branju 

Po oddanih testih bralnega razumevanja so učenci rešili še kratek vprašalnik, ki sem ga za 
potrebe magistrskega dela sestavila avtorica tega dela (Prilogi 7 in 8). Vprašalnik se 
razlikuje glede na način branja e-knjige (s ali brez pripovedovanja), in sicer le v enem (9.) 
vprašanju, in je razdeljen na dva dela. Prvi del sestoji iz vprašanj o: 

 spolu in starosti (dve vprašanji), 

 formatu knjige, ki jim je bila najbolj všeč (tiskani, elektronski ali oba formata enako) 
(eno vprašanje). 

Drugi del sestoji iz 15 trditev o elektronskih knjigah (tristopenjski odgovori – drži, se ne 
morem odločiti, ne drži – pobarvajo, kar velja zanj/-o) ter eno vprašanje odprtega tipa. 
Trditve/vprašanja so preverjala:  

 odnos do branja animiranih e-knjig in motivacijo za nadaljnje branje animiranih e-
knjig v angleščini (7 vprašanj), 

 lastnosti tiskanih in e-knjig v angleščini, ki so jih najbolj motivirale in jim vzbudile 
največ zanimanja, ter tiste, ki so jih najbolj zmotile oz. odvrnile od branja (9 vprašanj). 

Parametri vprašalnika o interaktivnih e-knjigah so torej preverjali: 

1. parameter: motivacijski dejavniki za nadaljnje branje interaktivnih e-knjig; 
2. parameter: odnos do/užitek pri branju e-knjig; 
3. parameter: lastnosti e-knjig (+ in –). 

Parametri za posamezno vprašanje v vprašalniku so opredeljeni v Prilogi 9. 

3.2.3 Opis postopka zbiranja podatkov 

Pred zbiranjem podatkov sem kontaktirala ravnatelje in učitelje 6. razredov osnovnih šol, 
zajetih v raziskavi. Seznanila sem jih s podrobnostmi raziskave, jim poslala časovni okvir 
raziskave (Priloga 4) in se po njihovem soglasju dogovorila za datum zbiranja podatkov. 

Pilotna raziskava je bila izvedena v koncu meseca maja 2016 v slovenski osnovni šoli, kjer 
sem testirala 22 učencev 6. razreda z umestitvenim testom, branjem tiskanih in 
branjem/poslušanjem elektronskih knjig, reševanjem testov bralnega razumevanja in z 
vprašalnikom. Po pilotni raziskavi sem glede na rezultate vnesla ustrezne spremembe 
umestitvenemu testu, vprašalniku in sami organizaciji pri branju e-knjig na iPadih. 

Glavno raziskavo sem izvedla med 1. in 8. junijem 2016. Podatke sem zbrala v času rednega 
pouka. Testiranje je za vse učence potekalo pod enakimi pogoji, objektivnost vrednotenja 
testov pa so zagotavljale vnaprej pripravljene rešitve. 

3.2.4 Opis postopka obdelave podatkov 

Podatke, zbrane z umestitvenim testom, testi bralnega razumevanja in vprašalnikom, sem 
obdelala z orodjem IBM SPSS Statistics 22.0. Pri raziskovanju me je zanimala povezanost 
med spremenljivkami, zato sem glede na merske lestvice vprašanj izbrala ustrezen test za 
merjenje povezanosti. V vseh raziskovalnih vprašanjih je bila uporabljena spremenljivka št. 
točk pri testu bralnega razumevanja (prve ali druge knjige), zato sem še pred izbiro 
ustreznega testa za merjenje povezanosti testirala normalnost porazdelitve podatkov. 
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Postavko o normalnosti porazdelitve sem s Kolmogorov-Smirnovim testom preverila le za 
spremenljivki št. doseženih točk pri obeh testih bralnega razumevanja, saj sta edini na 
razmernostni lestvici. Ker sta vrednosti statistične značilnosti pod 0,05, je bila postavka o 
normalnosti kršena (p < 0,05), zato sem v nadaljevanju, kjer sta bili vključeni omenjeni 
spremenljivki, povezanost merila z neparametričnimi testi.  

  
Kolmogorov-Smirnov test 

Statistika df p 

Število točk pri testu bralnega razumevanja SOB ,115 203 ,000 

Število točk pri testu bralnega razumevanja TA ,125 203 ,000 
 

Preglednica 11: Normalnost porazdelitve za spremenljivko št. doseženih točk pri testih 
bralnega razumevanja SOB in TA 

V analizo so vključeni štirje različni testi: 

 Kruskal-Wallis H test (neparametrični test za tri skupine); 

 Mann-Whitney (neparametrični test za dve skupini); 

 x² (uporabimo ga, ko je vsaj ena spremenljivka nominalnega tipa – format knjige); 

 Spearmanov koeficient korelacije rangov (povezanost med dvema spremenljivkama, 
ko je vsaj ena ordinalnega tipa). 

Pri vsakem raziskovalnem vprašanju so posebej opredeljeni uporabljeni testi za merjenje 
povezanosti. Zadnje vprašanje (odprtega tipa) pri vprašalniku sem analizirala kvalitativno.  

3.3 Rezultati in interpretacija 

V nadaljevanju magistrskega dela so predstavljeni rezultati raziskovalnih vprašanj. Zaradi 
velike količine podatkov in boljše preglednosti so rezultati obravnavani v več sklopih (po 
raziskovalnih vprašanjih). V prvem sklopu je predstavljena (1) povezanost med dosežki pri 
bralnem razumevanju in različnim medijem posredovanja besedila (tiskana/interaktivna 
elektronska knjiga) v angleščini, v drugem (2) povezanost med hitrostjo branja besedil in 
različnim medijem posredovanja besedila (tiskana/interaktivna elektronska knjiga) v 
angleščini, v tretjem (3) povezanost med dosežki pri bralnem razumevanju pri posredovanju 
besedila z interaktivno e-knjigo in odnosom/užitkom pri branju v angleščini, v četrtem (4) 
povezanost med dosežki pri bralnem razumevanju pri posredovanju besedila z interaktivno 
e-knjigo in motivacijo za nadaljnje branje v angleščini ter v zadnjem, petem sklopu (5) 
lastnosti interaktivnih e-knjig, ki učence najbolj pritegnejo oziroma motijo. 

Zaradi lažje preglednosti sem določene nazive/naslove skrajšala: 

 UT = umestitveni test, 

 BR = bralno razumevanje, 

 SOB = Slice of Bread Goes To the Beach, 

 TA = The Artifacts. 

Kot že omenjeno, sem rezultate obravnavala znotraj treh skupin glede na dosežene točke 
pri umestitvenem testu in za vsako knjigo posebej. Na koncu vsakega sklopa sledi kratek 
povzetek rezultatov: 

 skupina I (0–55 % pri umestitvenem testu), 

 skupina II (56–80 % pri umestitvenem testu), 

 skupina III (81–100 % pri umestitvenem testu). 

Graf 3 prikazuje št. učencev glede na število doseženih točk na umestitvenem testu. 
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Graf 3: Število učencev glede na število doseženih točk na umestitvenem testu 

3.3.1 Povezanost med dosežki pri nalogah bralnega razumevanja in različnim 
medijem posredovanja besedila (tiskana/interaktivna elektronska knjiga) v 
angleščini 

Prvo raziskovalno vprašanje raziskuje, ali obstajajo statistično pomembne razlike pri 
bralnem razumevanju v angleščini, in sicer med tistimi slovenskimi šestošolci, ki so besedilo 
brali v tiskani obliki, in med tistimi, ki so besedilo brali z interaktivno e-knjigo. Uporabljen 
test: Kruskal-Wallis H test. 

Znotraj prvega raziskovalnega vprašanja sem postavila dodatno vprašanje: Ali obstajajo 
statistično pomembne razlike pri bralnem razumevanju v angleščini, in sicer med tistimi 
slovenskimi šestošolci, ki so interaktivno e-knjigo brali s pripovedovanjem, in tistimi, ki so 
interaktivno e-knjigo brali brez pripovedovanja? Uporabljen test: Mann-Whitney. 

V Preglednici 12 je predstavljeno povprečno št. doseženih točk pri obeh testih bralnega 
razumevanja za skupini A in B glede na tri skupine, ki sem jih oblikovala na podlagi 
doseženih točk pri umestitvenem testu. Pri učencih, ki so brali e-knjigo SOB, so v I. in III. 
skupini rahlo višje povprečje dosegli učenci, ki so brali e-knjigo (4,34 : 4,32 in 6,89 : 6,88), 
v II. skupini pa so višje povprečje dosegli učenci, ki so brali tiskano knjigo (6,39 : 6,10). Pri 
knjigi TA so višje št. točk v vseh treh skupinah dosegli učenci, ki so brali e-knjigo (4,19 : 4,00; 
6,00 : 5,83 in 7,47 : 7,32). V skupnem povprečju so pri knjigi SOB višje povprečje dosegli 
učenci, ki so brali tiskano knjigo (5,92 : 5,78), pri knjigi TA pa učenci, ki so brali e-knjigo 
(5,94 : 5,75). Pri vseh testih bralnega razumevanja so povprečno najmanjše št. točk dosegli 
učenci I. skupine, najvišje pa učenci III. skupine, zato lahko sklepamo, da so učenci z boljšim 
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predznanjem angleške slovnice in besedišča (višjim št. točk na umestitvenem testu) 
dosegali višje št. točk na testih bralnega razumevanja. 

 Skupina A ali B 

Razdelitev po št. točk UT 

Skupina 
I (0–55 
%) 

Skupina 
II (56–
80 %) 

Skupina 
III (81–
100 %) 

Skupaj 

SOB 

Skupina A 
tiskana 

Povprečje 4,32 6,39 6,88 5,92 

N 31 36 34 101 

Skupina B 
elektronska 

Povprečje 4,34 6,10 6,89 5,78 

N 35 30 37 102 

TA 

Skupina A 
elektronska 

Povprečje 4,19 6,00 7,47 5,94 

N 31 36 34 101 

Skupina B 
tiskana 

Povprečje 4,00 5,83 7,32 5,75 

N 35 30 37 102 

Preglednica 12: Povprečno št. doseženih točk pri obeh testih BR 

Podrobnejši preglednici po št. doseženih točk pri testih bralnega razumevanja se nahajata 
v Prilogah 10 in 11. 

3.3.1.1 Slice of Bread Goes To the Beach 

Skupina I (0–55 %) 

Najprej bomo pogledali število točk pri testu bralnega razumevanja za skupino, ki je na 
umestitvenem testu dosegla do 55 % vseh točk. Iz Preglednice 13 razberemo, da so učenci, 
ki so brali e-knjigo s pripovedovanjem (B1), dosegli največ točk pri testu bralnega 
razumevanja, sledijo učenci, ki so brali tiskano knjigo (A1 + A2), najmanj točk pri testu 
bralnega razumevanja pa so dosegli učenci, ki so brali e-knjigo brez pripovedovanja (B2). V 
nadaljevanju bomo preverili, ali glede na skupine učencev obstajajo statistično pomembne 
razlike v številu točk pri testu bralnega razumevanja. 

Skupina N 
Povprečni 
rang 

Število točk pri testu 
bralnega razumevanja 
SOB. 

A1 + A2 31 33,60 

B1 17 37,59 

B2 18 29,47 

Skupaj 66   

Preglednica 13: Razdelitev po št. točk pri testu BR za knjigo SOB (I. skupina) 

Glede na vrednost statistične značilnosti, ki je večja od 0,05 in znaša 0,448, lahko rečemo, 
da glede na proučevane skupine ni statistično pomembnih razlik v številu doseženih točk 

pri testu bralnega razumevanja (x² = 1,606, g = 2,  = 0,448). V nadaljevanju bomo preverili 
razlike v številu točk pri testu bralnega razumevanja glede na način branja e-knjige (s ali 
brez pripovedovanja). 

 Število točk pri testu bralnega razumevanja SOB 

Kruskal-Wallis H test 1,606 

df 2 

p ,448 

Preglednica 14: Kruskal-Wallis H test za št. točk pri testu BR za knjigo SOB (I. skupina) 

Iz Preglednice 15 razberemo, da so učenci, ki so e-knjigo brali s pripovedovanjem (B1), 
dosegli več točk na testu bralnega razumevanja kot učenci, ki so e-knjigo brali brez 
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pripovedovanja (B2). V nadaljevanju bomo preverili, ali med skupinama učencev obstajajo 
statistično pomembne razlike v številu točk pri testu bralnega razumevanja. 

Skupina N 
Povprečje 
rangov 

Vsota 
rangov 

Število točk pri testu 
bralnega 
razumevanja SOB 

B1 17 20,32 345,50 

B2 18 15,81 284,50 

Skupaj 35     

Preglednica 15: Razdelitev po št. točk pri testu BR za e-knjigo SOB (I. skupina) 

Glede na vrednost statistične značilnosti, ki je večja od 0,05 in znaša 0,184, lahko rečemo, 
da med skupinama ni statistično pomembnih razlik v številu doseženih točk pri testu 

bralnega razumevanja (U = 113,5,  = 0,184). 

  Število točk pri testu bralnega razumevanja SOB 

Mann-Whitney U-test 113,500 

Z -1,328 

p (2-stranski) ,184 

Preglednica 16: Mann-Whitney test za št. točk pri testu BR za e-knjigo SOB (I. skupina) 

Skupina II (56–80 %) 

Sledi število točk pri testu bralnega razumevanja za skupino, ki je na umestitvenem testu 
dosegla 56–80 % vseh točk. Iz Preglednice 17 razberemo, da so učenci, ki so brali e-knjigo 
brez pripovedovanja (B2), dosegli največ točk pri testu bralnega razumevanja, tik za njimi 
so učenci, ki so brali tiskano knjigo (A1 + A2), najmanj točk pri testu bralnega razumevanja 
pa so dosegli učenci, ki so brali e-knjigo s pripovedovanjem (B1). V nadaljevanju bomo 
preverili, ali glede na skupine učencev obstajajo statistično pomembne razlike v številu točk 
pri testu bralnega razumevanja. 

Skupina N 
Povprečni 
rang 

Število točk pri testu 
bralnega razumevanja 
SOB 

A1 + A2 36 34,49 

B1 13 28,77 

B2 17 35,03 

Skupaj 66   

Preglednica 17: Razdelitev po št. točk pri testu BR za knjigo SOB (II. skupina) 

Glede na vrednost statistične značilnosti, ki je večja od 0,05 in znaša 0,601, lahko rečemo, 
da glede na proučevane skupine ni statistično pomembnih razlik v številu doseženih točk 

pri testu bralnega razumevanja (x² = 1,017, g = 2,  = 0,601). V nadaljevanju bomo preverili 
razlike v številu točk pri testu bralnega razumevanja glede na način branja e-knjige (s ali 
brez pripovedovanja). 

  Število točk pri testu bralnega razumevanja SOB 

Kruskal-Wallis H test 1,017 

df 2 

p ,601 

Preglednica 18: Kruskal-Wallis H test za št. točk pri testu BR za knjigo SOB (II. skupina) 

Iz Preglednice 19 razberemo, da so učenci, ki so e-knjigo brali brez pripovedovanja (B2), 
dosegli več točk na testu bralnega razumevanja kot učenci, ki so e-knjigo brali s 
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pripovedovanjem (B1). V nadaljevanju bomo preverili, ali med skupinama učencev obstajajo 
statistično pomembne razlike v številu točk pri testu bralnega razumevanja. 

Skupina N 
Povprečni 
rang 

Vsota 
rangov 

Število točk pri testu 
bralnega 
razumevanja SOB 

B1 13 13,92 181,00 

B2 17 16,71 284,00 

Skupaj 30     

Preglednica 19: Razdelitev po št. točk pri testu BR za e-knjigo SOB (II. skupina) 

Glede na vrednost statistične značilnosti, ki je večja od 0,05 in znaša 0,385, lahko rečemo, 
da med skupinama ni statistično pomembnih razlik v številu doseženih točk pri testu 

bralnega razumevanja (U = 90,  = 0,385). 

  Število točk pri testu bralnega razumevanja SOB 

Mann-Whitney U-test 90,000 

Z -,868 

p (2-stranski) ,385 

Preglednica 20: Mann-Whitney test za št. točk pri testu BR za e-knjigo SOB (II. skupina) 

Skupina III (81–100 %) 

Nazadnje bomo pogledali število točk pri testu bralnega razumevanja za skupino, ki je na 
umestitvenem testu dosegla največji odstotek vseh točk, in sicer 81–100 %. Iz 
Preglednice 21 razberemo, da so učenci, ki so brali e-knjigo brez pripovedovanja (B2), 
dosegli največ točk pri testu bralnega razumevanja, tik za njimi so učenci, ki so brali tiskano 
knjigo (A1 + A2), najmanj točk pri testu bralnega razumevanja pa so dosegli učenci, ki so 
brali e-knjigo s pripovedovanjem (B1). V nadaljevanju bomo preverili, ali glede na skupine 
učencev obstajajo statistično pomembne razlike v številu točk pri testu bralnega 
razumevanja. 

Skupina N 
Povprečni 
rang 

Število točk pri testu 
bralnega razumevanja 
SOB 

A1 + A2 34 35,90 

B1 21 35,31 

B2 16 37,13 

Skupaj 71   

Preglednica 21: Razdelitev po št. točk pri testu BR za knjigo SOB (III. skupina) 

Glede na vrednost statistične značilnosti, ki je večja od 0,05 in znaša 0,964, lahko rečemo, 
da glede na proučevane skupine ni statistično pomembnih razlik v številu doseženih točk 

pri testu bralnega razumevanja (x² = 0,074, g = 2,  = 0,964). V nadaljevanju bomo preverili 
razlike v številu točk pri testu bralnega razumevanja glede na način branja e-knjige (s ali 
brez pripovedovanja). 

  Število točk pri testu bralnega razumevanja SOB 

Kruskal-Wallis H test ,074 

df 2 

p ,964 

Preglednica 22: Kruskal-Wallis H test za št. točk pri testu BR za knjigo SOB (III. skupina) 

Iz Preglednice 23 razberemo, da so učenci, ki so e-knjigo brali brez pripovedovanja (B2), 
dosegli več točk na testu bralnega razumevanja kot učenci, ki so e-knjigo brali s 
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pripovedovanjem (B1). V nadaljevanju bomo preverili, ali med skupinama učencev obstajajo 
statistično pomembne razlike v številu točk pri testu bralnega razumevanja. 

Skupina N 
Povprečni 
rang 

Vsota 
rangov 

Število točk pri testu 
bralnega 
razumevanja SOB 

B1 21 18,52 389,00 

B2 16 19,63 314,00 

Skupaj 37     

Preglednica 23: Razdelitev po št. točk pri testu BR za e-knjigo SOB (III. skupina) 

Glede na vrednost statistične značilnosti, ki je večja od 0,05 in znaša 0,755, lahko rečemo, 
da glede na proučevane skupine ni statistično pomembnih razlik v številu doseženih točk 

pri testu bralnega razumevanja (U = 158,  = 0,755). 

  Število točk pri testu bralnega razumevanja SOB 

Mann-Whitney U-test 158,000 

Z -,313 

p (2-stranski) ,755 

Preglednica 24: Mann-Whitney test za št. točk pri testu BR za e-knjigo SOB (III. skupina) 

3.3.1.2 The Artifacts 

Skupina I (0–55 %) 

Najprej bomo pogledali število točk pri testu bralnega razumevanja za skupino, ki je na 
umestitvenem testu dosegla do 55 % vseh točk. Iz Preglednice 25 razberemo, da so učenci, 
ki so brali e-knjigo brez pripovedovanja (A2), dosegli največ točk pri testu bralnega 
razumevanja, sledijo učenci, ki so brali tiskano knjigo (B1 + B2), najmanj točk pri testu 
bralnega razumevanja pa so dosegli učenci, ki so brali e-knjigo s pripovedovanjem (A1). V 
nadaljevanju bomo preverili, ali glede na skupine učencev obstajajo statistično pomembne 
razlike v številu točk pri testu bralnega razumevanja. 

Skupina N Povprečni rang 

Število točk pri testu bralnega razumevanja TA 

A1 19 32,00 

A2 12 38,00 

B1 + B2 35 32,77 

Skupaj 66   

Preglednica 25: Razdelitev po št. točk pri testu BR za knjigo TA (I. skupina) 

Glede na vrednost statistične značilnosti, ki je večja od 0,05 in znaša 0,653, lahko rečemo, 
da glede na proučevane skupine ni statistično pomembnih razlik v številu doseženih točk 

pri testu bralnega razumevanja (x² = 0,853, g = 2,  = 0,653). V nadaljevanju bomo preverili 
razlike v številu točk pri testu bralnega razumevanja glede na način branja e-knjige (s ali 
brez pripovedovanja). 

