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POVZETEK 

Napredovanje učencev v svojem bralnem razvoju ter oblikovanje bralne samopodobe je v 

veliki meri odvisno od povratnih informacij učiteljev učencem o njihovem branju in 

uspešnosti. Spodbude, pohvale in druge vsebinske povratne informacije učencem omogočajo 

razlago lastnih napak in oblikovanje bralne samopodobe. Na drugi strani pa imajo učenci, ki 

so deležni negativnih odzivov s strani socialnega okolja, lahko veliko težav. Kadar so deležni 

slabega bralnega opismenjevanja in imajo premalo bralnih izkušenj, se lahko počutijo bralno 

nekompetentne in se branju začnejo izogibati. Učitelj mora za podajanje ustreznih povratnih 

informacij spremljati napredek učencev, saj jih le tako lahko usmeri k optimalnemu bralnemu 

razvoju in krepitvi bralne samopodobe.  

V empiričnem delu nas je zanimalo, kako učenci šestega razreda osnovne šole ocenjujejo 

svojo bralno samopodobo v tujem jeziku in kako učitelji tujega jezika opredeljujejo 

učinkovitost povratnih informacij ter njihovo vlogo pri vplivanju na zaznavo bralne 

samopodobe njihovih učencev. V raziskavi je sodelovalo je 110 učencev šestega razreda 

šestih osnovnih šol osrednjeslovenske regije ter šest učiteljev angleščine omenjenih osnovnih 

šol. Iz vsake šole je sodeloval po en šesti razred in njihov učitelj angleščine. S ciljem 

ugotoviti oceno bralne samopodobe učencev v tujem jeziku in vpliv povratnih informacij 

učitelja na bralno samopodobo učencev v tujem jeziku sta bila v empiričnem delu oblikovana 

dva instrumenta: anketni vprašalnik bralne samopodobe v angleščini ter opazovalni list. 

Rezultati so pokazali, da je ocena bralne samopodobe učencev šestega razreda ustrezna, saj 

večina učencev (46,1 %) svojo bralno samopodobo v tujem jeziku ocenjuje povprečno, visoko 

svojo bralno samopodobo v tujem jeziku ocenjuje 16,8 % vseh anketiranih učencev, medtem 

ko več kot tretjina učencev (37,1 %) svojo bralno samopodobo v tujem jeziku ocenjuje nizko. 

Rezultati opazovanja so pokazali, da so učitelji pri urah uporabljali različne tipe povratnih 

informacij ter da pri podajanju le-teh uporaba posameznih strategij ni bila enako pogosta. 

Učitelji so namreč v 56,7 % uporabili strategijo odobritve, medtem ko so učitelji preostale 

štiri strategije pozitivnih povratnih informacij uporabili v 10 oz. 20 %; med strategijami 

korektivnih povratnih informacij so učitelji najpogosteje uporabili strategijo zahteve za 

obrazložitev (45,8 %) in strategijo neposrednega popravka (43,4 %). Rezultati intervjujev so 

pokazali, da se učitelji zavedajo mogočega učinka podanih povratnih informacij učencem in 

so pri podajanju povratnih informacij pozorni na vsebino ter različne strategije učinkovitih 

povratnih informacij. Na podlagi dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da učiteljeva povratna 

informacija vpliva na bralno samopodobo učencev v tujem jeziku, omenjena instrumenta pa 

učiteljem omogočata spremljanje ocene bralne samopodobe njihovih učencev v tujem jeziku 

ter spremljanje različnih tipov in strategij povratnih informacij, ki učiteljem lahko koristi pri 

načrtovanju nadaljnjih ur in tudi pri oblikovanju dodatnih povratnih informacij branja pri 

tujem jeziku. 

 

KLJUČNE BESEDE: branje, bralna samopodoba, povratna informacija, učitelj, tuji jezik 
  



 

 

ABSTRACT 

The progression of pupils in their reading development and the creation of their reading self-

concept depends to a large extent on the feedback of teachers to pupils about their reading and 

performance. On the other hand incentives, praise and other content feedback provide 

students with an explanation of their own mistakes and the creation of reading self-concept. 

On the other hand, students who have negative responses from the social environment can 

have many problems. When they have poor reading literacy skills and lack of reading 

experience, begin to avoid reading or feel incompetent in reading. In addition to giving 

feedback, teachers must monitor their pupils’ progress, since this is the only way to ensure 

students’ optimal reading and self-concept development. 

In the empirical study, we investigated how the students of the sixth grade of elementary 

school assess their reading self-concept in English language as a foreign language, and how 

foreign language teachers define the effectiveness of feedback and their role in influencing the 

assessment of the readers' self-concept. 110 pupils of the 6th grade from the six elementary 

schools of the Osrednjeslovenska region and six teachers of English from these six elementary 

schools we included in the sample. From each school, one 6th grade class and their teacher of 

English participated in the study. To investigate the students’ reading self-concept in English 

as a foreign language and the impact of the teacher's feedback on the pupils’ reading self-

concept, two research instruments were created in the empirical part: a reading self-concept 

scale for English as a foreign language and an observation sheet. The results show that the 

reading self-concept of the 6th grade students is average, since the majority of pupils (46.1 %) 

consider reading self-concept in foreign language average, more than a third of pupils (37.1 

%) consider their reading self-concept in a foreign language to be low, while reading self-

concept in a foreign language is highly evaluated by only 16.8 % of all surveyed pupils. The 

results also show that teachers use different types of feedback during the lesson, however the 

implementation of individual strategies is not equally frequent. The teachers used a positive 

strategy in 56.7%, while the remaining four strategies of positive feedback were used in 10 to 

20 %. Among corrective feedback strategies, the teachers used the most commonly used 

strategy for the recast (45.8 %) and the explicit correction strategy (43.4 %). The results of the 

interviews showed that teachers are aware of their own role in providing feedback to pupils, 

and that they are aware of strategies and contents of the given feedback. It has been confirmed 

that the teacher's feedback influences the readability of pupils in a foreign language, so these 

instruments enable teachers to monitor the evaluation of the reading self-concept of their 

pupils in a foreign language and to monitor different types and feedback strategies that can 

help teachers in planning further lessons and also create additional feedback in reading in a 

foreign language. 

 

KEY WORDS: reading, reading self-concept, feedback, teacher, foreign language 
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UVOD 

Branje je ena izmed temeljnih potreb človeka, saj vpliva na osebnost, socialno dozorevanje in  

na vsakodnevno delovanje posameznika v družbi. Pomembno je, da branje za posameznika 

postane temeljna potreba, tudi ko ni več izpostavljen neposrednemu šolskemu sistemu 

(Kordigel Aberšek, 2008).  

Branje je pomembno tudi v tujih jezikih, še posebej v današnjem času, ko postaja večjezičnost 

pomembna vrednota, ki omogoča razumevanje drugih kultur, kar je nujno v večjezični in 

večkulturni Evropi. Slovenija je ena izmed številnih držav, ki večjezično kulturo krepi že s 

kurikulom vrtcev in šol. S šolskim letom 2015/16 so bile namreč na področju šolstva narejene 

korenitejše spremembe, in sicer angleščina je bila uvedena v prvi razred osnovne šole kot 

neobvezni izbirni predmet. 

Z omenjenimi spremembami pa so v ospredju zagotovo tudi učitelji, ki imajo ključno vlogo 

pri kvalitetnem izvajanju in poučevanju tujega jezika. Skozi čas se je oblikovalo veliko 

različnih pristopov in metod s poudarki na različnih smernicah, pa vendar še vedno ni ene 

same teorije, ki bi lahko pojasnila, kako naj učitelji tujega jezika poučujejo, da bi dosegli 

najboljše rezultate (Skela in Dagarin Fojkar, 2009).  

Tudi pri poučevanju branja v tujem jeziku je tako. Juriševič (1999) pravi, da bodo učenci 

postali dobri bralci in da bodo radi brali le v primeru, če bodo že v najzgodnejšem obdobju 

svojega bralnega razvoja deležni pozitivnih učnih izkušenj. Tudi Burns (1982, v Juriševič, 

1999) pravi, da je učitelj kot »pomemben drugi« eden izmed ključnih dejavnikov oblikovanja 

samopodobe šolskega otroka, saj je prav on tisti, ki vodi in usmerja učenčev proces učenja. 

Naloga učitelja je, da učence spodbuja k samostojnemu delu, da skrbi za sodelovanje z 

njegovimi vrstniki in starši, da ponudi pestre načine poučevanja ipd.  

Pomembna vloga učitelja pa je tudi podajanje povratnih informacij učencu o njegovih uspehih 

oz. neuspehih. Pogosto se izkaže, da se učitelji pravega pomena in vloge povratne informacije 

ter napredka, ki ga povratne informacije lahko doprinesejo k uspehu učencev, ne zavedajo. 

Povratne informacije učiteljev učencem o njihovem branju in uspešnosti namreč pomembno 

vplivajo na napredovanje učencev v svojem bralnem razvoju ter na oblikovanje bralne 

samopodobe.  

Ob pregledu obstoječih tujih raziskav sem med študijem zasledila le peščico tistih, ki 

raziskujejo prav to pomembno povezavo med učiteljevo povratno informacijo in lastno oceno 

bralne samopodobe. Posebej malo je dostopnih raziskav, ki bi se osredotočale na tuji jezik, s 

slovenskega področja pa omenjenih raziskav ni, zato sem povezavo skušala podrobno 

raziskati z magistrskim delom. V prvem delu je predstavljen koncept samopodobe, ki je 

osredotočen na področje branja v prvem in tujem jeziku. Pomemben del pozornosti je 

namenjen tudi bralni samopodobi. Zaključek teoretičnega dela se navezuje na učinkovitost in 

kakovost učiteljeve povratne informacije pri pouku bralnega razumevanja ter vpliv povratnih 

informacij na bralno samopodobo učencev v tujem jeziku.  

Nadaljevanje magistrskega dela predstavljala empirična raziskava, kjer je na podlagi 

kvalitativno in kvantitativno pridobljenih podatkov prikazano, kako učenci ocenjujejo lastno 

bralno samopodobo v tujem jeziku, prikazana je dejanska prisotnost in vrsta učiteljevih 

povratnih informacij med urami tujega jezika, na koncu pa je predstavljeno mnenje učiteljev 

glede njihove vloge pri podajanju povratnih informacij ter vloge povratnih informacij na 

bralno samopodobo učencev.  
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TEORETIČNI DEL 

PREGLED POMEMBNEJŠIH POIMENOVANJ PSIHOLOŠKEGA 

KONSTRUKTA 

Med koncepti psihološkega konstrukta zasledimo številne izraze (prim.: samopodoba, 

identiteta, jaz), ki jim je skupno, da opredeljujejo množico odnosov in razmerij, ki jih 

posameznik vzpostavlja do sebe. Psihološki konstrukt, ki je v psihologiji prisoten od 

Jamesove teorije sebstva dalje, so številni avtorji (prim.: Freud, Jung, Alder, Vigotski, 

Cooley, Rogers, Maslow, Marsh idr.) raziskovali znotraj svojih raziskovalnih paradigem. 

Pojavili so se številni izrazi in številne teorije, ki poskušajo opredeliti široko polje 

poimenovanja strukture osebnosti. Primeri najpogostejših izrazov in pomembnejših 

predstavnikov različnih psihološki paradigem so (Juriševič, 1997): 

- jaz (ang. self) (James, Cooley, Mead, Joung); 

- samoaktualizacija (ang. self-actualisation) (Goldenstein, Maslow, Rogers); 

- samopodoba (ang. self-concept) (Burns, Harter, Marsh); 

- samopodoba (anf. self-image) (Glick in Zigler); 

- identiteta (ang. identity) (Erikson); 

- samoučinkovitost (ang. self-efficiancy) (Bandura); 

- pojem samega sebe (Cugmas); 

- pojem sebe (Lamovec); 

- pojmovanje samega sebe (Skalar); 

- samopodoba (Musek, Nastran-Ule, Juriševič, Kobal-Palčič, Kobal, Pečjak).  

SOCIALNO KOGNITIVNA TEORIJA 

Zagovorniki socialno kognitivne teorije trdijo, da vedênje posameznika ni determinirano zgolj 

z okoljem in dedovanjem, temveč ima pomembno vlogo tudi osebnost, znotraj katere 

poudarjajo biološke, kognitivne, čustvene in motivacijske faktorje. Posamezniki lahko sami 

regulirajo, organizirajo in reflektirajo lastno vedenje ter so proaktivni organizmi, ki se niso 

izoblikovali zgolj na podlagi okoljskih dejavnikov ali notranjih impulzov. Samoregulacija 

mehanizmov posamezniku omogoča vplivanje na vedenje in ga spreminja (Bandrura, 1997). 

Oče socialno kognitivne psihologije je kanadski psiholog Albert Bandura, saj je prvi 

izpostavil pomemben koncept zaznane samoučinkovitosti kot dejavnik posameznikovega 

delovanja. »Zaznavanje učinkovitosti se nanaša na prepričanja posameznika, da ima 

sposobnosti, da organizira in izvede dejanja, ki so potrebna za dosego določenih rezultatov oz. 

ciljev« (Čot, 2004, str. 173). Bandura (1986) torej znotraj socialno kognitivne teorije posebej 

izpostavlja oblikovanje posameznikovih prepričanj o učinkovitosti, ki izvirajo iz 

najpomembnejše človeške lastnosti, in sicer samorefleksije.  

Bandura (1995) meni, da posameznik zaznavanje samoučinkovitosti organizira preko 

delovanja štirih zmožnosti (kognitivnih, motivacijskih, čustvenih in selektivnih procesov), 

medtem ko je za njegovo delovanje pomembno predvsem prepričanje o lastnih sposobnostih 

in o tem, kaj lahko z njimi doseže. Stvari, ki se zgodijo v življenju, so po mnenju Bandure 

rezultat posameznikove aktivnosti. Kadar je le-ta osredotočen na negativne vidike uspeha, se 

poleg neučinkovitega reševanja problemov lahko pojavita tudi stres in depresija, kadar pa 

posameznik verjame v svoje sposobnosti, se nalog loteva z visokimi cilji ter izzivi, le-ti pa 

zahtevajo veliko vložene energije (Bandura, 1997, v Čot, 2004). 
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VPLIV REGULATIVNIH PROCESOV NA PREPRIČANJE O ZAZNANI 

SAMOUČINOVITOSTI 

Med procese, ki poleg prepričanja v lastno samoučinkovitost regulirajo posameznikovo 

delovanje, spadajo omenjeni kognitivni, motivacijski, čustveni in selektivni procesi (Bandura, 

1995).  

 

KOGNITIVNI PROCESI 

Kognitivne aktivnosti posameznika so prvotno organizirane znotraj mišljenja. Prepričanje o 

zaznavanju samoučinkovitosti lahko ključno vpliva na posameznikove miselne vzorce, ki pa 

lahko zavirajo ali spodbujajo učinkovitosti znotraj posameznih situacij. Tisti, ki so prepričani 

v samoučinkovitost, si po navadi postavljajo jasne scenarije, ki predstavljajo pozitivne 

smernice do zastavljenih ciljev oziroma uspehov; na drugi strani pa so tisti, ki dvomijo v 

samoučinkovitost in si oblikujejo scenarije na podlagi predhodnih predvidevanjih neuspeha. 

Slednji težko dosežejo uspeh, saj se v prvi vrsti borijo z dvomi o sebi (Bandura, 1995). Kadar 

posamezniki zaznavajo sposobnosti kot nekaj, kar se lahko krepi s pomočjo vaj, uporabljajo 

učno usmerjene cilje. Takrat so dane situacije za njih izzivi, ki izboljšujejo znanja in 

sposobnosti. Napake zaznavajo kot del učnega procesa in jim ne predstavljajo pokazateljev 

pomanjkanja določenih sposobnosti (Čot, 2004).  

 

MOTIVACIJSKI PROCESI 

Zaznavanje samoučinkovitosti je ključni dejavnik tvorjenja posameznikove motivacije. 

Kognitivni motivatorji, ki predstavljajo posameznikova prepričanja o lastnih zmožnostih in so 

oblikovani na podlagi preteklih izkušenj, predvidevajo razplet morebitnih dejanj ter hkrati 

vodijo posameznika k dosegi zastavljenih ciljev (Bandura, 1995). 

 

ČUSTVENI PROCESI 

Prepričanje posameznika o lastnih zmožnostih reševanja problemov in soočanja s čustvenimi 

procesi, kot sta stres in depresija, vpliva na uspešnost reševanja problemov težkih situacij, 

zaznavanje morebitnih groženj kot tudi na posameznikovo motivacijo. Tisti, ki niso prepričani 

v svoje sposobnosti in vidijo v spoprijemanju z dano situacijo zgolj ogrožajoče faktorje, 

zaznavajo okolje kot nevarno, medtem ko tisti, ki zaupajo v lastno učinkovitost, potencialno 

nevarno situacijo obvladajo oziroma nevtralizirajo (Bandura, 1995). Čustvena stanja, 

prepričanje v lastno učinkovitost ter posledično reguliranje stresa in živčnosti, se kažejo v 

vedenjskih vzorcih posameznika. Omenjene osebe pri obvladovanju čustvenih stanj 

uporabljajo bolj ali manj učinkovite tehnike preusmerjanja lastnega mišljenja, ki so 

osredotočene na regulacijo pozornosti (Čot, 2004). Bandura (1995) meni, da uspešen nadzor 

lastnih čustvenih stanj razbremeni negativnost misli, zniža stopnjo živčnosti in vpliva na 

zdravje oziroma biološki sistem posameznika. 

 

SELEKTIVNI PROCESI 

Torija o samoučinkovitosti poudarja, da na posameznika ne vpliva zgolj socialno okolje, 

temveč tudi posameznik sam, in sicer z izbiro in sooblikovanjem socialnega okolja. Pri izbiri 

socialnega okolja so po navadi v ospredju aktivnosti, pri katerih se predvideva uspešno 

izvedbo. Posameznikova prepričanja o lastni učinkovitosti se kažejo v selektivnem izboru 
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aktivnosti, ki so zanj pomembna z vidika vztrajnosti za doseganje ciljev in vplivanja na 

življenje nasploh (Čot, 2004). 

Bandura (1997) meni, da posameznik kognitivno procesira informacije o lastnih sposobnostih 

preko štirih virov:  

- Lastnih izkušenj obvladovanja: neposredne izkušnje uspehov so najvplivnejši vir 

informacij o učinkovitosti, saj so osnovane na lastnih dosežkih oziroma izkušnjah. 

Pričakovanje uspeha pri posamezniku poveča oceno samoučinkovitost, medtem ko jo 

pričakovanje neuspeha zmanjša. Kadar je prepričanje o lastni učinkovitosti okrepljeno, 

obstaja večja možnost, da bo posameznik v podobnih situacijah uspešnejši in si bo 

prizadeval za dosego višjih ciljev, posebej če verjame v lastne sposobnosti. 

- Posrednih izkušenj: kadar posamezniku vir informacij predstavljajo posredne izkušnje 

(npr. uspešna izvedba nalog vrstnikov ali sošolcev), se njihova učinkovitost prenese na 

prepričanje posameznika o lastni učinkovitosti, ki vodi do uspešno izvedene naloge. 

Posameznik preko opazovanja sprejema nadomestne izkušnje in odkriva lastno 

kompetentnost. Na zaznavanje samoučinkovitosti imajo opazovani modeli večji vpliv 

takrat, ko posamezniki verjamejo v uspeh, če bodo naloge izvajali na podoben način, 

ter takrat, ko so modelom podobni (npr. po spolu, starosti, sposobnosti).  Bandura 

(1997) tu izpostavlja tudi opazovanje samega sebe, in sicer posameznik po uspešno 

zaključeni aktivnosti pridobi informacijo o izboljšani spretnosti in o tem, kako 

določeno sposobnost uporabiti za povečanje lastne učinkovitosti. 

- Besednih prepričevanj: tretji vir informacij pri oblikovanju posameznikove 

samoučinkovitosti predstavljajo verbalna prepričevanja pomembnih drugih oseb. 

Zaupljivi viri, kot so na primer starši in učitelji, lahko s spodbudami in verodostojnimi 

informacijami pomagajo posamezniku pridobiti in dvigniti zaupanje v lastne 

kompetence, ki so pomembne za uspešno izvedbo naloge.  

- Zaznave somatskih in čustvenih stanj: posamezniki pridobivajo informacije o njihovih 

sposobnostih oziroma kompetencah tudi preko fiziološkega vzburjenja. Znaki, kot so 

anksioznost, depresija, stres, potenje in izčrpanost, lahko vodijo k neuspehu.  
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KONSTRUKT SAMOPODOBE  

Preučevanje samopodobe je vse od antične grške filozofije naprej segalo na različna področja, 

saj predstavlja eno izmed najstarejših in najbolj kontroverznih področij socialnega 

znanstvenega raziskovanja (Marsh in Hattie, v Bracken, 1996). 

Raziskovalci so med drugim oblikovali tudi več modelov samopodobe, med katerimi je eden 

najbolj znanih model Shavelsona s sodelavci. Avtorji so sklepali, da je konstrukt samopodobe 

večdimenzionalen in hierarhičen, pri čemer večdimenzionalnost pomeni, da je posameznikova 

samopodoba zgrajena iz več različnih konstruktov, hierarhičnost modela samopodobe pa 

pomeni, da so na dnu bolj specifični faktorji, na vrhu pa bolj abstraktni faktorji (Pečjak in 

Košir, 2002). 

 

Slika 1: Model samopodobe po Shavelsonu, J. Hubner in Stantonu (Pečjak in Košir, 2002, str. 

106) 

V nadaljnjih raziskavah sta avtorja Shavelson in Marsh ugotovila, da je hierarhija bolj 

zapletena, saj med učno samopodobo na področju matematike in verbalno akademsko 

samopodobo ni pomembne zveze, zato sta oblikovala novejši model akademske samopodobe. 

Z modelom sta samopodobo prikazala kot (Juriševič, 1997): 

- konstrukt večsestavinske narave, saj se nanaša na različna predmetna področja; 

- hierarhično organiziran konstrukt, kjer vrh predstavljata matematična in verbalna 

akademska samopodoba, na dnu pa so samopodobe različnih predmetnih področij ter 

splošna akademska samopodoba; 

- razvojno pogojen konstrukt, ki vodi v smeri vse večje diferenciacije. 

 

Slika 2: Marshalov in Shavelsonov model akademske samopodobe (Pečjak in Košir, 2002, str. 

109) 
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Spodaj navajamo tudi nekaj sodobnejših avtorjev in njihovih definicij, ki samopodobo 

opredeljujejo kot dinamičen in večsestavinski konstrukt, ki procesira, interpretira ter 

organizira znanje, ki ga imamo o sebi (Juriševič, 1997). 

M. Nastran Ule (1994) samopodobo opredeli kot množico odnosov, ki jih posameznik 

zavestno ali nezavedno vzpostavlja do samega sebe. Prve odnose s samim seboj že od rojstva 

dalje razvija preko prvotnega objekta, tj. matere, in sicer na podlagi predstav, občutij, 

vrednotenj, ocen samega sebe, svojih tipičnih socialnih naravnanosti in ravnanj itd. Kasneje 

pa na posameznikove vzpostavljene odnose s samim seboj vplivajo ravnanja širšega 

družbenega okolja (Nastran Ule, 1994). 

M. Juriševič (1999) pravi: »V sodobni psihološki znanosti je samopodoba (ang. Self-concept), 

podobno kot inteligentnost, motivacija, agresivnost, anksioznost idr., obravnavana kot 

psihološki konstrukt. Njene vsebine so znanja, ki jih v življenju o sebi oblikujemo na nam 

pomembnih področjih lastnega udejstvovanja (npr. na telesnem, socialnem, učnem, delovnem, 

čustvenem področju).« (str. 9).   

D. Kobal (2000) meni: »To je eno izmed temeljnih področij osebnosti, ki se postopno oblikuje 

že od otroštva dalje in se spreminja in razvija celo življenje. Celota predstav, stališč, potez, 

lastnosti, mnenj in drugih psihičnih vsebin, ki jih človek pripisuje samemu sebi, in jo 

psihologi imenujemo samopodoba, je pomemben del njegove osebnosti v vsakem 

življenjskem obdobju in v vsaki situaciji.« (str. 9). 

Samopodoba je eno izmed temeljnih področij naše osebnosti, saj usmerja vedenje, 

čustvovanje, razmišljanje ter ima velik vpliv na naše odnose z drugimi ljudmi. Razvija se 

postopoma, nanjo pa vplivajo številni dejavniki, kot so izkušnje s samim seboj, izkušnje z 

okoljem ter lastno mnenje o tem, kako nas vidijo in ocenjujejo drugi ljudje (Tacol, 2011). 

Kadič (2013) samopodobo opredeli kot preplet izkušenj, mnenj in znanj, ki jih prejemamo 

skozi življenje, ter kot potencial, da vse omenjeno vzdržujemo ali spreminjamo. 

Najpomembnejšo vlogo pri oblikovanju samopodobe imajo pomembni drugi (prim.: starši, 

družina, učitelji). Nekateri svojo samopodobo oblikujejo že z eno samo slabo izkušnjo ali 

opazko, spet drugi pa potrebujejo več let (Kadič, 2013). 

 

SAMOUČINKOVITOST IN SAMOPODOBA 

Med samoučinkovitostjo in njenimi sinonimi obstajajo pomembne razlike in značilnosti. 

Glavna razlika med samoučinkovitostjo in samopodobo je v tem, da naj bi bila 

samoučinkovitost zaradi ožjega področja (prim.: posameznik občuti samoučinkovitost le na 

določenem področju svojega delovanja) nižji vidik samopodobe, pri kateri gre za celosten 

odnos do samega sebe (Fesel Martinčevič, 2004). Tudi S. Bele, D. Könye in M. Majerle 

(2009) na podlagi Bandurine teorije samoučinkovitost uvrstijo kot hierarhično (naj)nižji vidik 

samopodobe. Razlika med obema konceptoma na kontinuumu globalno-specifičnega vedenja 

naj bi bila tudi glavni razlog, zakaj ima samoučinkovitost višjo napovedovalno moč za 

specifična vedenja (npr. pojasnjuje, zakaj se posamezniki s podobno samoučinkovitostjo 

vedejo podobno),  samopodoba pa večjo napovedno moč pri proučevanju najbolj globalnega 

vedenja (Bele idr., 2009).  