  Število točk pri testu bralnega razumevanja TA 

Kruskal-Wallis H test ,853 

df 2 

p ,653 

Preglednica 26: Kruskal-Wallis H test za št. točk pri testu BR za knjigo TA (I. skupina) 

Iz Preglednice 27 razberemo, da so učenci, ki so e-knjigo brali brez pripovedovanja (A2), 
dosegli več točk na testu bralnega razumevanja kot učenci, ki so e-knjigo brali s 
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pripovedovanjem (A1). V nadaljevanju bomo preverili, ali med skupinama učencev obstajajo 
statistično pomembne razlike v številu točk pri testu bralnega razumevanja. 

Skupina N 
Povprečni 
rang 

Vsota 
rangov 

Število točk pri testu bralnega razumevanja 
TA 

A1 19 14,97 284,50 

A2 12 17,63 211,50 

Skupaj 31     

Preglednica 27: Razdelitev po št. točk pri testu BR za e-knjigo TA (I. skupina) 

Glede na vrednost statistične značilnosti, ki je večja od 0,05 in znaša 0,424, lahko rečemo, 
da glede na proučevane skupine ni statistično pomembnih razlik v številu doseženih točk 

pri testu bralnega razumevanja (U = 94,5,  = 0,424). 

  Število točk pri testu bralnega razumevanja TA 

Mann-Whitney U-test 94,500 

Z -,799 

p (2-stranski) ,424 

Preglednica 28: Mann-Whitney test za št. točk pri testu BR za e-knjigo TA (I. skupina) 

Skupina II (56–80 %) 

Sledi število točk pri testu bralnega razumevanja za skupino, ki je na umestitvenem testu 
dosegla 56–80 % vseh točk. Iz Preglednice 29 razberemo, da so učenci, ki so brali e-knjigo 
s pripovedovanjem (A1), dosegli največ točk pri testu bralnega razumevanja, tik za njimi so 
učenci, ki so brali e-knjigo brez pripovedovanja (A2), najmanj točk pri testu bralnega 
razumevanja pa so dosegli učenci, ki so brali tiskano knjigo (B1 + B2). V nadaljevanju bomo 
preverili, ali glede na skupine učencev obstajajo statistično pomembne razlike v številu točk 
pri testu bralnega razumevanja. 

Skupina N Povprečni rang 

Število točk pri testu bralnega razumevanja TA 

A1 15 34,77 

A2 21 33,33 

B1 + B2 30 32,98 

Skupaj 66   

Preglednica 29: Razdelitev po št. točk pri testu bralnega razumevanja za knjigo TA 
(II. skupina) 

Glede na vrednost statistične značilnosti, ki je večja od 0,05 in znaša 0,956, lahko rečemo, 
da glede na proučevane skupine ni statistično pomembnih razlik v številu doseženih točk 

pri testu bralnega razumevanja (x² = 0,091, g = 2,  = 0,956). V nadaljevanju bomo preverili 
razlike v številu točk pri testu bralnega razumevanja glede na način branja e-knjige (s ali 
brez pripovedovanja). 

  Število točk pri testu bralnega razumevanja TA 

Kruskal-Wallis H test ,091 

df 2 

p ,956 

Preglednica 30: Kruskal-Wallis H test za št. točk pri testu BR za knjigo TA (II. skupina) 

Iz Preglednice 31 razberemo, da so učenci, ki so e-knjigo brali s pripovedovanjem (A1), 
dosegli več točk na testu bralnega razumevanja kot učenci, ki so e-knjigo brali brez 
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pripovedovanja (A2). V nadaljevanju bomo preverili, ali med skupinama učencev obstajajo 
statistično pomembne razlike v številu točk pri testu bralnega razumevanja. 

Skupina N 
Povprečni 
rang 

Vsota 
rangov 

Število točk pri testu bralnega razumevanja 
TA 

A1 15 19,07 286,00 

A2 21 18,10 380,00 

Skupaj 36     

Preglednica 31: Razdelitev št. točk pri testu BR za e-knjigo (II. skupina) 

Glede na vrednost statistične značilnosti, ki je večja od 0,05 in znaša 0,782, lahko rečemo, 
da glede na proučevane skupine ni statistično pomembnih razlik v številu doseženih točk 

pri testu bralnega razumevanja (U = 149,  = 0,782). 

  Število točk pri testu bralnega razumevanja TA 

Mann-Whitney U-test 149,000 

Z -,277 

p (2-stranski) ,782 

Preglednica 32: Mann-Whitney test za št. točk pri testu BR za e-knjigo TA (II. skupina) 

Skupina III (81–100 %) 

Nazadnje bomo pogledali število točk pri testu bralnega razumevanja za skupino, ki je na 
umestitvenem testu dosegla največji odstotek vseh točk, in sicer 81–100 %. Iz 
Preglednice 33 razberemo, da so učenci, ki so brali e-knjigo brez pripovedovanja (A2), 
dosegli največ točk pri testu bralnega razumevanja, tik za njimi so učenci, ki so brali e-knjigo 
s pripovedovanjem (A1), najmanj točk pri testu bralnega razumevanja pa so dosegli učenci, 
ki so brali tiskano knjigo (A1 + A2). V nadaljevanju bomo preverili, ali glede na skupine 
učencev obstajajo statistično pomembne razlike v številu točk pri testu bralnega 
razumevanja. 

Skupina N Povprečni rang 

Število točk pri testu bralnega razumevanja TA 

A1 17 36,88 

A2 17 37,79 

B1 + B2 37 34,77 

Skupaj 71   

Preglednica 33: Razdelitev po št. točk pri testu BR za knjigo TA (III. skupina) 

Glede na vrednost statistične značilnosti, ki je večja od 0,05 in znaša 0,861, lahko rečemo, 
da glede na proučevane skupine ni statistično pomembnih razlik v številu doseženih točk 

pri testu bralnega razumevanja (x² = 0,299 , g = 2,  = 0,861). V nadaljevanju bomo preverili 
razlike v številu točk pri testu bralnega razumevanja glede na način branja e-knjige (s ali 
brez pripovedovanja). 

  Število točk pri testu bralnega razumevanja TA 

Kruskal-Wallis H test ,299 

df 2 

p ,861 

Preglednica 34: Kruskal-Wallis H test za št. točk pri testu BR za knjigo TA (III. skupina) 

Iz Preglednice 35 razberemo, da so učenci, ki so e-knjigo brali brez pripovedovanja (A2), 
dosegli več točk na testu bralnega razumevanja kot učenci, ki so e-knjigo brali s 
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pripovedovanjem (A1). V nadaljevanju bomo preverili, ali med skupinama učencev obstajajo 
statistično pomembne razlike v številu točk pri testu bralnega razumevanja. 

Skupina N 
Povprečni 
rang 

Vsota 
rangov 

Število točk pri testu bralnega razumevanja 
TA 

A1 17 17,44 296,50 

A2 17 17,56 298,50 

Skupaj 34     

Preglednica 35: Razdelitev po št. točk pri testu BR za e-knjigo TA (III. skupina) 

Glede na vrednost statistične značilnosti, ki je večja od 0,05 in znaša 0,972, lahko rečemo, 
da glede na proučevane skupine ni statistično pomembnih razlik v številu doseženih točk 

pri testu bralnega razumevanja (U = 143,5,  = 0,972). 

  Število točk pri testu bralnega razumevanja TA 

Mann-Whitney U-test 143,500 

Z -,035 

p (2-stranski) ,972 

Preglednica 36: Mann-Whitney test za št. točk pri testu BR za e-knjigo TA (III. skupina) 

3.3.1.3 Povzetek rezultatov 1. sklopa 

Rezultati so pokazali, da med tistimi slovenskimi šestošolci, ki so besedilo brali v tiskani 
različici, in med tistimi, ki so besedilo brali z interaktivno e-knjigo, se v nobeni skupini (I., II. 
in III.) in pri nobeni knjigi (SOB in TA) ne pojavljajo statistično pomembne razlike 
(p > 0,05) glede št. doseženih točk pri testih bralnega razumevanja. Učenci, ki so brali 
tiskano različico knjige, torej niso dosegali višjih rezultatov pri testih bralnega razumevanja 
kot učenci, ki so brali interaktivno elektronsko različico knjige. 

Tudi med tistimi slovenskimi šestošolci, ki so interaktivno e-knjigo brali s pripovedovanjem, 
in tistimi, ki so interaktivno e-knjigo brali brez pripovedovanja, se v nobeni skupini (I., II. in 
III.) in pri nobeni knjigi (SOB in TA) ne pojavljajo statistično pomembne razlike (p > 0,05) 
glede št. doseženih točk pri testih bralnega razumevanja. Učenci, ki so brali interaktivno e-
knjigo s pripovedovanjem, niso dosegali višjih rezultatov pri testih bralnega razumevanja kot 
tisti, ki so brali interaktivno e-knjigo brez pripovedovanja. 

3.3.2 Povezanost med hitrostjo branja besedil in različnim medijem posredovanja 
besedila (tiskana/interaktivna elektronska knjiga) v angleščini 

Drugo raziskovalno vprašanje preverja, ali obstajajo statistično pomembne razlike pri hitrosti 
branja v angleščini, in sicer med tistimi slovenskimi šestošolci, ki so besedilo brali v tiskani 
obliki, in med tistimi, ki so besedilo brali z interaktivno e-knjigo. Uporabljen test: Kruskal-
Wallis H test. 

Znotraj drugega raziskovalnega vprašanja sem si zastavila še dodatno vprašanje: Ali 
obstajajo statistično pomembne razlike pri hitrosti branja v angleščini, in sicer med tistimi 
slovenskimi šestošolci, ki so interaktivno e-knjigo brali s pripovedovanjem, in tistimi, ki so 
interaktivno e-knjigo brali brez pripovedovanja? Uporabljen test: Mann-Whitney. 

3.3.2.1 Slice of Bread Goes To the Beach 

V Preglednici 37 je prikazana hitrost branja obeh formatov knjige SOB za vse tri skupine 
skupaj. Tiskano obliko je več kot tretjina vseh učencev prebrala v 3–6 minutah (41,6 %), 
več kot petina v 6–9 minutah (24,8 %), najhitreje (v 0–3 minutah) pa je knjigo prebralo 
17,8 % učencev. Več kot 15 minut sta tiskano knjigo brala le dva učenca (2 %). Elektronsko 
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obliko je več kot tretjina vseh učencev prebrala v 9–12 minutah (43,1 %), podobno kot pri 
tiskani različici več kot petina v 6–9 minutah (23,5 %), najhitreje (v 0–3 minutah) pa sta jo 
prebrala le dva učenca (2 %). Več kot 15 minut so e-knjigo brali trije učenci, torej le en 
učenec več kot pri tiskani različici (2,9 %). Iz rezultatov lahko sklepamo, da so učenci za 
branje e-knjige v povprečju porabili več časa (časovni interval z največ odstotki učencev = 
9–12 minut (43,1 %)) kot za branje tiskane različice (časovni interval z največ odstotki = 3–
6 minut (41,6 %)). 

  
Razdelitev po št. točk UT 

Skupina I 
(0–55 %) 

Skupina II 
(56–80 %) 

Skupina III 
(81–100 %) 

Skupaj 

S
k
u

p
in

a
 A

 a
li 

B
 

Skupina A – 
tiskana 
knjiga 

Hitrost 
branja 
knjige 
SOB 

0–3 
min. 

f 4 6 8 18 

% 12,9 % 16,7 % 23,5 % 17,8 % 

3–6 
min. 

f 13 13 16 42 

% 41,9 % 36,1 % 47,1 % 41,6 % 

6–9 
min. 

f 7 13 5 25 

% 22,6 % 36,1 % 14,7 % 24,8 % 

9–12 
min. 

f 5 1 2 8 

% 16,1 % 2,8 % 5,9 % 7,9 % 

12–15 
min. 

f 2 2 2 6 

% 6,5 % 5,6 % 5,9 % 5,9 % 

15 
min. 

f   1 1 2 

%   2,8 % 2,9 % 2,0 % 

Skupaj 
f 31 36 34 101 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Skupina B – 
e-knjiga 

Hitrost 
branja 
knjige 
SOB 

0–3 
min. 

f 1 1 0 2 

% 2,9 % 3,3 % 0,0 % 2,0 % 

3–6 
min. 

f 5 5 5 15 

% 14,3 % 16,7 % 13,5 % 14,7 % 

6–9 
min. 

f 9 7 8 24 

% 25,7 % 23,3 % 21,6 % 23,5 % 

9–12 
min. 

f 17 14 13 44 

% 48,6 % 46,7 % 35,1 % 43,1 % 

12–15 
min. 

f 3 2 9 14 

% 8,6 % 6,7 % 24,3 % 13,7 % 

15 
min. 

f   1 2 3 

%   3,3 % 5,4 % 2,9 % 

Skupaj 
f 35 30 37 102 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Preglednica 37: Hitrost branja knjige SOB (tiskana in e-knjiga) 

Skupina I (0–55 %) 

Najprej bomo preverili hitrost branja za skupino, ki je na umestitvenem testu dosegla do 
55 % vseh točk. Iz Preglednice 38 razberemo, da so učenci, ki so brali tiskano knjigo 
(A1 + A2), besedilo prebrali najhitreje, sledijo učenci, ki so brali e-knjigo s pripovedovanjem 
(B1), najpočasneje pa so besedilo prebrali učenci, ki so brali e-knjigo brez pripovedovanja 



 

68 

(B2). V nadaljevanju bomo preverili, ali glede na skupine učencev obstajajo statistično 
pomembne razlike v hitrosti branja besedil. 

 Skupina N Povprečni rang 

Hitrost branja knjige SOB 

A1 + A2 31 25,85 

B1 17 40,15 

B2 18 40,39 

Skupaj 66  

Preglednica 38: Razdelitev po hitrosti branja knjige SOB (I. skupina) 

Glede na vrednost statistične značilnosti, ki je manjša od 0,05 in znaša 0,007, lahko rečemo, 
da se glede na proučevane skupine pojavljajo statistično pomembne razlike v hitrosti 

branja besedil (x² = 9,995, g = 2,  = 0,007). Besedila hitreje preberejo učenci, ki berejo 
tiskano različico knjige (povprečni R = 28,85). V nadaljevanju bomo preverili razlike hitrosti 
branja glede na način branja e-knjige (s ali brez pripovedovanja). 

 Hitrost branja knjige SOB 

Kruskal-Wallis H test 9,995 

df 2 

p ,007 

Preglednica 39: Kruskal-Wallis H test za hitrost branja knjige SOB (I. skupina) 

Iz Preglednice 40 razberemo, da so učenci, ki so e-knjigo brali s pripovedovanjem (B1), 
besedilo prebrali hitreje kot učenci, ki so e-knjigo brali brez pripovedovanja (B2). V 
nadaljevanju bomo preverili, ali med skupinama učencev obstajajo statistično pomembne 
razlike v hitrosti branja e-knjige. 

 Skupina N 
Povprečni 
rang 

Vsota rangov 

Hitrost branja knjige SOB 

B1 17 17,82 303,00 

B2 18 18,17 327,00 

Skupaj 35   

Preglednica 40: Razdelitev po hitrosti branja e-knjige SOB (I. skupina) 

Glede na vrednost statistične značilnosti, ki je večja od 0,05 in znaša 0,915, lahko rečemo, 
da se med skupinama ne pojavljajo statistično pomembne razlike v hitrosti branja e-

knjige (U = 150,  = 0,915). 

 Hitrost branja knjige SOB 

Mann-Whitney U-test 150,000 

Z -,106 

p (2-stranski) ,915 

Preglednica 41: Mann-Whitney test za hitrost branja e-knjige SOB (I. skupina) 

Skupina II (56–80 %) 

Sledi hitrost branja za skupino, ki je na umestitvenem testu dosegla 56–80 % vseh točk. Iz 
Preglednice 42 razberemo, da so učenci, ki so brali tiskano knjigo (A1 + A2), besedilo 
prebrali najhitreje, sledijo učenci, ki so brali e-knjigo brez pripovedovanja (B2), najpočasneje 
pa so besedilo prebrali učenci, ki so brali e-knjigo s pripovedovanjem (B1). V nadaljevanju 
bomo preverili, ali glede na skupine učencev obstajajo statistično pomembne razlike v 
hitrosti branja besedil. 
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 Skupina N Povprečni rang 

Hitrost branja knjige SOB 

A1 + A2 36 26,21 

B1 13 48,46 

B2 17 37,50 

Skupaj 66  

Preglednica 42: Razdelitev po hitrosti branja knjige SOB (II. skupina) 

Glede na vrednost statistične značilnosti, ki je manjša od 0,05 in znaša 0,001, lahko rečemo, 
da se glede na proučevane skupine pojavljajo statistično pomembne razlike v hitrosti 

branja besedil (x² = 14,729, g = 2,  = 0,001). Besedila hitreje preberejo učenci, ki berejo 
tiskano različico knjige (povprečni R = 26,21). V nadaljevanju bomo preverili razlike hitrosti 
branja glede na način branja e-knjige (s ali brez pripovedovanja). 

 Hitrost branja knjige SOB 

Kruskal-Wallis H test 14,729 

df 2 

p ,001 

Preglednica 43: Kruskal-Wallis H test za hitrost branja knjige SOB (II. skupina) 

Iz Preglednice 44 razberemo, da so učenci, ki so e-knjigo brali brez pripovedovanja (B2), 
besedilo prebrali hitreje kot učenci, ki so e-knjigo brali s pripovedovanjem (B1). V 
nadaljevanju bomo preverili, ali med skupinama učencev obstajajo statistično pomembne 
razlike v hitrosti branja e-knjige. 

 Skupina N 
Povprečni 
rang 

Vsota rangov 

Hitrost branja knjige SOB 

B1 13 18,35 238,50 

B2 17 13,32 226,50 

Skupaj 30   

Preglednica 44: Razdelitev po hitrosti branja e-knjige SOB (II. skupina) 

Glede na vrednost statistične značilnosti, ki je večja od 0,05 in znaša 0,099, lahko rečemo, 
da se med skupinama ne pojavljajo statistično pomembne razlike v hitrosti branja e-

knjige (U = 73,5,  = 0,099). 

 Hitrost branja knjige SOB 

Mann-Whitney U-test 73,500 

Z -1,649 

p (2-stranski) ,099 

Preglednica 45: Mann-Whitney test za hitrost branja e-knjige SOB (II. skupina) 

Skupina III (81–100 %) 

Nazadnje bomo preverili hitrost branja skupine, ki je na umestitvenem testu dosegla največji 
odstotek vseh točk, in sicer 81–100 %. Iz Preglednice 46 razberemo, da so učenci, ki so 
brali tiskano knjigo (A1 + A2), besedilo prebrali najhitreje, sledijo učenci, ki so brali e-knjigo 
brez pripovedovanja (B2), najpočasneje pa so besedilo prebrali učenci, ki so brali e-knjigo 
s pripovedovanjem (B1). V nadaljevanju bomo preverili, ali glede na skupine učencev 
obstajajo statistično pomembne razlike v hitrosti branja besedil. 
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 Skupina N Povprečni rang 

Hitrost branja knjige SOB 

A1 + A2 34 24,00 

B1 21 47,76 

B2 16 46,06 

Skupaj 71  

Preglednica 46: Razdelitev po hitrosti branja knjige SOB (III. skupina) 

Glede na vrednost statistične značilnosti, ki je manjša od 0,05 in znaša 0,000, lahko rečemo, 
da se glede na proučevane skupine pojavljajo statistično pomembne razlike v hitrosti 

branja besedil (x² = 23,194, g = 2,  = 0,000). Besedila hitreje preberejo učenci, ki berejo 
tiskano različico knjige (povprečni R = 24,00). V nadaljevanju bomo preverili razlike hitrosti 
branja glede na način branja e-knjige (s ali brez pripovedovanja). 

 Hitrost branja knjige SOB 

Kruskal-Wallis H test 23,194 

df 2 

p ,000 

Preglednica 47: Kruskal-Wallis H test za hitrost branja knjige SOB (III. skupina) 

Iz Preglednice 48 razberemo, da so učenci, ki so e-knjigo brali brez pripovedovanja (B2), 
besedilo prebrali hitreje kot učenci, ki so e-knjigo brali s pripovedovanjem (B1). V 
nadaljevanju bomo preverili, ali med skupinama učencev obstajajo statistično pomembne 
razlike v hitrosti branja e-knjige. 

 Skupina N 
Povprečni 
rang 

Vsota rangov 

Hitrost branja knjige SOB 

B1 21 19,29 405,00 

B2 16 18,63 298,00 

Skupaj 37   

Preglednica 48: Razdelitev po hitrosti branja e-knjige SOB (III. skupina) 

Glede na vrednost statistične značilnosti, ki je večja od 0,05 in znaša 0,849, lahko rečemo, 
da se med skupinama ne pojavljajo statistično pomembne razlike v hitrosti branja e-

knjige (U = 162,  = 0,849). 

 Hitrost branja knjige SOB 

Mann-Whitney U-test 162,000 

Z -,191 

p (2-stranski) ,849 

Preglednica 49: Mann-Whitney test za hitrost branja e-knjige SOB (III. skupina) 

3.3.2.2 The Artifacts 

V Preglednici 50 je prikazana hitrost branja obeh formatov knjige TA za vse tri skupine. 
Tiskano obliko je malo manj kot tretjina vseh učencev prebrala v 3–6 minutah (32,4 %), le 
trije učenci manj so knjigo prebrali v 6–9 minutah (29,4 %), najhitreje (v 0–3 minutah) pa je 
knjigo prebralo 12,7 % učencev. Več kot 15 minut so tiskano knjigo brali le trije učenci 
(2,9 %). Elektronsko obliko je več kot tretjina učencev prebrala v 9–12 minutah (40,6 %), 
malo manj kot tretjina učencev pa je knjigo brala kar 12–15 minut (28,7 %). V najkrajšem 
možnem času je e-knjigo prebral le en učenec (1 %), najdlje, in sicer več kot 15 minut, pa 
so e-knjigo enako kot pri tiskani različici brali trije učenci (3 %). Iz rezultatov lahko sklepamo, 
da so učenci za branje e-knjige v povprečju porabili več časa (časovni interval z največ 
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odstotki učencev = 9–12 minut (40,6 %)) kot za branje tiskane različice (časovni interval z 
največ odstotki = 3–6 minut (32,4 %)). 

  Razdelitev po št. točk UT 

Skupina I 
(0–55 %) 

Skupina II 
(56–80 %) 

Skupina III 
(81–100 
%) 

Skupaj 

S
k
u

p
in

a
 A

 a
li 

B
 

Skupina 
A – e-
knjiga 

Hitrost 
branja 
knjige 
TA 

0–3 min. f 0 1 0 1 

% 0,0 % 2,8 % 0,0 % 1,0 % 

3–6 min. f 1 4 2 7 

% 3,2 % 11,1 % 5,9 % 6,9 % 

6–9 min. f 7 4 9 20 

% 22,6 % 11,1 % 26,5 % 19,8 % 

9–12 min. f 12 15 14 41 

% 38,7 % 41,7 % 41,2 % 40,6 % 

12–15 min. f 10 11 8 29 

% 32,3 % 30,6 % 23,5 % 28,7 % 

15 min. f 1 1 1 3 

% 3,2 % 2,8 % 2,9 % 3,0 % 

Skupaj f 31 36 34 101 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Skupina 
B – 
tiskana 
knjiga 

Hitrost 
branja 
knjige 
TA 

0–3 min. f 4 3 6 13 

% 11,4 % 10,0 % 16,2 % 12,7 % 

3–6 min. f 12 10 11 33 

% 34,3 % 33,3 % 29,7 % 32,4 % 

6–9 min. f 10 10 10 30 

% 28,6 % 33,3 % 27,0 % 29,4 % 

9–12 min. f 7 5 6 18 

% 20,0 % 16,7 % 16,2 % 17,6 % 

12–15 min. f 2 2 1 5 

% 5,7 % 6,7 % 2,7 % 4,9 % 

15 min. f 0 0 3 3 

% 0,0 % 0,0 % 8,1 % 2,9 % 

Skupaj f 35 30 37 102 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Preglednica 50: Hitrost branja knjige TA (tiskana in e-knjiga) 

Skupina I (0–55 %) 

Najprej bomo preverili hitrost branja za skupino, ki je na umestitvenem testu dosegla do 
55 % vseh točk. Iz Preglednice 51 razberemo, da so učenci, ki so brali tiskano knjigo 
(B1 + B2), besedilo prebrali najhitreje, sledijo učenci, ki so brali e-knjigo brez pripovedovanja 
(A2), najpočasneje pa so besedilo prebrali učenci, ki so brali e-knjigo s pripovedovanjem 
(A1). V nadaljevanju bomo preverili, ali glede na skupine učencev obstajajo statistično 
pomembne razlike v hitrosti branja besedil. 
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 Skupina N Povprečni rang 

Hitrost branja knjige TA A1 19 47,11 

A2 12 40,58 

B1 + B2 35 23,69 

Skupaj 66  

Preglednica 51: Razdelitev po hitrosti branja knjige TA (I. skupina) 

Glede na vrednost statistične značilnosti, ki je manjša od 0,05 in znaša 0,000, lahko rečemo, 
da se glede na proučevane skupine pojavljajo statistično pomembne razlike v hitrosti 

branja besedil (x² = 21,500, g = 2,  = 0,000). Besedila hitreje preberejo učenci, ki berejo 
tiskano različico knjige (povprečni R = 23,69). V nadaljevanju bomo preverili razlike hitrosti 
branja glede na način branja e-knjige (s ali brez pripovedovanja). 

 Hitrost branja knjige TA 

Kruskal-Wallis H test 21,500 

df 2 

p ,000 

Preglednica 52: Kruskal-Wallis H test za hitrost branja knjige TA (I. skupina) 

Iz Preglednice 53 razberemo, da so učenci, ki so e-knjigo brali brez pripovedovanja (A2), 
besedilo prebrali hitreje kot učenci, ki so e-knjigo brali s pripovedovanjem (A1). V 
nadaljevanju bomo preverili, ali med skupinama učencev obstajajo statistično pomembne 
razlike v hitrosti branja e-knjige. 

 Skupina N 
Povprečni 
rang 

Vsota rangov 

Hitrost branja knjige TA 

A1 19 17,79 338,00 

A2 12 13,17 158,00 

Skupaj 31   

Preglednica 53: Razdelitev po hitrosti branja e-knjige TA (I. skupina) 

Glede na vrednost statistične značilnosti, ki je večja od 0,05 in znaša 0,146, lahko rečemo, 
da se med skupinama ne pojavljajo statistično pomembne razlike v hitrosti branja e-

knjige (U = 80,  = 0,146). 

 Hitrost branja knjige TA 

Mann-Whitney U-test 80,000 

Z -1,455 

p (2-stranski) ,146 

Preglednica 54: Mann-Whitney test za hitrost branja e-knjige TA (I. skupina) 

Skupina II (56–80 %) 

Sledi hitrost branja za skupino, ki je na umestitvenem testu dosegla 56–80 % vseh točk. Iz 
Preglednice 55 razberemo, da so učenci, ki so brali tiskano knjigo (B1 + B2), besedilo 
prebrali najhitreje, sledijo učenci, ki so brali e-knjigo brez pripovedovanja (A2), najpočasneje 
pa so besedilo prebrali učenci, ki so brali e-knjigo s pripovedovanjem (A1). V nadaljevanju 
bomo preverili, ali glede na skupine učencev obstajajo statistično pomembne razlike v 
hitrosti branja besedil. 
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 Skupina N Povprečni rang 

Hitrost branja knjige TA 

A1 15 46,83 

A2 21 38,12 

B1 + B2 30 23,60 

Skupaj 66  

Preglednica 55: Razdelitev po hitrosti branja knjige TA (II. skupina) 

Glede na vrednost statistične značilnosti, ki je manjša od 0,05 in znaša 0,000, lahko rečemo, 
da se glede na proučevane skupine pojavljajo statistično pomembne razlike v hitrosti 

branja besedil (x² = 17,380, g = 2,  = 0,000). Besedila hitreje preberejo učenci, ki berejo 
tiskano različico knjige (povprečni R = 23,60). V nadaljevanju bomo preverili razlike hitrosti 
branja glede na način branja e-knjige (s ali brez pripovedovanja). 

 Hitrost branja knjige TA 

Kruskal-Wallis H test 17,380 

df 2 

p ,000 

Preglednica 56: Kruskal-Wallis H test za hitrost branja knjige TA (II. skupina) 

Iz Preglednice 57 razberemo, da so učenci, ki so e-knjigo brali brez pripovedovanja (A2), 
besedilo prebrali hitreje kot učenci, ki so e-knjigo brali s pripovedovanjem (A1). V 
nadaljevanju bomo preverili, ali med skupinama učencev obstajajo statistično pomembne 
razlike v hitrosti branja e-knjige. 

 Skupina N 
Povprečni 
rang 

Vsota rangov 

Hitrost branja knjige TA 

A1 15 20,93 314,00 

A2 21 16,76 352,00 

Skupaj 36   

Preglednica 57: Razdelitev po hitrosti branja e-knjige TA (II. skupina) 

Glede na vrednost statistične značilnosti, ki je večja od 0,05 in znaša 0,216, lahko rečemo, 
da se med skupinama ne pojavljajo statistično pomembne razlike v hitrosti branja e-

knjige (U = 121,  = 0,216). 

 Hitrost branja knjige TA 

Mann-Whitney U-test 121,000 

Z -1,237 

p (2-stranski) ,216 

Preglednica 58: Mann-Whitney test za hitrost branja e-knjige TA (II. skupina) 

Skupina III (81–100 %) 

Nazadnje bomo preverili hitrost branja skupine, ki je na umestitvenem testu dosegla največji 
odstotek vseh točk, in sicer 81–100 %. Iz Preglednice 59 razberemo, da so učenci, ki so 
brali tiskano knjigo (B1 + B2), besedilo prebrali najhitreje, sledijo učenci, ki so brali e-knjigo 
brez pripovedovanja (A2), najpočasneje pa so besedilo prebrali učenci, ki so brali e-knjigo 
s pripovedovanjem (A1). V nadaljevanju bomo preverili, ali glede na skupine učencev 
obstajajo statistično pomembne razlike v hitrosti branja besedil. 
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 Skupina N Povprečni rang 

Hitrost branja knjige TA 

A1 17 49,41 

A2 17 41,15 

B1 + B2 37 27,47 

Skupaj 71  

Preglednica 59: Razdelitev po hitrosti branja knjige TA (III. skupina) 

Glede na vrednost statistične značilnosti, ki je manjša od 0,05 in znaša 0,000, lahko rečemo, 
da se glede na proučevane skupine pojavljajo statistično pomembne razlike v hitrosti 

branja besedil (x² = 15,321, g = 2,  = 0,000). Besedila hitreje preberejo učenci, ki berejo 
tiskano različico knjige (povprečni R = 27,47). V nadaljevanju bomo preverili razlike hitrosti 
branja glede na način branja e-knjige (s ali brez pripovedovanja). 

 Hitrost branja knjige TA 

Kruskal-Wallis H test 15,321 

df 2 

p ,000 

Preglednica 60: Kruskal-Wallis H test za hitrost branja knjige TA (III. skupina) 

Iz Preglednice 61 razberemo, da so učenci, ki so e-knjigo brali brez pripovedovanja (A2), 
besedilo prebrali hitreje kot učenci, ki so e-knjigo brali s pripovedovanjem (A1). V 
nadaljevanju bomo preverili, ali med skupinama učencev obstajajo statistično pomembne 
razlike v hitrosti branja e-knjige. 

 Skupina N 
Povprečni 
rang 

Vsota rangov 

Hitrost branja knjige TA 

A1 17 19,94 339,00 

A2 17 15,06 256,00 

Skupaj 34   

Preglednica 61: Razdelitev po hitrosti branja e-knjige TA (III. skupina) 

Glede na vrednost statistične značilnosti, ki je večja od 0,05 in znaša 0,132, lahko rečemo, 
da se med skupinama ne pojavljajo statistično pomembne razlike v hitrosti branja e-

knjige (U = 103,  = 0,132). 

 Hitrost branja knjige TA 

Mann-Whitney U-test 103,000 

Z -1,507 

p (2-stranski) ,132 

Preglednica 62: Mann-Whitney test za hitrost branja e-knjige TA (III. skupina) 

3.3.2.3 Povzetek rezultatov 2. sklopa 

Rezultati so pokazali, da se med tistimi slovenskimi šestošolci, ki so besedilo brali v tiskani 
obliki, in med tistimi, ki so besedilo brali z interaktivno e-knjigo, v vseh skupinah (I., II. in III.) 
in pri obeh knjigah (SOB in TA) pojavljajo statistično pomembne razlike (p < 0,05) glede 
hitrosti branja besedil. Besedila hitreje preberejo učenci, ki berejo tiskano različico knjige 
(časovni interval z največ odstotki učencev pri knjigi SOB = tiskana : elektronska = 3–6 minut 
(41,6 %) : 9–12 minut (43,1 %) ter pri knjigi TA = tiskana : elektronska = 3–6 minut (32,4 %) 
: 9–12 minut (40,6 %)).  
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Med tistimi slovenskimi šestošolci, ki so interaktivno e-knjigo brali s pripovedovanjem, in 
tistimi, ki so interaktivno e-knjigo brali brez pripovedovanja, se v nobeni skupini (I., II. in III.) 
in pri nobeni knjigi (SOB in TA) ne pojavljajo statistično pomembne razlike (p > 0,05) 
glede hitrosti branja besedil. Učenci, ki so brali interaktivno e-knjigo s pripovedovanjem, 
besedila niso prebrali hitreje kot tisti, ki so brali interaktivno e-knjigo brez pripovedovanja. 

3.3.3 Povezanost med dosežki pri nalogah bralnega razumevanja pri posredovanju 
besedila z interaktivno e-knjigo in odnosom/užitkom pri branju v angleščini 

Tretje raziskovalno vprašanje raziskuje povezanost med dosežki bralnega razumevanja pri 
posredovanju besedila z interaktivno e-knjigo in odnosom/užitkom pri branju slovenskih 
šestošolcev v angleščini. 

Uporabljena testa: x² preizkus (spremenljivki število točk pri testu bralnega razumevanja in 
format knjige) in Spearmanov koeficient, ki smo ga uporabili za ugotavljanje povezanosti 
med točkami na testu bralnega razumevanja in naslednjimi spremenljivkami (parametri 
vprašalnika, namenjenimi preverjanju odnosa do branja oz. užitka v branju): 

 Katera oblika knjige ti je bila bolj všeč?* (možni odgovori: tiskana/elektronska/oba 
formata enako) 

 Branje e-knjige v angleščini mi je bilo zanimivo in prijetno. 

 Pri učenju angleščine je zabavno in preprosto uporabljati e-knjige. 

 Uporaba e-knjig izboljša poslušanje, branje in govorjenje v angleščini. 

Spremenljivki število točk pri testu bralnega razumevanja SOB in TA sem rekodirala zaradi 
prevelikega števila kategorij (odgovorov), saj to pogosto privede do hujše kršitve postavke 
o velikosti vzorca. Pri izračunih povezanosti, kjer je bila postavka o velikosti vzorca izraziteje 
kršena (več kot 20 % celic s pričakovano frekvenco manj kot 5), sem za interpretacijo 
uporabila vrednost Kullbackovega testa. 

»Katera oblika knjige ti je bila bolj všeč?« 

Odgovori na podano vprašanje so prikazani v Preglednici 63. Več kot polovici vseh učencev 
je bil bolj všeč elektronski format e-knjige (SOB: 74,5 %, TA: 57,4 %), tiskani format je bil pri 
učencih, ki so brali tiskano različico knjige SOB, precej manj priljubljen kot pri učencih, ki so 
brali tiskano različico knjige TA (SOB: 6,9 %, TA: 24,8 %), malo manj kot petini učencev pa 
sta bila enako všeč oba formata (SOB: 18,6 %, TA: 17,8 %). 

Skupina A ali B 

Katera oblika knjige ti je bila bolj všeč? 
Skupaj 

Tiskana Elektronska 
Oba formata 
enako 

S
k
u

p
in

a
 A

 TA 

A1 
(SP) 

f 13 27 11 51 

% 25,5 % 52,9 % 21,6 % 100,0 % 

A2 
(BP) 

f 12 31 7 50 

% 24,0 % 62,0 % 14,0 % 100,0 % 

Skupaj 
f 25 58 18 101 

% 24,8 % 57,4 % 17,8 % 100,0 % 

S
k
u

p
in

a
 B

 SOB 

B1 
(SP) 

f 6 37 8 51 

% 11,8 % 72,5 % 15,7 % 100,0 % 

B2 
(BP) 

f 1 39 11 51 

% 2,0 % 76,5 % 21,6 % 100,0 % 

Skupaj 
f 7 76 19 102 

% 6,9 % 74,5 % 18,6 % 100,0 % 

SKUPAJ 
N 32 134 37 203 

% 15,8 % 66,0 % 18,2 % 100,0 % 

Opomba: SP = s pripovedovanjem, BP = brez pripovedovanja. 

Preglednica 63: Vprašanje »Katera oblika knjige ti je bila bolj všeč?« 
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»Branje e-knjige v angleščini mi je bilo zanimivo in prijetno.« 

Iz Preglednice 64 lahko razberemo, da je bilo skupno več kot 76,8 % vseh učencev branje 
interaktivnih e-knjig v angleščini zanimivo in prijetno, malo več kot petina se glede tega ni 
mogla odločiti (20, 7 %), le 2,5 % vseh učencev pa se branje e-knjig ni zdelo zanimivo in 
prijetno. 

 

Branje e-knjige v angleščini mi je bilo 
zanimivo in prijetno. 

Skupaj 

Ne drži 
Ne morem 
se odločiti 

Drži 

TA 

A1 – s 
pripovedovanjem 

f 2 13 36 51 

% 3,9 % 25,5 % 70,6 % 100,0 % 

A2 – brez 
pripovedovanja 

f 1 9 40 50 

% 2,0 % 18,0 % 80,0 % 100,0 % 

SOB 

B1 – s 
pripovedovanjem 

f 0 13 38 51 

% 0,0 % 25,5 % 74,5 % 100,0 % 

B2 – brez 
pripovedovanja 

f 2 7 42 51 

% 3,9 % 13,7 % 82,4 % 100,0 % 

Skupaj 
N 5 42 156 203 

% 2,5 % 20,7 % 76,8 % 100,0 % 

Preglednica 64: Spremenljivka »Branje e-knjige v angleščini mi je bilo zanimivo in 
prijetno.« 

»Pri učenju angleščine je zabavno in preprosto uporabljati e-knjige.« 

V Preglednici 65 so prikazani rezultati za drugo spremenljivko, ki je preverjala odnos/užitek 
pri branju angleških e-knjig. Rezultati so pokazali, da se 68,5 % vseh učencev uporaba e-
knjig zdi zabavna in preprosta, 23,2 % vseh učencev je bilo neodločenih, skoraj desetini 
vseh učencev (8,4 %) pa se uporaba e-knjig pri pouku angleščine ni zdela zabavna in 
preprosta. 

 

Pri učenju angleščine je zabavno in 
preprosto uporabljati e-knjige. 

Skupaj 

Ne drži 
Ne morem 
se odločiti 

Drži 

TA 

A1 – s 
pripovedovanjem 

f 4 12 35 51 

% 7,8 % 23,5 % 68,6 % 100,0 % 

A2 – brez 
pripovedovanja 

f 3 16 31 50 

% 6,0 % 32,0 % 62,0 % 100,0 % 

SOB 

B1 – s 
pripovedovanjem 

f 5 10 36 51 

% 9,8 % 19,6 % 70,6 % 100,0 % 

B2 – brez 
pripovedovanja 

f 5 9 37 51 

% 9,8 % 17,6 % 72,5 % 100,0 % 

Skupaj 
N 17 47 139 203 

% 8,4 % 23,2 % 68,5 % 100,0 % 

Preglednica 65: Spremenljivka »Pri učenju angleščine je zabavno in preprosto uporabljati 
e-knjige.« 

»Uporaba e-knjig izboljša poslušanje, branje in govorjenje v angleščini.« 

Odgovori na zadnjo trditev, ki se je navezovala na odnos/užitek v branju angleških e-knjig, 
so prikazani v Preglednici 66, iz katere lahko razberemo, da je več kot polovica vseh 
učencev mnenja, da uporaba e-knjig izboljša poslušanje, branje in govorjenje v angleščini 
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(63,5 %). Največ neodločenih odgovorov smo dobili prav pri zadnjem vprašanju; kar 29,1 % 
vseh učencev se ni moglo odločiti. Manj kot desetina vseh učencev (7,4 %) meni, da branje 
angleških e-knjig ne izboljša poslušanja, branja in govorjenja v angleščini. 

 

Uporaba e-knjig izboljša poslušanje, 
branje in govorjenje v angleščini. 

Skupaj 

Ne drži 
Ne morem 
se odločiti 

Drži 

TA 

A1 – s 
pripovedovanjem 

f 4 10 37 51 

% 7,8 % 19,6 % 72,5 % 100,0 % 

A2 – brez 
pripovedovanja 

f 3 19 28 50 

% 6,0 % 38,0 % 56,0 % 100,0 % 

SOB 

B1 – s 
pripovedovanjem 

f 2 19 30 51 

% 3,9 % 37,3 % 58,8 % 100,0 % 

B2 – brez 
pripovedovanja 

f 6 11 34 51 

% 11,8 % 21,6 % 66,7 % 100,0 % 

Skupaj 
N 15 59 129 203 

% 7,4 % 29,1 % 63,5 % 100,0 % 

Preglednica 66: Spremenljivka »Uporaba e-knjig izboljša poslušanje, branje in govorjenje v 
angleščini.« 

3.3.3.1 Slice of Bread Goes To the Beach 

Skupina I (0–55 %) 

Najprej bomo preverili število točk pri testu bralnega razumevanja za skupino, ki je na 
umestitvenem testu dosegla do 55 % vseh točk. Iz Preglednice 67 bi interpretirali rezultate, 
če bi ugotovili, da glede na št. doseženih točk pri testu bralnega razumevanja obstaja razlika 
v formatu knjige, ki je bila učencem najbolj všeč (pri nas je ni, saj je statistična značilnost 
nad 0,05, in sicer 0,420). 