Razliko med konceptoma samopodobe in samoučinkovitosti je opredelil tudi Bandura (1997). 

Meni, da se koncept samopodobe nanaša na širšo in bolj globalno predstavo o samem sebi, za 

katero se smatra, da se oblikuje preko neposrednih izkušenj in vrednotenja s strani 

pomembnih drugih, medtem ko se koncept samoučinkovitosti nanaša na bolj specifično 
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prepričanje o samem sebi (Bandura, 1997). Preko samorefleksije posameznik osmišlja svoje 

izkušnje, raziskuje lastne kognicije in prepričanja o sebi, se samoovrednoti in v odvisnosti od 

vseh teh procesov spreminja svoje mišljenje in vedenje. Med vsemi omenjenimi prepričanji, 

ki izhajajo iz samorefleksije, pa so najbolj pomembna prav prepričanja v lastno učinkovitost. 

Tem prepričanjem pravimo samoučinkovitost (Fesel Martinčevič, 2004). Bandura (1997) 

opozarja, naj se prepričanja o lastni učinkovitosti obravnavajo kot konkretne presoje lastnih 

sposobnosti, ki lahko variirajo na različnih področjih aktivnosti ter pod različnimi stopnjami 

zahtevnosti znotraj določenega področja aktivnosti ter pod različnimi okoliščinami v dani 

situaciji (prim.: posameznik se znotraj jezikovne kompetentnosti lahko dojema kot zelo 

učinkovitega, medtem ko je lahko pri prevajanju tujih besedil njegova samoučinkovitost 

precej nižja). 

Pintrich in Schunk (1996, v Sorić in Vulić Pertorić, 2006) opredelita samoučinkovitost kot 

prepričanje posameznika, da lahko uspešno izbere in izvede primerno vedenje, s katerim bo 

dosegel specifični cilj. Za razliko od konstrukta samopodobe je samoučinkovitost bolj 

specifičen pogled na učinkovitost, saj jo zaznava v konkretnih situacijah in pri uresničevanju 

konkretnega cilja (Pintrich in Schunk, 1996, v Sorić in Vulić Pertorić, 2006). 

M. Batistič Zorec (2002) pravi, da se samoučinkovitost nanaša na zmožnost upravljanja 

okolja in vsebuje dve komponenti: spretnosti, ki jih posameznik potrebuje za uspešno 

vedenje, ter prepričanje v lastno uspešnost oz. učinkovitost. Slednja komponenta je po 

prepričanju Bandure celo bolj pomembna za oblikovanje samopodobe in izbiro vedenja 

posameznika kot razvite spretnosti za obvladovanje situacij, v katerih se znajde (Batistič 

Zorec, 2000). 

Bong in Slaalvik (2003) podobnosti med konstruktoma samopodobe in samoučinkovitosti 

pripisujeta zaznavanju kompetentnosti, pri čemer osrednji vir informacij predstavljajo 

neposredne izkušnje uspehov in informacije, pridobljene s socialno primerjavo. Posamezniki 

se tako vrednotijo s strani pomembnih drugih in reflektirano ocenitvijo.  

Med razlikami izpostavita (Bong in Skaalvik, 2003): 

- relativno časovno stabilnost samopodobe nasproti spremenljivosti samoučinkovitosti; 

- hierarhično strukturo samopodobe  nasproti ohlapno hierarhični strukturi 

samoučinkovitosti; 

- v preteklost usmerjeni samopodobi nasproti v prihodnost usmerjeni 

samoučinkovitosti; 

- napovedno moč. 

Bandura (1997, 1995)  v svojih delih obravnava samoučinkovitost predvsem v specifičnih 

situacijah, zato tudi opozarja, da splošno vseobsegajočo mero samoučinkovitosti ne moremo 

obravnavati kot konkretne presoje lastnih sposobnostih. V magistrskem delu tako 

poimenovanje samoučinkovitosti na splošni ravni ni smiselno. Opisovali oz. razlikovali bomo 

bolj globalne povezave, zato bomo konstrukt samoučinkovitosti definirali širše, in sicer bomo 

v nadaljevanju uporabljali termin samopodoba.   
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BRANJE 

Sodobna družba potrebuje funkcionalno pismene bralce, saj pismenost določa stopnjo 

razvitosti neke družbe. Začetke bralnega raziskovanja lahko iščemo v drugi polovici 19. 

stoletja, ko so bile prve raziskave vezane na laboratorijsko in eksperimentalno psihologijo. Do 

danes so se teoretična spoznanja spreminjala, zato ni nenavadno, da je nastala tudi množica 

definicij, ki z različnih vidikov opredeljujejo branje. Avtorji pri branju poudarjajo različne 

procese (prim.: proces zaznavanja, pomen pomenskega dekodiranja pojmov, pomen 

zaporednosti posameznih operacij pri branju), kar pa ne pomeni, da zanikajo obstoj drugih 

procesov pri branju. Enotni so v tem, da je branje interakcija številnih procesov, ki jih 

določajo različne sposobnosti (Pečjak, 1999). Branje je namreč poleg poslušanja, govorjenja 

in pisanja ena izmed štirih osnovnih komunikacijskih veščin. (Pečjak in Gradišar, 2012).  V 

splošnem lahko branje opredelimo kot proces tvorjenja pomena s pomočjo besedila, pri čemer 

sta izredno pomembna bralčeva dejavna vloga pri tvorjenju pomena in njegov lastni prispevek 

k zanj veljavnemu pomenu besedil. Ko bralec uporabi vse svoje predhodno znanje, začne v 

njegovem predstavnem svetu nastajati pomen besedila (Grosman, 2004).  

 

POUČEVANJE BRANJA V TUJEM JEZIKU 

Znotraj osnovnošolskega programa prvi tuji jezik predstavlja angleščina. Pri poučevanju le-te 

morajo učitelji upoštevati razvojno stopnjo otrok, omogočati enake možnosti ter upoštevati 

novejša spoznanja ustreznih strok. Glede na predznanje otrok in uporabljene metode pri 

poučevanju angleščine poznamo ESL – angleščina kot drugi jezik, in EFL – angleščina kot 

tuji jezik. ESL zajema vse učence, ki z intenzivnim usvajanjem angleščine pričnejo zgodaj, 

vendar angleščina ni njihov prvi jezik, medtem ko EFL zajema učence, ki pričnejo z učenjem 

angleškega jezika kasneje (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 

Učitelji pri poučevanju tujega jezika ne morejo mimo učnega načrta, ki zagotavlja 

sistematično in racionalno poučevanje in učenje ter  usmerja ciljno, vsebinsko, organizacijsko 

in metodično učno dogajanje. Oblikovanje učnega načrta za angleščino se tako naslanja na 

Skupni evropski jezikovni okvir (SEJO) za učenje ter poučevanje in preverjanje/ocenjevanje 

jezikov. V nadaljevanju so predstavljene ravni bralnega razumevanja, ki izhajajo iz lestvice 

SEJO. Ob koncu drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja je predvidena raven SEJO A1 

oziroma A2 (Učni načrt za angleščino, 2016). 

  



- 9 - 

 

Preglednica 1: Evropske stopnje bralnega razumevanja  

Stopnja Bralno razumevanje 

A1 Razume posamezna pogosto rabljena poimenovanja, besede in preproste povedi, 

npr. na obvestilih, plakatih in v katalogih. 

A2 Sposoben/sposobna je brati zelo kratka, preprosta, vsakdanja besedila, kot so 

reklame, prospekti, jedilniki in urniki. V njih zna poiskati natančno določen, 

predvidljiv podatek. Razume kratka in preprosta osebna pisma. 

B1 Razume besedila, katerih jezik je pretežno vsakdanji ali povezan z njegovim 

delom. Razume opise dogodkov, občutij in želja tudi v osebnih pismih. 

B2 Bere in razume članke in poročila, v katerih pisci zastopajo določena stališča ali 

poglede. Razume sodobno literarno prozo. 

C1 Razume dolga zahtevna besedila z veliko podatki, pa tudi literarna besedila ter 

zaznava slogovno različnost. Razume strokovne članke in daljša tehnična 

navodila, četudi se ne nanašajo na njegovo strokovno področje. 

C2 Z lahkoto bere vse vrste zapisanih besedil, tudi ko gre za abstraktna, po jeziku in 

zgradbi zahtevna besedila, npr. priročnike, strokovne članke in literarna dela. 

 

BRALNE STRATEGIJE PRI POUČEVANJU TUJEGA JEZIKA 

Pri definiranju bralnih strategij imajo različni strokovnjaki različna izhodišča za svoje 

opredelitve. Ena izmed najnovejših opredelitev navaja, da so učne strategije (katerih del so 

tudi bralne učne strategije) sistem, kjer se izvajajo miselne operacije na višjih in nižjih 

nivojih, njihove posledice pa so uspešno rešene naloge (Pečjak in Gradišar, 2012).  

Na podlagi kriterijev miselnih procesov, ki sodelujejo pri učenju, lahko bralne učne strategije 

razdelimo v dve skupini (Pečjak in Gradišar, 2012): 

- kognitivne strategije, ki učencu pomagajo razumeti nove informacije in jih med seboj 

povezovati (prim.: strategije ponavljanja, elaboracijske strategije, organizacijske 

strategije); 

- metakognitivne strategije, ki učencu odgovarjajo na vprašanja o namenu učenja, o 

učinku učenja, o občutjih pri učenju ipd.  

Če pa se klasificiranje učnih strategij lotimo s časovnim kriterijem, jih lahko razdelimo v 

(Pečjak in Gradišar, 2012): 

- strategije pred branjem; 

- strategije med branjem; 

- strategije po branju.   

Za uspešno učenje branja bi se morali tako učitelji kot tudi učenci zavedati pomembnega 

časovnega razvrščanja bralnih učnih strategij, na podlagi praktičnih izkušenj pa vemo, da so 

strategije pred branjem in po njem manj uporabljene kot strategije med branjem (Pečjak in 

Gradišar, 2012). 

Pri izbiri strategij pred branjem mora učitelj upoštevati dva dejavnika, in sicer predznanje 

učenca in značilnosti gradiva za učenje. Prav priprava na branje je pomemben proces, saj 

aktivira predznanje učencev, jim pomaga določiti namen branja in učenja ter jim predstavi 

strukturo obravnavanega besedila. Med možne strategije pred branjem štejemo: možgansko 

nevihto, izdelavo pojmovne mreže in uporabo strategije VŽN (kaj že vem, kaj se želim naučiti 

in kaj sem se naučil). S psihološkega vidika je postavljanje cilja branja pomembno, saj  
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učenec kasneje med branjem lahko bolj selektivno usmerja pozornost na informacije v 

besedilu (Pečjak in Gradišar, 2012). 

Učenci besedilo najbolje razumejo takrat, ko hitrost branja prilagodijo bralnemu namenu in 

zahtevnosti bralnega gradiva. Pri tem so jim v veliko pomoč bralne strategije, ki hkrati 

vzdržujejo pozornost bralca pri besedilu in preverjajo njegovo razumevanje prebranega. 

Mednje spadajo: podčrtovanje ključnih informacij, označevanje novih informacij, določanje 

zaporedja dogajanja v besedilu, pisanje obrobnih komentarjev, postavljanje vprašanj med 

branjem, dopolnjevanje manjkajočih podatkov ipd. (Pečjak in Gradišar, 2012). 

Strategije po branju so bralcu v pomoč pri urejanju vsebine sporočila pri kasnejšem učenju. 

Duffy in L. Roehler (1993, v Pečjak in Gradišar, 2012) navajata dve večji skupini strategij po 

branju, in sicer: organizacijske strategije (organiziranje besedila in določanje bistva) ter 

evalvacijske strategije (sporočila avtorja in bralčeva kritična presoja besedila). Med 

dejavnosti, ki so največkrat uporabljene po branju, spadajo: pogovor, odgovarjanje na lastna 

ali učiteljeva vprašanja, določanje bistvenih informacij in podrobnosti, povzemanje vsebine, 

grafična ponazoritev besedila, tvorjenje krajšega ustnega ali pisnega povzetka (Pečjak in 

Gradišar, 2012). 

 

RAZISKOVANJE POUČEVANJA BRANJA V TUJEM JEZIKU 

Proučevanja bralne zmožnosti v tujem jeziku so se raziskovalci osemdesetih let prejšnjega 

stoletja večinoma lotevali z rutinskim prilagajanjem konceptualnih okvirjev proučevanja 

bralne zmožnosti v prvem jeziku. Za raziskovalne namene poučevanja tujega jezika so 

večinoma uporabljali besedila, ki so bila namenjena rojenim govorcem, vzorec pa so 

predstavljali učenci, ki so se učili angleščine kot tujega jezika. Tudi prilagajanje hipotez in 

teorij o bralni zmožnosti v tujem jeziku je izhajalo iz predhodnih hipotez in teorij prvega 

jezika, kar je večinoma pomenilo prezrtost razlikovanj med značilnostmi procesa branja v 

prvem in tujem jeziku (Erbeli in Pižorn, 2013). 

Podobnosti in razlike pri usvajanju maternega in tujega jezika zagovorniki psiholoških 

paradigem razlagajo vsak iz svojega stališča. Behavioristi podobnosti med procesoma 

pripisujejo posnemanju in vadbi; zagovorniki nativizma poudarjajo, da učenec v obeh 

primerih uporabi pretekle izkušnje za konstruiranje novih. Kognitivisti menijo, da gre pri 

usvajanju prvega in tujega jezika za ključno razlikovanje kognitivnega razvoja, medtem ko 

zagovorniki socialnega interakcionizma pojasnjujejo razlike z vplivom družbenega konteksta 

ter z dejavniki razpoložljivih tipov, s količino vnosa in z razlogi za uporabo jezika (Skela in 

Dagarin Fojkar, 2009). 

Dandanes se raziskovalci tako ukvarjajo predvsem s količino, pogoji in kontekstom prenosa iz 

prvega v tuji jezik, s povezavo jezikoslovnega znanja, pismenostjo in z znanjem posameznika. 

Sodobni modeli morajo namreč sestavo strukture bralne zmožnosti v tujem jeziku omogočiti 

na podlagi različnih komponent in vplivov. Pomembna je sinhronost, interaktivnost in 

sinergističnost delovanja elementov modela, saj le tako predstavljajo dinamično interakcijo 

med pridobitvijo bralne zmožnosti v prvem in tujem jeziku (Larsen-Freeman in Cameron, 

2008, v Erbeli in Pižorn, 2013). Sodobne raziskave branja v prvem in tujem jeziku se 

osredotočajo na komponentno analizo, kar pomeni, da obravnavajo bralno zmožnost kot 

zmožnost, ki je sestavljena iz več jezikovnih faktorjev (npr. besedišča, metakognicije, 

dekodiranja) in kognitivnih faktorjev, ki so lahko merjeni individualno in kažejo skupni 

doprinos k bralnemu razumevanju (Koda, 2010).  
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Grabe in Stoller (2002) sta pri razlikovanju med bralci in branjem v maternem ter tujem 

jeziku izpostavila sledeče dejavnike: 

- razlike v procesiranju in jezikovne razlike; 

- stopnje znanja besedišča, slovnice in diskurza na začetku branja; 

- večje metakognitivno in metajezikovno zavedanje pri branju v tujem jeziku; 

- lingvistične razlike med posameznimi jeziki; 

- stopnje znanja tujega jezika kot osnova za branje v tem jeziku; 

- vplivi jezikovnega transferja; 

- sovplivanje obeh jezikov (eden na drugega); 

- individualne razlike v izkušnjah; 

- bralne zmožnosti v maternem jeziku; 

- razlogi za branje v tujem jeziku; 

- izpostavljenost tujemu jeziku; 

- vrste tujejezikovnih besedil; 

- tujejezikovno gradivo; 

- družbeno-kulturne in institucionalne razlike; 

- družbeno-kulturno ozadje bralcev; 

- organiziranost diskurza in besedil; 

- pričakovanja ustanov za izobraževanje v tujem jeziku. 
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BRALNA SAMOPODOBA 

Branje ima v življenju posameznika pomembno vlogo, saj se z njim srečujemo na vsakem 

koraku. Omogoča nam interakcijo z okoljem, nas spodbuja k refleksiji lastnih izkušenj in 

izkušenj drugih ter nas posledično vodi do boljšega razumevanja in dojemanja sveta, sebe in 

drugih. Posamezniki, ki zase menijo, da so dobri bralci, imajo po navadi za seboj bogate in 

pozitivne bralne izkušnje. V nasprotju z njimi so tisti, ki sebe ocenjujejo kot slabe bralce. 

Njihove bralne izkušnje so večinoma povezane z neuspehom, vsekakor pa čutijo tudi odpor 

do branja in bralnih nalog. Zgoraj omenjena dejstva lahko tako zagotovo povežemo z 

bralčevo samopodobo, s podzavestnim vedenjem, z navadami in odnosom do branja nasploh. 

Brez vzgajanja samozavesti, vere v uspeh in pozitivnih življenjskih izkušenj je namreč 

nemogoče pridobiti pozitivno samopodobo (Henk in Melnick, 1995).  

V zadnjih sedemdesetih letnih je znanstveno raziskovanje samopodobe šolskih otrok postalo 

pomembnejše, saj nekateri avtorji samopodobo neposredno povezujejo z motivacijo, dosežki 

in učnim uspehom učencev (prim.: Bong in Skaalvik, 2003). Pomemben del celotne 

samopodobe posameznika predstavlja tudi bralna samopodoba. Retelsdorf, Koller in Moller 

(2011) bralno samopodobo definirajo kot posameznikovo mnenje o kompetencah pri 

opravljanju bralnih nalog. Za bralno samopodobo kot sestavino učne samopodobe je značilno, 

da učenčevo zaznavanje bralne kompetentnosti motivira ali postopoma odvrača od branja 

(Juriševič, 2008). 

Med drugim se pojavljajo razlikovanja med konstruktom bralne samopodobe in konstruktom 

samoučinkovitosti. Bong in Skaalvik (2003) menita, da so za bralno samopodobo ključne 

sorazmerno stabilne zaznave, ki temeljijo na lastnih predhodnih izkušnjah oziroma 

predznanju, na drugi strani pa posamezniki ocenjujejo konstrukt samoučinkovitosti kot lastno 

kompetentnost na podlagi socialnih primerjav in normativnih kriterijev. Schunk in 

Zimmerman (1997, v Juriševič, 2016) menita, da lahko bralna samoučinkovitost napove zgolj 

delovanje na specifičnem področju ali kompetentnost za učenje.   

Dva izmed najvidnejših raziskovalcev bralne samopodobe sta Chapman in Tunmer (2002), ki 

trdita, da je najpomembnejše obdobje za razvoj bralne samopodobe prvo oziroma drugo 

triletje šolanja, ko se začne tudi obdobje opismenjevanja. Bralno samopodobo opredeljujeta 

kot zaznavanje lastnih bralnih sposobnosti ter ocen, do koder posameznik branje še vidi kot 

dragoceno zmožnost. Avtorja na podlagi empiričnih raziskav poudarjata, da se bralna 

samopodoba oblikuje sorazmerno neodvisno, in sicer na osnovi treh sestavin (Chapman in 

Tunmer, 2002): 

- zaznavanja lastne bralne kompetentnosti oziroma zmožnosti za izvajanje bralnih 

nalog;  

- zaznavanja branja kot lažjo ali zahtevnejšo učno aktivnost; 

- posameznikovih stališč oziroma odnosa do branja.  

 

BRALNA SAMOPODOBA V TUJEM JEZIKU 

Kadar govorimo o zgodnjem učenju ali poučevanju tujega jezika, se moramo zavedati, da 

pozitivne izkušnje z jezikom vplivajo na motivacijo za nadaljnje delo ter spodbujajo 

posameznika k dosegi višje ravni znanja. V pouk lahko učitelji uspešno vpeljujejo strategije 

(samo)vrednotenja lastnega znanja, s katerimi se učenci naučijo prevzemanja odgovornosti za 

lastno učenje. Učenci tako lažje usmerjajo svoje učenje, saj so sposobni zaznati svoja močna 

področja, šibkejša področja in na podlagi teh zaznav usmerjati lastno učenje. Naučijo se 
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sprejemati odločitve o učenju, postavljati cilje in vrednotiti svoje delo na podlagi kriterijev, ki 

so si jih oblikovali. S takšnim sooblikovanjem ciljev, vsebin in metod poučevanja je pouk 

individualiziran.  

Na razvoj bralne samopodobe v procesu učenja branja po sistemu povratne zanke tako 

pomembno vplivajo branje, bralni dosežki, zaznavanje bralne kompetentnosti in motiviranost 

za branje (Stanovich, 1989, v Juriševič 2016). Eden izmed načinov samovrednotenja v tujem 

jeziku je s pomočjo portfolia. Vsak učenec takrat z reflektivnimi zapisi (tj. samovrednotenje 

in razmislek) svojega napredka, dosege ciljev in kritične ocene lastnega dela spremlja svojo 

učno pot. Pridobiva tudi podobo lastnega učenja jezikov, ugotavlja, kaj je že dosegel in kaj še 

lahko doseže. Hkrati je posameznikov portfolio lahko vir obveščanja tudi za učitelje in starše 

(Čok, 2009). 

Ključno je tudi dejstvo, da bralne samopodobe v tujem jeziku ne smemo razumeti kot 

sestavino verbalne samopodobe na področju maternega jezika, temveč gre za med seboj 

ločeni sestavini učne samopodobe (Arnes, Yeung in Hasselhorn, 2014, v Juriševič, 2016).  

 

VIDIKI BRALNE SAMOPODOBE V TUJEM JEZIKU 

Osnovni model samoučinkovitosti (Bandura, 1997, v Henk in Melnick, 1995) predvideva, da 

posamezniki pri oblikovanju samopodobe upoštevajo štiri dejavnike pri ocenjevanju lastnih 

bralnih sposobnosti: 

- vidik napredovanja: široka kategorija, ki se nanaša na pretekle izkušnje z branjem 

(prim.: na količino vloženega truda, vzorce bralnega napredovanja, stopnjo 

zahtevnosti bralne naloge, vztrajnost pri branju in bralnih nalogah ter zaznavanje 

učinkovitosti navodil), v povezavi s trenutnim branjem oziroma bralno uspešnostjo; 

- vidik primerjave z opazovanjem: vidik, ki se navezuje na lastne primerjave 

posameznika s sošolci oziroma vrstniki; 

- vidik povratne informacije socialnega okolja: vključuje neposredne in posredne 

informacije učitelja, sošolcev in družinskih članov; 

- vidik fizioloških stanj: vidik čustev, ki jih posameznik doživlja pred in med branjem in 

po njem. 

  

RAZISKOVANJE BRALNE SAMOPODOBE V TUJEM JEZIKU 

Pomemben dejavnik pri oblikovanju bralne samopodobe avtorji (npr.: Gambrell in Marinak, 

1997; Bucik idr., 2006; Juriševič, 2016; Pečjak idr., 2006) pripisujejo bralni motivaciji. V eni 

izmed raziskav (Gambrell, Palmer, Codling in Mazzoni, 1996) so izpostavili slednje 

pomembne dejavnike za razvijanje in ohranjanje učne motivacije: učitelj kot bralni model, 

dostopnost in raznolikost izbire bralnega gradiva, sodelovanje pri izbiri bralnega gradiva, 

pogovor ob knjigah, pozitivne predhodne bralne izkušnje in bralne spodbude iz okolja. Vloga 

bralne samopodobe je po številnih raziskavah (prim.: raziskavi PIRLS in TIMMS) povezana 

tudi z bralno uspešnostjo. Pomembno vpliva na učenčeve bralne izkušnje, čustvovanje med 

branjem, izbor besedil, izbor bralnih strategij, stopnjo prepričanosti o razumevanju prebranega 

in na učenčevo individualno oceno bralne uspešnosti (Juriševič, 2016).  

Raziskovalci bralne samopodobe v tujem jeziku so naredili velik korak naprej. Na primer 

MCKenna in Kear (1990, v Henk in Melnick, 1995) sta razvila anketni vprašalnik ERAS 

(ang. Elementary Reading Attitude Survey ), s katerim sta merila odnos učencev do šolskega 
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branja ter do branja v prostem času. V povezavi z omenjenim raziskovanjem sta raziskovalca 

Henk in Melnick (1995) kot odgovor na strokovno literaturo o instrumentih, ki merijo 

samooceno bralcev v tujem jeziku, oblikovala lestvico bralne samopodobe (LBS) (ang. 

Reading Self-Perception Scale), s katero merimo oceno posameznikove bralne samopodobe 

ter v kolikšni meri posamezni dejavniki vplivajo na odnos do branja.  

V praksi so se oblikovali še številni drugi opazovalni instrumenti, ki se nanašajo na strategije 

poučevanja in spremljanje branja pri pouku. Na primer COLT – instrument za opazovanje 

razredne komunikacije pri urah tujega jezika (Fröhlich, Spada in Allen, 1985, v Henk in 

Melnick, 1995), MOLT – motivacija in jezik pri pouku tujega jezika (Guilloteaux in Dörnyei, 

2008, v Henk in Melnick, 1995), SIOP – spremljanje pouka tujega jezika, kjer se izključno 

uporablja tuji jezik (Echevarria, Vogt in Short, 2010, v Henk in Melnick, 1995) in instrumenti 

za spremljanje pouka CLIL (DeGraaff, Koopman, Anikina in Westhoff, 2007, v Henk in 

Melnick, 1995) .  
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POVRATNA INFORMACIJA  

Proces učenja lahko opredelimo s tremi fazami: faza pred učenjem, faza med učenjem in faza 

po učenju, za uspešno učenje v vseh fazah pa je ključna povratna informacija. Povratna 

informacija sproža konstruktiven dialog, ponuja učencu možnost dosege zastavljenih ciljev, 

spodbuja učenčevo razmišljanje o tem, kje se trenutno nahaja glede na zastavljene cilje in kaj 

mora narediti za dosego le-teh. Učitelj učence med procesom učenja spremlja in tako pridobi 

podatke, ki mu predstavljajo izhodišče za nadaljnje načrtovanje aktivnosti, ob katerih bodo 

učenci izboljšali svoje znanje in razumevanje (Holcar Brunauer idr., 2016). V širšem smislu je 

vrednost povratne informacije tako zagotovo povezana z zagotavljanjem kakovosti v 

edukaciji, saj pri spremljanju doseženih rezultatov na različnih kurikularnih področjih niso 

ključni zgolj zaželeni standardi, temveč tudi realno doseženi standardi (Zupanc, 2011).   