  
SOB 

Skupaj 1 in 2 
točki 

3 in 4 
točke 

5 in 6 
točk 

7 in 8 
točk 

Katera 
oblika knjige 
ti je bila bolj 
všeč? 

Tiskana 
f 0 1 2 1 4 

% 0,0 % 7,1 % 14,3 % 50,0 % 11,4 % 

Elektronska 
f 3 11 11 1 26 

% 60,0 % 78,6 % 78,6 % 50,0 % 74,3 % 

Oba formata 
enako 

f 2 2 1 0 5 

% 40,0 % 14,3 % 7,1 % 0,0 % 14,3 % 

Skupaj 
f 5 14 14 2 35 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Preglednica 67: Razdelitev po št. točk pri testu BR in obliki knjige SOB (I. skupina) 

Glede na vrednost statistične značilnosti, ki znaša 0,420, ne moremo reči, da med dosežki 
bralnega razumevanja in formatom knjige, ki je bil učencem najbolj všeč, obstaja statistično 
pomembna povezanost. 
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  Vrednost df p (2-stranski) 

Kullbackov test 6,031 6 ,420 

N veljavnih primerov 35     

Opomba: a. 10 celic (83,3 %) ima pričakovano frekvenco manj kot 5. Najmanjša 
pričakovana vrednost je 0,23. 

Preglednica 68: x² preizkus za spremenljivko št. točk pri testu BR in obliko knjige SOB 
(I. skupina) 

Kot vidimo iz Preglednice 69, med spremenljivko točke bralnega razumevanja in 
spremenljivkami »Branje e-knjige v angleščini mi je bilo zanimivo in prijetno.«, »Pri učenju 
angleščine je zabavno in preprosto uporabljati e-knjige.« ter »Uporaba e-knjig izboljša 
poslušanje, branje in govorjenje v angleščini.« ni statistično pomembne povezanosti, saj 
je statistična značilnost v vseh naštetih primerih večja od 0,05 (0,918; 0,980 in 0,067). 

  

Branje e-knjige 
v angleščini mi 
je bilo zanimivo 
in prijetno. 

Pri učenju 
angleščine je 
zabavno in 
preprosto 
uporabljati e-
knjige. 

Uporaba e-knjig 
izboljša 
poslušanje, branje 
in govorjenje v 
angleščini. 

Število točk pri 
testu bralnega 
razumevanja SOB 

ρ ,018 ,004 -,313 

p (2-
stranski) 

,918 ,980 ,067 

N 35 35 35 

Opomba: * Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0,05 (2-stranski). 

Preglednica 69: Spearmanov koeficient za spremenljivke št. točk pri testu BR SOB in odnos 
oz. užitek v branju e-knjig v angleščini (I. skupina) 

Skupina II (56–80 %) 

Sledi število točk pri testu bralnega razumevanja za skupino, ki je na umestitvenem testu 
dosegla 56–80 % vseh točk. Iz Preglednice 70 bi interpretirali rezultate, če bi ugotovili, da 
glede na št. doseženih točk pri testu bralnega razumevanja obstaja razlika v formatu knjige, 
ki je bila učencem najbolj všeč (pri nas je ni, saj je statistična značilnost nad 0,05, in sicer 
0,120). 

  
SOB 

Skupaj 1 in 2 
točki 

3 in 4 
točke 

5 in 6 
točk 

7 in 8 
točk 

9 in 10 
točk 

Katera 
oblika 
knjige 
ti je 
bila 
bolj 
všeč? 

Tiskana 
f 0 1 0 0 1 2 

%  0,0 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 6,7 % 

Elektronska 
f 2 5 8 8 1 24 

%  100,0 % 83,3 % 100,0 % 72,7 % 33,3 % 80,0 % 

Oba 
formata 
enako 

f 0 0 0 3 1 4 

%  0,0 % 0,0 % 0,0 % 27,3 % 33,3 % 13,3 % 

Skupaj 
f 2 6 8 11 3 30 

%  100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Preglednica 70: Razdelitev po št. točk pri testu BR in obliki knjige SOB (II. skupina) 
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Glede na vrednost statistične značilnosti, ki znaša 0,120, ne moremo reči, da med dosežki 
bralnega razumevanja in formatom knjige, ki je bil učencem najbolj všeč, obstaja statistično 
pomembna povezanost.  

  Vrednost df p (2-stranski) 

Kullbackov test 12,773 8 ,120 

N veljavnih primerov 30     

Opomba: a. 13 celic (86,7 %) ima pričakovano frekvenco manj kot 5. Najmanjša 
pričakovana vrednost je 0,13. 

Preglednica 71: x² preizkus za spremenljivko št. točk pri testu BR in obliko knjige SOB 
(II. skupina) 

Kot vidimo iz Preglednice 72, med spremenljivko točke bralnega razumevanja in 
spremenljivkami »Branje e-knjige v angleščini mi je bilo zanimivo in prijetno.«, »Pri učenju 
angleščine je zabavno in preprosto uporabljati e-knjige.« ter »Uporaba e-knjig izboljša 
poslušanje, branje in govorjenje v angleščini.« ni statistično pomembne povezanosti, saj 
je statistična značilnost v vseh naštetih primerih večja od 0,05 (0,208; 0,403 in 0,532). 

  

Branje e-knjige 
v angleščini mi 
je bilo zanimivo 
in prijetno. 

Pri učenju 
angleščine je 
zabavno in 
preprosto 
uporabljati e-
knjige. 

Uporaba e-knjig 
izboljša 
poslušanje, branje 
in govorjenje v 
angleščini. 

Število točk pri 
testu bralnega 
razumevanja SOB 

ρ ,237 -,158 -,119 

p (2-
stranski) 

,208 ,403 ,532 

N 30 30 30 

Preglednica 72: Spearmanov koeficient za spremenljivko št. točk pri testu BR SOB in odnos 
oz. užitek v branju e-knjig v angleščini (II. skupina) 

Skupina III (81–100 %) 

Nazadnje bomo preverili št. točk pri testu bralnega razumevanja za skupino, ki je na 
umestitvenem testu dosegla največji odstotek vseh točk, in sicer 81–100 %. Iz 
Preglednice 73 bi interpretirali rezultate, če bi ugotovili, da glede na št. doseženih točk pri 
testu bralnega razumevanja obstaja razlika v formatu knjige, ki je bila učencem najbolj všeč 
(pri nas je ni, saj je statistična značilnost nad 0,05, in sicer 0,858). 

  
SOB 

Skupaj 3 in 4 
točke 

5 in 6 
točk 

7 in 8 
točk 

9 in 10 
točk 

Katera oblika 
knjige ti je 
bila bolj 
všeč? 

Tiskana 
f 0 0 1 0 1 

%  0,0 % 0,0 % 6,3 % 0,0 % 2,7 % 

Elektronska 
f 3 9 10 4 26 

%  75,0 % 81,8 % 62,5 % 66,7 % 70,3 % 

Oba formata 
enako 

f 1 2 5 2 10 

%  25,0 % 18,2 % 31,3 % 33,3 % 27,0 % 

Skupaj 
f 4 11 16 6 37 

%  100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Preglednica 73: Razdelitev po št. točk pri testu BR in obliki knjige SOB (III. skupina) 
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Glede na vrednost statistične značilnosti, ki znaša 0,858, ne moremo reči, da med dosežki 
bralnega razumevanja in formatom knjige, ki je bil učencem najbolj všeč, obstaja statistično 
pomembna povezanost.  

  Vrednost df p (2-stranski) 

Kullbackov test 2,591 6 ,858 

N veljavnih primerov 37     

Opomba: a. 10 celic (83,3 %) ima pričakovano frekvenco manj kot 5. Najmanjša 
pričakovana vrednost je 0,11. 

Preglednica 74: x² preizkus za spremenljivko št. točk pri testu BR in obliko knjige SOB 
(III. skupina) 

Kot vidimo iz Preglednice 75, med spremenljivko točke pri testu bralnega razumevanja in 
spremenljivkami »Branje e-knjige v angleščini mi je bilo zanimivo in prijetno.«, »Pri učenju 
angleščine je zabavno in preprosto uporabljati e-knjige.« ter »Uporaba e-knjig izboljša 
poslušanje, branje in govorjenje v angleščini.« ni statistično pomembne povezanosti, saj 
je statistična značilnost v vseh naštetih primerih večja od 0,05 (0,837; 0,730 in 0,898). 

  

Branje e-knjige 
v angleščini mi 
je bilo zanimivo 
in prijetno. 

Pri učenju 
angleščine je 
zabavno in 
preprosto 
uporabljati e-
knjige. 

Uporaba e-knjig 
izboljša 
poslušanje, branje 
in govorjenje v 
angleščini. 

Število točk pri 
testu bralnega 
razumevanja SOB 

ρ ,035 -,059 -,022 

p (2-
stranski) 

,837 ,730 ,898 

N 37 37 37 

Opomba: * Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0,01 (2-stranski). 

Preglednica 75: Spearmanov koeficient za spremenljivko št. točk pri testu BR SOB in odnos 
oz. užitek v branju e-knjig v angleščini (III. skupina) 

3.3.3.2 The Artifacts 

Skupina I (0–55 %) 

Najprej bomo preverili število točk pri testu bralnega razumevanja za skupino, ki je na 
umestitvenem testu dosegla do 55 % vseh točk. Iz Preglednice 76 bi interpretirali rezultate, 
če bi ugotovili, da glede na št. doseženih točk pri testu bralnega razumevanja obstaja razlika 
v formatu knjige, ki je bila učencem najbolj všeč (pri nas je ni, saj je statistična značilnost 
nad 0,05, in sicer 0,288). 

  
TA 

Skupaj 1 in 2 
točki 

3 in 4 
točke 

5 in 6 
točk 

7 in 8 
točk 

Katera 
oblika 
knjige ti 
je bila 
bolj 
všeč? 

Tiskana 
f 0 2 3 1 6 

% 0,0 % 22,2 % 33,3 % 20,0 % 20,7 % 

Elektronska 
f 5 4 4 4 17 

% 83,3 % 44,4 % 44,4 % 80,0 % 58,6 % 

Oba formata 
enako 

f 1 3 2 0 6 

% 16,7 % 33,3 % 22,2 % 0,0 % 20,7 % 

Skupaj f 6 9 9 5 29 
 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Preglednica 76: Razdelitev po št. točk pri testu BR in obliki knjige TA (I. skupina) 



 

81 

Glede na vrednost statistične značilnosti, ki znaša 0,288, ne moremo reči, da med dosežki 
bralnega razumevanja in formatom knjige, ki je bil učencem najbolj všeč, obstaja statistično 
pomembna povezanost. 

  Vrednost df p (2-stranski) 

Kullbackov test 7,370 6 ,288 

N veljavnih primerov 29     

Opomba: a. 10 celic (83,3 %) ima pričakovano frekvenco manj kot 5. Najmanjša 
pričakovana vrednost je 1,03. 

Preglednica 77: x² preizkus za spremenljivko št. točk pri testu BR in obliko knjige TA 
(I. skupina) 

Kot vidimo iz Preglednice 78, med spremenljivko točke bralnega razumevanja in 
spremenljivkami »Branje e-knjige v angleščini mi je bilo zanimivo in prijetno.«, »Pri učenju 
angleščine je zabavno in preprosto uporabljati e-knjige.« ter »Uporaba e-knjig izboljša 
poslušanje, branje in govorjenje v angleščini.« ni statistično pomembne povezanosti, saj 
je statistična značilnost v vseh naštetih primerih večja od 0,05 (0,408; 0,278 in 0,966). 

  

Branje e-knjige 
v angleščini mi 
je bilo zanimivo 
in prijetno. 

Pri učenju 
angleščine je 
zabavno in 
preprosto 
uporabljati e-
knjige. 

Uporaba e-knjig 
izboljša 
poslušanje, branje 
in govorjenje v 
angleščini. 

Število točk pri 
testu bralnega 
razumevanja TA 

ρ ,154 ,201 ,008 

p (2-
stranski) 

,408 ,278 ,966 

N 31 31 31 

Opomba: ** Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0,01 (2-stranski). 

Preglednica 78: Spearmanov koeficient za spremenljivko št. točk pri testu BR TA in odnos 
oz. užitek v branju e-knjig v angleščini (I. skupina) 

Skupina II (56–80 %) 

Sledi število točk pri testu bralnega razumevanja za skupino, ki je na umestitvenem testu 
dosegla 56–80 % vseh točk. Iz Preglednice 79 bi interpretirali rezultate, če bi ugotovili, da 
glede na št. doseženih točk pri testu bralnega razumevanja obstaja razlika v formatu knjige, 
ki je bila učencem najbolj všeč (pri nas je ni, saj je statistična značilnost nad 0,05, in sicer 
0,071). 
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TA 

Skupaj 1 in 2 
točki 

3 in 4 
točke 

5 in 6 
točk 

7 in 8 
točk 

9 in 
10 
točk 

Katera 
oblika 
knjige ti je 
bila bolj 
všeč? 

tiskana 
f 1 2 3 4 0 10 

%  33,3 % 22,2 % 75,0 % 
28,6 
% 

0,0 
% 

27,8 % 

elektrons
ka 

f 2 6 1 7 2 18 

% 66,7 % 66,7 % 25,0 % 
50,0 
% 

33,3 
% 

50,0 % 

oba 
formata 
enako 

f 0 1 0 3 4 8 

% 0,0 % 11,1 % 0,0 % 
21,4 
% 

66,7 
% 

22,2 % 

Skupaj 

f 3 9 4 14 6 36 

% 
100,0 
% 

100,0 
% 

100,0 
% 

100,0 
% 

100,
0 % 

100,0 % 

Preglednica 79: Razdelitev po št. točk pri testu BR in obliki knjige TA (II. skupina) 

Glede na vrednost statistične značilnosti, ki znaša 0,071, ne moremo reči, da med dosežki 
bralnega razumevanja in formatom knjige, ki je bil učencem najbolj všeč, obstaja statistično 
pomembna povezanost. 

  Vrednost df p (2-stranski) 

Kullbackov test 14,436 8 ,071 

N veljavnih primerov 36     

Opomba: a. 14 celic (93,3 %) ima pričakovano frekvenco manj kot 5. Najmanjša 
pričakovana vrednost je 0,67. 

Preglednica 80: x² preizkus za spremenljivko št. točk pri testu BR in obliko knjige TA (II. 
skupina) 

Kot vidimo iz Preglednice 81, med spremenljivko točke bralnega razumevanja in 
spremenljivkami »Branje e-knjige v angleščini mi je bilo zanimivo in prijetno.«, »Pri učenju 
angleščine je zabavno in preprosto uporabljati e-knjige.« ter »Uporaba e-knjig izboljša 
poslušanje, branje in govorjenje v angleščini.« ni statistično pomembne povezanosti, saj 
je statistična značilnost v vseh naštetih primerih večja od 0,05 (0,063; 0,234 in 0,976) 

  

Branje e-knjige 
v angleščini mi 
je bilo zanimivo 
in prijetno. 

Pri učenju 
angleščine je 
zabavno in 
preprosto 
uporabljati e-
knjige. 

Uporaba e-knjig 
izboljša 
poslušanje, branje 
in govorjenje v 
angleščini. 

Število točk pri 
testu bralnega 
razumevanja TA 

ρ ,313 ,203 ,005 

p (2-
stranski) 

,063 ,234 ,976 

N 36 36 36 

Opomba: ** Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0,01 (2-stranski). 
* Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0,05 (2-stranski). 

Preglednica 81: Spearmanov koeficient za spremenljivko št. točk pri testu BR TA in odnos 
oz. užitek v branju e-knjig v angleščini (II. skupina)  
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Skupina III (81–100 %) 

Nazadnje bomo preverili št. točk pri testu bralnega razumevanja za skupino, ki je na 
umestitvenem testu dosegla največji odstotek vseh točk, in sicer 81–100 %. Iz 
Preglednice 82 bi interpretirali rezultate, če bi ugotovili, da glede na št. doseženih točk pri 
testu bralnega razumevanja obstaja razlika v formatu knjige, ki je bila učencem najbolj všeč 
(pri nas je ni, saj je statistična značilnost nad 0,05, in sicer 0,446). 

  
TA 

Skupaj 1 in 2 
točki 

3 in 4 
točke 

5 in 6 
točk 

7 in 8 
točk 

9 in 10 
točk 

Katera 
oblika 
knjige ti je 
bila bolj 
všeč? 

Tiskana 
f 0 2 2 1 4 9 

%  0,0 % 40,0 % 40,0 % 12,5 % 26,7 % 26,5 % 

Elektronska 
f 1 3 3 7 8 22 

% 100,0 % 60,0 % 60,0 % 87,5 % 53,3 % 64,7 % 

Oba formata 
enako 

f 0 0 0 0 3 3 

% 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 8,8 % 

Skupaj 
f 1 5 5 8 15 34 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Preglednica 82: Razdelitev po št. točk pri testu BR in obliki knjige TA (III. skupina) 

Glede na vrednost statistične značilnosti, ki znaša 0,446, ne moremo reči, da med dosežki 
bralnega razumevanja in formatom knjige, ki je bil učencem najbolj všeč, obstaja statistično 
pomembna povezanost.  

  Vrednost df p (2-stranski) 

Kullbackov test 7,868 8 ,446 

N veljavnih primerov 34     

Opomba: a. 13 celic (86,7 %) ima pričakovano frekvenco manj kot 5. Najmanjša 
pričakovana vrednost je 0,09. 

Preglednica 83: x² preizkus za spremenljivko št. točk pri testu BR in obliko knjige TA 
(III. skupina) 

Kot vidimo iz Preglednice 84, med spremenljivko točke bralnega razumevanja in 
spremenljivkami »Branje e-knjige v angleščini mi je bilo zanimivo in prijetno.«, »Pri učenju 
angleščine je zabavno in preprosto uporabljati e-knjige.« ter »Uporaba e-knjig izboljša 
poslušanje, branje in govorjenje v angleščini.« ni statistično pomembne povezanosti, saj 
je statistična značilnost v vseh naštetih primerih večja od 0,05 (0,816; 0,774 in 0,078). 

  

Branje e-knjige 
v angleščini mi 
je bilo zanimivo 
in prijetno. 

Pri učenju 
angleščine je 
zabavno in 
preprosto 
uporabljati e-
knjige. 

Uporaba e-knjig 
izboljša 
poslušanje, branje 
in govorjenje v 
angleščini. 

Število točk pri 
testu bralnega 
razumevanja TA 

ρ -,042 ,051 ,307 

p (2-
stranski) 

,816 ,774 ,078 

N 34 34 34 

Opomba: ** Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0,01 (2-stranski). 

Preglednica 84: Spearmanov koeficient za spremenljivko št. točk pri testu BR TA in odnos 
oz. užitek v branju e-knjig v angleščini (III. skupina) 
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3.3.3.3 Povzetek rezultatov 3. sklopa 

Rezultati so pokazali, da med dosežki bralnega razumevanja pri posredovanju besedila z 
interaktivno e-knjigo in odnosom do branja oz. užitkom v branju slovenskih šestošolcev v 
angleščini v nobeni skupini (I., II. in III.) ter pri nobeni knjigi (SOB in TA) ni statistično 
pomembne povezanosti (p > 0,05). Učenci, ki so dosegli višje rezultate pri testih bralnega 
razumevanja, torej niso izražali večjega užitka ob branju e-knjig kot učenci, ki so dosegli 
nižje rezultate.  

Več kot polovici vseh učencev je bil bolj všeč elektronski format e-knjige (SOB: 74,5 %, TA: 
57,4 %), tiskani format je bil pri učencih, ki so brali tiskano različico knjige SOB, precej manj 
priljubljen kot pri učencih, ki so brali tiskano različico knjige TA (SOB: 6,9 %, TA: 24,8 %), 
malo manj kot petini učencev pa sta bila enako všeč oba formata (SOB: 18,6 %, TA: 17,8 
%). Preostali trije parametri vprašalnika, namenjeni preverjanju spremembe odnosa do 
branja oz. užitka v branju, so pokazali podobne rezultate – več kot polovica vseh učencev 
ima pozitiven odnos oz. je uživala v branju interaktivnih e-knjig v angleščini (76,8 %, 68,5 % 
in 63,5 %), malo več kot petina se ni mogla odločiti (20,7 %, 23,2 % in 29,1 %), preostali 
učenci (v vseh treh primerih manj kot desetina vseh učencev) pa po branju interaktivnih e-
knjig niso razvili pozitivnega odnosa oz. niso uživali v branju (2,5 %, 8,4 % in 7,4 %). 