S. M. Brookhart (2008) učiteljevo povratno informacijo opredeli kot pomembno komponento 

formativnega ocenjevalnega procesa, saj da učencu informacijo o tem, kje se trenutno nahaja 

glede na cilje (ang. learning goals) in kaj mora še narediti ali izboljšati. Dvojna narava 

formativne povratne informacije se tako odraža v kognitivnih vidikih kot tudi v motivacijskih 

vidikih. Slednji so pomembni ob učenčevem razumevanju povratne informacije, na podlagi 

katerih učenec pridobi občutek nadzora, samozaupanje in navdušenost za učenje (Brookhart, 

2008).  

Hattie in Jeager (1998, v Komljanc, 2004) ugotavljata, da je povratna informacija 

najučinkovitejši pristop k učenju, saj povezuje metakognitivne strategije učenja, deduktivno 

znanje (tj. vsebina) in proceduralno zanje (tj. način) ter čustvene komponente (tj. interes, 

prepričanje o sebi za samoučinkovitost). Tudi Sentočnik (2000) izpostavlja izobraževalno 

vlogo povratne informacije, zato ne sme vsebovati sodb, kaj je dobro in kaj ne, niti ga ne sme 

informirati zgolj o tem, kaj je/bo posameznik dosegel, temveč kako je/bo dosegel zastavljene 

cilje. Gonilo učenja je sicer primarna notranja informacija, na katero pa imajo lahko vpliv tudi 

zunanji dejavniki (Razdevšek Pučko, 2004). Stvarno povratno informacijo, ki usmerja k 

nadaljnjemu delu, potrebujejo tisti učenci, ki so že notranje motivirani; na drugi strani pa ima 

na učence, ki so pretežno zunanje motivirani, velik vpliv že sama graja ali pohvala. Tu lahko 

izpostavimo tudi nesamostojne učence, ki potrebujejo socialno podkrepitev in čustveno oporo 

z učiteljeve strani (Marentič Požarnik, 2000).  

Povratno informacijo lahko torej povežemo s samorefleksijo, postavljanjem ciljev, z 

motivacijo in s samovrednotenjem učenca samega. Sposobnost uvida v lastne kognitivne in 

nekognitivne procese učencu omogoča spoznati, kje je, in ga ozavestiti, ali je morda njegovo 

znanje na ravni mehanične reprodukcije brez razumevanja zgolj želja po trenutnem rezultatu 

in ne dolgoročnih ciljih (Razdevšek Pučko, 2004). Nicol in Macfarline Dick (2006) sta vlogo 

povratne informacije kot pomoč samoregulaciji opredelila podrobneje. V skladu z osnovo 

sinteze strokovne literature sta definirala sedem načel dobre povratne informacije (tj. povratna 

informacija, ki krepi sposobnost učencev, da sami regulirajo svoje delovanje) (Nicol in 

Macfarline Dick, 2006): 

- pomaga pri razlagi uspešnosti ciljev, kriterijev in pričakovanih standardov; 

- spodbuja reflektiranje (tj. samoocenjevaje) tekom učenja; 

- spodbuja dialog o učenju  med učencem in učiteljem; 

- spodbuja k pozitivnim motivacijskim prepričanjem in samozavesti; 

- omogoča zmanjšanje razkoraka med doseženo in želeno uspešnostjo; 

- ter učiteljem sporoča informacije, ki jih lahko uporabijo pri načrtovanju nadaljnjega 

poučevanja. 
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Holcar Brunauer idr. (2016) vidijo prednosti pri oblikovanju in podajanju povratnih 

informacij učencem tudi z vidika učitelja: 

- omogočajo mu spremljanje potreb učencev, na podlagi katerih lahko načrtuje nadaljnje 

aktivnosti pouka; 

- omogočajo mu prepoznavanje učencev, ki so sposobni uravnavati svoje učenje; 

- z njimi pridobiva kakovostne informacije, ki jih kasneje posreduje staršem; 

- omogočajo mu uvid v različne učne poti učencev; 

- kadar so povratne informacije podane s strani vrstnikov, lahko le-te učitelja 

razbremenijo; 

- učence spodbujajo k samoorganizaciji.   

 

VRSTE POVRATNIH INFORMACIJ 

V osnovi lahko ločimo med pozitivno povratno informacijo in negativno povratno 

informacijo, ki v obliki komentarjev in pripomb vpliva na učenčevo samozavest ter 

motivacijo za učenje, zato mora biti premišljena (Eržen in Andrin, 2012).  

Tu je posebej pomembna vloga korektivne povratne informacije, ki učencu sporoča, kakšna je 

njegova raba ciljnega jezika. Podana je z namenom, da odpravi napake in izboljša  pravilnost 

ter tekočnost tujega jezika v rabi (Chandler, 2003). P. Lightbrown in P. Spada (2011) menita, 

da učenci brez korektivne povratne informacije napredujejo le do določene stopnje in ne 

opazijo napredka oziroma razlik med osvojenim vmesnim jezikom in ciljnim jezikom. Po 

njunem mnenju je prav analiza napak v vmesnem jeziku pokazatelj učenčevega trenutnega 

razumevanja pravil in jezikovnih vzorcev (Lightbrown in Spada, 2011). Korektivno povratno 

informacijo lahko opredelimo tudi kot eksplicitno ali implicitno povratno informacijo pred 

izvedbo, med njo in po izvedbi jezikovne dejavnosti. Za eksplicitno korektivno informacijo je 

značilno učiteljevo neposredno poudarjanje in popravljanje napak (npr. učitelj izpostavi 

napako in pove, kako bi bilo pravilno), za implicitno korektivno povratno informacijo pa je 

značilno, da učitelj posebej ne poudari napake, temveč zgolj nakaže razliko med vmesnim in 

ciljnim jezikom (npr. preoblikuje poved)  (Long in Porter, 1998).  

Raziskave o povratnih informacijah (Allwright, 1975, Chaudron, 1977, Seedhouse, 1997, 

Lyster in Ranta, 1997, v Ferreira, Moore in Mellish, 2007) namreč kažejo, da učitelji 

razpolagajo s široko paleto strategij, ki so jim v pomoč pri obravnavi napak učencev. 

Rezultati raziskav o vrsti, pogostosti in uporabi različnih vrst strategij povratnih informacij 

kažejo, da relativne prednosti različnih vrst povratnih informacij niso v celoti razumljene ter 

da je relativna učinkovitost strategij povratnih informacij odvisna od več spremenljivk, 

vključno z določenimi posebnostmi posameznega jezika, s pogoji, z značilnostmi učiteljev in 

značilnostmi učencev (npr. učenec nima dovolj znanja za razumevanje učiteljeve slovnične 

povratne informacije). Zaradi omenjenega razloga so pomembne nadaljnje raziskave, ki so 

namenjene zagotavljanju empiričnih dokazov o različnih strategijah povratnih informacij 

(Ferreira idr., 2007). 

 

STRATEGIJE POZITIVNIH IN KOREKTIVNIH POVRATNIH INFORMACIJ 

Ferreira, Moore in Mellish (2007) so oblikovali strategije štirih kategorij pozitivne povratne 

informacije in strategije šestih kategorij korektivne povratne informacije. Poleg potrditve in 

sprejema pravilnega odgovora učencev med pozitivne povratne informacije spadajo tudi drugi 

odzivi učitelja po tem, ko učenec poda pravilen odgovor (Ellis, 1997, v Ferreira idr., 2007). 
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Druga vrsta povratnih informacij pa so korektivne povratne informacije, ki dajo učencu znak, 

da njegova raba ciljnega jezika ni pravilna (Ferreira idr., 2007). 

Kategorije pozitivnih povratnih informacij (povzeto po Ferreira idr., 2007): 

- potrditev: se navezuje na kateri koli verbalen ali neverbalen odziv oziroma signal 

učitelja, ki bralcu nakazuje, da ga posluša in razume (prim.: »wow«, »mmm« ali 

posamezne neverbalne geste in izrazi) (Sinclair in Coulthard, 1992, v Ferreira idr., 

2007); 

- odobritev: se navezuje na posamezne izraze, ki imajo nizko intonacijo neuspeha 

(prim.: »dobro«, »ja«, »v redu«); namen takšnega odziva učitelja je, da učencu pokaže, 

da je slišal oziroma videl primeren odziv učenca (Sinclair in Coulthard, 1992, v 

Ferreira idr., 2007); 

- ponovitev: učitelj dobesedno ponovi učenčev pravilen odgovor (Ellis, 1997, v Ferreira 

idr., 2007); 

- parafraziranje: učitelj sprejme odgovor učenca, vendar ima učiteljeva povratna 

informacija širši cilj, in sicer želi razširiti učenčevo znanje, izboljšati  njegov odgovor 

ali pokazati novo strukturo povedi, kjer parafrazira učenčev odgovor z uporabo drugih 

besed ali dodajanjem novih informacij. 

Kategorije korektivnih povratnih informacij (povzeto po Lyster in Ranta, 1997, v Ferreira idr., 

2007): 

- neposreden popravek: učitelj popravi učenca s pravilnim odgovorom; 

- preoblikovanje: učitelj ponovi pravilen del učenčevega odgovora, izpusti pa 

nepravilen del odgovora; 

- zahteva za obrazložitev: učitelj z vprašanjem učenca pozove k dodatni obrazložitvi 

podanega odgovora;  

- ponovitev: učitelj z govorom (tj. intonacijo glasu) ponovi napačen del povedi; 

- metajezikovna povratna informacija: učitelj s povratno informacijo komentira ali 

pozove učenca k iskanju napake v podanem odgovoru (prim.: »Ali lahko poiščeš 

napako?«); 

- samopopravek: učitelj učenca spodbudi k dopolnitvi lastnega odgovora tako, da naredi 

krajši premor in dovoli učencu, da se sam popravi; učitelj lahko učenca k  

preoblikovanju odgovora izzove tudi z vprašanjem. 

 

UČINKOVITA POVRATNA INFORMACIJA 

V strokovni literaturi lahko zasledimo številne smernice za podajanje konstruktivnih, 

neogrožujočih povratnih informacij, ki so označene kot učinkovite. Povezava med učno 

povratno informacijo in učno uspešnostjo je namreč tesnejša kot katero koli drugo učiteljevo 

vedenje, saj je neodvisno od socialno-ekonomskega statusa, rase, razreda ali tipa šole, ki jo 

učenec obiskuje (Bellon J. J., Bellon, E. C. in Blank, 1991, v Juriševič, 2016). Učitelj, ki želi 

učencem podati dobro povratno informacijo, mora razviti sposobnosti, saj so le-te del 

njegovega formativnega ocenjevanja. Druge sposobnosti formativnega ocenjevanja se 

navezujejo na jasne učne cilje in podrobno načrtovanje pouka ter nalog, ki povezujejo vse 

omenjene cilje z učenci. Dobra povratna informacija učencem omogoča, da načrtuje nove 

cilje in način, kako bodo te cilje dosegli (Juriševič, 2016). 

S. M. Brookhart (2008) pri dobri povratni informaciji izpostavlja pristop, ki vključuje 

kognitivne in motivacijske faktorje istočasno. Kognitivni faktorji se nanašajo na povratno 

informacijo, ki učencu sporoča, kje se trenutno nahaja glede na učne cilje in kaj lahko doseže 
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v nadaljevanju. Ko učenci razumejo, kaj v trenutku počnejo in zakaj, lahko razvijejo občutek 

samokontrole – motivacijski faktor. Pomembno je, da učenec povratno informacijo sliši in 

razume, šele nato lahko prejete informacije uporabi pri nadaljnjem učenju. Za povratne 

informacije, ki so izven učenčevega razumevanja, obstaja možnost, da jih učenec presliši ali 

razume kot neuporabne (Brookhart, 2008). 

Med vplivnejše povratne informacije štejemo tiste, ki so usmerjene v učne naloge in na 

načine, kako izboljšati učenje oziroma povečati učno učinkovitost. Med manj učinkovite 

spadajo tiste, ki znižujejo raven odgovornosti za uravnavanje lastnega učenja (npr. pohvale, 

nagrade in kazni), saj učencev ne vključujejo dovolj v proces učenja (Deci, Koestner in Ryan, 

2001, v Juriševič, 2016). Po mnenju B. Marentič Požarnik (2000) mora biti povratna 

informacija usmerjena na konkretnega učenca in njegovo stopnjo napredka in ne v 

primerjanje z drugimi v razredu. Učitelji morajo biti pozorni tudi na uporabo individualnih in 

ne socialnih kriterijev (prim.: učenci imajo enako možnost, da so pohvaljeni, saj odličnjaka ali 

šibkejšega učenca pohvalimo takrat, ko preseže svoj običajni standard in naredi nekaj 

posebnega). Pri oblikovanju povratne informacije poudarjamo predvsem pripisovanje 

doseženega vloženemu naporu in ne samo sposobnostim, saj pozitivna povratna informacija 

dvigne intenzivnost napora, ne more pa bistveno dvigniti kakovosti dela pri zahtevnejših 

problemih (npr. pri iskanju ustvarjalnih ogovorov) (Marentič Požarnik, 2000).  

Pomembno vlogo pri sprejemanju povratnih informacij imata tudi samoučinkovitost in 

nadzorovanje čustev, kar pomeni, da je lahko tudi dobronamerna povratna informacija 

uničujoča. Kadar so dobre učiteljeve povratne informacije del razrednega ocenjevanja, učenci 

zaznavajo konstruktivne kritike pozitivno in razumejo, da je učenje brez vaj neučinkovito. Tu 

je pomembno, da povratna informacija ni vedno usmerjena v pravilno izvedbo, ampak v 

vrednost ugotovitev in uporabo sugestij za izboljšavo. Na ta način lahko učenci povrtane 

informacije uporabijo pri načrtovanju korakov k izboljšavi (Brookhart, 2008). Pomembno je, 

da povratna informacija ne predstavlja zgolj rezultatov preverjanja znanja, vendar jim nudi 

smiseln in sproten komentar, ki zadeva vsakodnevno delo v razredu. Funkcija dobre sprotne 

povratne informacije je za učenca koristna, ker mu omogoča nadzor nad dosežki in hkrati 

pomaga pri usmerjanju miselnih procesov k ciljem.  V primeru napak daje povratna 

informacija potrebne usmeritve za spreminjanje procesa učenja (Razdevšek Pučko, 1999). 

Tudi S. M. Brookhart (2008) izpostavi, da mora biti učencem omogočena uporaba 

konstruktivne kritike v nadaljevanju učnega procesa in naj ne predstavlja zgolj sredstvo za 

končno ocenjevanje znanja. 

 

VSEBINA IN STRATEGIJE UČINKOVITE POVRATNE INFORMACIJE 

Kadar učitelj želi podati povratno informacijo, je pomembno, da se zaveda celostne podobe. 

S. M. Brookhart (2008) na podlagi raziskav v svojem delu izpostavi dve pomembnejši 

področji: 

- strategije povratnih informacij, ki jih povezuje z izbiro pravega trenutna, s količino, z 

obliko in s prejemnikom povratne informacije; 

- vsebino povratne informacije, pri čemer izpostavlja osredotočenost, primerjavo, 

funkcionalnost, usmerjenost, razumljivost, specifičnost in način podajanja povratne 

informacije. 

Zgoraj omenjeni področji sta za učitelja posebej pomembni, saj ju lahko zavestno nadzira, ko 

različnim učencem podaja povratne informacije z različnim namenom. Spodaj zapisane 
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smernice oziroma priporočila za podajanje dobrih povratnih informacij pa so odvisne od 

konteksta, in sicer: karakteristik učencev, razredne klime in naloge (Brookhart, 2008). 

 

Preglednica 2: Strategije učiteljeve povratne informacije (Prirejeno po:  S. M. Brookhart, 

2008, str. 5) 

UPORABLJENA 

STRATEGIJA 

POVRATNE 

INFORMACIJE JE 

ODVISNA OD … 

OPREDELITEV 

UPORABLJENE 

STRATEGIJE 

PRIPOROČILA ZA PODAJANJE DOBRIH POVRATNIH 

INFORMACIJ 

IZBIRE 

TRENUTKA 
- kdaj 

- kako pogosto 

- takojšna povratna informacija (o pravilnem ali 

napačnem odgovoru učenca) 

- takojšna povratna informacija, kadar lahko 

ključno vpliva na kakovost dela učenca 

- krajši razmislek pred podajanjem povratne 

informacije, saj to omogoča oblikovanje 

izčrpnejše povratne informacije 

- pogostost podajanja povratnih informacij naj bo 

smiselna in odvisna predvsem od pomena 

dejavnosti oz. naloge  

KOLIČINE - koliko točk 

izpostavi 

- kako podrobno 

opredeli 

posamezno točko 

- izbira in izpostavitev zgolj pomembnejših točk 

pri podajanju  povratne informacije 

- izbrane točke povratne informacije naj bodo v 

korelaciji z glavnimi učnimi cilji 

- upoštevanje razvojne faze učencev 

OBLIKE - ustno 

- pisno 

- vizualno oz. 

demonstracija 

- povratna informacija naj bo podana v obliki, ki 

jo bo učenec razumel 

- verbalna povratna informacija, ki omogoča 

diskusijo, je v večini primerov najustreznejša 

- kadar je naloga učenca pisna, naj bo tudi 

povratna informacija (vsaj) pisna 

- kadar učenec potrebuje podporo za vizualno 

razumevanje naloge, naj bo povratna informacija 

podprta z demonstracijo 

PREJEMNIKA - individualno 

- cel razred 

- kadar učitelj poda individualno povratno 

informacijo, učenec v njej vidi vrednost lastnega 

učenja 

- kadar je razumevanje koncepta naloge razreda 

napačno, naj učitelj poda povratno informacijo 

celemu razredu, saj mu le-ta služi kot ponovna 

razlaga  
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Preglednica 3: Vsebina povratne informacije (Prirejeno po: S. M. Brookhart, 2008, str. 6 in 7) 

VSEBINA POVRATNE 

INFORMACIJE JE 

ODVISNA OD … 

OPREDELITEV 

VSEBINE POVRATNE 

INFORMACIJE 

PRIPOROČILA ZA PODAJANJE DOBRIH 

POVRATNIH INFORMACIJ 

OSREDOTOČENOSTI - na nalogo 

- na procese učenca, 

ki jih je uporabil pri 

izvajanju naloge 

- na učenčevo 

samoregulacijo 

- na učenčevo 

osebnost 

- kadar je mogoče, naj povratna informacija 

zajema proces dela, nalogo in njuno 

povezavo 

- povratna informacija, ki se vsebinsko 

navezuje na samoregulacijo učenca, je 

ključna pri vplivanju na pozitiven razvoj 

samopodobe učenca 

- pri podajanju povratne informacije naj se 

učitelj izogiba subjektivnim komentarjem 

PRIMERJAVE - dela s kriteriji 

ocenjevanja (ang. 

criterion-

referenced) 

- s sošolci na podlagi 

standardov znanja 

- s preteklo 

učinkovitostjo 

učenca 

- povratna informacija o delu naj odraža 

primerjavo dela in kriterijev ocenjevanja  

- povratna informacija o procesu ali trudu 

učenca naj temelji na standardih znanja 

- pri oblikovanju povratne informacije 

šibkejšim učencem naj se učitelj osredotoči 

na napredek in ne na dejstvo, kako daleč so 

od ciljev 

FUNKCIJE - opisovanje 

- ocenjevanje 

- obsojanje 

- opisati 

- brez obsojanja  

USMERJENOSTI - pozitivna 

- negativna 

- s pozitivno povratno informacijo naj učitelj 

opiše, kaj je učenec dobro opravil 

- negativne komentarje povratne informacije 

naj učitelj pospremi s pozitivnimi predlogi, 

ki omogočajo napredovanje učenca 

RAZUMLJIVOSTI - učencu razumljiva 

povratna informacija 

- učencu nerazumljiva 

povratna informacija 

- pri oblikovanju povratne informacije naj 

učitelj uporabi učencem jasno besedišče in 

koncepte 

- pri količini in vsebini povratne informacije 

naj bo učitelj pozoren na nivo razvoja 

učencev  

SPECIFIČNOSTI - vsebuje 

nepomembne 

malenkosti 

- »ravno prav« 

- preveč splošno 

- specifičnost povratne informacije naj bo 

odvisna od učenca in naloge 

- povratna informacija naj bo specifična do 

te mere, da je učencem razumljiva, hkrati 

pa jim ne poda vseh odgovorov 

- učitelj naj s povratno informacijo izpostavi 

napake ali tipe napak, vendar naj le-teh ne 

popravi v celoti 

 

Zapisane smernice oz. priporočila za podajanje dobrih povratnih informacij so odvisna od 

konteksta, in sicer: karakteristik učencev, razredne klime in naloge (Brookhart, 2008). 
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RAZISKOVANJE POVRATNE INFORMACIJE 

Začetki raziskovanja izhajajo iz behaviorističnih teorij, kjer je povratna informacija segala na 

dve polji, in sicer: kaznovanje neželenega vedenja in krepitev želenega vedenja. Kritika 

behavioristom se je v nadaljnjih raziskovanjih opirala na dejstvo, da ni vsaka povratna 

informacija dobra oziroma učinkovita. Obširna metaanaliza 134-ih raziskav, ki jo je izvedel 

Hattie (1993, v Juriševič, 2016), kaže, da je učiteljeva povratna informacija ena izmed 

najpomembnejših spremenljivk za razvijanje učne uspešnosti, vendar pa, kot omenjajo, 

nimajo vse enakega vpliva. Po izsledkih raziskave ima ena tretjina povratnih informacij lahko 

negativen vpliv na učno uspešnost, če je usmerjena na osebo in manj na nalogo (Kluger in 

DeNisi, 1996, v Juriševič, 2016). Avtorji (prim.: L. Voerman, P. C. Meijer, Korthaegen, 

Simons, Kluger in DeNisi, po Juriševič, 2016) v svojih raziskavah izpostavljajo negativnost 

splošnih oziroma nespecifičnih povratnih informacij, saj so za učenca neuporabne (npr. 

»Dobro.«, »V redu.«). Slavin (2003, v Tabatabaei in Banitalebi, 2011) poudarja, da so 

povratne informacije ključne tekom celotnega procesa učenja, še posebej pa pred kakršnim 

koli ocenjevanjem. Učenci morajo videti povezavo med izvedenimi učnimi nalogami, saj v 

nasprotnem primeru povratne informacije izgubijo informacijsko in motivacijsko moč 

(Tabatabaei in Banitalebi, 2011). 

S. M. Brookhart (2008) številne raziskave zadnjega stoletja razdeli v dve skupini: prve se 

osredotočajo na vprašanje, kaj naredi povratno informacijo učinkovito ali neučinkovito, druge 

raziskave pa se osredotočajo na opisovanje karakteristik učinkovite povratne informacije. 

Omenja tudi, da edukacijske teorije, ki za razliko od behaviorističnih ne govorijo o povezavi 

stimulativnih odzivih otrok s povratno informacijo, temveč izpostavljajo prav vlogo 

posameznika v celotnem procesu povratne informacije. Sodobnejše teorije proučujejo vrste 

povratnih informacij in kontekste, v katerih so bile podane. Po mnenju raziskovalcev gre 

povratna učiteljeva informacija do učenca, ki preko sposobnosti percepcije (na katero ključno 

vplivajo znanje, izkušnje in motivacija) povratni informaciji dodeli pomen šolskega dela. 

Učenec se na povratno informacijo ne odziva stimulativno, temveč mora pri dodeljevanju 

pomena uporabljati in nadzorovati lastne procese mišljenja (Brookhart, 2008). 

Izsledki raziskave Butler in Winne (1995, v Brookhart, 2008) kažejo, da na učenčevo znanje 

in prepričanja vplivajo tako zunanje povratne informacije (ang. external feedback) kot tudi 

notranje povratne informacije (ang. internal feedback), tj. samoevalvacija (ang. self-

evaluation) učenca. V raziskavi je posebej izpostavljena ugotovitev, da učitelj ne more učenca 

prisilit, naj se na nekaj osredotoči ali se česa nauči. Povratna učiteljeva informacija je učencu 

zgolj v pomoč, da z njeno pomočjo in s pomočjo lastnega vnosa (ang. own internal input) 

ugotovi, kje trenutno se nahaja glede na učne cilje in katere cilje lahko v prihodnje doseže 

(Brookhart, 2008). 

Ferreira idr. (2007) so preko razredne interakcije tujega jezika v Španiji raziskovali vrste in 

pogostost posameznih povratnih informacij učitelja. V sklopu negativnih povratnih informacij 

so se osredotočili na:  

- strategije podajanja odgovora – učitelj takoj poda pravilen odgovor, in sicer v obliki:  

ponovitve, preoblikovanja, eksplicitne ponovitve  ali pravilnega odgovora; 

- strategije spodbujanja odgovora – učitelj učencu takoj pove, da je naredil napako, in 

ga spodbudi k popravi. 

Rezultati zgoraj omenjene raziskave so pokazali, da učitelji 40 % merjenega časa uporabljajo 

strategije pozitivnih povratnih informacij, in sicer: ponavljanje in parafraziranje, medtem ko 

strategiji pozitivnih povratnih informacij potrjevanja in odobritve uporabljajo v 30 % vsega 

časa. Analiza strategij negativnih povratnih informacij je pokazala, da je uporaba strategij 
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podajanja odgovora veliko bolj pogosta kot strategija spodbujanja odgovora. Učitelji so 

namreč pogosteje izpostavili neposredno mesto napake učenca ali napako preoblikovali v 

pravilno obliko. Navkljub temu je bil delež napak po strategijah spodbujanja odgovora višji 

kot po strategijah podajanja odgovora, rezultati so namreč pokazali, da so pri samopopravku 

napak učencev strategije spodbujanja odgovora učinkovitejše kot strategije podajanja 

odgovora (Ferreira idr., 2007). 