3.3.4 Povezanost med dosežki pri nalogah bralnega razumevanja pri posredovanju 
besedila z interaktivno e-knjigo in motivacijo za nadaljnje branje v angleščini 

Četrto raziskovalno vprašanje preverja, kakšna je povezanost med dosežki bralnega 
razumevanja pri posredovanju besedila z interaktivno e-knjigo in motivacijo za nadaljnje 
branje slovenskih šestošolcev v angleščini. Uporabljen test: Spearmanov koeficient.  

Na podlagi spodnjih izračunov bom ugotavljala povezanost med točkami bralnega 
razumevanja in naslednjimi spremenljivkami (parametri vprašalnika, namenjenimi 
preverjanju motivacije za nadaljnje branje interaktivnih e-knjig v angleščini): 

 Všeč mi je bila zgodba oz. sporočilo zgodbe.  

 Še si želim brati e-knjige v angleščini.  

 Svojim prijateljem bi priporočal branje e-knjig v angleščini.  

 Dobre animacije in zvočni učniki so mi zelo všeč in me motivirajo. 

»Všeč mi je bila zgodba oz. sporočilo zgodbe.« 

Rezultati trditve, ki je preverjala všečnost zgodbe/sporočila zgodbe, so predstavljeni v 
Preglednici 86, iz katere lahko razberemo, da je bila več kot polovici vseh učencev všeč 
zgodba oz. sporočilo zgodbe (58,6 %), kar 28,6 % vseh učencev se ni moglo odločiti, več 
kot desetini učencev (12,8 %) pa vsebina zgodbe ni bila všeč. 

 

Všeč mi je bila zgodba oz. sporočilo zgodbe. 

Skupaj 
Ne drži 

Ne morem se 
odločiti 

Drži 

TA 

A1 – s 
pripovedovanjem 

f 8 16 27 51 

% 15,7 % 31,4 % 52,9 % 100,0 % 

A2 – brez 
pripovedovanja 

f 5 15 30 50 

% 10,0 % 30,0 % 60,0 % 100,0 % 

SOB 

B1 – s 
pripovedovanjem 

f 5 13 33 51 

% 9,8 % 25,5 % 64,7 % 100,0 % 

B2 – brez 
pripovedovanja 

f 8 14 29 51 

% 15,7 % 27,5 % 56,9 % 100,0 % 

Skupaj 
f 26 58 119 203 

% 12,8 % 28,6 % 58,6 % 100,0 % 

Preglednica 85: Spremenljivka »Všeč mi je bila zgodba oz. sporočilo zgodbe.« 
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»Še si želim brati e-knjige v angleščini.« 

Iz Preglednice 86 lahko razberemo, da je motivacija za nadaljnje branje interaktivnih e-knjig 
v angleščini visoka; skoraj 70 % vseh učencev si še želi brati e-knjige (69,5 %), malo več 
kot petina vseh učencev se ne more odločiti (20,7 %), medtem ko si manj kot desetina vseh 
učencev ne želi več brati angleških e-knjig (9,9 %).  

 

Še si želim brati e-knjige v angleščini. 
Skupaj 

Ne drži 
Ne morem se 
odločiti 

Drži 

TA 

A1 – s 
pripovedovanjem 

f 7 12 32 51 

% 13,7 % 23,5 % 62,7 % 100,0 % 

A2 – brez 
pripovedovanja 

f 6 8 36 50 

% 12,0 % 16,0 % 72,0 % 100,0 % 

SOB 

B1 – s 
pripovedovanjem 

f 3 8 40 51 

% 5,9 % 15,7 % 78,4 % 100,0 % 

B2 – brez 
pripovedovanja 

f 4 14 33 51 

% 7,8 % 27,5 % 64,7 % 100,0 % 

Skupaj 
f 20 42 141 203 

% 9,9 % 20,7 % 69,5 % 100,0 % 

Preglednica 86: Spremenljivka »Še si želim brati e-knjige v angleščini.« 

»Svojim prijateljem bi priporočal branje e-knjig v angleščini.« 

V Preglednici 87 je razvidno, da bi več kot polovica vseh učencev branje e-knjig v angleščini 
priporočila svojim prijateljem (64 %), skoraj 30 % se jih ne more odločiti (28,1 %), manj kot 
desetina (7,9 %) pa branja angleških e-knjig ne bi priporočila svojim prijateljem.  

 

Svojim prijateljem bi priporočal branje 
e-knjig v angleščini. 

Skupaj 

Ne drži 
Ne morem 
se odločiti 

Drži 

TA 

A1 – s 
pripovedovanjem 

f 7 16 28 51 

% 13,7 % 31,4 % 54,9 % 100,0 % 

A2 – brez 
pripovedovanja 

f 6 13 31 50 

% 12,0 % 26,0 % 62,0 % 100,0 % 

SOB 

B1 – s 
pripovedovanjem 

f 1 15 35 51 

% 2,0 % 29,4 % 68,6 % 100,0 % 

B2 – brez 
pripovedovanja 

f 2 13 36 51 

% 3,9 % 25,5 % 70,6 % 100,0 % 

Skupaj 
f 16 57 130 203 

% 7,9 % 28,1 % 64,0 % 100,0 % 

Preglednica 87: Spremenljivka »Svojim prijateljem bi priporočal branje e-knjig v 
angleščini.« 

»Dobre animacije in zvočni učniki so mi zelo všeč in me motivirajo.« 

Zadnji parameter je preverjal vlogo animacij in zvočnih učinkov interaktivnih knjig pri 
motiviranosti učencev. Rezultati, prikazani v Preglednici 88, so pokazali, da so bile animacije 
in zvočni učinki pri učencih zelo priljubljeni; več kot ¾ vseh učencev (75,9 %) se je s trditvijo 
strinjalo, manj kot petina vseh učencev (15,8 %) se ni mogla odločiti, le 8,4 % vseh učencev 
pa se s trditvijo ni strinjalo. 
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Dobre animacije in zvočni učniki so mi 
zelo všeč in me motivirajo. 

Skupaj 

Ne drži 
Ne morem 
se odločiti 

Drži 

TA 

A1 – s 
pripovedovanjem 

f 3 8 40 51 

% 5,9 % 15,7 % 78,4 % 100,0 % 

A2 – brez 
pripovedovanja 

f 5 11 34 50 

% 10,0 % 22,0 % 68,0 % 100,0 % 

SOB 

B1 – s 
pripovedovanjem 

f 5 4 42 51 

% 9,8 % 7,8 % 82,4 % 100,0 % 

B2 – brez 
pripovedovanja 

f 4 9 38 51 

% 7,8 % 17,6 % 74,5 % 100,0 % 

Skupaj 
f 17 32 154 203 

% 8,4 % 15,8 % 75,9 % 100,0 % 

Preglednica 88: Spremenljivka: »Dobre animacije in zvočni učniki so mi zelo všeč in me 
motivirajo.« 

3.3.4.1 Slice of Bread Goes To the Beach 

Skupina I (0–55 %) 

Kot vidimo iz Preglednice 89, med spremenljivko št. doseženih točk pri testu bralnega 
razumevanja in spremenljivkami »Všeč mi je bila zgodba oz. sporočilo zgodbe.«, »Še si 
želim brati e-knjige v angleščini.«, »Svojim prijateljem bi priporočal branje e-knjig v 
angleščini.« ter »Dobre animacije in zvočni učinki so mi zelo všeč in me motivirajo.« ni 
statistično pomembne povezanosti, saj je statistična značilnost v vseh naštetih primerih 
večja od 0,05 (0,295; 0,513, 0,286 in 0,783). 

  

Všeč mi je 
bila 
zgodba oz. 
sporočilo 
zgodbe. 

Še si želim 
brati e-
knjige v 
angleščini. 

Svojim 
prijateljem bi 
priporočal 
branje e-knjig 
v angleščini. 

Dobre 
animacije in 
zvočni učniki 
so mi zelo 
všeč in me 
motivirajo. 

Število točk pri 
testu bralnega 
razumevanja 
SOB 

ρ ,182 -,114 -,185 -,048 

p (2-
stranski) 

,295 ,513 ,286 ,783 

N 35 35 35 35 

Preglednica 89: Spearmanov koeficient za spremenljivko št. točk pri testu BR SOB in 
motivacijo za nadaljnje branje e-knjig v angleščini (I. skupina) 

Skupina II (56–80 %) 

Kot vidimo iz Preglednice 90, med spremenljivkama št. doseženih točk pri testu bralnega 
razumevanja in všečnostjo zgodbe oz. sporočila zgodbe obstaja statistično značilna 
povezanost, saj je vrednost p manjša od 0,05 in znaša 0,028. Kot vidimo, sta spremenljivki 
med seboj povezani pozitivno, povezanost pa je neznatna oz. zanemarljiva. Med 
spremenljivkami št. doseženih točk pri testu bralnega razumevanja in »Še si želim brati e-
knjige v angleščini«, »Svojim prijateljem bi priporočal branje e-knjig v angleščini.« ter »Dobre 
animacije in zvočni učniki so mi zelo všeč in me motivirajo.« pa ni statistično pomembne 
povezanosti, saj je statistična značilnost v vseh naštetih primerih večja od 0,05 (0,328; 
0,754 in 0,965). 
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Všeč mi je 
bila 
zgodba oz. 
sporočilo 
zgodbe. 

Še si želim 
brati e-
knjige v 
angleščini. 

Svojim 
prijateljem bi 
priporočal 
branje e-knjig 
v angleščini. 

Dobre 
animacije in 
zvočni učniki 
so mi zelo 
všeč in me 
motivirajo. 

Število točk pri 
testu bralnega 
razumevanja 
SOB 

ρ ,400* ,185 ,060 ,008 

p (2-
stranski) 

,028 ,328 ,754 ,965 

N 30 30 30 30 

Opomba: ** Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0,01 (2-stranski). 
* Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0,05 (2-stranski). 

Preglednica 90: Spearmanov koeficient za spremenljivko št. točk pri testu BR SOB in 
motivacijo za nadaljnje branje e-knjig v angleščini (II. skupina) 

Skupina III (81–100 %) 

Kot vidimo iz Preglednice 91, med spremenljivko št. doseženih točk pri testu bralnega 
razumevanja in spremenljivkami »Všeč mi je bila zgodba oz. sporočilo zgodbe.«, »Še si 
želim brati e-knjige v angleščini.«, »Svojim prijateljem bi priporočal branje e-knjig v 
angleščini.« ter »Dobre animacije in zvočni učinki so mi zelo všeč in me motivirajo.« ni 
statistično pomembne povezanosti, saj je statistična značilnost v vseh naštetih primerih 
večja od 0,05 (0,255; 0,240, 0,373 in 0,622). 

  

Všeč mi je 
bila 
zgodba oz. 
sporočilo 
zgodbe. 

Še si želim 
brati e-
knjige v 
angleščini. 

Svojim 
prijateljem bi 
priporočal 
branje e-knjig 
v angleščini. 

Dobre 
animacije in 
zvočni učniki 
so mi zelo 
všeč in me 
motivirajo. 

Število točk pri 
testu bralnega 
razumevanja 
SOB 

ρ -,192 -,198 ,151 -,084 

p (2-
stranski) 

,255 ,240 ,373 ,622 

N 37 37 37 37 

Opomba: ** Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0,01 (2-stranski). 
* Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0,05 (2-stranski). 

Preglednica 91: Spearmanov koeficient za spremenljivko št. točk pri testu BR SOB in 
motivacijo za nadaljnje branje e-knjig v angleščini (III. skupina) 

3.3.4.2 The Artifacts 

Skupina I (0–55 %) 

Kot vidimo iz Preglednice 92, med spremenljivkama št. doseženih točk pri testu bralnega 
razumevanja in želja učencev po nadaljnjem branju e-knjig v angleščini obstaja statistično 
značilna povezanost, saj je vrednost p manjša od 0,05 in znaša 0,040. Kot vidimo, sta 
spremenljivki med seboj povezani pozitivno, povezanost pa je neznatna oz. zanemarljiva. 
Tudi med spremenljivkama št. doseženih točk pri testu bralnega razumevanja in želja 
učencev po priporočanju branja e-knjig svojim prijateljem obstaja statistično značilna 
povezanost, saj je vrednost p manjša od 0,05 in znaša 0,013. Kot vidimo, sta spremenljivki 
med seboj povezani pozitivno, povezanost pa je tako kot pri prejšnji spremenljivki neznatna 
oz. zanemarljiva. Med spremenljivkami št. doseženih točk pri testu bralnega razumevanja 
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in »Všeč mi je bila zgodba oz. sporočilo zgodbe ter »Dobre animacije in zvočni učniki so mi 
zelo všeč in me motivirajo.« pa ni statistično pomembne povezanosti, saj je statistična 
značilnost v obeh primerih večja od 0,05 (0,502 in 0,448). 

  

Všeč mi je 
bila 
zgodba 
oz. 
sporočilo 
zgodbe. 

Še si želim 
brati e-knjige 
v angleščini. 

Svojim 
prijateljem bi 
priporočal 
branje e-knjig 
v angleščini. 

Dobre 
animacije in 
zvočni učniki 
so mi zelo 
všeč in me 
motivirajo. 

Število točk pri 
testu bralnega 
razumevanja 
TA 

ρ ,125 ,370* ,442* ,141 

p (2-
stranski) 

,502 ,040 ,013 ,448 

N 31 31 31 31 

Opomba: ** Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0,01 (2-stranski). 
* Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0,05 (2-stranski). 

Preglednica 92: Spearmanov koeficient za spremenljivko št. točk pri testu BR TA in 
motivacijo za nadaljnje branje e-knjig v angleščini (I. skupina) 

Skupina II (56–80 %) 

Kot vidimo iz Preglednice 93, med spremenljivkama št. doseženih točk pri testu bralnega 
razumevanja in želja učencev po nadaljnjem branju e-knjig v angleščini obstaja statistično 
značilna povezanost, saj je vrednost p manjša od 0,05 in znaša 0,018. Spremenljivki sta 
med seboj povezani pozitivno, povezanost pa je neznatna oz. zanemarljiva. Tudi med 
spremenljivkama št. doseženih točk pri testu bralnega razumevanja in želja učencev po 
priporočanju branja e-knjig svojim prijateljem obstaja statistično značilna povezanost, saj je 
vrednost p manjša od 0,05 in znaša 0,019. Spremenljivki sta med seboj povezani pozitivno, 
povezanost pa je tako kot pri prejšnji spremenljivki neznatna oz. zanemarljiva. Med 
spremenljivko št. doseženih točk pri testu bralnega razumevanja in spremenljivkama »Všeč 
mi je bila zgodba oz. sporočilo zgodbe ter »Dobre animacije in zvočni učniki so mi zelo všeč 
in me motivirajo.« pa ni statistično pomembne povezanosti, saj je statistična značilnost 
v obeh primerih večja od 0,05 (0,260 in 0,632). 

  

Všeč mi je 
bila zgodba 
oz. 
sporočilo 
zgodbe. 

Še si želim 
brati e-
knjige v 
angleščini. 

Svojim 
prijateljem bi 
priporočal 
branje e-knjig 
v angleščini. 

Dobre 
animacije in 
zvočni učniki 
so mi zelo 
všeč in me 
motivirajo. 

Število točk pri 
testu bralnega 
razumevanja 
TA 

ρ ,193 ,392* ,389* -,083 

p (2-
stranski) 

,260 ,018 ,019 ,632 

N 36 36 36 36 

Opomba: ** Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0,01 (2-stranski). 
* Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0,05 (2-stranski). 

Preglednica 93: Spearmanov koeficient za spremenljivko št. točk pri testu BR TA in 
motivacijo za nadaljnje branje e-knjig v angleščini (II. skupina) 

Skupina III (81–100 %) 

Kot vidimo iz Preglednice 94, med spremenljivko št. doseženih točk pri testu bralnega 
razumevanja in spremenljivkami »Všeč mi je bila zgodba oz. sporočilo zgodbe.«, »Še si 
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želim brati e-knjige v angleščini.«, »Svojim prijateljem bi priporočal branje e-knjig v 
angleščini.« ter »Dobre animacije in zvočni učniki so mi zelo všeč in me motivirajo.« ni 
statistično pomembne povezanosti, saj je statistična značilnost v vseh naštetih primerih 
večja od 0,05 (0,409; 0,968, 0,653 in 0,204). 

  

Všeč mi je 
bila zgodba 
oz. 
sporočilo 
zgodbe. 

Še si želim 
brati e-
knjige v 
angleščini. 

Svojim 
prijateljem bi 
priporočal 
branje e-knjig 
v angleščini. 

Dobre 
animacije in 
zvočni učniki 
so mi zelo 
všeč in me 
motivirajo. 

Število točk pri 
testu bralnega 
razumevanja 
TA 

ρ -,146 -,007 -,080 ,223 

p (2-
stranski) 

,409 ,968 ,653 ,204 

N 34 34 34 34 

Opomba: ** Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0,01 (2-stranski). 
* Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0,05 (2-stranski). 

Preglednica 94: Spearmanov koeficient za spremenljivko št. točk pri testu BR TA in 
motivacijo za nadaljnje branje e-knjig v angleščini (III. skupina) 

3.3.4.3 Povzetek rezultatov 4. sklopa 

Rezultati o povezanosti med dosežki bralnega razumevanja pri posredovanju besedila z 
interaktivno e-knjigo in motivacijo za nadaljnje branje slovenskih šestošolcev v angleščini 
so pokazali sledeče: pri knjigi SOB v I. skupini ni statistično pomembne povezanosti 
(p > 0,05 pri vseh štirih spremenljivkah), v II. skupini je pri spremenljivki »Všeč mi je bila 
zgodba oz. sporočilo zgodbe.« povezanost zanemarljiva (p = 0,028 < 0,05), pri ostalih treh 
pa je ni, v III. skupini pa kot v I. ni statistično pomembne povezanosti (p > 0,05 pri vseh 
štirih spremenljivkah). Pri knjigi TA v I. skupini je povezanost pri spremenljivkah »Še si želim 
brati e-knjige v angleščini.« in »Svojim prijateljem bi priporočal branje e-knjig v angleščini.« 
zanemarljiva (p1 = 0,040, p2 = 0,013 < 0,05), pri preostalih dveh pa je ni (p > 0,05); v II. 
skupini je povezanost pri spremenljivkah »Še si želim brati e-knjige v angleščini.« in »Svojim 
prijateljem bi priporočal branje e-knjig v angleščini.« prav tako kot v I. skupini zanemarljiva 
(p1 = 0,018, p2 = 0,019 < 0,05), pri preostalih dveh pa je ni (p > 0,05); v III. skupini pa ni 
statistično pomembne povezanosti (p > 0,05 pri vseh štirih spremenljivkah). 

Med motiviranostjo učencev za nadaljnje branje interaktivnih e-knjig in bralno zmožnostjo 
(št. doseženih točk pri testih bralnega razumevanja) ni statistično pomembne 
povezanosti ali pa je zanemarljiva, kar pomeni, da učenci, ki so dosegali višje rezultate 
pri testih bralnega razumevanja, niso bolj motivirani za nadaljnje branje interaktivnih e-knjig 
v angleščini kot učenci, ki so dosegali nižje rezultate. 

Parametri vprašalnika, namenjeni preverjanju motivacije za nadaljnje branje interaktivnih e-
knjig v angleščini, so pokazali pozitivne rezultate. Več kot polovici vseh učencev je bila všeč 
zgodba oz. sporočilo zgodbe (58,6 %), več kot 60 % učencev si tudi v prihodnosti želi brati 
interaktivne e-knjige v angleščini (69,5 %) ter bi branje teh knjig priporočali tudi svojim 
prijateljem (64 %), več kot ¾ vseh učencev (75,9 %) pa so všeč animacije in zvočni učinki 
ter menijo, da jih prav te interaktivne funkcije e-knjig dodatno motivirajo. 

3.3.5 Lastnosti interaktivnih e-knjig v angleščini, ki učence najbolj pritegnejo oz. 
motijo 

Peto in zadnje raziskovalno vprašanje preverja, katere lastnosti interaktivnih e-knjig v 
angleščini kot tujem jeziku učence najbolj motivirajo oz. jim vzbudijo največ zanimanja ter 
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katere jih motijo oz. jim povzročajo težave pri branju in bralnem razumevanju. Odgovori na 
tristopenjska vprašanja, ki so preverjala lastnosti e-knjig, ki so učence pritegnile/zmotile, so 
predstavljeni v Preglednici 95. Zadnje vprašanje pri vprašalniku sem analizirala kvalitativno. 

Analizirane spremenljivke: 

 Všeč so mi bile slike in animacije. 

 Všeč so mi bili zvočni učinki. 