Lyster in Panova (2002) ter Lyster in Ranta (1997) so v raziskavah opazovanja poučevanja 

tujega jezika ugotovili, da je strategija preoblikovanja najpogosteje uporabljena strategija 

korektivnih povratnih informacij. Lyster (1998) je znotraj raziskave različnih tipov 

korektivnih povratnih informacij in tipov napak pri urah imerzije v francoskih razredih 

ugotovil, da je učitelj v 61 % učencem, ki so naredili napako, podal strategijo korektivne 

povratne informacije. Fonološkim in slovničnim napakam je večinoma sledilo preoblikovanje, 

in sicer v 64 % in 72 % vsega časa (Lyster, 1998). 

Tabatabaei in Banitalebi (2011) sta na podlagi ugotovitev raziskovalcev Lyster in Ranta 

(1997) ter Ferreira idr. (2007) izvedla raziskavo strategij pozitivnih in korektivnih povratnih 

informacij pri pouku tujega jezika Iranskih študentov, skozi katero sta primerjala svoje 

ugotovitve z ugotovitvami omenjenih raziskovalcev. Ugotovila sta, da je pri pouku bralnega 

razumevanja v tujem jeziku strategija ponovitve najpogosteje uporabljena strategija pozitivne 

povratne informacije (53 %), kar se ujema z ugotovitvami raziskovalcev Ferreira idr. (2007), 

ki so ugotovili, da je bila strategija ponovitve med vsemi strategijami pozitivne povratne 

informacije uporabljena največkrat (33 %). V nasprotju z ugotovitvami raziskovalcev Lyster 

in Ranta (1997), ki sta ugotovila, da je najpogosteje uporabljena strategija korektivne 

povratne informacije preoblikovanje (32 %), rezultati raziskave Tabatabaei in Banitalebi 

(2011) kažejo, da je najpogosteje uporabljena strategija korektivne povratne informacije 

neposredni popravek (49 %). Razlike dobljenih rezultatov pojasnjujejo z nivojem znanja 

jezika, in sicer: strategija neposrednega popravka se pogosteje pojavlja pri učencih višjega 

nivoja poučevanja tujega jezika. Lysrer in Ranta (1997, v Tabatabaei in Banitalebi, 2011) 

sicer menita, da je ravno znanje jezika ključen dejavnik, ki ga bi morali učitelji upoštevati pri 

oblikovanju povratnih informacij, zato bi strategija preoblikovanja vodila do hitrejših 

popravkov tudi v nižjih razredih. Včasih učenci nimajo znanja za popravljanje lastnih napak, 

zato bi učitelji morali uporabiti več strategij, med katere zagotovo spada tudi strategija 

neposrednega popravka. Razlike znotraj dobljenih rezultatov pojasnjujeta tudi z različnimi tipi 

napak (npr. slovnične napake, napake besedišča, napake izgovarjave) ter cilji posamezne ure. 

Na primer pri urah, kjer je poudarek na komunikaciji, učitelj z željo po ohranjanju pogovora 

učencem raje izpostavi pravilno rabo ciljnega jezika, kot pa da jih usmeri k lastnim 

popravkom, saj bi to lahko prekinilo tok komunikacije. Na drugi strani so učitelji, ki raje 

usmerijo pozornost učencev na napake, zato večkrat uporabljajo neposredne popravke 

(Tabatabaei in Banitalebi, 2011).   

V obeh raziskavah (Lyster in Ranta, 1997; Tabatabaei in Banitalebi, 2011) je bila druga 

najpogosteje uporabljena strategija korektivne povratne informacije samopopravek, ki po 

mnenju raziskovalcev Lyster in Ranta (1997) vodi do 100 % razumevanja primera. V primeru, 

da odzivov na povratno informacijo ne bi merili, bi bil samopopravek najpogostejša strategija 

korektivnih povratnih informacij (McNulty, 2007, v Tabatabaei in Banitalebi, 2011).   

V raziskavi Tabatabaei in Banitalebi (2011) strategija ponovitve korektivnih povratnih 

informacij ni bila uporabljena, kar lahko povežemo z raziskavo McNulty (2007, v Tabatabaei 

in Banitalebi, 2011), kjer je bila strategija ponovitve korektivnih povratnih informacij najmanj 

pogosta (1 %). Obe raziskavi sta namreč zaobjemali učitelje, ki pri svojih urah tujega jezika 

nepravilnih oblik rabe jezika učencem niso želeli izpostavljati (Tabatabaei in Banitalebi, 

2011). 
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Redko uporabo metalingvističnih strategij korektivnih povratnih informacij raziskovalci 

pojasnjujejo s tezo, da je omenjena strategija primernejša za začetnike, manj pa za učence, ki 

imajo srednjo raven znanja tujega jezika (ang. intermediate L2 learners) (Ferreira idr., 2007; 

Tabatabaei in Banitalebi, 2011). Nenazadnje mora biti namen učiteljev tujega jezika 

uravnotežen pristop k poučevanju bralnega razumevanja, v katerega bi morali vpeljevati tudi 

različne strategije povratnih informacij (Lyster in Ranta, 1997). 

Tudi izsledki raziskave učiteljev v Omanu kažejo, da učitelji uporabljajo vse tipe korektivnih 

povratnih informacij, med katerimi je strategija preoblikovanja najpogostejša, medtem ko 

pomembne povezave med odnosom učiteljev do verbalne korektivne povratne informacije in 

dejanske uporabe, merjene z opazovanjem, ni (Al-Faki, 2013).  
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POVRATNA INFORMACIJA IN BRALNA SAMOPODOBA 

Medosebni odnosi so pomembni za razvoj osebnosti v emocionalnem, socialnem in 

intelektualnem smislu, saj si posameznik na podlagi odnosov z drugimi ljudmi oblikuje svojo 

samopodobo in hkrati odkriva svojo osebnost. Besede, ki jih izreka nekdo, ki ima večjo 

osebno moč, so najbolj usodno učinkovite za oblikovanje posameznikove samopodobe 

(Lamovec, 1991). Vsak verbalni in neverbalni odziv ene osebe na verbalno in neverbalno 

aktivnost druge osebe lahko imenujemo povratna informacija. Učenci tako vsakodnevno 

posredno ali neposredno, besedno ali nebesedno pridobivajo povratne informacije, na podlagi 

katerih si potem oblikujejo kriterije za samovrednotenje in kasnejše predstave o samem sebi 

(Bratanić, 1990). Skalar (1990) meni, da imajo lahko prav posredne povratne informacije, 

vedenje in splošen odnos pomembnih drugih na posameznikovo samovrednotenje velik vpliv.  

 

UČITELJEVA POVRATNA INFORMACIJA IN BRALNA SAMOPODOBA 

Pozitiven vpliv na bralno samopodobo ima konstruktiven in spodbuden odziv učitelja. 

Povratne informacije so tako za učenca še posebej pomembne, saj na začetku šolanja 

predstavljajo prve neposredne izkušnje in odzive okolja, hkrati pa postavljajo merilo za 

posameznikovo nadaljnje oblikovanje bralne samopodobe (Juriševič, 2008). Učenci stopijo v 

šolo kot »neizpolnjeni, neobdelani ljudje«, učitelj pa je tisti, ki s kvalitetnim interpersonalnim 

komuniciranjem vpliva na razvoj učenčeve osebnosti. Vsako podano informacijo spremljajo 

neverbalni znaki, ki dajejo izgovorjenim besedam smisel in moč vplivanja. Učitelj s povratno 

informacijo na posameznika prenaša vsebino, posameznik pa v tem definira odnose in odkriva 

samega sebe (Brajša, 2001). 

V povezavi s teorijo Bandure samoučinkovitosti M. Puklek Levpušček in M. Zupančič (2009) 

izpostavljata izvajanje programov, ki so usmerjeni v pozitiven razvoj učenčevega odnosa do 

lastnih učnih zmožnosti, pri čemer je pomembno, da učitelj posreduje povratno informacijo, 

ki je resnična, in omogoča pozitivno samopotrdilo ali pa mu vzbuja zaupanje v njegove 

zmožnosti za izboljšanje. Povratna informacija učitelja, ki je nejasna ali daje prikrita 

sporočila, lahko učenca prizadene, mu vzbudi strah, občutek krivde in manjvrednosti (Brajša, 

1993). A. Tomić (1997) med drugim izpostavlja učiteljevo miselno naravnanost do učne 

vsebine in učencev, saj že sama pričakovanja (npr. predsodki, prepričanja, stališča, stereotipi, 

sodbe) vplivajo na njegovo ravnanje in podajanje povratne informacije, ki ne posredujejo 

zgolj vsebine sporočila, temveč tudi odnosni vidik (Tomić, 1997). Že Cooley in Mead sta 

poudarila pomen prejetih verbalnih in neverbalnih sporočil, preko katerih posameznik vidi 

samega sebe tako, kot ga vidijo drugi, tj. proces zrcalnega jaza (1902, v Skalar, 1990). Zato ni 

presenetljivo, da številne raziskave ugotavljajo povezavo med učiteljevimi pričakovanji do 

posameznih učencev in njihove šolske uspešnosti, samopodobe ipd. Učencem, ki jih učitelj 

zaznava kot slabše bralce, posreduje več negativnih povratnih informacij, poleg tega pa je 

učiteljeva interakcija s temi učenci bolj usmerjena na delo in pravila (Pečjak, 2002). 

Subjektivne teorije oz. mentalni konstrukti in posameznikove predstave realnosti se oblikujejo 

v individualnem miselnem sistemu in predstavljajo celoto posameznikovih vrednot, pogledov, 

stališč in idealov z nekega ožjega področja (Polak, 1994, v Pečjak, 2002).  

Kadar je učitelj sam navdušen in dober bralec, poudarja pomembnost branja, hkrati širi 

motivacijo do branja in tako predstavlja pozitiven model bralca (Pečjak, Bucik, Gradišar in 

Peklaj, 2006). McGee in Richgels (2000) poudarjata, da glasno učiteljevo branje spodbuja 

učenčevo razumevanje in interpretacijo besedila; Gambrell in Marinak (1997) pa dodajata, da 

je pomembna tudi diskusija, ki omogoča aktivnejšo vlogo posameznika, saj imajo učenci v 
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manjših skupinah več priložnosti za sodelovanje, odziv na besedilo in izmenjavo mnenj. 

Učitelji se tako poslužujejo številnih pristopov, s katerimi želijo spodbuditi bralce k 

pogostejšemu branju. Med drugim uporabljajo tudi materialne nagrade, ki pa niso vedno 

primerne. Rezultati ene izmed raziskav (npr. Gambrell in Mariank, 1997) namreč kažejo, da 

materialne nagrade, ki se ozko ne navezujejo na branje, ne spodbujajo notranje motivacije 

učenca, zato niso primerne za spodbujanje branja. Medtem ko so bili učenci, ki so za 

materialno nagrado prejeli knjigo, za nadaljnje branje bolj motivirani (Gambrell, 2011).  

Pozitiven odziv na branje lahko torej  predstavljajo spodbude, pohvale in druge vsebinske 

povratne informacije, ki učencem omogočajo razlago lastnih napak in oblikovanje bralne 

samopodobe. Na drugi strani pa imajo učenci, ki so deležni negativnih odzivov s strani 

socialnega okolja, lahko veliko težav. Kadar so deležni slabega bralnega opismenjevanja in 

imajo premalo bralnih izkušenj, se branju začnejo izogibati ali pa se počutijo bralno 

nekompetentne. Učitelj mora poleg podajanja povratnih informacij spremljati napredek 

učencev (posebej napredek učencev z učnimi težavami in napredek uspešnejših oz. 

zmožnejših učencev), saj jih na ta način usmeri k optimalnemu bralnemu razvoju in h krepitvi 

bralne samopodobe (Juriševič, 2016). Nenazadnje pa je pomembno, da učitelj najprej spozna 

razred kot celoto in nato posameznike ter njihove individualne potrebe. Čeprav je slednje 

zagotovo težko izvedljivo iz več vidikov (prim.: zmožnost vživljanja v druge, znati poslušati), 

je pomembno, da se učitelj naprej odloči, da so vsi otroci sposobni napredka, in da sebe vidi 

kot sposobnega za pomoč in spodbudo pri napredku njegovih učencev (Premrl in Pižorn, 

2010). 

 

POVRATNA INFORMACIJA VRSTNIKOV IN SOCIALNEGA OKOLJA 

Na bralno samopodobo v veliki meri vpliva tudi socialno okolje. Učenci so drug drugemu 

bralni model, saj si komentarje delijo in jih sprejemajo od sošolcev. Otroci, ki imajo več 

bralnih težav, pogosto menijo, da na njihovo sposobnost branja vplivajo zunanji dejavniki, na 

katere pa nimajo vpliva (Chapman idr., 2011, v Juriševič, 2016). Učenci preko lastnih 

izkušenj spremljajo svoj bralni razvoj in se primerjajo z vrstniki ali drugimi bralci (Juriševič, 

2016). Povratne informacije vrstnikov lahko tudi podprejo zaupanje v lastno učno delo in 

vplivajo na razvoj stvarno zaznane učne učinkovitosti (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009).  

Učitelji, ki se branja lotevajo preko medvrstniške pomoči, morajo svoje učence naučiti, kdaj 

in kako naj podajajo povratne informacije (Wooley in Hay, 2007). Naloga učencev, ki nudijo 

pomoč pri branju, je namreč usmeriti učenčevo branje, poudariti bralčeva močna področja in 

podati ustrezno povratno informacijo, ki pripomore k akademskemu in socialnemu razvoju 

učencev (Wigfield, 2000, v Wooley in Hay, 2007). Kadar se pri branju pokažejo težave, lahko 

vrstniki podajo povratno informacijo, ki lahko povezuje vložen trud bralca in neuspeh, 

identifikacijo neustrezno uporabljene bralne strategije in spodbujanje miselnosti učenca, da 

ima za branje dovolj spretnosti (Chapman in Tunmer, 2003, v Wooley in Hay, 2007). 
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EMPIRIČNI DEL 

OPREDELITEV PROBLEMA 

M. Juriševič (2016) pri razvoju bralne samopodobe izpostavlja vlogo povratne informacije, ki 

v procesu učenčevega bralnega razvoja lahko ključno vpliva na zaznavanje lastne 

kompetentnosti oz. zmožnosti za izvajanje bralnih nalog, zaznavanje učnih aktivnosti ter na 

stališča oz. odnos do branja (Chapman in Tumner, 1995, 1997, 2007, v Juriševič, 2016). 

Namen učiteljev tujega jezika bi zato moral biti uravnotežen pristop k poučevanju bralnega 

razumevanja, v katerega pa bi morali vpeljevati tudi različne strategije povratnih informacij 

(Lyster in Ranta, 1997). 

Tudi v praksi strokovnjaki vse več pozornosti namenjajo prav raziskovanju bralne 

samopodobe,  merjenju zastopanost povratnih informacij pri pouku ter raziskovanju povezave 

med bralno samopodobo in povratno informacijo v tujem jeziku. V ta namen so oblikovali 

številne instrumente, ki pa jih za našo populacijo v dostopni literaturi nisem našla. Prav tako v 

dostopni literaturi ni raziskav, ki bi prikazovale stališča in zavedanje učiteljev o pomenu in 

kakovosti povratnih informacij. Da bi ugotovila, kakšna so stališča, sem si zastavila širše 

raziskovalno vprašanje, in sicer: kako učenci šestega razreda osnovne šole ocenjujejo lastno 

bralno samopodobo v tujem jeziku in kako učitelji tujega jezika opredeljujejo učinkovitost 

povratnih informacij ter njihovo vlogo pri vplivanju na oceno bralne samopodobe njihovih 

učencev.  

 

CILJI RAZISKAVE  

Cilj raziskave so: 

- ugotoviti oceno lastne bralne samopodobe učencev v tujem jeziku z vidika štirih merjenih 

dimenzij: z vidika napredovanja, vidika primerjave z opazovanjem, vidika povratnih 

informacij socialnega okolja in vidika fizioloških stanj; 

- ugotoviti pogostost pozitivnih, korektivnih in negativnih povratnih informacij učiteljev pri 

urah tujega jezika; 

- predstaviti pogled učiteljev glede povratnih informacij in njihovega vplivanja na bralno 

samopodobo učencev v tujem jeziku.  

 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

- Kako učenci ocenjujejo lastno bralno samopodobo v tujem jeziku? 

- Kako učenci ocenjujejo lastno bralno samopodobo v tujem jeziku z vidika štirih merjenih 

dimenzij: z vidika napredovanja, vidika primerjav z opazovanjem, vidika prejemanja 

povratnih informacij socialnega okolja in vidika fizioloških stanj? 

- Kakšne so razlike med učenci različnih šol v oceni lastne bralne samopodobe v tujem 

jeziku znotraj merjenih dimenzij: z vidika napredovanja, vidika primerjav z opazovanjem, 

vidik povratnih informacij socialnega okolja, vidik fizioloških stanj? 

- Kako pogosto učitelji tujega jezika pri urah bralnega razumevanja uporabljajo različne 

tipe povratnih informacij? 

- Katere so najpogosteje uporabljene strategije pozitivnih in korektivnih povratnih 

informacij pri pouku bralnega razumevanja v angleščini, ki jih učitelji uporabljajo? 
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- Kako učitelji tujega jezika opredeljujejo učinkovitost povratnih informacij in njihovo 

vlogo pri pouku? 

- Katere strategije učitelji tujega jezika uporabljajo pri podajanju povratnih informacij in 

kakšna je po njihovem mnenju vsebina učinkovite povratne informacije? 

- Kakšen je, po mnenju učiteljev tujega jezika, vpliv povratnih informacij na bralno 

samopodobo učencev? 

 

RAZISKOVALNA METODA 

V magistrskem delu je bila izvedena empirična raziskava, uporabljeni sta bili deskriptivna in 

kavzalna neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja.   

 

OPIS VZORCA 

Način vzorčenja je bil neslučajnostni, učenci in učiteljice so bili izbrani namensko. V 

raziskavi je sodelovalo 110 učencev šestega razreda iz šestih osnovnih šol osrednjeslovenske 

regije ter šest učiteljic angleščine omenjenih osnovnih šol. Iz vsake šole je sodeloval po en 

šesti razred in njihova učiteljica angleščine. Po pregledu podatkov sem ugotovila, da so vsi 

učenci v celoti izpolnili vprašalnik, zato so bili vsi vključeni v nadaljnjo analizo. Iz 

Preglednice 4  je razvidno, da je vzorec raziskovanja 55 učencev in 55 učenk. Iz Preglednice 5 

je razvidna struktura vzorca glede na šolo. Najmanjši vzorec predstavljajo učenci Š4 (10,9 %), 

največji vzorec pa učenci Š5 (20 %). V raziskavi ni sodeloval noben učitelj, temveč samo 

učiteljice angleščine (100 %). 

 

Preglednica 4: Spol 

 f f % 

Učenci 

Učenke 

55 

55 

50,0 

50,0 

Skupaj  110 100,0 

 

Preglednica 5: Struktura vzorca glede na šolo 

 

Šola 

Skupaj 
Š1 Š2 Š3 Š4 Š5 Š6 

Spol Moški 10 10 10 5 12 8 55 

18,2 % 18,2 % 18,2 % 9,1 % 21,8 % 14,5 % 100,0 % 

Ženski 9 10 11 7 10 8 55 

16,4 % 18,2 % 20,0 % 12,7 % 18,2 % 14,5 % 100,0 % 

Skupaj 19 20 21 12 22 16 110 

17,3 % 18,2 % 19,1 % 10,9 % 20,0 % 14,5 % 100,0 % 
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OPIS INŠTRUMENTOV 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Tehnika zbiranja podatkov v prvem delu je bila anketa. Za ugotavljanje ocene bralne 

samopodobe v tujem jeziku pri učencih šestega razreda je bil uporabljen anketni vprašalnik 

The Reader Self-Perception Scale, kot ga poimenujeta avtorja vprašalnika William A. Henk in 

Steven A. Melnick  (Henk in Melnick, 1995). Vprašalnik smo maja 2017 avtorice A. 

Premože, K. Pižorn in M. Juriševič prevedle v slovenščino (Priloga 1). Vsebuje 33 postavk o 

branju v tujem jeziku in komponentah bralne samopodobe v tujem jeziku, s katerimi je bila 

raziskana ocena bralne samopodobe učencev v tujem jeziku. Učenci so na trditve odgovarjali 

s pomočjo pet-stopenjske lestvice (5 – se popolnoma strinjam, 4 – se strinjam, 3 – ne vem, 2 – 

se ne strinjam, 1 – se sploh ne strinjam). 

Pri klasifikaciji ocene bralne samopodobe v tujem jeziku sem se navezovala na teoretična 

spoznanja avtorjev vprašalnika in na navodila za interpretacijo dobljenih rezultatov 

(Preglednica 9). Posamezne predpostavke vprašalnika o oceni bralne samopodobe v tujem 

jeziku so bile razdeljene v štiri sklope dejavnikov vplivanja, in sicer: vidik napredovanja, 

vidik primerjave z okoljem, vidik povratnih informacij socialnega okolja in vidik fizioloških 

stanj. V Preglednici 6 je predstavljena razdelitev predpostavk v omenjene skupine, ki je bila 

povzeta po avtorjih RSPS vprašalnika (Henk in Melnick, 1995). Prva trditev »Menim, da 

dobro berem v angleščini.« predstavlja učenčevo splošno oceno bralne samopodobe v tujem 

jeziku.  
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Preglednica 6: Sklopi trditev vprašalnika o oceni bralne samopodobe v tujem jeziku 

DEJAVNIK VPLIVANJA 

NA OCENO BRALNE 

SAMOPODOBE V 

TUJEM JEZIKU 

 

POSAMEZNE TRDITVE 

Vidik napredovanja 
- Pri branju v angleščini se mi ni potrebno več toliko truditi, 

kot sem se moral prej. 

- Pri branju v angleščini postajam vse boljši. 

- Ko sedaj berem v angleščini, potrebujem manj pomoči, kot 

sem jo prej. 

- Branje v angleščini je zame enostavnejše, kot je bilo prej. 

- V angleščini berem hitreje, kot sem prej. 

- Med branjem v angleščini sedaj bolje razumem prebrano, 

kot sem to razumel prej. 

- Pri branju v angleščini sedaj lahko ugotovim pomen več 

besed, kot sem jih prej. 

- V angleščini sedaj berem bolje, kot sem prej. 

- Pri branju v angleščini sedaj poznam več besed, kot sem 

jih prej. 

Vidik primerjave z 

okoljem 

- V angleščini berem hitreje kot moji sošolci. 

- Pri branju v angleščini lahko ugotovim pomen več 

neznanih besed kot moji sošolci. 

- Menim, da pri branju v angleščini poznam več besed kot 

moji sošolci. 

- Ko berem v angleščini, razumem prebrano bolje kot moji 

sošolci. 

- V angleščini berem bolje kot moji sošolci. 

- V angleščini berem več kot moji sošolci. 

Vidik povratnih informacij 

socialnega okolja 

- Moja učiteljica angleščine me rada posluša, ko berem v 

angleščini. Moja učiteljica angleščine meni, da je moje 

branje v angleščini dobro. 

- Moji sošolci me radi poslušajo, ko berem v angleščini. 

- Moji sošolci menijo, da dobro berem v angleščini. 

- Moji družinski člani menijo, da sem dober bralec v 

angleščini. 

- Moja učiteljica meni, da sem dober bralec v angleščini. 

- Moji sošolci menijo, da sem dober bralec v angleščini. 

- Moji družinski člani menijo, da dobro berem v angleščini. 

- Moji družinski člani me radi poslušajo, ko berem v 

angleščini.   

Vidik fizioloških stanj 
- V angleščini rad berem na glas. 

- Ko berem v angleščini, se dobro počutim. 

- Branje v angleščini me osrečuje. 

- Kadar berem v angleščini, se počutim pomirjeno. 

- Zadovoljen sem, ko berem v angleščini. 

- Branje v angleščini me sprošča. 

- Po branju v angleščini se počutim dobro. 

- Rad berem v angleščini. 
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OPAZOVALNI LIST 

Z namenom ugotoviti pogostost posameznih tipov korektivnih, pozitivnih in negativnih 

povratnih informacij sem v drugem delu raziskovanja izvedla opazovanje učne ure bralnega 

razumevanja v angleščini. V ta namen sem izdelala opazovalni list z dvema kategorijama 

(Priloga 2). V prvi del opazovalnega lista sem vpisovala osnovne podatke, uporabljene 

metode in bralne strategije uvodnega dela, osrednjega dela ter zaključka, v drugi del 

opazovalnega lista pa sem beležila pogostost posameznih vrst povratnih informacij ter 

zapisala nekatere pogosteje uporabljene povratne informacije učitelja. Kategorije pozitivnih 

povratnih informacij so bile oblikovane na osnovi avtorjev Ferreira, Moore in Mellish (2007); 

kategorije pozitivnih povratnih informacij in druga kategorija korektivnih povratnih 

informacij je bila oblikovana na osnovi avtorjev Lyster in Ranta (1997), kategorijo negativnih 

povratnih informacij pa sem dodala na podlagi teoretičnih ugotovitev V. Eržen in A. Andrin 

(2012). 

Da bi čim bolj poenotila pogoje opazovanja, sem za učitelje predhodno pripravila dve besedili 

bralnega razumevanja z nalogami, ki sta se tematsko povezovali (Prilogi 3 in 4). Izbor 

besedila, metode dela, oblike dela ter sama izvedba učne ure je bila prepuščena učiteljicam 

angleščine.  

 

POLSTRUKTURIRAN INTERVJU 

Tehnika zbiranja podatkov v tretjem delu je bila polstrukturiran intervju. Sestavljen je iz štirih 

sklopov vprašanj, ki so predstavljeni v Preglednici 7. Z vsemi učiteljicami sem opravila enak 

polstrukturiran intervju.  