 Všeč mi je bila interaktivnost e-knjige (tapkanje s prstom, premikanje tablice ipd.). 

 Priročno je, da si lahko e-knjige na svoj bralnik preneseš kadar koli in kjer koli. 

 Raje bi videl/-a, da bi mi nekdo osebno prebral zgodbo (učiteljica, starši …). 

 Obračanje listov se mi je zdelo težko. 

 Velikost knjige je bila premajhna. 

 Všeč mi je bilo, da mi je pripovedovalec na tablici prebral zgodbo v angleščini.* 
(skupini A1 in B1, ki sta e-knjigo brali s pripovedovanjem) 

 Rad/-a bi videl/-a, da bi mi pripovedovalec na tablici prebral zgodbo v angleščini.* 
(skupini A2 in B2, ki sta e-knjigo brali brez pripovedovanja) 

 Ali ti je bilo pri e-knjigi še kaj všeč ali pa te je kaj zmotilo?* (odprt tip, kvalitativno) 

»Všeč so mi bile slike in animacije.« 

Iz Preglednice 95 lahko razberemo, da so bile več kot ¾ učencev všeč slike in animacije pri 
e-knjigah (TA: 76,2 %, SOB: 85,3 %). Pri e-knjigi TA se 16,8 % učencev ni moglo odločiti, 
6,9 % učencev pa slike in animacije niso bile všeč. Pri e-knjigi SOB so rezultati dokaj 
podobni; 12,7 % učencev se ni moglo odločiti, le 2 % pa slike in animacije niso bile všeč. 

  

Razdelitev po št. točk UT 

Skupina I 
(0–55 %) 

Skupina II 
(56–80 %) 

Skupina III 
(81–100 
%) 

Skupaj 

S
k
u

p
in

a
 A

 a
li 

B
 

 Skupina A 
– e-knjiga 
TA 

Všeč so mi 
bile slike in 
animacije. 

Ne drži 
f 3 2 2 7 

% 9,7 % 5,6 % 5,9 % 6,9 % 

Ne morem 
se odločiti 

f 4 6 7 17 

% 12,9 % 16,7 % 20,6 % 16,8 % 

Drži 
f 24 28 25 77 

% 77,4 % 77,8 % 73,5 % 76,2 % 

Skupaj 
f 31 36 34 101 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Skupina B 
– e-knjiga 
SOB 

Všeč so mi 
bile slike in 
animacije. 

Ne drži 
f 0 1 1 2 

% 0,0 % 3,3 % 2,7 % 2,0 % 

Ne morem 
se odločiti 

f 6 3 4 13 

% 17,1 % 10,0 % 10,8 % 12,7 % 

Drži 
f 29 26 32 87 

% 82,9 % 86,7 % 86,5 % 85,3 % 

Skupaj 
f 35 30 37 102 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Preglednica 95: Spremenljivka »Všeč so mi bile slike in animacije.« 
»Všeč so mi bili zvočni učinki.« 

Za spremenljivko, ki je preverjala priljubljenost zvočnih učinkov, lahko iz Preglednice 96 
razberemo, da so bili več kot ¾ učencev všeč zvočni učinki pri e-knjigah (TA: 75,2 %, SOB: 
79,4 %). Pri e-knjigi TA se 19,8 % učencev ni moglo odločiti, 5 % učencev pa zvočni učinki 
niso bili všeč. Pri e-knjigi SOB se rezultati le malo razlikujejo; 14,7 % učencev se ni moglo 
odločiti, 5,9 % pa zvočni učinki niso bili všeč. 
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Razdelitev po št. točk UT 

Skupina I 
(0–55 %) 

Skupina II 
(56–80 %) 

Skupina III 
(81–100 %) 

Skupaj 
S

k
u

p
in

a
 A

 a
li 

B
 

Skupina A – 
e-knjiga TA 

Všeč so 
mi bili 
zvočni 
učinki. 

Ne drži 
f 3 1 1 5 

% 9,7 % 2,8 % 2,9 % 5,0 % 

Ne 
morem se 
odločiti 

f 6 7 7 20 

% 19,4 % 19,4 % 20,6 % 19,8 % 

Drži 
f 22 28 26 76 

% 71,0 % 77,8 % 76,5 % 75,2 % 

Skupaj 
f 31 36 34 101 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Skupina B – 
e-knjiga 
SOB 

Všeč so 
mi bili 
zvočni 
učinki. 

Ne drži 
f 2 3 1 6 

% 5,7 % 10,0 % 2,7 % 5,9 % 

Ne 
morem se 
odločiti 

f 7 5 3 15 

% 20,0 % 16,7 % 8,1 % 14,7 % 

Drži 
f 26 22 33 81 

% 74,3 % 73,3 % 89,2 % 79,4 % 

Skupaj 
f 35 30 37 102 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Preglednica 96: Spremenljivka »Všeč so mi bili zvočni učinki.« 

Všeč mi je bila interaktivnost e-knjige (tapkanje s prstom, premikanje tablice ipd.). 

Naslednja spremenljivka je preverjala, ali je učencem všeč interaktivnost e-knjige (tapkanje 
s prstom, premikanje tablice ipd.). Iz Preglednice 97 lahko razberemo, da je bila več kot 80 
% učencev všeč interaktivnost e-knjig (TA: 81,0 %, SOB: 82,2 %). Pri e-knjigi TA se 12 % 
učencev ni moglo odločiti, 7 % učencev pa je interaktivnost e-knjige odvrnilo. Pri e-knjigi 
SOB so rezultati dokaj podobni; 14,9 % učencev se ni moglo odločiti, le 3 % pa interaktivnost 
ni bila všeč. 

  

Razdelitev po št. točk UT 

Skupina I 
(0–55 %) 

Skupina II 
(56–80 %) 

Skupina III 
(81–100 %) 

Skupaj 

S
k
u

p
in

a
 A

 a
li 

B
 

Skupina A – 
e-knjiga TA 

Všeč mi je bila 
interaktivnost e-
knjige (tapkanje 
s prstom, 
premikanje 
tablice …). 

Ne drži 
f 1 2 4 7 

% 3,3 % 5,6 % 11,8 % 7,0 % 

Ne 
morem 
se 
odločiti 

f 5 4 3 12 

% 16,7 % 11,1 % 8,8 % 12,0 % 

Drži 
f 24 30 27 81 

% 80,0 % 83,3 % 79,4 % 81,0 % 

Skupaj 
f 30 36 34 100 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Skupina B – 
e-knjiga 
SOB 

Všeč mi je bila 
interaktivnost e-
knjige (tapkanje 
s prstom, 
premikanje 
tablice …). 

Ne drži 
f 2 1 0 3 

% 5,7 % 3,4 % 0,0 % 3,0 % 

Ne 
morem 
se 
odločiti 

f 5 3 7 15 

% 14,3 % 10,3 % 18,9 % 14,9 % 

Drži 
f 28 25 30 83 

% 80,0 % 86,2 % 81,1 % 82,2 % 

Skupaj 
f 35 29 37 101 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Preglednica 97: Spremenljivka »Všeč mi je bila interaktivnost e-knjige.« 
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»Priročno je, da si lahko e-knjige na svoj bralnik preneseš kadar koli in kjer koli.« 

Naslednja spremenljivka je preverjala, kaj učenci menijo o priročnosti shranjevanja in 
dostopanja do e-knjig. Iz Preglednice 98 lahko razberemo, da večina učencev meni, da so 
e-knjige priročne (TA: 79,2 %, SOB: 68,6 %). Pri e-knjigi TA se 16,8 % učencev ni moglo 
odločiti, le 4 % učencev pa menijo, da priročnost ni kakovost e-knjig. Pri e-knjigi SOB so 
rezultati sledeči: malo več kot četrtina učencev (26,5 %) se ni mogla odločiti, le 4,9 % 
učencev pa meni, da shranjevanje in dostopanje do e-knjig ni priročno. 

  

Razdelitev po št. točk UT 

Skupina I 
(0–55 %) 

Skupina II 
(56–80 %) 

Skupina 
III (81–
100 %) 

Skupaj 

S
k
u

p
in

a
 A

 a
li 

B
 

 
Skupin
a A – e-
knjiga 
TA 

Priročno je, da si 
lahko e-knjige na 
svoj tablični 
računalnik 
preneseš kadar 
koli in kjer koli. 

Ne drži 
f 1 3 0 4 

% 3,2 % 8,3 % 0,0 % 4,0 % 

Ne morem 
se odločiti 

f 5 6 6 17 

% 16,1 % 16,7 % 17,6 % 16,8 % 

Drži 
f 25 27 28 80 

% 80,6 % 75,0 % 82,4 % 79,2 % 

Skupaj 
f 31 36 34 101 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 
Skupin
a B – e-
knjiga 
SOB 

Priročno je, da si 
lahko e-knjige na 
svoj tablični 
računalnik 
preneseš kadar 
koli in kjer koli. 

Ne drži 
f 2 2 1 5 

% 5,7 % 6,7 % 2,7 % 4,9 % 

Ne morem 
se odločiti 

f 10 6 11 27 

% 28,6 % 20,0 % 29,7 % 26,5 % 

Drži 
f 23 22 25 70 

% 65,7 % 73,3 % 67,6 % 68,6 % 

Skupaj 
f 35 30 37 102 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Preglednica 98: Spremenljivka »Priročno je, da si lahko e-knjige na svoj bralnik preneseš 
kadar koli in kjer koli.« 

»Raje bi videl/-a, da bi mi nekdo osebno prebral zgodbo (učiteljica, starši …).« 

Spremenljivka, ki je preverjala, ali so učenci pogrešali, da jim nekdo osebno prebere knjigo, 
je razkrila sledeče rezultate: skoraj polovica učencev, ki je brala e-knjigo TA, ne želi, da bi 
jim zgodbo nekdo osebno prebral (48,5 %); ta odstotek je malo manjši pri učencih, ki so brali 
e-knjigo SOB (ki je bila po zahtevnosti lažja – 38,2 %). Mnogo učencev se ni moglo odločiti 
(TA: 31,7 %, SOB: 43,1 %). Najmanjši odstotek je pri obeh knjigah dobil odgovor, da bi raje 
videli, da jim zgodbo nekdo osebno prebere (TA: 19,8 %, SOB: 18,6 %).  
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Razdelitev po št. točk UT 

Skupina I 
(0–55 %) 

Skupina II 
(56–80 %) 

Skupina III 
(81–100 %) 

Skupaj 
S

k
u

p
in

a
 A

 a
li 

B
 

 Skupina A 
– e-knjiga 
TA 

Raje bi videl/-
a, da bi mi 
nekdo osebno 
prebral zgodbo 
(učiteljica, 
starši …). 

Ne drži 
f 14 17 18 49 

% 45,2 % 47,2 % 52,9 % 48,5 % 

Ne morem 
se odločiti 

f 10 10 12 32 

% 32,3 % 27,8 % 35,3 % 31,7 % 

Drži 
f 7 9 4 20 

% 22,6 % 25,0 % 11,8 % 19,8 % 

Skupaj 
f 31 36 34 101 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 Skupina B 
– e-knjiga 
SOB 

Raje bi videl/-
a, da bi mi 
nekdo osebno 
prebral zgodbo 
(učiteljica, 
starši …). 

Ne drži 
f 9 17 13 39 

% 25,7 % 56,7 % 35,1 % 38,2 % 

Ne morem 
se odločiti 

f 18 7 19 44 

% 51,4 % 23,3 % 51,4 % 43,1 % 

Drži 
f 8 6 5 19 

% 22,9 % 20,0 % 13,5 % 18,6 % 

Skupaj 
f 35 30 37 102 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Preglednica 99: Spremenljivka »Raje bi videl/-a, da bi mi nekdo osebno prebral zgodbo 
(učiteljica, starši ...).« 

»Obračanje listov se mi je zdelo težko.« 

Za spremenljivko, ki je preverjala težavnost obračanja strani pri e-knjigah, lahko iz 
Preglednice 100 razberemo, da skoraj 75 % učencev meni, da obračanje strani ni bilo težko 
(TA: 74,3 %, SOB: 74,5 %). Malo več kot desetina učencev se ni mogla odločiti (TA: 13,9 
%, SOB: 12,7 %), podobnemu deležu učencev pa se je obračanje strani zdelo težko (TA: 
11,9 %, SOB: 12,7 %). 

  
Razdelitev po št. točk UT 

Skupina I 
(0–55 %) 

Skupina II 
(56–80 %) 

Skupina III 
(81–100 %) 

Skupaj 

S
k
u

p
in

a
 A

 a
li 

B
 

Skupina A – 
e-knjiga TA 

Obračanje listov 
na tablici se mi 
je zdelo težko. 

Ne drži 
f 20 30 25 75 

% 64,5 % 83,3 % 73,5 % 74,3 % 

Ne 
morem se 
odločiti 

f 3 3 8 14 

% 9,7 % 8,3 % 23,5 % 13,9 % 

Drži 
f 8 3 1 12 

% 25,8 % 8,3 % 2,9 % 11,9 % 

Skupaj 
f 31 36 34 101 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 Skupina B – 
e-knjiga 
SOB 

Obračanje listov 
na tablici se mi 
je zdelo težko. 

Ne drži 
f 20 26 30 76 

% 57,1 % 86,7 % 81,1 % 74,5 % 

Ne 
morem se 
odločiti 

f 6 2 5 13 

% 17,1 % 6,7 % 13,5 % 12,7 % 

Drži 
f 9 2 2 13 

% 25,7 % 6,7 % 5,4 % 12,7 % 

Skupaj 
f 35 30 37 102 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Preglednica 100: Spremenljivka »Obračanje listov se mi je zdelo težko.« 
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»Velikost knjige je bila premajhna.« 

Spremenljivka, ki je preverjala, ali je učence motila velikost knjige, je razkrila sledeče 
rezultate. Več kot polovici učencev, ki so brali e-knjigo TA, se velikost ni zdela premajhna 
(62,4 %), medtem ko je manj kot polovica učencev, ki so brali e-knjigo SOB, mnenja, da e-
knjiga ni bila premajhna (44,1 %). Več kot petina učencev se ni mogla odločiti (TA: 22,8 %, 
SOB: 26,5 %), medtem ko se je 14,9 % (TA) in kar 29,4 % (SOB) zdela e-knjiga premajhna. 

  

Razdelitev po št. točk UT 

Skupina 
I (0–55 
%) 

Skupina 
II (56–
80 %) 

Skupina 
III (81–
100 %) 

Skupaj 

S
k
u

p
in

a
 A

 a
li 

B
 

Skupina 
A – e-
knjiga 
TA 

Velikost 
knjige je 
bila 
premajhna. 

Ne 
drži 

f 19 27 17 63 

% 61,3 % 75,0 % 50,0 % 62,4 % 

Ne 
more
m se 
odloči
ti 

f 7 4 12 23 

% 22,6 % 11,1 % 35,3 % 22,8 % 

Drži 
f 5 5 5 15 

% 16,1 % 13,9 % 14,7 % 14,9 % 

Skupaj 
f 31 36 34 101 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 
Skupina 
B – e-
knjiga 
SOB 

Velikost 
knjige je 
bila 
premajhna. 

Ne 
drži 

f 12 18 15 45 

% 34,3 % 60,0 % 40,5 % 44,1 % 

Ne 
more
m se 
odloči
ti 

f 11 5 11 27 

% 31,4 % 16,7 % 29,7 % 26,5 % 

Drži 
f 12 7 11 30 

% 34,3 % 23,3 % 29,7 % 29,4 % 

Skupaj 
f 31 36 34 101 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Preglednica 101: Spremenljivka »Velikost knjige je bila premajhna.« 

»Všeč mi je bilo, da mi je pripovedovalec na tablici prebral zgodbo v angleščini.« 
*(skupini A1 in B1, ki sta e-knjigo brali s pripovedovanjem) 

Iz Preglednice 102 lahko razberemo podatke za učence, ki so brali interaktivno e-knjigo s 
pripovedovanjem. Razvidno je, da je bilo več kot polovici vseh učencev všeč, da jim je 
pripovedovalec bral zgodbo (TA: 60,8 %, SOB: 70 %). Pri e-knjigi TA se 23,5 % učencev ni 
moglo odločiti, 15,7 % učencev pa branje pripovedovalca ni bilo všeč. Pri e-knjigi SOB so 
rezultati dokaj podobni; 18 % učencev se ni moglo odločiti, 12 % pa pripovedovalčevo branje 
ni bilo všeč. 
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Razdelitev po št. točk UT 

Skupina I 
(0–55 %) 

Skupina II 
(56–80 %) 

Skupina III 
(81–100 
%) 

Skupaj 
S

k
u

p
in

a
 A

 a
li 

B
 

 Skupina A 
– e-knjiga 
TA 

Všeč mi je bilo, da 
mi je 
pripovedovalec na 
tablici prebral 
zgodbo angleščini. 

Ne drži 
f 3 3 2 8 

% 15,8 % 20,0 % 11,8 % 15,7 % 

Ne 
morem 
se 
odločiti 

f 2 6 4 12 

% 10,5 % 40,0 % 23,5 % 23,5 % 

Drži 
f 14 6 11 31 

% 73,7 % 40,0 % 64,7 % 60,8 % 

Skupaj 
f 19 15 17 51 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Skupina B – 
e-knjiga 
SOB 

Všeč mi je bilo, da 
mi je 
pripovedovalec na 
tablici prebral 
zgodbo angleščini. 

Ne drži 
f 1 2 3 6 

% 5,9 % 15,4 % 15,0 % 12,0 % 

Ne 
morem 
se 
odločiti 

f 4 3 2 9 

% 23,5 % 23,1 % 10,0 % 18,0 % 

Drži 
f 12 8 15 35 

% 70,6 % 61,5 % 75,0 % 70,0 % 

Skupaj 
f 17 13 20 50 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Preglednica 102: Spremenljivka »Všeč mi je bilo, da mi je pripovedovalec na tablici prebral 
zgodbo v angleščini.« (A1 in B1)« 

»Rad/-a bi videl/-a, da bi mi pripovedovalec na tablici prebral zgodbo v angleščini.« 
*(skupini A2 in B2, ki sta e-knjigo brali brez pripovedovanja) 

Iz Preglednice 103 lahko razberemo podatke za učence, ki so brali interaktivno e-knjigo brez 
pripovedovanja. Pri učencih, ki so brali e-knjigo TA, je razvidno, da si je točno 60 % želelo, 
da jim pripovedovalec prebere zgodbo, medtem ko je odstotek pri knjigi SOB nižji, in sicer 
46,2 %. Pri e-knjigi TA se 22 % učencev ni moglo odločiti, 18 % učencev pa si ne želi, da bi 
jim pripovedovalec prebral zgodbo. Pri e-knjigi SOB se kar 40 % učencev ni moglo odločiti, 
le 7 % pa si ne želi branja pripovedovalca. 
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Razdelitev po št. točk UT 

Skupina I 
(0–55 %) 

Skupina II 
(56–80 %) 

Skupina III 
(81–100 
%) 

Skupaj 

S
k
u

p
in

a
 A

 a
li 

B
 

Skupina A – 
e-knjiga TA 

Rad/-a bi videl/-a, 
da bi mi 
pripovedovalec na 
tablici prebral 
zgodbo v 
angleščini. 

Ne drži 
f 2 2 5 9 

% 16,7 % 9,5 % 29,4 % 18,0 % 

Ne 
morem 
se 
odločiti 

f 2 5 4 11 

% 16,7 % 23,8 % 23,5 % 22,0 % 

Drži 
f 8 14 8 30 

% 66,7 % 66,7 % 47,1 % 60,0 % 

Skupaj 
f 12 21 17 50 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Skupina B – 
e-knjiga 
SOB 

Rad/-a bi videl/-a, 
da bi mi 
pripovedovalec na 
tablici prebral 
zgodbo v 
angleščini. 

Ne drži 
f 3 2 2 7 

% 16,7 % 11,8 % 11,8 % 13,5 % 

Ne 
morem 
se 
odločiti 

f 5 8 8 21 

% 27,8 % 47,1 % 47,1 % 40,4 % 

Drži 
f 10 7 7 24 

% 55,6 % 41,2 % 41,2 % 46,2 % 

Skupaj 
N 18 17 17 52 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Preglednica 103: Spremenljivka »Rad/-a bi videl/-a, da bi mi pripovedovalec na tablici 
prebral zgodbo v angleščini.« (A2 in B2) 

Zadnje vprašanje v vprašalniku se je glasilo: »Ali ti je bilo pri e-knjigi še kaj všeč ali pa 
te je kaj zmotilo?« Vprašanje je bilo odprtega tipa, na katerega so učenci odgovorili, če so 
želeli. Tipe odgovorov sem kodirala in oblikovala pet kategorij. 