 

Preglednica 7: Vsebinski sklopi polstrukturiranega intervjuja 

SKLOP VPRAŠANJ VPRAŠANJA POSAMEZNEGA SKLOPA 

Učinkovitost povratnih 

informacij 

- Kakšen pomen pripisujete povratnim informacijam 

znotraj učnega procesa? 

- Kako opredeljujete učinkovito povratno informacijo? 

- Kako podajanje povratnih informacij koristi Vam? 

Strategije povratnih informacij - Katere strategije uporabljate pri podajanju povratnih 

informacij? 

Vsebina povratnih informacij - Na kaj ste pozorni pri vsebini povratnih informacij? 

Povratne informacije in bralna 

samopodoba  

- Kako po vašem mnenju povratne informacije vplivajo 

na bralno samopodobo učencev? 

- Ali tudi vaši učenci podajajo povratne informacije 

sošolcem? Kakšne so in kako vplivajo na bralno 

samopodobo posameznikov? 

- Kakšen pomen pripisujete povratnim informacijam 

družinskih članov na bralno samopodobo 

posameznikov? 
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POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Z vodstvom šol in učiteljicami sem vzpostavila kontakt preko elektronske pošte, z nekaterimi 

sem stik vzpostavila tudi preko telefona oziroma osebno. Predstavila sem jim namen 

magistrskega dela in potek raziskovanja. Po odobritvi raziskave s strani vodstva osnovne šole 

sem se dogovorila o času izvedbe. Podatke sem s pomočjo vprašalnika, opazovanja in 

polstrukturiranega intervjuja zbirala junija 2017.  

V vsakem razredu sem opazovala eno šolsko uro (45 minut) bralnega razumevanja v 

angleščini, kjer so učitelji obravnavali eno ali dve besedili bralnega razumevanja, ki sem jim 

ju predhodno posredovala. Sama sem tekom šolske ure sedela v zadnji klopi ter s pomočjo 

opazovalnega lista beležila pogostost povratnih informacij. Po uri ali v dogovorjenem terminu 

sem opazovanim učencem razdelila vprašalnik. Predstavila sem jim pet-stopenjsko lestvico, 

poudarila, da se trditve navezujejo na branje v angleščini, ter še posebej poudarila, da so si 

nekatere trditve zelo podobne, nikakor pa niso enake. V povprečju so za izpolnjevanje 

vprašalnika potrebovali 10 minut. Intervjuje sem pri treh učiteljicah, ki so se s tem strinjale, 

posnela, pri preostalih treh pa sem pogovor podrobno zapisovala tekom intervjuja. Posamezni 

intervju je trajal od petnajst minut do trideset minut, kasnejša transkripcija pa približno 

dvajset minut. Podatki, ki sem jih pridobila z inštrumenti, so anonimni, prav tako šole, kjer so 

raziskave potekale.  

 

OBDELAVA PODATKOV  

ANKETNI VPRAŠALNIK  

Podatke sem obdelala s kvantitativno analizo, v programu SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences). Uporabila sem izračun opisnih statistik, kot so frekvence (f), veljavni 

odstotki (f %), aritmetična sredina (M) in standardni odklon (SD), ter uporabila ustrezne 

statistične teste: Kolmogorov-Smirnov test, 
2 

preizkus hipoteze enake verjetnosti, Kruskal-

Wallis test, test enosmerne analize variance ANOVA in TukejHSD Post Hoc test. Za 

statistično pomembne rezultate sem upoštevala tiste ugotovitve, kjer je bila stopnja tveganja 

manjša od 5 odstotkov (vrednost  < 0,05). 

OPAZOVALNI LIST 

Podatke, pridobljene z opazovanjem, sem analizirala v programu SPSS: uporabila sem izračun 

opisnih statistik, kot sta frekvence (f), veljavni odstotki (f %), ter izračunala vrednost  

preizkusa hipoteze enake verjetnosti. Za statistično pomembne rezultate sem upoštevala tiste 

ugotovitve, kjer je bila stopnja tveganja manjša od 5 odstotkov ( < 0,05). Pri zapisovanju in 

analiziranju podatkov opazovanja sem uporabila sledeči kodirni sistem (Preglednica 8). 
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Preglednica 8: Kodirni sistem opazovalnega lista (Prirejeno po: Tabatabaei in Banitalebi, 

2011) 

OZNAKA OBRAZLOŽITEV 

PPI Pozitivna povratna informacija 

PPI1 Potrditev 

PPI2 Odobritev 

PPI3 Ponovitev 

PPI4 Parafraziranje 

KPI Korektivna povratna informacija 

KPI1 Neposreden popravek 
KPI2 Preoblikovanje 

KPI3 Zahteva za obrazložitev 

KPI4 Ponovitev 
KPI5 Metajezikovna povratna informacija 

KPI6 Samopopravek 
NIP Negativna povratna informacija 

 

POLSTRUKTURIRAN INTERVJU  

Odgovore intervjuvanih učiteljev sem analizirala s kvalitativno vsebinsko analizo, in sicer z 

odprtim kodiranjem. Po postopku sem sledila šestim korakom kvalitativne metode. Gradivo 

sem najprej uredila in opravila transkripcijo odgovorov na odprta vprašanja. Pri tem sem 

zapise členila na pomembne informacije, ostalo sem izpustila. V nadaljevanju sem določila 

enote kodiranja in jim pripisala kode. Sledilo je združevanje v kategorije na podlagi 

zastavljenih ciljev in namenov raziskave. Na koncu sem opravila interpretacijo kategorij in jo 

povezala s teoretičnim delom.  
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REZULTATI  

V nadaljevanju sledi opisna in slikovna predstavitev rezultatov z razpravo. Vsebinsko sem 

predstavitev rezultatov razdelila na tri sklope, in sicer na: 

1. rezultate z razlago, ki se navezuje na oceno bralne samopodobe v tujem jeziku; 

2. rezultate z razlago opazovanja, ki se navezuje na pogostost povratnih informacij pri 

pouku tujega jezika; 

3. rezultate z razlago intervjuja, ki se navezuje na stališča učiteljev o učinkovitih 

povratnih informacijah in njihovem vplivu na učenčevo bralno samopodobo v tujem 

jeziku. 

 

REZULTATI, PRIDOBLJENI IZ PODATKOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 

S pomočjo anketnega vprašalnika o bralni samopodobi sem pridobila podatke učencev o oceni 

lastne bralne samopodobe v tujem jeziku s štirih vplivajočih dejavnikov, in sicer 

napredovanja, primerjanja z opazovanjem, povratnih informacij socialnega okolja in 

fizioloških stanj. Pridobljene podatke učencev posameznih šol sem s pomočjo ocenjevalnega 

lista bralne samopodobe (Priloga 5) združila, nato pa sem s pomočjo programa za statistično 

obdelavo izračunala stopnjo ocene bralne samopodobe učencev za posamezen vplivajoči 

dejavnik. Nizko oceno samopodobe predstavlja seštevek točk posameznih trditev, in sicer do 

34 točk pri napredovanju, do 16 točk pri primerjavi z opazovanjem, do 27 točk pri povratnih 

informacijah socialnega okolja in do 25 točk pri seštevku točk trditev fizioloških stanj. Visoko 

oceno bralne samopodobe predstavlja seštevek točk posameznih trditev, in sicer 44 točk ali 

več pri napredovanju, 26 točk ali več pri primerjavi z opazovanjem, 38 točk ali več pri 

povratnih informacijah socialnega okolja ter 37 točk ali več pri trditvah fizioloških stanj. 

Vmesni seštevek točk znotraj posameznih dejavnikov predstavlja povprečno oceno bralne 

samopodobe. 

 

OCENA BRALNE SAMOPODOBE V TUJEM JEZIKU 

V raziskavi me je zanimalo, kako učenci ocenjujejo svojo bralno samopodobo v tujem jeziku. 

Iz Preglednice 10 je razvidno, da je ocena bralne samopodobe znotraj vseh vplivajočih 

vidikov v spodnji meji povprečnega rezultata. Ocena vidika napredovanja (M = 37,46, SD = 

7,904) je najvišje zastopana znotraj povprečja rezultatov, medtem ko je ocena vidika 

fizioloških stanj (M = 25,90) najnižje zastopana znotraj povprečja rezultatov. 

 

Preglednica 9: Povprečna ocena vplivajočih dejavnikov na oceno bralne samopodobe v tujem 

jeziku 

VIDIK OCENJEVANJA N Minimum Maksimum M SD 

Napredovanje 110 9 45 37,49 7,90 

Primerjava z opazovanjem 110 6 30 17,71 6,00 

Povratne informacije socialnega okolja 110 12 44 29,99 6,21 

Fiziološka stanja 110 8 40 25,90 8,64 
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VIDIK NAPREDOVANJA 

V nadaljevanju me je zanimalo, kako učenci ocenjujejo posamezne dejavnike bralne 

samopodobe v tujem jeziku. Iz preglednice 11 je razvidno, da večina anketirancev (44 %) 

ocenjuje vidik napredovanja povprečno. Manj kot tretjina vidik napredovanja ocenjuje nizko 

(26,4 %), prav tako omenjeni vidik tretjina ocenjuje visoko (29,1 %). 

 

Preglednica 10: Povprečna ocena vidika napredovanja 

OCENA f f % 

 Nizko 29 26,4 

Povprečno 49 44,5 

Visoko 32 29,1 

 Skupaj 110 100,0 

 

VIDIK PRIMERJANJA Z OPAZOVANJEM 

Dejavnik primerjanja z opazovanjem (Preglednica 12) je polovica vseh anketirancev (50 %) 

ocenila s povprečjem, medtem ko vidik primerjave z opazovanjem nizko ocenjuje 40 % 

anketirancev. Vidik primerjanja z opazovanjem visoko ocenjuje 11 anketirancev (10 %). 

 

Preglednica 11: Povprečna ocena vidika primerjave z opazovanjem 

OCENA f f % 

 Nizko 44 40,0 

Povprečno 55 50,0 

Visoko 11 10,0 

 Skupaj 110 100,0 

 

VIDIK POVRATNIH INFORMACIJ SOCIALNEGA OKOLJA 

Vidik povratnih informacij socialnega okolja (Preglednica 13) večina anketirancev (51,8 %) 

ocenjuje povprečno, malo več kot tretjina (34,5 %) omenjen vidik ocenjuje nizko, medtem ko 

ga 15 anketirancev (13,6 %) ocenjuje visoko. 
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Preglednica 12: Povprečna ocena vidika povratnih informacij socialnega okolja 

OCENA f f % 

 Nizko 38 34,5 

Povprečno 57 51,8 

Visoko 15 13,6 
 Skupaj 110 100,0 

 

VIDIK FIZIOLOŠKIH STANJ 

V primerjavi z ostalimi vidiki skoraj polovica anketirancev (47,3 %) vidik fizioloških stanj 

ocenjuje nizko, povprečno ga ocenjuje 38,2 %, 16 anketirancev (14,5 %) pa vidik fizioloških 

stanj ocenjuje visoko (Preglednica 14). 

 

Preglednica 13: Povprečna ocena vidika fizioloških stanj 

OCENA f  f % 

 Nizko 52 47,3 

Povprečno 42 38,2 

Visoko 16 14,5 

 Skupaj 110 100,0 

 

PRIMERJAVA OCEN BRALNE SAMOPODOBE UČENCEV V TUJEM JEZIKU 

MED POSAMEZNIMI ŠOLAMI  

V nadaljevanju raziskovanja me je zanimala primerjava med šolami in oceno bralne 

samopodobe v tujem jeziku. Najprej sem naredila  preizkus hipoteze neodvisnosti, da bi 

izvedela, ali obstajajo statistično pomembne razlike med šolami in dejavniki vplivanja na 

oceno bralne samopodobe. Za tem sem izračunala vrednost Kolmogorov-Smirnov testa 

(Preglednica 15), ki je pokazala statistično pomembne razlike med šolami znotraj ocene 

bralne samopodobe učencev z vidika napredovanja (Z = 1,794,  = 0,003), zato sem tu 

uporabila neparametrični Kruskal-Wallis test. Vrednost Kolmogorov-Smirnov testa ni 

pokazala statistično pomembnih razlik med šolami znotraj ocene bralne samopodobe učencev 

z vidika primerjave z opazovanjem (Z = 0,870,  = 0,435), z vidika povratnih informacij 

socialnega okolja (Z = 1,015,  = 0,254) in z vidika fizioloških stanj (Z = 0,703,  = 0,705), 

zato sem tu uporabila parametrični test enosmerne analize variance ANOVA.  
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Preglednica 14: Ocene bralne samopodobe učencev v tujem jeziku med posameznimi šolami 

DEJAVNIK VPLIVANJA N M SD Z  

Napredovanje 110 37,49 7,904 1,794 0,003 

Primerjava z opazovanjem 110 17,71 5,997 0,870 0,435 
Povratne informacije socialnega okolja 110 29,99 6,208 1,015 0,254 
Fiziološka stanja 110 25,90 8,642 0,703 0,705 

 

PRIMERJAVA BRALNE SAMOPODOBE UČENCEV Z RAZLIČNIH OSNOVNIH ŠOL 

Z  VIDIKA DIMENZIJE NAPREDOVANJA 

Vrednost Kruskal-Wallis testa med učenci šestih šol v povprečni oceni bralne samopodobe v 

tujem jeziku z vidika napredovanja ni pokazala statistično pomembnih razlik (2
 = 0,323 g = 

5,  = 0,997). Za vzorec lahko rečemo, da okoli tretjina anketirancev Š2 (30,0 %), Š3 (33,3 

%) in Š6 (31,3 %) vidik napredovanja ocenjuje nizko, 44,5 % vseh anketirancev omenjen 

vidik ocenjuje povprečno, medtem ko ga okoli 30 % vseh anketirancev ocenjuje visoko. Pri 

oceni vidika napredovanja izstopa Š4,  katere učenci v 50 % vidik ocenjujejo visoko, saj je 

povprečje ocen ostalih šol pod 32 %.  

 

Preglednica 15: Primerjava šol in izračuna povprečne vrednosti ocen učencev posamezne šole 

z vidika napredovanja  

 

Vrednost Kruskal-Wallis testa med učenci šestih šol v povprečni oceni bralne samopodobe v 

tujem jeziku z dimenzije napredovanja ni pokazala statistično pomembnih razlik (2
 = 0,323, 

OCENJEVANJE NAPREDOVANJA  

  
Nizko Povprečno Visoko Skupaj 

Šola Š1 4 10 5 19 

21,1 % 52,6 % 26,3 % 100,0 % 

Š2 6 9 5 20 

30,0 % 45,0 % 25,0 % 100,0 % 

Š3 7 8 6 21 

33,3 % 38,1 % 28,6 % 100,0 % 

Š4 4 2 6 12 

33,3 % 16,7 % 50,0 % 100,0 % 

Š5 3 14 5 22 

13,6 % 63,6 % 22,7 % 100,0 % 

Š6 5 6 5 16 

31,3 % 37,5 % 31,3 % 100,0 % 

Skupaj 29  49 32 110 

26,4 % 44,5 % 29,1 % 100,0 % 
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g = 5,  = 0,997). Rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko 

rečemo, da so vidik primerjave najnižje ocenili učenci Š1 (R = 53,32) najvišje pa učenci Š4 (R 

= 59,71).  

 

Preglednica 16: Ocene bralne samopodobe v tujem jeziku z vidika napredovanja med učenci 

različnih šol 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERJAVA BRALNE SAMOPODOBE UČENCEV Z RAZLIČNIH OSNOVNIH ŠOL 

Z VIDIKA DIMENZIJE OPAZOVANJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ
2 

= 9,509, g = 10, α = 0,485) ni 

statistično pomembna, med šolami, ki so bile zajete v raziskavo, se ne pojavljajo razlike; med 

učenci šol, zajetih v raziskavo, se ne pojavljajo razlike pri njihovi oceni bralne samopodobe v 

angleščini z dimenzije opazovanja. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za 

vzorec lahko rečemo, da več kot polovica anketirancev Š1 (52,6 %) in Š6 (56,3 %) nizko 

ocenjuje vidik primerjave z opazovanjem. Polovica vseh anketiranih učencev omenjen vidik 

primerjave z ocenjevanjem ocenjuje nizko, medtem ko vidik visoko ocenjuje po en 

anketiranec Š2 in Š6,  po dva anketiranca Š1, Š4 in Š5 ter trije anketiranci Š3, kar predstavlja 

skupaj 10 % vseh anketirancev (Preglednica 18). 

 

  

NAPREDOVANJE 
N R 

Šola Š1 19 53,32 

Š2 20 55,45 

Š3 21 54,81 

Š4 12 59,71 

Š5 22 56,14 

Š6 16 55,03 

Skupaj  110  
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Preglednica 17: Primerjava šol in izračuna povprečne vrednosti ocen učencev posamezne šole 

z vidika primerjave z opazovanjem 

 

Ob upoštevanju predpostavk o homogenosti varianc  (F = 1,498, g1 = 5, g2 = 104,  = 0,197) 

enosmerna analiza variance (ANOVA) med šolami ni pokazala statistično pomembnih razlik 

v njihovi oceni bralne samopodobe z vidika primerjave z opazovanjem (F = 0,491, g1 = 5,  = 

0,782). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko rečemo, da 

so vidik primerjave z opazovanjem najvišje ocenili učenci Š5 (R = 18,82), najnižje pa učenci 

Š1 (R = 16,53). Iz rezultatov Preglednice 19 je tudi razvidno, da je povprečna vrednost ocene 

bralne samopodobe z vidika primerjave z opazovanjem pri vseh šolah v spodnji meji 

povprečnega rezultata.  

 

Preglednica 18: Ocene bralne samopodobe v tujem jeziku z vidika primerjave z opazovanjem 

med učenci različnih šol  

 

 

 

 

 

 

 

OCENJEVANJE SOCIALNE PRIMERJAVE Z 

OPAZOVANJEM 

 

  Nizko Povprečno Visoko Skupaj 

Šola Š1 10 7 2 19 

52,6 % 36,8 % 10,5 % 100,0 % 

Š2 5 14 1 20 

25,0 % 70,0 % 5,0 % 100,0 % 

Š3 9 9 3 21 

42,9 % 42,9 % 14,3 % 100,0 % 

Š4 5 5 2 12 

41,7 % 41,7 % 16,7 % 100,0 % 

Š5 6 14 2 22 

27,3 % 63,6 % 9,1 % 100,0 % 

Š6 9 6 1 16 

56,3 % 37,5 % 6,3 % 100,0 % 

Skupaj 44 44 55 11 

40,0 % 40,0 % 50,0 % 10,0 % 

PRIMERJAVA Z 

OPAZOVANJEM N R 

Šola Š1 19 16,53 

Š2 20 18,05 

Š3 21 17,57 

Š4 12 18,75 

Š5 22 18,82 

Š6 16 16,56 

Skupaj  110  
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PRIMERJAVA BRALNE SAMOPODOBE UČENCEV Z RAZLIČNIH OSNOVNIH ŠOL 

Z VIDIKA DIMENZIJE POVRATNIH INFORMACIJ SOCIALNEGA OKOLJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ
2 

= 6,173, g = 10, α = 0,800) ni 

statistično pomembna. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec lahko 

rečemo naslednje, približno tretjina anketirancev Š1 (31,6 %), Š2 (35,0 %), Š3 (33,3 %) in Š4 

(33,3 %) nizko ocenjuje vidik povratnih informacij socialnega okolja. Omenjen vidik okoli 

polovica učencev ocenjuje povprečno (51,8 %), pri čemer izstopajo le učenci Š6, saj vidik 

povprečno ocenjuje 31,3 % učencev. Vidik primerjave z ocenjevanjem visoko ocenjuje en 

anketiranec Š4, dva anketiranca Š1 in Š6, trije anketiranci Š2 in Š5 ter štirje učenci Š3, kar 

predstavlja skupaj 13,6 % vseh anketirancev (Preglednica 20). 

 

Preglednica 19: Primerjava šol in izračuna povprečne vrednosti ocen učencev posamezne šole 

z vidika povratnih informacij socialnega okolja  

 

Ob upoštevanju predpostavk o homogenosti varianc  (F = 0,293, g1 = 5, g2 = 104,  = 0,916) 

enosmerna analiza variance (ANOVA) med šolami ni pokazala statistično pomembnih razlik 

v njihovi oceni bralne samopodobe z vidika povratnih informacij socialnega okolja (F = 

0,293, g = 5,  = 0,745).  Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa 

lahko rečemo, da so vidik povratnih informacij socialnega okolja najvišje ocenili učenci Š5 (R 

= 31,09), najnižje pa učenci Š6 (R = 28,44). Iz rezultatov Preglednice 21 je razvidno, da je 

povprečna vrednost ocene bralne samopodobe z vidika povratnih informacij socialnega okolja 

pri vseh šolah v spodnji meji povprečnega rezultata.  

 

OCENJEVANJE POVRATNIH INFORMACIJ 

SOCIALNEGA OKOLJA 

 

  Nizko Povprečno Visoko Skupaj 

Šola Š1 6 11 2 19 

31,6 % 57,9 % 10,5 % 100,0 % 

Š2 7 10 3 20 

35,0 % 50,0 % 15,0 % 100,0 % 

Š3 7 10 4 21 

33,3 % 47,6 % 19,0 % 100,0 % 

Š4 4 7 1 12 

33,3 % 58,3 % 8,3 % 100,0 % 

Š5 5 14 3 22 

22,7 % 63,6 % 13,6 % 100,0 % 

Š6 9 5 2 16 

56,3 % 31,3 % 12,5 % 100,0 % 

Skupaj 38 57 15 110 

34,5 % 51,8 % 13,6 % 100,0 % 
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Preglednica 20: Ocene bralne samopodobe v tujem jeziku z vidika povratnih informacij 

socialnega okolja med učenci različnih šol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POVRATNE 

INFORMACIJE 

SOCIALNEGA OKOLJA N R 

Šola Š1 19 28,95 

Š2 20 30,15 

Š3 21 30,95 

Š4 12 29,75 

Š5 22 31,09 

Š6 16 28,44 

Skupaj  110  
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PRIMERJAVA BRALNE SAMOPODOBE UČENCEV Z RAZLIČNIH OSNOVNIH ŠOL 

Z  VIDIKA DIMENZIJE FIZIOLOŠKIH STANJ 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ
2 

= 13,595, g = 10, α = 0,192) 

ni statistično pomembna. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec 

lahko rečemo, da skoraj polovica vseh anketirancev (47,3 %) ocenjuje vidik fizioloških stanj 

nizko, pri čemer izstopajo anketiranci Š1, ki vidik fizioloških stanj v 73,7 % ocenjujejo nizko. 

Malo več kot polovica anketirancev Š3 (52,4 %) ter polovica anketirancev Š5 (50,0 %) vidik 

fizioloških stanj ocenjuje povprečno. Vidik primerjave z ocenjevanjem visoko ocenjuje en 

anketiranec Š3, po dva anketiranca Š1, Š4 in Š6, štirje anketiranci Š2 in pet anketirancev Š5,  

kar skupaj predstavlja 14,5  % vseh anketirancev. 

 

Preglednica 21: Primerjava šol in izračuna povprečne vrednosti ocen učencev posamezne šole 

z vidika fizioloških stanj 

 

Ob upoštevanju predpostavk o homogenosti varianc  (F = 0,293, g1 = 5, g2 = 104,  = 0,197) 

enosmerna analiza variance (ANOVA) med šolami ni pokazala statistično pomembnih razlik 

v njihovi oceni bralne samopodobe z vidika fizioloških stanj (F = 0,211, g = 5,  = 0,957). 

Tudi TukeyHSD Post Hoc test ni pokazal statistično pomembnih razlik med skupinami ( = 

0,809). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko rečemo, da 

so vidik fizioloških stanj najvišje ocenili učenci Š5 (R = 21,11), najnižje pa učenci Š6 (R = 

28,44). Iz rezultatov Preglednice 23 je razvidno, da je povprečna vrednost ocene bralne 

samopodobe z vidika fizioloških stanj pri Š1 najnižje zastopana (R = 21,11), pri vseh ostalih 

šolah pa je tik nad spodnjo mejo povprečnega rezultata. Povprečna ocena vidika fizioloških 

stanj je najvišje zastopana pri povprečnem rezultatu Š5 (R = 29,45), kar šolo še vedno uvršča 

v spodnjo mejo povprečnega rezultata. 

 

OCENJEVANJE FIZIOLOŠKIH STANJ  

  Nizko Povprečno Visoko Skupaj 

Šola Š1 14 3 2 19 

73,7 % 15,8 % 10,5 % 100,0 % 

Š2 10 6 4 20 

50,0 % 30,0 % 20,0 % 100,0 % 

Š3 9 11 1 21 

42,9 % 52,4 % 4,8 % 100,0 % 

Š4 5 5 2 12 

41,7 % 41,7 % 16,7 % 100,0 % 

Š5 6 11 5 22 

27,3 % 50,0 % 22,7 % 100,0 % 

Š6 8 6 2 16 

50,0 % 37,5 % 12,5 % 100,0 % 

Skupaj 52 42 16 110 

47,3 % 38,2 % 14,5 % 100,0 % 
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Preglednica 22: Ocene bralne samopodobe v tujem jeziku z vidika fizioloških stanj med 

učenci različnih šol  

 

 

 

  

FIZIOLOŠKA STANJA N R 

Šola Š1 19 21,11 

Š2 20 26,20 

Š3 21 26,29 

Š4 12 25,83 

Š5 22 29,45 

Š6 16 25,88 

Skupaj  110  
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REZULTATI OPAZOVANJA 

Del raziskave sem opravila z opazovanjem. Namen je bil ugotoviti, kako pogosto učitelji 

tujega jezika pri urah bralnega razumevanja uporabljajo različne vrste povratnih informacij, 

ter kako pogoste so.  

 

VRSTA POVRATNE INFORMACIJE 

Iz Preglednice 24 je razvidno, da učitelji v 68,9 % uporabljajo pozitivne povratne informacije, 

manj kot tretjina njihovih povratnih informacij pa je korektivnih (27,5 %). Med urami 

opazovanja bralnega razumevanja v angleščini je bilo negativnih povratnih informacij s strani 

učiteljev 11, kar predstavlja 3,6 % vseh povratnih informacij.  

 

Preglednica 23: Pogostost posameznih vrst povratnih informacij 

VRSTA POVRATNE INFORMACIJE f f % 

PPI 208 68,9 
KPI 83 27,5 
NPI 11 3,6 
Skupaj  302 100,0 

 

Na podlagi rezultatov sem ugotovila, da učitelji pri urah bralnega razumevanja v angleščini 

uporabljajo vse tri vrste merjenih povratnih informacij, med katerimi prevladujejo pozitivne 

povratne informacije. Manj kot tretjina vseh povratnih informacij je korektivnih, medtem ko 

učitelji nekaterim učencem podajajo tudi negativne povratne informacije.  

 

STRATEGIJE POZITIVNIH POVRATNIH INFORMACIJ 

Da bi podrobneje raziskala vrste posameznih povratnih informacij, me je v nadaljevanju 

zanimalo, katere so najpogosteje uporabljene strategije pozitivne in korektivne povratne 

informacije pri pouku bralnega razumevanja v angleščini, ki jih učitelji uporabljajo.  

 

V Preglednici 25 so predstavljeni seštevki posameznih strategij pozitivnih povratnih 

informacij, ki so jih učitelji podali tekom učne ure. Strategija odobritve predstavlja 56,7 % 

vseh podanih pozitivnih povratnih informacij, sledijo strategija parafraziranja (20,2 %), 

strategija ponovitve (13 %) in strategija potrditve (10,1 %). 
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Preglednica 24: Pogostost posameznih strategij pozitivnih povratnih informacij 

VRSTA POZITIVNE POVRATNE 

INFORMACIJE 
f f % 

PPI1 21 10,1 
PPI2 118 56,7 
PPI3 27 13,0 
PPI4 42 20,2 
Skupaj 208 100,0 

 

Naredila sem tudi  preizkus enake verjetnosti, da bi ugotovila, ali se pojavljajo statistično 

pomembne razlike v pogostosti posameznih strategij pozitivnih povratnih informacij. 

Vrednost  preizkusa hipoteze enake verjetnosti ( = 116,192, g = 3,  = 0,000) je 

statistično pomembna, zato s tveganjem manjšim od 0,0 % trdimo, da uporaba posameznih 

strategij pozitivnih povratnih informacij ni enako pogosta. Ugotovila sem, da je najpogosteje 

uporabljena strategija pozitivne povratne informacije odobritev. Strategiji odobritve in 

parafraziranja skupaj predstavljata več kot 80 % vseh pozitivnih povratnih informacij. 

Strategiji potrditve in ponovitve učitelji podajo redko. Skupaj predstavljata petino pozitivnih 

povratnih informacij.   

 

Preglednica 25: Pogostost posameznih strategij pozitivnih povratnih informacij 

 
ŠTEVILO POVRATNIH INFORMACIJ 

Opazovane Pričakovane Razlika 

PPI1 21 52 -31,0 

PPI2 118 52 66,0 

PPI3 27 52 -25,0 

PPI4 42 52 -10,0 

Skupaj 208 208 0 

 

Preglednica 26: Strategije pozitivnih povratnih informacij 

 

 

 

 

  

 STRATEGIJE PPI 

2 
116,192 

g 3 

 0,000 
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STRATEGIJE KOREKTIVNIH POVRATNIH INFORMACIJ 

V nadaljevanju me je zanimala pogostost korektivnih povratnih informacij. Iz Preglednice 28 

je razvidno, da skoraj 90 % vseh podanih korektivnih povratnih informacij predstavljata 

strategiji neposrednega popravka (43,4 %) in zahteva za obrazložitev (45,8 %). 

Preoblikovanje kot strategija korektivne povratne informacije je bila uporabljena enkrat, 

metajezikovna povratna informacija dvakrat, strategija samopopravka pa šestkrat, kar skupaj 

predstavlja okoli 10 % vseh korektivnih povratnih informacij. Strategija ponovitve pri 

opazovanih učnih urah ni bila podana.  

 

Preglednica 27: Pogostost posameznih strategij korektivnih povratnih informacij 

VRSTA KOREKTIVNE POVRATNE 

INFORMACIJE 
f f % 

KPI1 36 43,4 
KPI2 1 1,2 
KPI3 38 45,8 
KPI4 0 0 
KPI5 2 2,4 
KPI6 6 7,2 
Skupaj 83 100,0 

 

Izračun  preizkusa hipoteze enake verjetnosti ( = 84,530, g = 4,  = 0,000) je pokazal 

statistično pomembne razlike v pogostosti posameznih strategij korektivnih povratnih 

informacij, zato s tveganjem manjšim od 0,0 % trdimo, da uporaba posameznih strategij 

korektivnih povratnih informacij ni enako pogosta. Iz rezultatov lahko povzamemo, da je 

najpogosteje uporabljena strategija korektivne povratne informacije pri pouku bralnega 

razumevanja v angleščini zahteva za obrazložitev, tesno ji sledi strategija neposrednega 

popravka. Preostale strategije so uporabljene redno ali nikoli.  

 

Preglednica 28: Pogostost strategij korektivnih povratnih informacij 

 Opazovane N Pričakovane N Razlika 

KPI1 36 16,6 19,4 

KPI2 1 16,6 -15,6 

KPI3 38 16,6 21,4 

KPI5 2 16,6 -14,6 

KPI6 6 16,6 -10,6 

Skupaj 83 83,0 0 
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Preglednica 29: Strategije korektivnih povratnih informacij 

 STRATEGIJE KPI 

2
 84,530 

g 4 

 0,000 
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REZULTATI POLSTRUKTURIRANEGA INTERVJUJA 

V teoretičnem delu sem opozorila, da je pri pouku bralnega razumevanja v angleščini 

predvsem učitelj tisti, ki je odgovoren za učinkovito in kakovostno podajanje povratne 

informacije učencem, saj le tako krepi bralno samopodobo posameznikov. 

V zadnjem delu empirične raziskave predstavljam ugotovitve na podlagi intervjujev in 

njihove interpretacije. Posamezne dele izjav intervjuvancev sem šifrirala in zraven zapisala 

ključne pojme. S prvim sklopom vprašanj sem želela izvedeti, kakšen pomen pripisujejo 

učitelji povratnim informacijam znotraj učnega procesa in kako opredeljujejo učinkovito 

povratno informacijo. Zanimalo me je tudi, kje vidijo korist podajanja povratnih informacij za 

učitelja samega. V drugem sklopu intervjuja sem želela izvedeti, ali učitelji poznajo različne 

strategije podajanja povratnih informacij ter v kolikšni meri posamezne strategije uporabljajo. 

V tretjem sklopu vprašanj sem želela izvedeti, na kaj so učitelji pozorni pri vsebini podajanja 

povratnih informacij, v zadnjem sklopu vprašanj pa sem želela izvedeti, kakšen je po mnenju 

učiteljev vpliv povratnih informacij na bralno samopodobo učencev. 

 

UČINKOVITOST POVRATNIH INFORMACIJ 

POMEN POVRATNIH INFORMACIJ 

Pri prvem vprašanju sem želela izvedeti, kakšen pomen pripisujejo učitelji povratnim 

informacijam znotraj učnega procesa. 

 

Preglednica 30: Mnenje učiteljev o pomenu povratnih informacij znotraj učnega procesa 

ŠTEVILKA ENOTE KODIRANJA POJEM 

U101a Pomembno vlogo Pomembno 
U202a Zelo velik Zelo velik 
U303a Res, res pomembne Zelo pomembno 
U304a Samo formativno spremljanje je 

pomembno 
Formativno spremljanje 

U305a Da razmišljajo o učenju Razmišljanje o učenju 
U406a Zelo pomembna Zelo pomembno 
U407a Kako otroci razumejo, kaj jim 

povzroča težave 
Spremljanje razumevanja 

U408a Kako si zapomniti Učne strategije 
U509a Zelo velik Zelo velik 
U5010a Brez povratne informacije nima 

kompasa za naprej 
Usmerjanje učenja 

U6011a Zelo pomembno Zelo pomembno 
U6012a Občutek, da napreduje Občutek napredovanja 
U6013a Kje je dober, kje mu ni potrebno 

vlagati toliko truda  
Spremljanje napredka 

U6014a Kaj mora še nadgraditi Usmerjanje učenja 
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UREDITEV POJMOV             SKUPAJ 

Pomembno (U101a)          Σ = 1 

Zelo pomembno (U303a, U406a, U6011a, U202a, U509a)     Σ = 5 

Formativno spremljanje (U304a)        Σ = 1 

Razmišljanje o učenju (U305a)        Σ = 1 

Spremljanje razumevanja (U407a)        Σ = 1 

Učne strategije (U408a)         Σ = 1 

Občutek napredovanja (U6012a)        Σ = 1 

Usmerjanje učenja (U5010a, U6014a)       Σ = 1 

Spremljanje napredka (U6013a)        Σ = 1 

 

KATEGORIJE 

Učitelji povratnim informacijam pripisujejo pomembno vlogo: zelo pomembno, 

pomembno. 

Učitelji povratnim informacijam pripisujejo vlogo spremljanja pouka: formativno 

spremljanje, spremljanje napredka, spremljanje razumevanja, občutek napredovanja. 

Učitelji povratnim informacijam pripisujejo vlogo usmerjanja pouka: razmišljanje o 

učenju, usmerjanje učenja, učne strategije. 

 

Vse učiteljice povratnim informacijam znotraj učnega procesa pripisujejo pomembno oziroma 

zelo pomembno vlogo. Več učiteljic (U3, U4, U6) meni, da imajo povratne informacije vlogo 

spremljanja pouka, U3 pa izpostavi še pomembno vlogo formativnega spremljanja, saj je 

tempo hiter in je zato še bolj pomembno, da učitelji razmišljajo o učenju. Poleg tega je za 

učiteljice U4, U5 in U6 pomembno, da učenci s povratnimi informacijami spremljajo svoj 

napredek in hkrati že načrtujejo nadaljnje učenje. Učence spodbudijo tudi k razmišljanju o 

učenju, uporabi ustreznih učnih strategij in jim tako dajo občutek napredovanja. Tu ena izmed 

učiteljic (U4) doda, da ni pomembno zgolj podajanje povratnih informacij, temveč tudi to, da 

učencem pove, kako si lahko določene stvari lažje in bolje zapomnijo. 
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UČINKOVITA POVRATNA INFORMACIJA 

Pri tem vprašanju sem želela izvedeti, kako učitelji opredeljujejo učinkovito povratno 

informacijo.  

 

Preglednica 31: Kako učitelji opredeljujejo učinkovito povratno informacijo 

ŠTEVILKA ENOTE KODIRANJA POJEM 

U101b Ve, kaj zna, česa ne Spremlja napredovanje 
U102b Na kakšen način se lahko izboljša Usmerja napredovanje 
U203b Da je pozitivna Pozitivna 
U204b So se zavestno odklopili, če niso 

razumeli 
Razumljiva 

U305b Izpostavim pozitivne in močne stvari Pozitivna 
U306b Nakažem možnosti za izboljšavo Usmerja napredovanje 
U307b Čim manj številčna, koristnejša je 

pisna 
Pisna 

U408b Da se v njej znajdejo Razumljiva 
U409b Ne podam pravilnega odgovora Dopušča diskusijo 
U4010b Možnost, da zvišajo oceno, šteje 

sprotno delo 
Spodbudna 

U5011b Kaj sem jih naučila, kje so vrzeli Spremlja napredovanje 
U5012b Si vzamem čas Premišljena 
U5013b Če kdo meni, da ima pravilen 

odgovor, ga mora utemeljiti 
Dopušča diskusijo 

U6014b Kaj je dobro, kaj mora še nadgraditi Spremlja napredovanje 
U6015b Preverjati, kaj delajo, ali napredujejo, 

ali so dobro naredili 
Spremlja napredovanje 

U6016b Težiti, da delajo na napredku. Usmerja napredovanje 

 

UREDITEV POJMOV             SKUPAJ 

Spremlja napredovanje (U101b, U5011b, U6014b, U6015b)    Σ = 2 

Usmerja napredovanje (U102b, U306b, U6016b)      Σ = 2 

Pozitivna (U203b, U305b)         Σ = 2 

Razumljiva (U204b, U408b)          Σ = 2 

Pisna (U307b)           Σ = 1 

Dopušča diskusijo (U409b, U5013b)        Σ = 2 

Spodbudna (U4010b)          Σ = 1 

Premišljena (U5012b)         Σ = 1 

 

KATEGORIJE 

Izpostavlja pristop, ki vključuje kognitivne faktorje: spremlja napredovanje, usmerja 

napredovanje, dopušča diskusijo. 

Se nanaša na učenčevo zaznavanje povratne informacije: pozitivna, razumljiva, pisna, 

spodbudna, premišljena. 
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Učiteljice (U1, U2, U4 in U5) pri učinkoviti povratni informaciji izpostavljajo učenčevo 

zaznavanje. Za dve učiteljici (U2 in U4) je pomembno, da ju učenec razume, medtem ko U5 

izpostavlja, da mora biti povratna informacija premišljena, zato si velikokrat vzame čas tudi 

za individualno povratno informacijo, hkrati pa dopušča učenčev odziv nanjo. Prav te 

kognitivne faktorje pa izpostavljajo vse učiteljice (razen U2), ki znotraj učinkovite povratne 

informacije vidijo možnost za spremljanje učenčevega napredovanja, predvsem pa možnost za 

usmerjanje posameznikov k napredovanju. Največkrat otrokom podajo informacijo o tem, kaj 

že znajo, kje imajo še vrzeli in jih brez podanega pravilnega odgovora poskušajo spodbuditi k 

razmišljanju o morebitnih rešitvah in napredku.   

 

POVRATNA INFORMACIJA V KORIST UČITELJU 

Pri tem vprašanju sem želela izvedeti, kako lahko podajanje povratnih informacij koristi tudi 

učiteljem. 

 

Preglednica 32: Kako podajanje povratnih informacij služi učiteljem 

ŠTEVILKA ENOTE KODIRANJA POJEM 

U101c Vem, kaj naj bi še delali Načrtovanje nadaljnjega dela 
U102c Ugotovim, ali razumejo podrobnosti Uvid v razumevanje učencev 
U103c Smisel nadaljevanja Načrtovanje nadaljnjega dela 
U204c Načrtujem prilagoditve Načrtovanje prilagoditev 
U305c Olajša mi delo v razredu Lajšanje dela v razredu 

U306c Olajša delo s starši Lajšanje dela s starši 

U307c Otroci sami sebe ocenjujejo, ker 

poznajo kriterije 

Samoocenjevanje učencev 

U308c Ni prerekanja Lajšanje dela v razredu 

U409c Kakšne vrste besedil obravnavati, 

katero temo obravnavati 

Načrtovanje nadaljnjega dela 

U4010c Uvid v splošno razgledanost in 

sklepanje učencev 

Uvid v učne poti učencev 

U5011c Po tem dajem vaje Načrtovanje nadaljnjega dela 

U5012c Preberem, poberem, doma pregledam, 

zapišem komentar 

Sinteza dela 

U5013c Če ne upošteva komentarjev in ne 

naredi poprave, pove staršem 

Lajšanje dela s starši 

U6014c Sinteza dela Sinteza dela 

U6015c Kaj se pojavlja v celem razredu, kaj 

pri posamezniku 

Uvid v učne poti učencev 

U6016c Potem vem, kaj moram delati s celim 

razredom in kaj individualno 

Načrtovanje nadaljnjega dela 
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UREDITEV POJMOV             SKUPAJ 

Načrtovanje nadaljnjega dela (U101c, U103c, U409c, U5011c, U6016c)   Σ = 5 

Načrtovanje prilagoditev (U204c)        Σ = 1 

Uvid v razumevanje učencev (U102c)       Σ = 1 

Uvid v učne poti učencev (U4010c, U6015c)      Σ = 2 

Sinteza dela (U5012c, U6014c)        Σ = 2 

Lajšanje dela v razredu (U305c, U308c)       Σ = 2 

Lajšanje dela s starši (U306c, U5013c)       Σ = 2 

Samoocenjevanje učencev (U307c)        Σ = 1 

 

KATEGORIJE 

Uravnavanje poučevanja: načrtovanje nadaljnjega dela, načrtovanje prilagoditev, sinteza 

dela, lajšanje dela v razredu, lajšanje dela s starši, samoocenjevanje učencev. 

Razumevanje učencev: uvid v razumevanje učencev, uvid v učne poti učencev. 

 

Na vprašanje, kako povratne informacije koristijo njim, učiteljicam, so v večini (razen U3) 

izpostavile prednosti pri uravnavanju poučevanja. Učiteljice z njimi naredijo sintezo lastnega 

dela v razredu (U5 in U6), lahko načrtujejo posamezne prilagoditve (U2) ali pa jih preprosto 

usmerjajo k smiselnemu izboru novih nalog, vaj in besedil (U1, U4, U5). Prav tako jim 

povratne informacije omogočajo uvid v učence in njihovo učenje, saj z njimi povzemajo 

razumevanje snovi in argumentirajo uporabljene strategije (U1, U4, U6). Izpostavljene 

prednosti jim torej lajšajo delo v razredu. Če so učenci seznanjeni s kriteriji, je razumevanje in 

upoštevanje povratnih informacij boljše,  na podlagi le-teh pa se lahko tudi sami ocenjujejo 

(U3). U5 doda, da je pomembno, da so tudi starši seznanjeni s kriteriji, saj ima tako povratna 

informacija smisel in je upoštevana z vseh strani, s tem pa se krepi učinkovitost sodelovanja.  

  



- 52 - 

 

STRATEGIJE POVRATNIH INFORMACIJ 

Pri tem vprašanju sem želela ugotoviti, katere strategije (po Brookhart, 2008, str. 5–7)  učitelji 

uporabljajo pri podajanju povratnih informacij.  

 

Preglednica 33: Učiteljeve strategije povratnih informacij  

ŠTEVILKA ENOTE KODIRANJA POJEM 

U101d Pogovarjam se individualno Individualen prejemnik 
U102d Pisno zapišem komentarje Individualna pisna 
U103d Pazim, da so krajše Krajša 
U104d Pazim, da so pogostejše Pogostejša 
U205d Po navadi počakam Premor 
U206d Ne popravim vsake napake Selekcija napak 
U307d Po navadi podajam ustno Ustno 
U308d Sproti Sproti 
U309d Pri testih zapišem tudi komentar Individualna pisna 
U3010d Ne izpostavim Individualen prejemnik 
U4011d Na koncu ure Po uri 
U4012d  Pišem na tablo Pisno  
U5013d Zapišem rešitve na tablo Pisno  
U5014d Pojasnjujem, demonstriram, pokažem, 

pozovem 
Različne oblike 

U6015d Ustno Ustno 
U6016d Ker so v efektu, včasih niso 

pripravljeni slišati 
Upoštevanje čustev 

 

UREDITEV POJMOV             SKUPAJ 

Individualen prejemnik (U101d, U3010d)       Σ = 2 

Individualna pisna (U102d, U309d)        Σ = 2 

Krajša (U103d)          Σ = 1 

Pogostejša (U104d)          Σ = 1 

Premor (U205d)          Σ = 1 

Selekcija napak (U206d)         Σ = 1 

Ustno (U307d, U6015d)         Σ = 2 

Sproti (U308d)          Σ = 1 

Po uri (U4011d)          Σ = 1 

Pisno (U4012d, U4013d)         Σ = 2 

Različne oblike (U5014d)         Σ = 1 

Upoštevanje čustev (U6016d)        Σ = 1 

 

KATEGORIJE 

Uporabljena strategija povratne informacije je odvisna od prejemnika: individualen 

prejemnik, upoštevanje čustev. 
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Uporabljena strategija povratne informacije je odvisna od količine povratne 

informacije: krajša, pogostejša, selekcija napak. 

Uporabljena strategija povratne informacije je odvisna od  oblike povratne informacije: 

individualna pisna, ustno, pisno, različne oblike. 

Uporabljena strategija povratne informacije je odvisna od izbire trenutka: premor, 

sproti, po uri. 

 

Učiteljice pri podajanju povratnih informacij uporabljajo različne strategije. Nekatere (U1, 

U3, U6) so pozorne na to, komu podajajo povratne informacije, kakšno je njihovo predznanje 

in v kakšnem čustvenem stanju so prejemniki. U1 in U2 izpostavljata količino povratne 

informacije, pri čemer pazita, da so te krajše, pogostejše, predvsem pa pazita, da ne popravita 

vseh napak. Strategije, ki se navezujejo na obliko povratne informacije, so med učiteljicami 

različne. Dve izpostavljata pisno povratno informacijo celemu razredu, ki je lahko v obliki 

pravilnih odgovorov na tabli (U4, U5); U1 pa recimo meni, da je učinkovitejša individualna 

pisna povratna informacija, ki je osredotočena zgolj na posameznika. U5 povzame zgornje 

misli in pravi, da so nenazadnje ključne vse oblike povratnih informacij (npr. demonstracija, 

ustno, pisno), saj je jezik zelo eksaktna stvar. 

Prav tako so učiteljice pri strategiji izbire trenutka podale različne odgovore. U2 poudari, da 

je pomemben premor, saj so učenci velikokrat prehitri v sklepanju in reagiranju, U3 meni, da 

je pomembna sprotna povratna informacija, medtem ko U4 meni, da je povratna informacija 

pomembna na koncu učne ure, ko z učenci skupaj razmišljajo o poteku učne ure in jo 

evalvirajo.  
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VSEBINA POVRATNIH INFORMACIJ 

Pri tem vprašanju sem želela ugotoviti, na kaj so učitelji pozorni pri vsebini podajanja 

povratnih informacij. 

Preglednica 34: Vsebina učiteljeve povratne informacije 

ŠTEVILKA ENOTE KODIRANJA POJEM 

U101e Kaj že zna, česa še ne Primerjava s preteklo učinkovitostjo 
U102e Najprej kaj že zna, nato pa šele česa ne  Primerjava s preteklo učinkovitostjo 
U103e Ne kritiziram Ne kritizira 
U104e Krajše in pogostejše Krajša in pogostejša 
U205e Da me učenci razumejo Razumljiva 
U206e Vedno sem pozitivna Pozitivna 
U207e  Nisem arogantna ali nesramna Pozitivna 
U308e Najprej pohvalim Pohvala  
U309e Ne izpostavljam  učencev Ne izpostavi  
U3010e Nakažem na izboljšave Usmerja nadaljnje učenje 
U4011e Biti kratka Kratka 
U4012e Pohvalim Pohvala 
U4013e Povem, kaj ni bilo v redu, na katerem 

področju moramo še delati 
Izpostavi napake in usmeri 

U4014e Ne skritiziraš  Ne kritizira 
U4015e Najprej pohvališ Pohvala 
U5016e Pomembno, da so oni razumeli 

informacije 
Razumljiva 

U5017e Da me on res sliši Razumljiva 
U5018e Široka povratna informacija, 

namenjena vsem 
Cel razred 

U6019e Rečem, to si pa dobro razmišljal Učenčevi procesi 
U6020e Analiza pred celim razredom Cel razred 
U6021e Od naloge do naloge, kaj so dobro 

naredili, na kaj morajo paziti 
Osredotočena na nalogo 
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UREDITEV POJMOV             SKUPAJ 

Primerjava s preteklo učinkovitostjo (U101e, U102e)     Σ = 2 

Ne kritizira (U103e, U4014e)        Σ = 2 

Krajša in pogostejša (U104e)         Σ = 1 

Razumljiva (U205e, U5016e, U5017e)       Σ = 3 

Pozitivna (U206e, U207e)         Σ = 2 

Pohvala (U308e, U4013e, U4015e)        Σ = 3 

Ne izpostavi (U309e)          Σ = 1 

Usmerja nadaljnje učenje (U3010e)        Σ = 1 

Kratka (U4011e)          Σ = 1 

Izpostavi napake in usmeri (U4013e)       Σ = 1 

Cel razred (U5018e, U6020e)        Σ = 2 

Učenčevi procesi (U6019e)         Σ = 1 

Osredotočena na nalogo (U6021e)        Σ = 1 

 

KATEGORIJE 

Vsebina povratne informacije je odvisna od osredotočenosti: usmerja nadaljnje učenje, 

izpostavi napake in usmeri, osredotočena na nalogo, na učenčeve procese. 

Vsebina povratne informacije je odvisna od primerjave: primerjava s preteklo 

učinkovitostjo. 

Vsebina povratne informacije je odvisna od funkcije: ne kritizira, pohvali. 

Vsebina povratne informacije je odvisna od usmerjenosti: pozitivna. 

Vsebina povratne informacije je odvisna od razumljivosti: razumljiva. 

Vsebina povratne informacije je odvisna od specifičnosti: kratka, krajša in pogostejša. 

Vsebina povratne informacije je odvisna od načina podajanja: ne izpostavi, cel razred. 

 

Pri vsebini povratne informacije so učiteljice pozorne na več vidikov. Največ učiteljic (U3, 

U4, U6) poudari, da se s povratno informacijo osredotočajo na učenčeve učne procese in ga 

usmerjajo k nadaljnjemu učenju. U1 oblikuje povratno informacijo tudi glede na preteklo 

učinkovitost učenca.  

Pri vsebini med drugim poudarijo tudi specifičnost vsebine, kjer dajo prednost krajši in 

pogostejši povratni informaciji (U1, U4), nekatere učiteljice pa so pozorne tudi na to, da je 

povratna informacija pozitivna (U2), razumljiva (U2, U5) in ne kritizira, temveč pohvali (U1, 

U3 in U4).  