V Grafu 4 je predstavljen strukturni krog odgovorov učencev v številu in odstotkih. Iz grafa 
lahko razberemo, da 75 učencev (37 %) na vprašanje ni odgovorilo, 33 učencev (16 %) je 
odgovorilo, da jih pri branju interaktivne e-knjige ni nič zmotilo, podobno število učencev, in 
sicer 35 (17 %), je na vprašanje odgovorilo, da je bilo pri branju vse super. 37 učencev 
(18 %) je opisalo, kaj jim je bilo v e-knjigi všeč, 17 (9 %) pa, kaj jih je zmotilo. Preostalih 
6 učencev (3 %) je podalo svoje opombe. 
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Graf 4: Strukturni krog odgovorov na vprašanje odprtega tipa 

V Grafu 5 so predstavljeni odgovori na zadnje vprašanje glede na prebrano interaktivno e-
knjigo (SOB – skupina B, TA – skupina A). 

 

Graf 5: Porazdelitev odgovorov glede na prebrano e-knjigo 

V nadaljevanju bomo podrobneje pogledali, kaj je bilo učencem všeč, kaj jih je zmotilo in 
kakšne opombe glede branja interaktivnih e-knjig so imeli (podobni odgovori se ne 
ponavljajo). 
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(37 učencev) Všeč mi je bilo … 

1. Ker so bile lepe animacije in ti ni 
treba brati. 

2. Način branja mi je bil zelo všeč. 
3. Všeč so mi bile slike in tapkanje. 
4. Vse mi je bilo všeč, tudi besedilo na 

različnih delih ekrana in različne 
barve črk. 

5. Všeč mi je bilo to, da so se zvočni 
učinki ponavljali. 

6. Všeč so mi bili efekti. 
7. Všeč mi je bil kruhek. 
8. Všeč so mi bile animacije. 
9. Všeč mi je bila dolžina zgodbe. 
10. Všeč so mi bili zanimiva zgodba, 

animacije in zvočni učinki. 
11. Všeč mi je bilo poslušanje zgodbe. 
12. Všeč mi je bilo to, da se stvari 

premikajo. 
13. Všeč mi je bilo to, da si lahko gor 

pritiskal, kakor hočeš. 
14. Všeč mi je bilo zato, ker nisem 

navajena take oblike učenja. 
15. Všeč mi je bilo, da je bilo malo 

besedila. 

16. Všeč mi je bilo, da je bilo na 
računalniku. 

17. Všeč mi je bilo, da je bilo v 
angleščini. 

18. Všeč mi je bilo, da se je veliko stvari 
dogajalo. 

19. Všeč mi je bilo, da smo delali na 
tablici, ker je bolj zanimivo. 

20. Všeč mi je bilo, da so bile animacije, 
govoril je, kar sem kliknil. 

21. Všeč mi je bilo, ker si lahko tipkal in 
barval. 

22. Všeč mi je bilo, ko sem lahko toast 
z nožem »počohala«. 

23. Všeč mi je zaradi slikanic. 
24. Všeč so mi bile animacije. 
25. Všeč so mi bile skrite strani. 
26. Všeč mi je bila zgodba. 
27. Všeč mi je bilo, ker se je hitro 

zgodilo. 
28. Všeč mi je bilo pripovedovanje. 
29. Super so mi bile slikice, zelo lepo 

narisano. 

(17 učencev) Zmotilo me je … 

1. Da nisem razumela vseh besed. 
2. Prekratka knjiga. Lahko bi bilo več 

besedila. 
3. Da moraš sam klikati za animacije. 
4. Da so bile slušalke prevelike. 
5. Druge igrice na tablici. 
6. Mogoče mi je bila knjiga malo 

preotročja. 
7. Svetlost ekrana bi lahko bila 

svetlejša. 
8. Ni mi bilo všeč, da je tablica 

zablokirala. 

9. Ni mi bilo všeč, da nismo smeli dati, 
da bere nekdo drug. 

10. Ni mi bilo všeč, da si moral tipkati. 
11. Pri e-knjigi me je motila puščica na 

dnu ekrana, ampak se navadiš. 
12. Zgodba mi ni bila všeč. 
13. Zmotilo me je, da je zraven nekdo 

govoril. 
14. Zmotilo me je, da pri reševanju 

testa pri e-knjigi ne moreš lepo 
obračati strani. 

 

(6 učencev) Opombe … 

1. Vse mi je bilo všeč, edino, kar bi me zmotilo, bi bilo, če bi se take knjige uporabljale 
ves čas. 

2. Nič me ni zmotilo, le lažje si zapomnim besedilo tiskane knjige. 
3. Saj smo otroci, ki živimo s tablicami in jih zelo uporabljamo. 
4. Vse mi je bilo všeč, samo zdi se mi pomembno, da so knjige tudi v tiskani obliki. 
5. Super so mi bile slikice – zelo lepo narisano. 
6. Lahko bi pisalo, na kateri strani si, npr. 3/17, saj ne veš, koliko še imaš do konca 

knjige. 
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Znotraj raziskovalnega vprašanja sem postavila še dodatno vprašanje, in sicer: Kakšna je 
povezanost med dosežki pri nalogah bralnega razumevanja pri posredovanju 
besedila z interaktivno e-knjigo in lastnostih interaktivnih e-knjig, ki učence najbolj 
pritegnejo oziroma motijo? 

Uporabljen test: Spearmanov koeficient. Na podlagi spodnjih izračunov bomo ugotavljali 
povezanost med točkami bralnega razumevanja in že zgoraj opredeljenimi spremenljivkami 
(parametri vprašalnika, namenjenimi preverjanju lastnosti interaktivnih e-knjig, ki učence 
pritegnejo ali zmotijo). 

3.3.5.1 Slice of Bread Goes To the Beach 

Skupina I (0–55 %) 

Iz Preglednice 104 lahko razberemo, da med spremenljivko št. doseženih točk pri testu 
bralnega razumevanja in vsemi preverjanimi spremenljivkami ni statistično pomembne 
povezanosti, saj je statistična značilnost v vseh primerih večja od 0,05 (0,271; 0,834, 0,357; 
0,268; 0,798; 0,425; 0,432; 0,425 in 0,432). 
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(B
2
) 

Število točk 
pri testu 
bralnega 
razumevanj
a SOB. 

ρ ,191 ,037 -,161 -,192 ,045 -,207 
-
,19
8 

-,207 -,198 

p (2-
strans
ki) 

,271 ,834 ,357 ,268 ,798 ,425 
,43
2 

,425 ,432 

N 35 35 35 35 35 17 18 17 18 

Opomba: ** Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0,01 (2-stranski). 
* Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0,05 (2-stranski). 

Preglednica 104: Spearmanov koeficient za spremenljivko št. točk pri testu BR SOB in 
priljubljene/moteče lastnosti e-knjig v angleščini (I. skupina) 

Skupina II (56–80 %) 

Iz Preglednice 105 lahko razberemo, da med spremenljivko št. doseženih točk pri testu 
bralnega razumevanja in vsemi preverjanimi spremenljivkami tudi v II. skupini ni statistično 
pomembne povezanosti, saj je statistična značilnost v vseh primerih večja od 0,05 (0,608; 
0,551; 0,485; 0,816; 0,296; 0,189; 0,896; 0,064 in 0,376). 
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(B
2

) 

Število točk 
pri testu 
bralnega 
razumevanj
a SOB. 

ρ ,097 
,11
3 

-,135 -,044 -,197 -,246 
-
,025 

,527 ,229 

p (2-
stransk
i) 

,608 
,55
1 

,485 ,816 ,296 ,189 ,896 ,064 ,376 

N 30 30 29 30 30 30 30 13 17 

Opomba: ** Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0,01 (2-stranski). 
* Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0,05 (2-stranski). 

Preglednica 105: Spearmanov koeficient za spremenljivko št. točk pri testu BR SOB in 
priljubljene/moteče lastnosti e-knjig v angleščini (II. skupina) 

Skupina III (81–100 %) 

Iz Preglednice 106 lahko razberemo, da med spremenljivko št. doseženih točk pri testu 
bralnega razumevanja in vsemi preverjanimi spremenljivkami tako kot v I. in II. skupini tudi 
v III. skupini ni statistično pomembne povezanosti, saj je statistična značilnost v vseh 
primerih večja od 0,05 (0,604; 0,891; 0,713; 0,238; 0,635; 0,743; 0,144; 0,311 in 0,159). 
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(B
2

) 

Število točk 
pri testu 
bralnega 
razumevanj
a SOB. 

ρ -,088 
-
,02
3 

-,063 -,199 -,081 -,056 ,245 -,239 ,369 

p (2-
strans
ki) 

,604 
,89
1 

,713 ,238 ,635 ,743 ,144 ,311 ,159 

N 37 37 37 37 37 37 37 20 16 

Opomba: ** Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0,01 (2-stranski). 
* Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0,05 (2-stranski). 

Preglednica 106: Spearmanov koeficient za spremenljivko št. točk pri testu BR SOB in 
priljubljene/moteče lastnosti e-knjig v angleščini (III. skupina) 

3.3.5.2 The Artifacts 

Skupina I (0–55 %) 

Iz Preglednice 107 lahko razberemo, da med spremenljivko št. doseženih točk pri testu 
bralnega razumevanja in vsemi preverjanimi spremenljivkami ni statistično pomembne 
povezanosti, saj je statistična značilnost v vseh primerih večja od 0,05 (0,762; 0,280; 0,791; 
0,686; 0,189; 0,083; 0,247; 0,490 in 0,938). 
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(A
2

) 

Število točk 
pri testu 
bralnega 
razumevanj
a SOB. 

ρ -,057 
-
,20
0 

-,051 ,076 ,242 -,317 -,214 -,168 -,025 

p (2-
strans
ki) 

,762 
,28
0 

,791 ,686 ,189 ,083 ,247 ,490 ,938 

N 31 31 30 31 31 31 31 19 12 

Opomba: ** Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0,01 (2-stranski). 
* Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0,05 (2-stranski). 

Preglednica 107: Spearmanov koeficient za spremenljivko št. točk pri testu BR TA in 
priljubljene/moteče lastnosti e-knjig v angleščini (I. skupina) 

Skupina II (56–80 %) 

Kot vidimo iz Preglednice 108, med spremenljivkama št. doseženih točk pri testu bralnega 
razumevanja in všečnost zvočnih učinkov interaktivne e-knjige obstaja statistično značilna 
povezanost, saj je vrednost p manjša od 0,05 in znaša 0,005. Spremenljivki sta med seboj 
povezani pozitivno, povezanost pa je neznatna oz. zanemarljiva. Iz Preglednice 108 lahko 
razberemo, da med spremenljivko št. doseženih točk pri testu bralnega razumevanja in 
vsemi preostalimi preverjanimi spremenljivkami ni statistično pomembne povezanosti, 
saj je statistična značilnost v vseh primerih večja od 0,05 (0,300; 0,740; 0,668; 0,800; 0,641; 
0,327; 0,805 in 0,222). 
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2
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Število točk 
pri testu 
bralnega 
razumevanj
a SOB. 

ρ ,177 
-
,45
6** 

,057 ,074 ,044 -,080 -,168 ,070 -,278 

p (2-
strans
ki) 

,300 
,00
5 

,740 ,668 ,800 ,641 ,327 ,805 ,222 

N 36 36 36 36 36 36 36 15 21 

Opomba: ** Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0,01 (2-stranski). 
* Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0,05 (2-stranski). 

Preglednica 108: Spearmanov koeficient za spremenljivko št. točk pri testu BR TA in 
priljubljene/moteče lastnosti e-knjig v angleščini (II. skupina) 
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Skupina III (81–100 %) 

Iz Preglednice 109 lahko razberemo, da med spremenljivko št. doseženih točk pri testu 
bralnega razumevanja in vsemi preverjanimi spremenljivkami tako kot v I. skupini tudi v 
III. skupini ni statistično pomembne povezanosti, saj je statistična značilnost v vseh 
primerih večja od 0,05 (0,100; 0,394; 0,820; 1,000; 0,601; 0,588; 0,765; 0,679 in 0,296). 
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(A
2

) 

Število točk 
pri testu 
bralnega 
razumevanja 
SOB. 

ρ ,286 
-
,15
1 

-,041 0,000 -,093 -,096 -,053 ,108 -,269 

p (2-
stranski
) 

,100 
,39
4 

,820 1,000 ,601 ,588 ,765 ,679 ,296 

N 34 34 34 34 34 34 34 17 17 

Opomba: ** Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0,01 (2-stranski). 
* Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0,05 (2-stranski). 

Preglednica 109: Spearmanov koeficient za spremenljivko št. točk pri testu BR TA in 
priljubljene/moteče lastnosti e-knjig v angleščini (III. skupina) 

3.3.5.3 Povzetek rezultatov 5. sklopa 

Rezultati so pokazali, da so bile več kot ¾ učencev všeč slike in animacije pri e-knjigah (TA: 
76,2 %, SOB: 85,3 %) ter zvočni učinki pri e-knjigah (TA: 75,2 %, SOB: 79,4 %). Več kot 80 
% učencev je bila všeč interaktivnost e-knjig (TA: 81,0 %, SOB: 82,2 %), več kot 68 % 
učencev pa meni, da je shranjevanje in dostopanje do e-knjig priročno (TA: 79,2 %, SOB: 
68,6 %). Skoraj polovica učencev, ki je brala e-knjigo TA, ne želi, da bi jim zgodbo nekdo 
osebno prebral (48,5 %); ta odstotek je malo manjši pri učencih, ki so brali e-knjigo SOB 
(38,2 %). Skoraj 75 % učencev je mnenja, da obračanje strani pri interaktivnih e-knjigah ni 
bilo težko (TA: 74,3 %, SOB: 74,5 %), medtem ko so bila mnenja o velikosti e-knjig bolj 
deljena: več kot polovici učencev, ki so brali e-knjigo TA, se velikost ni zdela premajhna 
(62,4 %), medtem ko je ta odstotek skoraj za petino manjši pri učencih, ki so brali e-knjigo 
SOB (44,1 %). Več kot 60 % učencev skupin A1 in B1, ki so e-knjigo brali s pripovedovanjem 
bralca, je bilo všeč, da jim je pripovedovalec bral zgodbo (TA: 60,8 %, SOB: 70 %). Pri 
učencih skupin A2 in B2, ki so brali e-knjigo brez pripovedovanja, so rezultati sledeči: točno 
60 % učencev, ki so brali e-knjigo TA, si je želelo, da jim pripovedovalec prebere zgodbo, 
medtem ko je odstotek pri knjigi SOB nižji, in sicer 46,2 %. Na vprašanje, ali jim je bilo pri e-
knjigi še kaj všeč ali pa jih je zmotilo, je odgovorilo 63 % učencev. 33 učencev (16 %) je 
odgovorilo, da jih pri branju interaktivne e-knjige ni nič zmotilo, podobno število učencev, in 
sicer 35 (17 %), je na vprašanje odgovorilo, da je bilo pri branju vse super. 37 učencev (18 
%) je opisalo, kaj jim je bilo v e-knjigi všeč, 17 (9 %) pa, kaj jih je zmotilo. Preostalih 6 
učencev (3 %) je podalo svoje opombe. 

Rezultati o povezanosti med dosežki pri nalogah bralnega razumevanja pri posredovanju 
besedila z interaktivno e-knjigo in lastnostih interaktivnih e-knjig, ki učence najbolj pritegnejo 
oziroma motijo, so pokazali sledeče: pri knjigi SOB v vseh treh skupinah ni statistično 
pomembne povezanosti (p > 0,05 pri vseh devetih spremenljivkah). Pri knjigi TA v I. in III. 
skupini ni statistično pomembne povezanosti (p > 0,05 pri vseh devetih spremenljivkah); 
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v II. skupini pa je povezanost pri spremenljivki »Všeč so mi bili zvočni učinki« zanemarljiva 
(p = 0,005 < 0,05), pri preostalih osmih pa je ni (p > 0,05). Učenci, ki so dosegli višje rezultate 
pri testih bralnega razumevanja, torej niso izražali bistveno drugačnih priljubljenih oz. 
motečih lastnosti e-knjig kot učenci, ki so dosegli nižje rezultate. 
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4 ZAKLJUČEK  

V magistrskem delu sem obravnavala, kako se različna medija posredovanja besedila 
(tiskana in interaktivna elektronska knjiga) povezujeta oz. vplivata na dosežke učencev pri 
bralnem razumevanju v angleščini v 6. razredu osnovne šole. Poleg tega sem proučevala 
še druge dejavnike in njihovo povezanost s št. točk, doseženih pri testih bralnega 
razumevanja, in sicer hitrost branja, odnos do branja oz. užitek v branju ter motivacijo za 
nadaljnje branje interaktivnih e-knjig v angleščini. Raziskala sem tudi lastnosti interaktivnih 
e-knjig, ki so bile učencem najbolj všeč ali pa so jih zmotile. Glede na ugotovitve empirične 
raziskave lahko podam odgovore na raziskovalna vprašanja. 

Rezultati so pokazali, da se glede na medij bralnega vnosa besedila (tiskana/interaktivna e-
knjiga) med učenci ne pojavljajo statistično pomembne razlike pri bralni zmožnosti (št. 
doseženih točk pri testu bralnega razumevanja). Ugotovitve lahko povežem z raziskavami 
(branje v prvem jeziku), ki so jih izvedli Grimshaw idr. (2007), Jones in Brown (2011) ter 
Maynard in McKnight (2001), kjer so rezultati prav tako pokazali, da med dosežki bralnega 
razumevanja in različnimi mediji posredovanja besedila (tiskana in e-knjiga) ni statistično 
pomembne povezanosti. V svoji raziskavi sem ugotovila, da se glede na način branja 
interaktivne e-knjige (s ali brez pripovedovanja) ne pojavljajo statistično pomembne 
razlike pri št. doseženih točk pri testu bralnega razumevanja, drugačne rezultate pa je 
pokazala že omenjena raziskava (Grimshaw idr., 2007), kjer so ugotovili, da je vključena 
možnost pripovedovanja besedila bistveno izboljšala bralno razumevanje učencev 
(pridobivanje informacij iz besedila in zmožnost sklepanja). Menim, da bi lahko prišlo do 
drugačnih rezultatov, če bi izvedla dlje trajajočo raziskavo; Yoon (2013a, 2013b) je izvedla 
dve raziskavi (10- in 12-tedensko; 62 in 78 osnovnošolcev; branje v tujem jeziku) in pri obeh 
prišla do podobnih rezultatov: branje interaktivnih e-knjig je izboljšalo besedišče učencev, 
posledično pa so se izboljšali tudi bralno razumevanje, zmožnost kritičnega mišljenja in 
reševanja problemov ter njihova domišljija, hkrati pa so bili učenci izpostavljeni tudi novim 
izkušnjam in konceptom. 