POVRATNE INFORMACIJE IN BRALNA SAMOPODOBA  

VPLIV POVRATNIH INFORMACIJ NA BRALNO SAMOPODOBO 

S tem vprašanjem sem želela izvedeti, kakšen pomen učitelji pripisujejo povratnim 

informacijam v smislu vplivanja na bralno samopodobo učencev. 
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Preglednica 35: Vpliv učiteljevih povratnih informacij na bralno samopodobo učencev 

ŠTEVILKA ENOTE KODIRANJA POJEM 

U101f Različno Različno 
U102f Nekaterim so v pomoč, nekateri so izgubljeni Različno 
U103f Če so konstantne Delno 
U104f Čez čas vplivajo Delno  
U205f Zelo veliko pomeni moje mnenje Vpliva 
U206f Dojemajo zelo čustveno Sprejemanje 
U207f Pozorna na individualne razmere Individualizacija  
U208f Če upoštevajo, potem so rezultati boljši Usmerjajo 
U309f Jih usmerjajo, da razmišljajo o učenju Usmerjajo  

U3010f Izstopajo posamezniki Različno 

U4011f Pri tistih, ki nimajo pozitivne samopodobe, moraš 

paziti 

Individualizacija 

U4012f Ga spodbudiš, mu daš izbiro Usmerjajo 

U4013f Če ima negativno samopodobo, ne bo bral, se ne bo 

potrudil 

Ocena bralne 

samopodobe 

U4014f  Povratno informacijo moraš diferencirat Diferenciacija  

U5015f Zelo  Zelo 

U5016f S kvalitetno povratno informacijo  Vsebina 

U5017f Se pričenja proces učenja Začetek procesa 

učenja 

U5018f V šoli dobro narejeno, zna delati tudi doma Vplivajo na delo 

doma 

U5019f Vedo, kako so lahko bolj uspešni in samozavestni Ocena bralne 

samopodobe 

U5020f Vedno nove naloge, da se znajdejo v novem besedilu Diferenciacija 

U5021f Če se znajdejo, je samopodoba dobra Razumevanje 

U6022f Kar Delno 

U6023f Ne razumejo, potem odnehajo Razumevanje  

U6024f Podati strategijo in jih malo usmeriti Usmerjajo 

U6025f Če se ne počutijo močne, to vpliva naprej Predznanje 

U6026f Če je kritika, se zaprejo, ne slišijo več, odpor do 

branja 

Sprejemanje  
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UREDITEV POJMOV             SKUPAJ 

Različno (U101f, U102f, U3010f)        Σ = 3 

Delno (U103f, U104f, U6022f)        Σ = 3 

Vpliva (U205f)          Σ = 1 

Sprejemanje (U206f, U6026f)        Σ = 2 

Individualizacija (U207f, U4011f)        Σ = 2 

Usmerjajo (U208f, U309f, U4012f, U6024f)      Σ = 4 

Ocena bralne samopodobe (U4013f, U5019f)      Σ = 2 

Diferenciacija (U4014f, U502f)        Σ = 2 

Zelo (U5015f)           Σ = 1 

Vsebina (U5016f)          Σ = 1 

Začetek procesa učenja (U5017f)        Σ = 1 

Vplivajo na delo doma (U518f)        Σ = 1 

Razumevanje (U5021f, U6023f)        Σ = 2 

Predznanje (U6025f)          Σ = 1 

 

KATEGORIJE 

Učiteljeva povratna informacija vpliva na bralno samopodobo učencev: različno, delno, 

vpliva, zelo, usmerjajo, začetek procesa učenja, vpliva na delo doma. 

Učiteljeva povratna informacija, ki je oblikovana glede na posameznika, vpliva na 

njegovo bralno samopodobo: individualizacija, diferenciacija, vsebina, predznanje. 

Vpliv učiteljeve povratne informacije na bralno samopodobo je odvisen od učenčeve 

zaznave povratne informacije: sprejemanje, ocena bralne samopodobe, razumevanje. 

 

Vse učiteljice vidijo ali velik ali delen vpliv povratne informacije na bralno samopodobo, na 

kakšen način in v kolikšni meri vplivajo, je po njihovem mnenju odvisno predvsem od 

posameznika in njegovega razumevanja povratnih informacij. U1 meni, da povratne 

informacije vplivajo le, če so konstantne in razumljive. Tistim, ki jih razumejo, so v pomoč, 

medtem ko so tisti, ki jih ne razumejo, izgubljeni. Prav tako U5 poudarja, da imajo učenci, ki 

razumejo povratne informacije, po navadi tudi dobro samopodobo, medtem ko U6 izpostavi, 

da se učenci, ki ne razumejo povratnih informacij, predajo, zato je pomembna učiteljeva 

usmeritev v obliki učne strategije. Po njenem mnenju se učenci, ki se ne počutijo močne, 

zaprejo, ne slišijo več povratnih informacij in dobijo odpor do branja, ki pa lahko vpliva tudi 

na nadaljnji bralni razvoj oz. bralno samopodobo. Prav zaradi tega U5 izpostavi, da je 

pomembna raznolikost nalog bralnega razumevanja, saj se na ta način znajdejo v novi situaciji 

in posledično krepijo bralno samopodobo. U2 poudarja, da so učenci, ki upoštevajo povratne 

informacije, boljši, zato je pozorna na individualne razmere in vsebino, saj povratne 

informacije veliko pomenijo tako učencem kot tudi njihovim staršem. Tudi U4 prilagaja 

povratne informacije glede na posameznika, saj meni, da pri učencih lahko opaziš, kdo ima 

nizko bralno samopodobo. Za omenjene učence po navadi oblikuje pozitivno povratno 

informacijo, s katero nakaže več možnih poti k napredku.  
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POVRATNE INFORMACIJE SOŠOLCEV IN BRALNA SAMOPODOBA 

S tem vprašanjem sem želela izvedeti, ali sošolci podajajo povratne informacije, kakšne so 

njihove povratne informacije in kako vplivajo na bralno samopodobo posameznikov.  

Preglednica 36: Vpliv povratnih informacij sošolcev in njihov vpliv na bralno samopodobo 

ŠTEVILKA ENOTE KODIRANJA POJEM 

U101g Nekateri Delno 
U102g Negativni komentarji Negativna povratna informacija 
U103g Učinkovite – v smislu, da so odkrite Odkrite 
U204g Ne podajajo Ne podajajo 
U205g Se med seboj potem kregajo Negativna razredna klima 
U206g Se zmerjajo Negativna povratna informacija 
U207g Se izogibam Izogibanje 
U308g Recimo pri govornih nastopih Delno 
U309g Določimo skupaj kriterije Določeni kriteriji 
U3010g Usmerjam, najprej mora pohvaliti, 

nato predlaga izboljšave 
Usmerjanje pri podajanju  

U3011g Pazim, da so realni Usmerjanje pri podajanju 
U4012g Nisem toliko prakticirala Delno 
U4013g Se delajo norca Negativna povratna informacija 
U4014g Daljša besedila berejo boljši, slabši le 

en stavek ali dva 
Individualizacija 

U5015g  Ne vem, če Delno 
U6016g Komentirajo večinoma negativno, 

niso najbolj prijazni 
Negativna povratna informacija 

U6017g Doživijo posmeh Negativno sprejemanje 
U6018g Jih ustavljam Usmerjanje pri podajanju 
U6019g Ne pohvalijo na glas, so tiho in 

kimajo 
Ne podajajo 

U6020g Izpostavi tiste, ki so močni, da ostali 

vidijo novo rešitev 
Individualizacija 

U6021g Na izpostavljam tistih, ki imajo nizko 

samopodobo 
Ocena bralne samopodobe 

 

UREDITEV POJMOV             SKUPAJ 

Delno (U101g, U308g, U4012, U5015g)       Σ = 4 

Negativna povratna informacija (U102g, U206g, U4013g, U6016g )   Σ = 4 

Učinkovitost iskrenih povratnih informacij (U103g)     Σ = 1 

Ne podajajo (U204g, U6019g)        Σ = 2 

Negativna razredna klima (U205g)        Σ = 1 

Izogibanje (U207g)          Σ = 1 

Določeni kriteriji (U309g)         Σ = 1 

Umerjanje pri podajanju (U3010g, U3011g, U6018g)     Σ = 3 

Individualizacija (U4014g, U6020g)        Σ = 2 

Negativno sprejemanje (U6017g)        Σ = 1 

Ocena bralne samopodobe (U6021g)        Σ = 1 
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KATEGORIJE 

Povratna informacija sošolcev vpliva na bralno samopodobo: delno, učinkovitost iskrenih 

povratnih informacij.  

Povratna informacija sošolcev negativno vpliva na učence in njihovo bralno  

samopodobo: negativno sprejemanje, negativna razredna klima, negativna povratna 

informacija, izogibanje. 

Sošolci ne podajajo povratnih informacij: ne podajajo.  

Sošolci, ki podajajo povratne informacije, so vodeni in namensko izbrani: 

individualizacija, ocena bralne samopodobe, določeni kriteriji, usmerjanje pri podajanju. 

Učiteljice so v večini (U1, U2, U4, U6) izpostavile, da učenci podajajo negativne povratne 

informacije, zato jih ne podajajo oziroma, kot pravi U2, se jim izogibajo, ker vplivajo na 

razredno klimo. Tudi U6 in U1 opažata, da so povratne informacije sicer odkrite, pa vendar 

negativne, zato se takšnega pristopa le delno poslužujeta. U6 se nekakovostnim povratnim 

informacijam izogne tako, da izpostavi učence z močno bralno samopodobo, ki lahko ostalim 

učencem nakažejo možne rešitve in učne poti. Na drugi strani pa U3 izpostavi drugo rešitev, 

in sicer gre z učenci skozi kriterij ocenjevanja, nato pa poskrbi, da učenci pri podajanju 

povratnih informacij sošolce najprej pohvalijo in šele na koncu izpostavijo področja, ki jih 

sošolec lahko izboljša.  
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POVRATNE INFORMACIJE DRUŽINSKIH ČLANOV IN SAMOPODOBA 

Pri zadnjem vprašanju me je zanimalo, kakšne povratne informacije podajajo družinski člani 

in kakšen imajo vpliv na bralno samopodobo njihovih otrok. 

 

Preglednica 37: Vpliv povratnih informacij družinskih članov na bralno samopodobo učencev 

ŠTEVILKA ENOTE KODIRANJA POJEM 

U101h Nekateri se zelo vključujejo Različno 
U102h Niso vedno pozitivne  Negativne povratne informacije 
U103h Prevajajo besedila, kar je neustrezno Neustrezna pomoč 
U204h Se zavedajo, da je branje pomembno Se zavedajo obveznosti 
U205h Bralna značka je obvezna, starši 

podpišejo 
Se zavedajo obveznosti 

U306h Odvisno od okolja Delno 
U307h Vedno manj in vedno težje Nekompetentnost 
U308h Ne znajo usmeriti Nekompetentnost 
U309h Imajo malo časa za otroke Delno 
U3010h Nekateri imajo močno podporo Različno 
U4011h Teh izkušenj nimam veliko Delno 
U4012h Ne poznam strukture izobrazbe 

staršev 
Ne vem 

U4013h Nekateri so ambiciozni Različno 
U4014h Ne vem, če lahko vplivajo Ne vem 
U4015h Angleška knjižnica in obvezno 

domače branje 
Se zavedajo obveznosti 

U5016h Jih spodbujajo k branju in domačim 

nalogam 
Spodbujajo 

U5017h Dogovorjeni z učiteljico, da javi, če ne 

delajo domačih nalog ali poprav 
Se zavedajo obveznosti 

U6018h Starši podpirajo branje Spodbujajo 
U6019h Spomnijo na branje Spodbujajo 
U6020h Vedno manj vpogleda v družinske 

razmere 
Ne vem 

U6021h Velikokrat ne znajo usmeriti Nekompetentnost 
U6022h Obrnejo se na inštruktorje Neustrezna pomoč 

 

UREDITEV POJMOV             SKUPAJ 

Različno (U101h, U3010h, U4013h)        Σ = 3 

Negativne povratne informacije (U102h)       Σ = 1 

Neustrezna pomoč (U103h, U6022h)       Σ = 2 

Se zavedajo obveznosti (U204h, U205h, U4015h, U5017h)    Σ = 4 

Delno (U306h, U309h, U4011h)        Σ = 3  

Nekompetentnost (U307h, U308h, U6021)       Σ = 3 

Ne vem (U4012h, U4014, U6020h)        Σ = 3 

Spodbujajo (U5016h, U6018h, U6019h)       Σ = 3 
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KATEGORIJE 

Povratne informacije staršev različno vplivajo na bralno samopodobo njihovih otrok: 
različno, delno. 

Učiteljice ne vedo, kako povratne informacije staršev vplivajo na bralno samopodobo 

otrok: ne vem. 

Povratne informacije staršev spodbujajo delo otrok doma: se zavedajo obveznosti, 

spodbujajo. 

Povratne informacije staršev so neustrezne: negativne povratne informacije, neustrezna 

pomoč, nekompetentnost. 

 

Polovica učiteljic (U3, U4, U1) je izpostavila dejstvo, da imajo vse manj vpogleda v 

družinske razmere ter da so razlike tako med ambicioznostjo staršev kot tudi socialnim 

okoljem ogromne, zato ne vedo, kako povratne informacije staršev vplivajo na učence in 

njihovo bralno samopodobo. Po mnenju U3 in U6  so starši velikokrat nekompetentni, 

otrokom pomagajo z metodami dela, ki so drugačne od učiteljičinih (U1 in U6) ter tako 

neprimerne ali pa jih sploh ne znajo usmeriti. U6 tu poudari, da se starši velikokrat zatečejo 

po pomoč izven šole, čeprav imajo učenci možnost dopolnilnega pouka. Po navadi pomoč 

iščejo pri inštruktorjih, ki pa ne morejo narediti čudeža, zato so velikokrat posledica tudi 

neuspehi. Nekatere učiteljice (U2, U5 in U6) zaradi podobnih izkušenj poudarjajo sodelovanje 

s starši, in sicer tako, da jim na začetku leta predstavijo pomen branja, imajo z njimi dogovor 

o kaznovanju (v primeru, da učenec ne dela domačih nalog ali poprav), jim predstavijo 

obvezno bralno značko ipd. Na tak način učitelji seznanijo starše z obveznostmi učencev, 

starši pa dobijo vlogo, da  svoje otroke spodbujajo in podpirajo.  
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RAZPRAVA IN SKLEPI  

Razprav na področju bralne samopodobe in povratnih informacij je bilo izvedenih že veliko 

(prim.: Ferreira idr, 2007; Tabatabaei in Banitalebi, 2011; Al Faki, 2013, Henk in Melnick, 

1995), medtem ko ni raziskav, ki bi obravnavale obe področji skupaj. Redko so tudi izvedene 

raziskave omenjenih področij za predmet tujega jezika. Na bralno samopodobo učencev 

zagotovo vpliva veliko dejavnikov, pri čemer imajo pomembnejšo vlogo vsekakor tudi 

povratne informacije. Posebej pomembne so povratne informacije učitelja, s katerimi lahko 

krepi učenčevo bralno samopodobo ali samopodobo nasploh. Kot bodočo učiteljico 

razrednega pouka z modulom poučevanja tujega jezika me je to področje raziskovanja še 

posebej pritegnilo, zato je bil namen magistrskega dela ugotoviti, kako učenci šestega razreda 

osnovnih šol ocenjujejo lastno bralno samopodobo v tujem jeziku in kako učitelji tujega 

jezika opredeljujejo učinkovitost povratnih informacij ter njihovo vlogo pri vplivanju na 

oceno bralne samopodobe njihovih učencev. V nadaljevanju so, glede na cilje raziskovanja, 

predstavljene glavne ugotovitve magistrskega dela.  

  

Ugotovitve o oceni bralne samopodobe učencev v tujem jeziku z vidika štirih merjenih 

dimenzij: z vidika napredovanja, vidika primerjave z opazovanjem, vidika povratnih 

informacij socialnega okolja in vidika fizioloških stanj. 

 

Chapman in Tunmer (2002) trdita, da je za razvoj bralne samopodobe najpomembnejše prvo 

oz. drugo vzgojno-izobraževalno obdobje, ko posamezniki lastne bralne sposobnosti in ocene 

še vidijo kot dragoceno zmožnost. V raziskavi sem ugotovila, da je povprečna ocena bralne 

samopodobe vseh učencev šestega razreda znotraj vseh vplivajočih dejavnikov v spodnji meji 

povprečnega rezultata. To pomeni, da učenci že zdaj nižje ocenjujejo lastne bralne zmožnosti 

in branja ne ocenjujejo kot dragocen proces, kar lahko vodi tudi do odvračanja od branja. M. 

Juriševič (2016) namreč ugotavlja, da bralna samopodoba kot sestavina učne samopodobe 

učenca motivira ali postopoma odvrača od branja.  

Med vsemi merjenimi vplivnimi dejavniki ima najnižjo povprečno oceno dejavnik fizioloških 

stanj, tj. vidik čustev, ki jih posameznik doživlja pred in med branjem ter po njem. Tik nad 

mejo nizke povprečne ocene je tudi vidik primerjave z opazovanjem, ki se navezuje na lastne 

primerjave posameznika s sošolci oz. vrstniki. Sledi mu vidik povratnih informacij socialnega 

okolja. Učenci so v spodnji meji povprečnega rezultata ocenili tudi vidik napredovanja, tj. 

vidik, ki se nanaša na pretekle izkušnje z branjem v povezavi s trenutnim branjem oz. 

uspešnostjo. Na drugi strani so visoko ocenjeni vidiki zastopan v manjšem odstotku, in sicer: 

vidik napredovanja je visoko ocenila manj kot tretjina anketirancev, ostale vidike pa manj kot 

15 % učencev. Če povzamemo zgornje ugotovitve, lahko rečemo, da je bralna samopodoba 

učencev šestega razreda, ki so bili zajeti v raziskavo, ustrezna, saj večina učencev bralno 

samopodobo v tujem jeziku ocenjuje povprečno (tj. 46,1 %), lahko pa tudi trdimo, da več kot 

tretjina učencev (37,1 %) svojo bralno samopodobo v tujem jeziku ocenjuje nizko, medtem ko 

bralno samopodobo v tujem jeziku visoko ocenjuje le 16,8 % vseh anketiranih učencev. 

Avtorji (prim.: Bong in Skaalvik, 2003; Juriševič, 2008) bralno samopodobo neposredno 

povezujejo z motivacijo, dosežki in učnimi uspehi učencev, zato lahko sklepamo, da 

negativno povprečje ocen posameznih vidikov tudi negativno vpliva na motivacijo za 

nadaljnje delo in na doseg višjih ravni znanja tujega jezika. 

V raziskavi sem prav tako ugotovila, da med izbranimi šolami in dejavniki vplivanja na oceno 

bralne samopodobe ne obstajajo statistično pomembne razlike, kar pomeni, da je povprečje 

rezultatov znotraj posameznih šol približno enako. Še največ odstopanja v oceni bralne 

samopodobe v tujem jeziku se je pokazalo znotraj vidika napredovanja. To pomeni, da ocena 
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bralne samopodobe v tem namenskem vzorcu ni odvisna od šole, v kateri se izobražujejo 

učenci.   

 

Ugotovitve o pogostosti pozitivnih, korektivnih in negativnih povratnih informacij učiteljev pri 

urah tujega jezika. 

 

Z rezultati opazovanja sem ugotovila, da učiteljice uporabljajo vse tipe povratnih informacij, 

kar se sklada z ugotovitvami raziskav v Omanu (Al-Faki, 2013), raziskavo avtorjev 

Tabatabaei in Banitalebi (2011) in raziskavo avtorjev Ferreira idr. (2007). Ugotovila sem tudi, 

da uporaba posameznih strategij ni enako pogosta, in sicer učiteljice večinoma uporabljajo 

pozitivne povratne informacije (68,9 %). Poleg potrditve in sprejema pravilnega odgovora 

učencev sem spadajo tudi drugi odzivi učitelja po tem, ko učencem poda pravilen odgovor. 

Sledi uporaba korektivnih povratnih informacij, kamor spadajo povratne informacije, ki 

dajejo učencu znak, da njegova raba ciljnega jezika ni pravilna. Najredkeje uporabljene pa so 

bile negativne povratne informacije. Omenjeni rezultati se skladajo z raziskavo Ferreira idr. 

(2007), kjer so avtorji ugotovili, da učitelji 40 % merjenega časa uporabljajo strategije 

pozitivnih povratnih informacij. 

 

Čeprav avtorji Ferreira idr. (2007) izpostavljajo razpolago široke palete strategij, ki so 

učiteljem v pomoč, rezultati kažejo, da se učiteljice v povprečju poslužujejo le peščice. To je 

moč razbrati tudi iz mojih rezultatov. Učiteljice so namreč v 56,7 % uporabile strategijo 

odobritve, medtem ko preostale štiri strategije pozitivnih povratnih informacij uporabljajo le v 

10 oz. 20 %. Ugotovitve Tabatabaei in Banitalebi (2011) kažejo, da je najpogosteje 

uporabljena strategija ponovitve (53 %), ki je v moji raziskavi šele na 3. mestu najpogosteje 

uporabljenih strategij pozitivne povratne informacije.  

Raziskave avtorjev Ferreira idr. (2007) kažejo, da je strategija odobritve skupaj s strategijo 

potrjevanja zastopana s 30 %, v izsledkih moje raziskave pa sta omenjeni strategiji 

uporabljeni v 66,8 % merjenega časa.  

 

Med strategijami korektivnih povratnih informacij so učiteljice najpogosteje uporabile 

strategijo zahteve za obrazložitev (45,8 %) in strategijo neposrednega popravka (43,4 %).  

Podobne rezultate sta dobila tudi Tabatabaei in Banitalebi (2011), znotraj katerih je bila 

najpogosteje uporabljena strategija neposrednega popravka, zastopana z 49 %.  

Izsledki raziskave Ferreira idr. (2007) kažejo, da je ponovitev najpogosteje uporabljena 

strategija korektivne povratne informacije (32 %), medtem ko v moji raziskavi omenjena 

strategija povratne informacije sploh ni bila uporabljena. Tudi v raziskavi Tabatabaei in 

Banitalebi (2011) strategija ponovitve ni bila uporabljena, v raziskavi McNulty (2007, v 

Tabatabaei in Banitalebi, 2011) pa je bila omenjena strategija najmanjkrat uporabljena (1 %). 

Glede na rezultate opazovanih ur lahko rečem, da so učiteljice večinoma uporabljale le dve 

vrsti korektivnih povratnih informacij (tj. neposredni popravek in zahteva za obrazložitev), 

medtem ko so preostale strategije korektivnih povratnih informacij uporabljale zelo redko, saj 

njihov seštevek predstavlja okoli 10 % vseh podanih korektivnih povratnih informacij. 

 

Relativne prednosti različnih vrst povratnih informacij sicer niso v celoti razumljene, prav 

tako je učinkovitost strategij povratnih informacij odvisna od več spremenljivk (prim.: 

posebnosti posameznega jezika, pogoji izobraževanja, značilnosti učiteljev, značilnosti 

učencev ipd.) (Ferreira idr., 2007). Razlike znotraj dobljenih rezultatov lahko pripišemo tudi 

različnim tipom napak (slovnične napake, napake besedišča …) ter ciljem posamezne ure, pa 

vendar Lyster in Ranta (1997) razlike dobljenih rezultatov glede uporabe posameznih strategij  

pripisujeta nivoju znanja jezika, na kar bi morale biti pozorne tudi učiteljice tujega jezika, ki 
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sem jih opazovala; strategija neposrednega popravka se namreč pogosteje uporablja pri 

poučevanju učencev z višjim nivojem znanja jezika. Učence na podlagi rezultatov lahko 

združimo in rečemo, da je samopodoba individualna samo-zaznava. 

 

Pogled učiteljic glede povratnih informacij in njihovega vplivanja na bralno samopodobo 

učencev v tujem jeziku.  

Učiteljice povratnim informacijam pripisujejo pomembno oz. zelo pomembno vlogo. 

Zavedajo se, da je to način formativnega spremljanja, ki na eni strani pomaga učencem, da 

napredujejo, razmišljajo o svojem učenju, in da jih s povratnimi informacijami lahko tudi 

usmerjajo k načrtovanju nadaljnjega dela. Trudijo se, da so podane povratne informacije 

učinkovite, kar se po njihovem mnenju odraža v njihovem pristopu podajanja povratnih 

informacij, ki vključuje kognitivne faktorje. Prav tako se po njihovem mnenju učinkovitost 

povratnih informacij kaže v sami vsebini povratne informacije, ki jo morajo biti učenci 

sposobni zaznati in razumeti. Ugotovitve lahko povežemo s teoretičnim delom, kjer sem 

izpostavila Hattie in Jeager, ki ugotavljata, da je povratna informacija najučinkovitejši pristop 

k učenju, saj povezuje metakognitivne strategije učenja, deduktivno znanje, proceduralno 

znanje ter čustvene komponente (1998, v Komljanc, 2004). Učencev kot deležnikov učnega 

procesa sicer nismo vprašali, kako so povratne informacije podane, zato lahko le sklepamo, da 

učenci povratne informacije doživljajo tako, kot menijo učiteljice. 

Poleg omenjenih prednosti učinkovite povratne informacije so učiteljice izpostavile dejstvo, 

da je le-ta lahko koristna tudi njim. Izpostavile so predvsem to, da z njimi lažje uravnavajo 

samo poučevanje, po drugi strani pa imajo boljši uvid v učence in njihovo razumevanje. Prav 

slednje izpostavijo tudi Holcar Brunauer idr. (2016), ki vidijo prednosti v tem, da povratne 

informacije učence spodbujajo k samoorganizaciji.  

S. M. Brookhart (2008) pri strategijah povratnih informacij izpostavi štiri – to so: izbira 

trenutka, količina, oblika in prejemnik povratne informacije. Tudi intervjuvane učiteljice so 

izpostavile uporabo vseh omenjenih strategij. Med vsem je bila najpogosteje izpostavljena 

oblika kot najpomembnejša strategija povratne informacije, kjer so učiteljice pozorne 

predvsem na različno obliko posredovanja povratne informacije (npr. pisno, ustno).     

Vsebino povratnih informacij S. M. Brookhart (2008) razdeli v šest kategorij: osredotočenost, 

primerjava, funkcija, usmerjenost, razumljivost in specifičnost povratnih informacij. Večina 

odgovorov intervjuvanih učiteljic glede vsebine povratnih informacij se je nanašala na 

dejstvo, da morajo biti povratne informacije razumljive in osredotočene na napredek, 

učenčeve procese in tudi na nadaljnje učenje. Manj učiteljic je izpostavilo še druge 

pomembne vsebinske kriterije za podajanje povratnih informacij.  