V nadaljevanju me je zanimala povezanost med hitrostjo branja in bralno zmožnostjo 
učencev glede na medij bralnega vnosa. Ugotovila sem, da se med spremenljivkama 
pojavljajo statistično pomembne razlike (p < 0,05). Rezultati so pokazali, da besedila 
hitreje preberejo učenci, ki berejo tiskano različico knjige (časovni interval z največ odstotki 
učencev pri knjigi SOB = tiskana : elektronska = 3–6 minut (41,6 %) : 9–12 minut (43,1 %) 
in pri knjigi TA = tiskana : elektronska = 3–6 minut (32,4 %) : 9–12 minut (40,6 %)). Tudi pri 
raziskavah, izvedenih v tujini, so prišli do enakih ugotovitev – branje na zaslonu je 
počasnejše od branja na papirju (Grimshaw idr., 2007; Nielsen, 1999). Razlogov za to je 
lahko več: od dokaj nepoznanega načina branja oz. upravljanja z e-bralnikom do 
neoptimalne porabe časa za upravljanje interaktivnih funkcij e-knjige (igre, »vroče točke«, 
slovar) (Grimshaw idr., 2007). Ti rezultati pa so v nasprotju z rezultati, do katerih so prišli 
Sackstein idr. (2015), ki so prav tako kot jaz v svoji raziskavi primerjali branje na papirju in 
branje na iPadu (tri različne šole; učenci, stari 15–23 let; branje v prvem jeziku); učenci ene 
šole so bistveno hitreje prebrali e-knjigo na iPadu, medtem ko pri drugih dveh skupinah ni 
bilo bistvenih razlik v hitrosti branja med medijem bralnega vnosa. Eden izmed možnih 
razlogov za hitrejše branje ene izmed skupin na iPadu je lahko predhodna seznanitev z 
napravami – iPadi (Sackstein idr., 2015), česar učenci v moji raziskavi niso bili deležni. 
Rezultati moje raziskave so pokazali, da učenci, ki so brali interaktivno e-knjigo s 
pripovedovanjem, besedila niso prebrali hitreje kot tisti, ki so brali interaktivno e-knjigo brez 
pripovedovanja – med skupinama se torej ne pojavljajo statistično pomembne razlike (p 
> 0,05). Ne izključujem možnosti, da so učenci, ki so brali e-knjigo brez pripovedovanja, več 
časa posvetili interaktivnim funkcijam e-knjige kot učenci, ki so brali e-knjigo s 
pripovedovanjem (Grimshaw idr., 2007). 
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Tretje raziskovalno vprašanje je preverjalo povezanost med dosežki bralnega razumevanja 
pri posredovanju besedila z interaktivno e-knjigo in odnosom do branja oz. užitkom v branju 
slovenskih šestošolcev pri angleščini. Prišla sem do ugotovitev, da med spremenljivkama 
ni statistično pomembne povezanosti (p > 0,05). Učenci, ki so dosegli višje rezultate pri 
testih bralnega razumevanja, torej niso izražali večjega užitka ob branju e-knjig kot učenci, 
ki so dosegli nižje rezultate. Več kot polovici vseh učencev je bil bolj všeč elektronski format 
e-knjige (SOB: 74,5 %, TA: 57,4 %), tiskani format je bil pri učencih, ki so brali tiskano 
različico knjige SOB, precej manj priljubljen kot pri učencih, ki so brali tiskano različico knjige 
TA (SOB: 6,9 %, TA: 24,8 %), malo manj kot petini učencev pa sta bila enako všeč oba 
formata (SOB: 18,6 %, TA: 17,8 %). Vsi trije parametri vprašalnika, namenjeni preverjanju 
odnosa do branja oz. užitka v branju, so pokazali podobne rezultate – več kot polovica vseh 
učencev ima pozitiven odnos oz. je uživala v branju interaktivnih e-knjig v angleščini, malo 
več kot petina se ni mogla odločiti, preostali učenci (v vseh treh primerih manj kot desetina 
vseh učencev) pa po branju interaktivnih e-knjig niso razvili pozitivnega odnosa oz. niso 
uživali v branju. Večja priljubljenost (interaktivnega) elektronskega formata e-knjige je 
razvidna tako iz moje raziskave kot tudi iz raziskav, ki so jih opravili Jones in Brown (2011) 
ter Yoon (2013a). Poudariti moram, da noben od učencev v moji raziskavi ni predhodno bral 
e-knjig pri samem pouku (prvega ali tujega jezika), zato obstaja možnost, da je njihov izbor 
interaktivne e-knjige kot bolj priljubljenega formata temeljil na tem, da je bila uporaba iPada 
pri pouku za njih nekaj novega. Poleg tega sta bili tiskana in e-knjiga različni (dve različni 
besedili), kar pomeni, da je njihova odločitev lahko temeljila tudi na vsebini zgodbe/všečnosti 
likov/itd. in ne na interaktivnih funkcijah e-knjige. Tudi rezultati raziskave Jonesa in Browna 
(2011) so pokazali, da medij bralnega vnosa ni bil tako pomemben kot pa ustreznost likov, 
teme in vsebine zgodbe ter kako so se prav ti elementi uskladili z osebnimi preferencami 
bralca. 

Rezultati četrtega raziskovalnega vprašanja o povezanosti med dosežki bralnega 
razumevanja pri posredovanju besedila z interaktivno e-knjigo in motivacijo za nadaljnje 
branje slovenskih šestošolcev v angleščini so pokazali, da med spremenljivkami ni 
statistično pomembne povezanosti ali pa je zanemarljiva, kar pomeni, da učenci, ki so 
dosegali višje rezultate pri testih bralnega razumevanja, niso bolj motivirani za nadaljnje 
branje interaktivnih e-knjig v angleščini kot učenci, ki so dosegali nižje rezultate. Parametri 
vprašalnika, namenjeni preverjanju motivacije za nadaljnje branje interaktivnih e-knjig v 
angleščini, so pokazali pozitivne rezultate. Več kot polovici vseh učencev je bila všeč zgodba 
oz. sporočilo zgodbe (58,6 %), več kot 60 % učencev si tudi v prihodnosti želi brati 
interaktivne e-knjige v angleščini (69,5 %) in bi branje teh knjig priporočali tudi svojim 
prijateljem (64 %), več kot ¾ vseh učencev (75,9 %) pa so všeč animacije in zvočni učinki 
ter menijo, da jih prav te interaktivne funkcije e-knjig dodatno motivirajo. Tudi v raziskavah 
Grimshawa (2007) in Yoona (2013a, 2013b) so prišli do podobnih rezultatov; vzroki za 
visoko motiviranost učencev so bili interaktivne funkcije e-knjig (pripovedovanje, slovar, 
animacije, zvočni učinki) in tudi drugačen način poučevanja oz. branja knjig, kot so ga učenci 
vajeni (tiskane knjige). 

Rezultati so pokazali, da so bile več kot 75 % učencev všeč slike, animacije in zvočni učinki 
pri interaktivnih e-knjigah ter so mnenja, da obračanje strani ni bilo težavno. Več kot 80 % 
učencev je bila všeč interaktivnost e-knjig, več kot 68 % učencev pa meni, da je shranjevanje 
in dostopanje do e-knjig priročno. Skoraj polovica učencev, ki je brala e-knjigo TA, ne želi, 
da bi jim zgodbo nekdo osebno prebral; ta odstotek je malo manjši pri učencih, ki so brali e-
knjigo SOB. Mnenja o primernosti velikosti e-knjig so bila deljena: več kot polovici učencev, 
ki so brali e-knjigo TA, se velikost ni zdela premajhna, medtem ko je ta odstotek občutno 
manjši pri učencih, ki so brali e-knjigo SOB. Na vprašanje odprtega tipa (ali jim je bilo pri e-
knjigi še kaj všeč ali pa jih je zmotilo), je odgovorilo 63 % vseh učencev. Rezultati so 
pokazali, da so najbolj priljubljene lastnosti in glavne prednosti e-knjig (v primerjavi s 
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tiskanimi) avtentično pripovedovanje zgodbe ob spremljavi animiranih slik in zvočnih 
učinkov, ki so neposredno povezani z zgodbo. Prav te funkcije imajo po mnenju Grimshawa 
idr. (2007) ter Yoona (2013b) možnost povečati bralno razumevanje in užitek v branju ter 
posledično motivacijo za nadaljnje branje. Rezultati o povezanosti med dosežki pri nalogah 
bralnega razumevanja pri posredovanju besedila z interaktivno e-knjigo in lastnostmi 
interaktivnih e-knjig, ki učence najbolj pritegnejo oziroma motijo, so pokazali, da med 
spremenljivkami ni statistično pomembne povezanosti ali pa je zanemarljiva. Učenci, ki 
so dosegli višje rezultate pri testih bralnega razumevanja, torej niso izražali bistveno 
drugačnih priljubljenih oz. motečih lastnosti e-knjig kot učenci, ki so dosegli nižje rezultate.  

V nadaljnjem raziskovanju bi bilo pri učencih smiselno preveriti povezanost med bralno 
zavzetostjo/bralno motivacijo/izboljšanjem besedišča in različnim medijem posredovanja 
besedila v angleščini; v tujini so mnogi raziskovalci izvedli podobne raziskave, predvsem v 
prvem (Grimshaw idr., 2007; Jones in Brown, 2011; Korat, 2010; Picton, 2014), nekateri pa 
tudi v tujem jeziku (Akbar, Taqi, Dashti in Sadeq, 2015; Yoon, 2013a, 2013b). Smiselno bi 
bilo izvesti dalj časa trajajočo raziskavo (Yoon 2013a, 2013b). Vzorec bi bilo smiselno 
razširiti na preostale regije v Sloveniji, raziskavo izvesti tudi pri mlajših učencih ter primerjati 
rezultate med šolami na podeželju in v mestu. 

Na osnovi teoretičnih in empiričnih spoznanj raziskave navajam naslednje implikacije za 
učitelje. Današnje in prihajajoče generacije učencev se vedno bolj nagibajo k uporabi 
tehnologije ter posledično potrebujejo možnosti in smernice za poučevanje s pomočjo vedno 
bolj priljubljenih digitalnih orodij (Larson, 2008). V kolikor učitelji želijo, da je pouk angleščine 
ustrezen in uspešen, je treba učne ure izvesti na način, ki omogoča, da se učenci počutijo 
notranje motivirani – tu nastopijo interaktivne e-knjige, ki združujejo avtentično interakcijo z 
literaturo (Korat in Blau, 2010) ter hkrati nudijo več vidikov multimedije, ki omogočajo aktivno 
branje in razvoj metakognitivnih procesov na spodbuden in učinkovit način (de Jong in Bus, 
2003). Interaktivne e-knjige naj ne bi zamenjale branja tiskanih knjig, temveč naj se 
uporabljajo kot dodaten vir, ki ima vse predispozicije, da učence motivira za samostojno 
branje, še posebej dragocen pa je lahko, kadar učenci v domačem okolju ne prejemajo 
podpore oz. dodatnih smernic pri branju, ali pa knjigam sploh niso izpostavljeni.  
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6 PRILOGE 

6.1 Priloga 1: Umestitveni test 
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6.2 Priloga 2: Navodila za nastavitev fukncij branja interaktivnih e-knjig 

 
BOOK 1: Slice of Bread – 

tiskana verzija 
 

BOOK 2: The Artifacts – e-
knjiga s pripovedovanjem: 

NARRATION: ON 

SOUND FX: ON 

 
BOOK 1: The Artifacts – e-

knjiga brez 
pripovedovanja: 

NARRATION: OFF 

SOUND FX: ON 
 

BOOK 2: Slice of Bread – tiskana verzija 
 
 

 
BOOK 1: The Artifacts – 

tiskana verzija 
 

BOOK 2: Slice Of Bread– 
e- knjiga s pripovedovanjem: 

SOUND: YES 

READ TO ME: YES 

TURN PAGES: NO 

 
BOOK 1: Slice Of Bread– 

e- knjiga brez 
pripovedovanja: 

SOUND: YES 

READ TO ME: NO 

TURN PAGES: NO 
 

BOOK 2: The Artifacts – tiskana verzija 
 

6.3 Priloga 3: Osebna izkaznica za zapis hitrosti branja obeh knjig 

 

 

 

  

B1  

 

A1  

 

A2  

 

B2 

 

ŠIFRA: _______ 

SKUPINA: ____ 

BOOK 1: ______ 

BOOK 2: ______ 



 

120 

6.4 Priloga 4: Časovni okvir raziskave 
 

PREDVIDENI 
ČAS 

DEJAVNOST OPIS DEJAVNOSTI 

5 min 
 
 

Reševanje umestitvenega testa. Umestitveni test (slovnica 
+ besedišče). Test je 
sestavljen iz 20 vprašanj 
izbirnega tipa (učenci 
obkrožijo 1 pravilen 
odgovor).  

30 min 
 

(10 min 
knjiga Slice 

Of Bread 
+ 20 min 

knjiga The 
Artifacts) 

Branje knjig  
 
Skupine: 
Učenec A1 – Slice Of Bread (tiskana) + 
The Artifacts (e-knjiga s 
pripovedovanjem) 
Učenec A2 – The Artifacts (e-knjiga 
brez pripovedovanja) + Slice Of Bread 
(tiskana) 
Učenec B1 – The Artifacts (tiskana) + 
Slice Of Bread (e-knjiga s 
pripovedovanjem)  
Učenec B2 – Slice Of Bread (e-knjiga 
brez pripovedovanja) + The Artifacts 
(tiskana) 
 
Reševanje dveh testov bralnega 
razumevanja (najprej za prvo prebrano 
knjigo, nato za drugo). 

Učence naključno 
razdelim v 4 skupine. 
 
Vsak učenec individualno 
prebere svojo kombinacijo 
knjig. 
 
Po vsakem branju reši 
test bralnega 
razumevanja (za vse 
učence enaki). 
Posamezen test sestoji iz 
10 vprašanj izbirnega tipa 
– obkrožijo en pravilen 
odgovor). Knjige imajo 
lahko ves čas zraven 
 
 

10 min Reševanje kratkega vprašalnika po 
branju. 

Učenci rešijo kratek 
vprašalnik. Izpolnijo 
osnovne podatke (OŠ, 
spol, starost). 
Odgovorijo na 15 trditev o 
elektronskih knjigah 
(tristopenjski odgovori – 
drži, se ne morem odločiti, 
ne drži – pobarvajo, kar 
velja zanj/-o) ter na 1 
vprašanje odprtega tipa. 
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6.5 Priloga 5: Test bralnega razumevanja Slice Of Bread Goes To the Beach 
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6.6 Priloga 6: Test bralnega razumevanja The Artifacts 
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6.7 Priloga 7: Vprašalnik za skupini A1 in B1 
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6.8 Priloga 8: Vprašalnik za skupini A2 in B2 
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6.9 Priloga 9: Parametri vprašalnikov o interaktivnih e-knjigah 

1. parameter: Motivacijski dejavniki za nadaljnje branje interaktivnih e-knjig. 
2. parameter: Odnos do/užitek pri branju e-knjig. 
3. parameter: Lastnosti e-knjig (+ in -). 

Pri vseh vprašanjih/trditvah z izjemo dveh, označenih z *, so se učenci morali odločiti za 
enega od treh odgovorov (drži/se ne morem odločiti/ne drži). 

1. parameter 

 Še si želim brati e-knjige v angleščini.  

 Svojim prijateljem bi priporočal branje e-knjig v angleščini.  

 Dobra animacije in zvočni učniki so mi zelo všeč in me motivirajo. 

 Všeč mi je bila zgodba oz. sporočilo zgodbe. 
2. parameter 

 Katera oblika knjige ti je bila bolj všeč?* (možni odgovori: tiskana/elektronska/oba 
formata enako) 

 Branje e-knjige v angleščini mi je bilo zanimivo in prijetno. 

 Pri učenju angleščine je zabavno in preprosto uporabljati e-knjige. 

 Uporaba e-knjig izboljša poslušanje, branje in govorjenje v angleščini. 
3. parameter 

 Všeč so mi bile slike in animacije. 

 Všeč so mi bili zvočni učinki. 

 Všeč mi je bila interaktivnost e-knjige (tapkanje s prstom, premikanje tablice ipd.). 

 Priročno je, da si lahko e-knjige na svoj bralnik preneseš kadar koli in kjer koli. 

 Všeč mi je bilo, da mi je pripovedovalec na tablici prebral zgodbo v angleščini.* 
(skupini A1 in B1) 

 Rad bi videl/-a, da bi mi pripovedovalec na tablici prebral zgodbo v angleščini.* 
(skupini A2 in B2) 

 Raje bi videl/-a, da bi mi nekdo osebno prebral zgodbo (učiteljica, starši …). 

 Obračanje listov se mi je zdelo težko. 

 Velikost knjige je bila premajhna. 

 Ali ti je bilo pri e-knjigi še kaj všeč ali pa te je kaj zmotilo?* (odprt tip) 
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6.10 Priloga 10: Preglednica št. doseženih točk pri testu BR SOB 

 
Razdelitev po št. točk UT 

Skupina I (0-
55%) 

Skupina II (56-
80%) 

Skupina III 
(81-100 %) 

Skupaj 

S
k
u

p
in

a
 A

 a
li
 B

 

S
k
u

p
in

a
 A

 –
 t

is
k
a
n

a
 k

n
ji
g

a
 S

O
B

 

Š
te

v
ilo

 t
o
č
k
 p

ri
 t

e
s
tu

 b
ra

ln
e
g
a
 r

a
z
u
m

e
v
a
n
ja

 S
O

B
. 

1 
Št. učencev 4   4 

% 12,9%   4,0% 

2 
Št. učencev 2 2  4 

% 6,5% 5,6%  4,0% 

3 
Št. učencev 4 1 0 5 

% 12,9% 2,8% 0,0% 5,0% 

4 
Št. učencev 5 4 5 14 

% 16,1% 11,1% 14,7% 13,9% 

5 
Št. učencev 8 3 5 16 

% 25,8% 8,3% 14,7% 15,8% 

6 
Št. učencev 3 6 3 12 

% 9,7% 16,7% 8,8% 11,9% 

7 
Št. učencev 4 11 6 21 

% 12,9% 30,6% 17,6% 20,8% 

8 
Št. učencev 1 4 8 13 

% 3,2% 11,1% 23,5% 12,9% 

9 
Št. učencev  3 5 8 

%  8,3% 14,7% 7,9% 

10 
Št. učencev  2 2 4 

%  5,6% 5,9% 4,0% 

Skupaj 
Št. učencev 31 36 34 101 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

S
k
u

p
in

a
 B

 –
 i
n

te
ra

k
ti

v
n

a
 e

-k
n

ji
g

a
 S

O
B

 

Š
te

v
ilo

 t
o
č
k
 p

ri
 t

e
s
tu

 b
ra

ln
e
g
a
 r

a
z
u
m

e
v
a
n
ja

 S
O

B
. 

1 
Št. učencev 1   1 

% 2,9%   1,0% 

2 
Št. učencev 4 2  6 

% 11,4% 6,7%  5,9% 

3 
Št. učencev 7 1 2 10 

% 20,0% 3,3% 5,4% 9,8% 

4 
Št. učencev 7 5 2 14 

% 20,0% 16,7% 5,4% 13,7% 

5 
Št. učencev 5 4 4 13 

% 14,3% 13,3% 10,8% 12,7% 

6 
Št. učencev 9 4 7 20 

% 25,7% 13,3% 18,9% 19,6% 

7 
Št. učencev 1 4 5 10 

% 2,9% 13,3% 13,5% 9,8% 

8 
Št. učencev 1 7 11 19 

% 2,9% 23,3% 29,7% 18,6% 

9 
Št. učencev  2 4 6 

%  6,7% 10,8% 5,9% 

10 
Št. učencev  1 2 3 

%  3,3% 5,4% 2,9% 

Skupaj 
Št. učencev 35 30 37 102 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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6.11 Priloga 11: Preglednica št. doseženih točk pri testu BR TA 

 
Razdelitev po št. točk UT 

Skupina I 
(0-55%) 

Skupina II 
(56-80%) 

Skupina III 
(81-100 %) 

Skupaj 
S

k
u

p
in

a
 A

 a
li
 B

 

S
k
u

p
in

a
 A

 –
 i
n

te
ra

k
ti

v
n

a
 e

-k
n

ji
g

a
 T

A
 

Š
te

v
ilo

 t
o
č
k
 p

ri
 t

e
s
tu

 b
ra

ln
e

g
a
 r

a
z
u
m

e
v
a
n

ja
 T

A
. 

0 
Št. učencev 2   2 

% 6,5%   2,0% 

1 
Št. učencev 1 1  2 

% 3,2% 2,8%  2,0% 

2 
Št. učencev 5 2 1 8 

% 16,1% 5,6% 2,9% 7,9% 

3 
Št. učencev 6 3 2 11 

% 19,4% 8,3% 5,9% 10,9% 

4 
Št. učencev 3 6 3 12 

% 9,7% 16,7% 8,8% 11,9% 

5 
Št. učencev 3 3 3 9 

% 9,7% 8,3% 8,8% 8,9% 

6 
Št. učencev 6 1 2 9 

% 19,4% 2,8% 5,9% 8,9% 

7 
Št. učencev 2 9 0 11 

% 6,5% 25,0% 0,0% 10,9% 

8 
Št. učencev 3 5 8 16 

% 9,7% 13,9% 23,5% 15,8% 

9 
Št. učencev  6 7 13 

%  16,7% 20,6% 12,9% 

10 
Št. učencev   8 8 

%   23,5% 7,9% 

Skupaj 
Št. učencev 31 36 34 101 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

S
k
u

p
in

a
 B

 –
 t

is
k
a
n

a
 k

n
ji
g

a
 T

A
 

Š
te

v
ilo

 t
o
č
k
 p

ri
 t

e
s
tu

 b
ra

ln
e

g
a
 r

a
z
u
m

e
v
a
n

ja
 T

A
. 

0 
Št. učencev 0   0 

% 0,0%   0,0% 

1 
Št. učencev 1 1  2 

% 2,9% 3,3%  2,0% 

2 
Št. učencev 4 4 1 9 

% 11,4% 13,3% 2,7% 8,8% 

3 
Št. učencev 12 1 0 13 

% 34,3% 3,3% 0,0% 12,7% 

4 
Št. učencev 7 3 4 14 

% 20,0% 10,0% 10,8% 13,7% 

5 
Št. učencev 4 4 2 10 

% 11,4% 13,3% 5,4% 9,8% 

6 
Št. učencev 4 5 6 15 

% 11,4% 16,7% 16,2% 14,7% 

7 
Št. učencev 1 3 5 9 

% 2,9% 10,0% 13,5% 8,8% 

8 
Št. učencev 2 1 7 10 

% 5,7% 3,3% 18,9% 9,8% 

9 
Št. učencev  8 4 12 

%  26,7% 10,8% 11,8% 

10 
Št. učencev   8 8 

%   21,6% 7,8% 

Skupaj 
Št. učencev 35 30 37 102 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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6.12 Priloga 12: Knjiga Slice of Bread Goes To the Beach 



 

129 



 

130 



 

131 



 

132 



 

133 



 

134 



 

135 



 

136 

 



 

137 

6.13 Priloga 13: Knjiga The Artifacts 
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