Zgoraj omenjeni področji sta po mnenju S. M. Brookhart (2008) posebej pomembni, saj ju 

lahko učitelj zavestno nadzira, ko različnim učencem podaja povratne informacije z različnim 

namenom.  

Čeprav so učiteljice z odgovori poudarile, da so povratne informacije pomembne za 

oblikovanje bralne samopodobe, večinoma odgovora niso znale podrobneje utemeljiti. Večina 

odgovorov se je navezovala zgolj na splošno dejstvo, da povratne informacije vplivajo na 

bralno samopodobo, v kolikšni meri in na kakšen način pa je po njihovem mnenju odvisno od 

posameznika in ne njihove podane povratne informacije. Tudi pri povratnih informacija 

vrstnikov so bile bolj zadržane. Ena izmed intervjuvanih učiteljic deluje v smeri poučevanja 

strategij za ustrezno dajanje povratnih informacij, torej jih nauči, kako to početi, ostale 

učiteljice pa se medvrstniškega podajanja povratnih informacij ne poslužujejo oz. se mu 
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izogibajo, saj učenci ne znajo podati ustreznih in učinkovitih povratnih informacij. Prav tako 

menijo, da se starši zavedajo učinkovitosti povratnih informacij, pa vendar niso dovolj 

kompetentni, da bi svojim otrokom podajali kakovostne povratne informacije, ki bi krepile 

bralno samopodobo, zato to prepustijo učiteljem, sami pa jih zgolj opominjajo na opravljanje 

šolskih obveznosti in dolžnosti in jih pri tem spodbujajo.  

Sklepi 

Na bralno samopodobo vplivajo konstruktivni in spodbudni odziv učitelja, ki na začetku 

šolanja predstavljajo prve neposredne izkušnje in odzive okolja, hkrati pa postavljajo merilo 

za posameznikovo nadaljnje oblikovanje bralne samopodobe (Juriševič, 2008).  Iz empiričnih 

rezultatov dela lahko povzamem, da se učitelji zavedajo učinkovitosti povratnih informacij pri 

oblikovanju bralne samopodobe učencev v tujem jeziku. Zavedajo se tudi, da je pomembna 

vsebina povratne informacije. Poznajo različne strategije povratnih informacij, pa vendar pri 

izvedbi ur tujega jezika vse niso vedno uporabljene. Učiteljice namreč uporabljajo zgolj 

peščico bralnih strategij, prav tako povprečne ocene učencev glede posameznih vplivajočih 

dejavnikov kažejo na dejstvo, da je splošna ocena njihove bralne samopodobe v tujem jeziku 

precej nizka. Čeprav učiteljice uporabljajo različne tipe povratnih informacij, bi bilo bolj 

strokovno, da bi bile še pozornejše na uporabo strategij posameznih tipov povratnih 

informacij, ki dvigajo učinkovitost in kakovost podanih povratnih informacij. Učiteljice sicer 

poučujejo na predmetni stopnji, vendar bi morale upoštevati dejstvo, da imajo učenci šestega 

razreda še vedno nizko raven znanja tujega jezika, saj se angleščino obvezno učijo od četrtega 

razreda dalje. Manj premišljeno uporabo povratnih informacij učiteljic lahko podkrepimo tudi 

z ugotovitvami o oceni bralne samopodobe, kjer so učenci nizko ocenili vidik povratnih 

informacij socialnega okolja. Čeprav se po intervjujih sodeč učiteljice trudijo, da podajajo 

učencem razumljive povratne informacije, rezultati kažejo, da ni vedno tako. Učiteljice bi 

namreč pri uporabi strategij povratnih informacij morale upoštevati, da uporaba strategije 

preoblikovanja hitreje vodi do hitrejših popravkov tudi v nižjih razredih (Lyster in Ranta, 

1997). Nizko povprečje ocene bralne samopodobe je lahko tudi posledica dejstva, da pri urah 

tujega jezika medvrstniškega podajanja povratnih informacij ni oz. je to neprimerno. 

Champman idr. (2011, v Juriševič, 2016) namreč izpostavljajo prav dejstvo, da na bralno 

samopodobo v veliki meri vpliva socialno okolje, člani katerega učencem predstavljajo bralni 

model. Preko socialnega okolja učenci primerjajo svoj bralni razvoj in se primerjajo z 

drugimi. Učiteljice bi lahko z načrtovano medvrstniško pomočjo učence naučile, kako nuditi 

ustrezno pomoč pri branju in kako podajati ustrezne povratne informacije, ki bi krepile bralno 

samopodobo njihovih učencev (Wooley in Hay, 2007).  

Na podlagi ugotovitev magistrskega dela lahko zaključim, da so v slovenskem prostoru nujno 

potrebne raziskave bralne samopodobe predvsem pri tujem jeziku, saj se le-ta uvaja v vse 

nižje razrede osnovne šole. Velik korak k napredku so zagotovo raziskave, povezane s 

proučevanjem pristopov poučevanja, ki se jih poslužujejo učitelji, ter izobraževalni sistem 

učiteljev, ki študentom omogoča pridobitev prepotrebnih kompetenc za poučevanje tujega 

jezika. Smiselno bi bilo, da bi imeli učitelji možnost in seveda znanje za uporabo preizkušenih 

in ustreznih instrumentov, s katerimi bi imeli konkretnejši vpogled v učence, njihovo 

zaznavanje, razumevanje in nenazadnje v samopodobo. Zelo malo je namreč instrumentov, ki 

so prevedeni v slovenski jezik, vsekakor pa je pomembno, da s povezavo različnih strokovnih 

disciplin raziščemo pristope poučevanja, ki jih trenutno uporabljamo. 
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Zaradi cilja ugotoviti oceno bralne samopodobe učencev v tujem jeziku, je bil v empiričnem 

delu uporabljen vprašalnik bralne samopodobe v angleščini, ki sem ga s pomočjo mentorice in 

somentorice prevedla iz angleškega jezika. Z vprašalnikom je učiteljem tako ponujena ena 

izmed možnosti spremljanja bralne samopodobe učencev, kar bi učiteljem zagotovo koristilo 

pri nadaljnji individualni obravnavi njihovih učencev. Omenjen vprašalnik bi učiteljem lahko 

omogočil, da bi na začetku leta pridobili podatke o učencih in njihovi bralni samopodobi, nato 

pa bi na podlagi teh ugotovitev prilagodili vsebino in strategije podajanja povratnih 

informacij. Smiselno bi bilo pripraviti tudi načrt podajanja učinkovitih povratnih informacij 

razredu in posameznikom, ki bi temeljil na različnih strategijah povratnih informacij in bolj 

premišljeni vsebini povratnih informacij. Ob oblikovanju teh bi jim bil lahko v pomoč drugi 

instrument – opazovalni list. Z njim bi lahko spremljali tipe in strategije povratnih informacij, 

kar bi jim koristilo pri načrtovanju nadaljnjih ur in pri oblikovanju dodatnih povratnih 

informacij branja pri tujem jeziku (nazadnje rezultati intervjujev kažejo, da učitelji dobro 

poznajo teoretično ozadje povratnih informacij, manjka jim le bolj konkretno spremljanje 

lastnega dela). Na koncu šolskega leta bi lahko učitelji učencem ponovno razdelili vprašalnik 

o oceni bralne samopodobe in na takšen način spremljali razvoj bralne samopodobe 

posameznikov, kot tudi evalvirali lastno delo in učinkovitost podrobno načrtovanih povratnih 

informacij.  

 

 

 

  

 

  



- 67 - 

 

LITERATURA  

Al-Faki, I. (2013). Techniques used by teachers in correcting students’ oral errors in an 

Omani boys’ school. Theory and Practice in Language Studies, 3(10), 1770–1783. 

Pridobljeno s: http://dx.doi.org/10.4304/tpls.3.10.1770-1783 

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

Bandura, A. (1995). Self-efficacy in changing societies. Cambridge, England: Cambridge 

University Press. 

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. F. Freeeman. 

Batistič Zorec, M. (2000). Teorije v razvojni psihologiji. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Bele, S., Könye, D. in Majerle, M. (2009). Optimizem, samoučinkovitost in 

samopodoba: Zakaj nekateri dijaki pričakujejo večki akademski uspeh kot drugi? 

Psihološka  obzorja, 18(2), 91–108. 

Bong, M. in Skaalvik, E. (2003). Academic self-concept and self-efficacy: How different are 

they really? Educational Psychology Review, 15, 1–41. 

Bracken, B. (1996). Handbook of self-concept: Developmental, social and clinical 

considerations. Oxford, England: John Wiley. 

Brajša, P. (1993). Pedagoška komunikologija. Ljubljana: Glotta Nova.  

Brajša, P. (2001). Reflektirajoči učitelj. V A. Kunstelj (ur.) Razrednik: vloga, delo in 

odgovornost (str. 65–91). Ljubljana: Jutro.  

Bratanić, M. (1990). Micro-pedagogy: Interaction-communication aspect of education. 

Zagreb: Školska knjiga.  

Brookhart, S. M. (2008). How to give effective feedback to your students. Alexandria, VA: 

Association for Supervision and Curriculum Development. 

Chandler, J. (2003). The efficacy of various kinds of error feedback for improvement in the 

accuracy and fluency of student writing. Journal of Second Language Writing, 12(3), 

267–296. 

Chapman, J. W. in Tunmer, W. E. (2002). Reading self-perceptions: What beginning readers 

think about themselves as readers and why some become negative. V P. Adams in H. 

Ryan (ur.), Learning to read in Aotearoa New Zealand: A collaboration between early 

childhood educators, families and schools. (str. 261–273). Palmerston North, NZ: 

Dunmore Press. 

Čot, D. (2004). Bandurin koncept zaznane samoučinkovitosti kot pomemben dejavnik 

posameznikovega delovanja. Sodobna pedagogika, 8(2), 173–196.  

Čok, L. (2009). Poučevanje jezikov v otroštvu – sociološki in medkulturni vidiki. V K. Pižorn 

(ur.), Učenje in poučevanje dodatnih jezikov v otroštvu (str. 136–151). Ljubljana: Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo. 

Erbeli, F. in Pižorn, K. (2013). Struktura bralne zmožnosti v angleščini kot tujem jeziku. 

Sodobna pedagogika, 64(1), 82–95.  

Eržen, V. in Andrin, A. (2012). Preverjanje in ocenjevanje učenčeve sporazumevalne 

zmožnosti v angleščini (str. 121–123). V Razvijanje in vrednotenje znanja: zbornik 

prispevkov s posveta, 7. in 8. december 2012, Maribor. Ljubljana: Zavod za šolstvo. 

http://dx.doi.org/10.4304/tpls.3.10.1770-1783


- 68 - 

 

Ferreira, A., Moore, J. D. in Mellish, C. (2007). A study of feedback strategies in foreign 

language classrooms and tutorials with implications for intelligent computer-assisted 

language learning systems. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 

17, 389–422. 

Fesel Martinčevič, M. (2004). Preučevanje delovne samoučinkovitosti: faktorski in facetni 

pristop. Neobjavljeno diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska 

fakulteta, Oddelek za psihologijo. 

Gambrell, L. B. (2011). Seven rules of engagement: What’s most important to know about 

motivation to read? The reading Teacher, 65(3), 172–178. 

Gambrell, L. B. in Marinak, B. (1997). Incentives and intrinsic motivation to read. V J.T. 

Guthrie in A. Wigfield (ur.), Reading engagement: Motivating readers through 

integrated instruction (str. 205–217). Newark, DE: International Reading Association. 

Gambrell, L. B., Palmer, B. M., Codling, R. M. in Mazzoni, S. A. (1996). Assessing 

motivation to read. The Reading Teacher, 49, 518–533. 

Grabe, W. in Stoller, F. L. (2002). Teaching and researching reading. Harlow, England 

Pearson Education. 

Grosman, M. (2004). Zagovor branja. Bralec in književnost v 21. stoletju. Ljubljana: Založba 

Sophia.  

Harmer, H. (1995). The practice of English language teaching. England: Person Education 

Limited.  

Henk, W. A. in Melnick, S. A. (1995). The reader self-perception scale (RSPS): A new tool 

for measuring how children feel about themselves as readers. The Reading Teacher, 48, 

470–482. 

Holcar Brunauer, A., Bizjak C., Borstner, M., Cotič Pajntar, J., Eržen, V, Kerin, M., … Zore, 

N.  (2016). Formativno spremljanje v podporo učenju: priročnik za učitelje in strokovne 

delavce. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.  

Juriševič, M. (1997). Dejavniki oblikovanja samopodobe šolskega otroka (Magistrska 

naloga). Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. 

Juriševič, M. (1999). Samopodoba šolskega otroka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze 

v Ljubljani.  

Juriševič, M. (2008). Samopodoba na področju branja. Razredni pouk, 10(1/2), 40–44. 

Juriševič, M. (2016). Učiteljeva povratna informacija kot krepitev učenčeve bralne 

samopodobe. V T. Devjak in I. Saksida (ur.), Bralna pismenost kot izziv in odgovornost 

(str. 101–116). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani.  

Kadič, E. (2013). Samopodoba, naš zdravi avtopilot. Didakta, 22, 23–24.  

Kobal, D. (2000). Temeljni vidiki samopodobe. Ljubljana: Pedagoški inštitut.  

Koda, K. (2010). Insights into second language reading. A cross-linguistic approach. New 

York, NY: Cambridge University Press. 

Komljanc, N. (2004). Vloga povratne informacije v učnem procesu. Sodobna pedagogika, 55 

(1), 140–152. 

Kordigel Aberšek, M. (2008). Didaktika mladinske književnosti. Ljubljana: Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo. 



- 69 - 

 

Lamovec, T. (1991). Emocije. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek 

za psihologijo. 

Lightbown, P. in Spada, P. (2006). How languages are learned. Oxford, England: Oxford 

University Press. 

Long, M. in Porter, P. (1998) Focus on form: Theory, research and practice. V C. J. Doughty, 

in J. Williams (ur.), Focus on form in classroom second language acquisition (str. 15–

41). New York, NY: Cambridge University Press. 

Lyster, R. (1998). Negotiation of form, recasts, and explicit correction in relation to error 

types and learner repair in immersion classrooms. Language Learning, 48, 183–218. 

Lyster, R. in Panova, I. (2002). Patterns of corrective feedback and uptake in an adult ESL 

classroom. TESOL Quarterly, 36, 573–595. 

Lyster, R. in Ranta, L. (1997). Corrective feedback and learner uptake: Negotiation of form in 

communicative classrooms. Studies in second language acquisition, 19(1), 37–66. 

Marentič Požarnik, B. (2000). Psihologija učenja in pouka. Ljubljana: DZS.  

McGee, L.M., in Richgels, D.J. (2000). Literacy’s beginnings: Supporting young readers and 

writers. Boston, MA: Allyn & Bacon. 

Nastan Ule, M. (1994). Temelji socialne psihologije. Ljubljana: Znanstveno in publicistično 

središče.  

Nicol, D. J. in Macfarlane Dick, D. (2006). Formative assessment and self-regulated learning: 

a model and seven principles of good feedback practice. Studies in Higher Education, 

33 (2), 199–218. 

Pečjak, S. (1999). Osnove psihologije branja: spiralni model kot oblika razvijanja bralnih 

sposobnosti učencev. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Bori. 

Pečjak, S. (2002). Poglavja iz pedagoške psihologije. Izbrane teme. Ljubljana: Oddelek za 

psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani.  

Pečjak, S. in Košir, K. (2002). Poglavja iz pedagoške psihologije: izbrana poglavja. 

Ljubljana: Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 

Pečjak, S., Bucik, N., Gradišar, A. in Peklaj, C. (2006). Bralna motivacija v šoli: merjenje in 

razvijanje. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

Pečjak, S. in Gradišar, A. (2012). Bralne učne strategije. Ljubljana: Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo. 

Premrl, D. in Pižorn, K. (2010). Vloga učitelja pri učni uspešnosti učenca: primer francoščine 

kot tretjega tujega jezika.V M. Lah (ur.) Vestnik za tuje jezike, (str. 159–173). Ljubljana: 

Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani.  

Puklek Levpušček, M. in Zupančič, M. (2009). Osebnostni, motivacijski in socialni dejavniki 

učne uspešnosti. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 

Program osnovna šola. Angleščina. Učni načrt. (2011). Ljubljana: Ministrstvo RS za 

šolstvoin šport, Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN

/UN_anglescina.pdf 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_anglescina.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_anglescina.pdf


- 70 - 

 

Razdešek Pučko, C. (1999). Spomin in struktura spomina. V L. Čok (ur.), Učenje in 

poučevanje tujega jezika: smernice za učitelje v drugem triletju osnovne šole (str. 21–

23). Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije.  

Razdevšek Pučko, C. (2004). Formativno preverjanje znanja in vloga povratne informacije. 

Sodobna pedagogika, 55(1), 126–139.  

Retelsdorf, J., Koller, O. in Moller, J. (2011). On the effects of motivation on reading 

performance growth in secondary school. Learning and instruction, 21(4), 550–559. 

Sentočnik, S. (2000). Avtentične oblike preverjanja in ocenjevanja za kakovostnejše učenje in 

poučevanje. Vzgoja in izobraževanje, 31(2/3), 82–86. 

Skalar, M. (1990). Pojmovanje samega sebe in samovrednotenje. Ljubljana: Pedagoška 

akademija.   

Skela, J. in Dagarin Fojkar, M. (2009). Presek teorij učenja in poučevanja drugega/tujega 

jezika v otroštvu. V K. Pižorn (ur.), Učenje in poučevanje dodatnih jezikov v otroštvu 

(str. 26–62). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Sorić, I. in Vulić Prtorić, A. (2006). Percepcija roditeljskoga ponašanja, školska 

samoefikasnost i kauzalne atribuvije u kontekstu samoregulacije učenja. Društvena 

iztraživanja, 15(4–5), 773–797. 

Tabatabaei, O. in Banitalebi, A. (2011). Feedback strategies in foreign language reading 

classes. Asian Culture and History, 3(2), 59–70. 

Tacol, A. (2011). 10 korakov do boljše samopodobe: priročnik za učitelje za preventivno delo 

z razredom. Celje: Zavod za zdravstveno varstvo.  

Tomić, A. (1997). Izbrana poglavja iz didaktike. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 

Wooley, G. in Hay, I. (2007). Reading intervention: The benefits of using trained tutors. 

Australian journal of reading and literacy, 30(1), 9–20.  

Zupanc, D. (2011). Pomembnost podatkov in povratnih informacij pri ugotavljanju in 

zagotavljanju kakovosti. V Ž. Kos Kecojević, in S. Gaber (ur.), Kakovost v šolstvu v 

Sloveniji (str. 228–256). Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

  



- 71 - 

 

PRILOGE 

Priloga 1: Vprašalnik bralne samopodobe v tujem jeziku 

Dragi učenec! 

Prosim, da si vzameš nekaj minut svojega časa in izpolniš vprašalnik, ki se navezuje na tvoje 

branje v angleščini. Vprašalnik je anonimen, zato nihče na šoli ne bo imel vpogleda v tvoje 

odgovore. Prosim, da odgovarjaš iskreno, tako kot misliš in čutiš in ne tako, kot bi morda 

drugi pričakovali od tebe.  

 

Podrobno preberi vsako trditev posebej in nato na 5-stopenjski lestvici označi, v kolikšni 

meri se strinjaš ali ne strinjaš s trditvijo. Posamezne ocene pomenijo: 

 

5 = se popolnoma strinjam 

4 = se strinjam 

3 = ne vem 

2 = se ne strinjam 

1 = se sploh ne strinjam 

 TRDITEV SE 

POPOLNOMA 

STRINJAM 

SE 

STRINJAM 

 

NE VEM 

SE NE 

STRINJAM 

SE SPLOH 

NE 

STRINJAM 

1 Menim, da dobro berem v angleščini. 5 4 3 2 1 

2 Moja učiteljica angleščine me rada posluša, 

ko berem v angleščini. 
5 4 3 2 1 

3 Moja učiteljica angleščine meni, da je moje 

branje v angleščini dobro. 
5 4 3 2 1 

4 V angleščini berem hitreje kot moji sošolci. 5 4 3 2 1 

5 V angleščini rad berem na glas.  5 4 3 2 1 

6 Pri branju v angleščini lahko ugotovim 

pomen več neznanih besed kot moji sošolci. 
5 4 3 2 1 

7 Moji sošolci me radi poslušajo, ko berem v 

angleščini.  
5 4 3 2 1 

8 Ko berem v angleščini, se dobro počutim. 5 4 3 2 1 

9 Moji sošolci menijo, da dobro berem v 

angleščini. 
5 4 3 2 1 
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10 Pri branju v angleščini se mi ni potrebno več 

toliko truditi, kot sem se moral prej. 
5 4 3 2 1 

 TRDITEV SE 

POPOLNOMA 

STRINJAM 

SE 

STRINJAM 

 

NE VEM 

SE NE 

STRINJAM 

SE SPLOH 

NE 

STRINJAM 

11 Menim, da pri branju v angleščini poznam 

več besed kot moji sošolci.  
5 4 3 2 1 

12 Moji družinski člani menijo, da sem dober 

bralec v angleščini. 
5 4 3 2 1 

13 Pri branju v angleščini postajam vse boljši. 5 4 3 2 1 

14 Ko berem v angleščini, razumem prebrano 

bolje kot moji sošolci. 
5 4 3 2 1 

15 Ko sedaj berem v angleščini, potrebujem 

manj pomoči, kot sem jo prej. 
5 4 3 2 1 

16 Branje v angleščini me osrečuje. 5 4 3 2 1 

17 Moja učiteljica meni, da sem dober bralec v 

angleščini. 
5 4 3 2 1 

18 Branje v angleščini je zame enostavnejše, 

kot je bilo prej. 
5 4 3 2 1 

19 V angleščini berem hitreje, kot sem prej. 5 4 3 2 1 

20 V angleščini berem bolje kot moji sošolci. 5 4 3 2 1 

21 Kadar berem v angleščini, se počutim 

pomirjeno.  
5 4 3 2 1 

22 V angleščini berem več kot moji sošolci.  5 4 3 2 1 

23 Med branjem v angleščini sedaj bolje 

razumem prebrano, kot sem to razumel prej.  
5 4 3 2 1 

24 Pri branju v angleščini sedaj lahko ugotovim 

pomen več besed, kot sem jih prej. 
5 4 3 2 1 

25 Zadovoljen sem, ko berem v angleščini. 5 4 3 2 1 

26 Branje v angleščini me sprošča. 5 4 3 2 1 

27 V angleščini sedaj berem bolje, kot sem 

prej.  
5 4 3 2 1 



- 73 - 

 

 
Prirejeno po: Henk, W.A., & Melnick, S.A. (1995). The Reader Self-Perception Scale (RSPS): A new tool for 

measuring how children feel about themselves as readers. The Reading Teacher, 48, 470-482. 

  

28 Pri branju v angleščini sedaj poznam več 

besed, kot sem jih prej. 
5 4 3 2 1 

 TRDITEV SE 

POPOLNOMA 

STRINJAM 

SE 

STRINJAM 

 

NE VEM 

SE NE 

STRINJAM 

SE SPLOH 

NE 

STRINJAM 

29 Po branju v angleščini se počutim dobro. 5 4 3 2 1 

30 Moji sošolci menijo, da sem dober bralec v 

angleščini.  
5 4 3 2 1 

31 Moji družinski člani menijo, da dobro berem 

v angleščini.  
5 4 3 2 1 

32 Rad berem v angleščini.  5 4 3 2 1 

33 Moji družinski člani me radi poslušajo, ko 

berem v angleščini.   
5 4 3 2 1 
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Priloga 2: Opazovalni list 
 

Datum opazovanja: 9. 6. 2017  Razred:______________________ 

Opazovalka: Alja Premože   Št. vseh učencev:___(M:___Ž:___) 

Osnovna šola:     Ura opazovanja:_______________ 

Učitelj/-ica: ______________________  Obravnavano besedilo: _____________ 
  

 Uporabljene bralne 

strategije 

Razno 

Uvod   

Osrednji del   

Zaključek   

  

Tabela 1: Pogostost povratnih informacij v uvodnem delu učne ure 

Strategije pozitivne 

povratne informacije 

Pogostost Opombe 

Potrditev  
  

Odobritev 
  

Ponovitev  
  

Parafraziranje  
  

Strategije korektivne 

povratne informacije 

Pogostost Opombe 

Neposreden popravek  

 

  

Preoblikovanje  

 

  

Zahteva za obrazložitev  

 

  

Ponovitev   

 

  

Metajezikovna povratna 

informacija  

  

Samopopravek 

 

  

 
Pogostost Opombe 

Negativna povratna 
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informacija 

 

Priloga 3: Prvo besedilo bralnega razumevanja 
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- 78 - 

 

Priloga 4: Drugo besedilo bralnega razumevanja 
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Priloga 5: Ocenjevalni list bralne samopodobe učencev v angleščini (Prirejeno po: Henk 

in Melnick, 1995).  

 SPLOŠNA 

PERCEPCIJA 

NAPREDOVANJE PRIMERJAVA Z 

OPAZOVANJEM 

POVRATNE 

INFORMACIJE 

SOCIALNEGA 

OKOLJA 

FIZIOLOŠ-

KA STANJA 

Trditve 1.______ 

 

 

 

 

 

 

 

10.______ 

13.______ 

15.______ 

18.______ 

19.______ 

23.______ 

24.______ 

27.______ 

28.______ 

4._______   

6._______   

11.______   

14.______   

20.______   

22.______   

 

 

2.______   

3.______   

7.______   

9.______ 

12.______  

17.______   

30.______   

31.______ 

33.______   

5._______ 

8._______ 

16.______   

21.______   

25.______   

26.______  

29.______   

32.______  

Surovi 

rezultati 

  

_____od 45 

 

_____od 30 

 

_____od 45 

 

____od 40 

INTERPRETACIJA PODATKOV 

Visoka 44 + 26 + 38 + 37 + 

Povprečna  39 21 33 31 

Nizka 34 16 27 25 

 


