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IZVLEČEK 

 Magistrsko delo raziskuje načine, kako mladim danes približati branje, kako 

spodbujati željo po prebiranju kakovostnih knjig in poseganju po literarnih delih, kako jih 

motivirati in vzbujati zanimanje za branje ne glede na njihovo starost in spol. Poudarek je na 

načinih, metodah in oblikah spodbujanja branja pri književnem pouku in obogatitvenih 

dejavnostih književnega pouka v okviru obveznega domačega branja in prostovoljne Bralne 

značke v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole.  Pri dodatnih 

dejavnostih lahko učitelj delno prilagaja svoj književni pouk bralnim interesom učencev in 

nekatere ure organizira, tako da učence vodi skozi prebrana besedila ter jih usmerja v 

razmišljanje in ustvarjalno komuniciranje s književnimi besedili. Na ta način ustvari bralne 

okoliščine, ki pri učencih utrjujejo notranjo motivacijo za branje in vzbujajo prijetna 

doživetja.  

 Naloga je sestavljena iz dveh delov. V teoretičnem delu naloge so predstavljene 

teoretične razlage pojma branja in razvijanja bralne pismenosti, opredelitve dejavnikov, ki 

vplivajo na razvoj bralnih zmožnosti in vzbudijo željo po branju, ter zunanji in notranji 

vzgibi, ki širijo bralno kulturo in vzgajajo vseživljenjskega bralca. Velik poudarek je 

namenjen vlogi učencev pri oblikovanju ustvarjalnih, zanimivih in učinkovitih bralnih 

dogodkov v okviru bralne značke in domačega branja.  Namen empiričnega dela je pridobiti 

mnenja učiteljev in učencev o razvijanju bralnih zmožnosti v okviru bralne značke in 

domačega branja. Nato na podlagi rešenih anketnih vprašalnikov razrednih učiteljev ter z 

intervjuji pridobljenih mnenj učencev od prvega do šestega razreda petih osnovnih šol v 

občinah Šmartno in Litija, oblikovati zaključne interpretacije. 

 Raziskava je potrdila hipoteze, da motivacija za branje pri učencih z leti resnično 

strmo pada. Vzroki za to so v pomanjkanju časa za pogovor ob prebranem gradivu, v 

(ne)kreativnem ustvarjanju in (ne)spodbujanju mladega bralca, v nazadovanju družinske 

bralne vzgoje ter vedno večjem interesu otrok za druge dejavnosti, ki so bolj kot z miselno 

dejavnostjo povezane s telesno aktivnostjo, ter manj zavzete spodbude učiteljev za branje 

učencev. 
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ABSTRACT 
 

The master's thesis discusses the ways how to get reading closer to young people, ways 

of promoting the desire to read high-quality books and reaching for literature, how to motivate 

them and encourage them to read, regardless of their age and gender. The emphasis will be set 

on ways, methods and forms of stimulating reading in literature classes and additional 

literature activities in the framework of obligatory home reading and optional reading badge 

in the first- and second educational periods of the elementary school. In additional activities, a 

teacher can partially adapt his literary class to the pupils’ reading interests and organize some 

classes by leading pupils through reading texts, motivating them into thinking and 

communicating with literature in a creative way. Thus the teacher creates reading conditions 

which strengthen the inner motivation for reading and stir pleasant experience in pupils. 

The thesis consists of two parts. The theoretical part presents theoretical explanations of 

the concept of reading and developing the reading literacy, the definition of factors that 

influence the development of reading abilities and arouse the desire for reading, as well as 

external and internal reasons that expand the reading culture and shape a lifelong reader. A 

great emphasis is placed on the role of pupils in establishing creative, interesting and effective 

reading events in the context of reading badge and home reading.The empirical part is based 

on the obtained results and final interpretations, based on completed questionnaires of class 

teachers and interviews with opinions of pupils from the first to the sixth grade of five 

elementary schools in the municipalites of Šmartno and Litija. 

 The research has confirmed the hypothesis that the pupils’ motivation for reading falls 

sharply over the years. The reasons lie in the lack of time for conversation on the reading 

material, insufficient creative engagement and encouragement of a young reader, decline in 

family reading, less engaging teachers’ encouragement for reading and children’s growing 

interest for other activities, related to physical activities and less with mental activities. 
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UVOD 
 

Branje in razumevanje prebranega sta dva izmed ključnih ciljev in pridobljenih veščin, 

ki ju morajo učenci usvojiti v prvih letih osnovnošolskega izobraževanja. Zato je še toliko bolj 

pomembno, da jim branje že od malih nog približamo, ustvarjamo pozitivno bralno vzdušje in 

zgradimo trdne temelje bralnega interesa vsakega posameznika.  

 

V mladosti naših staršev in starih staršev je bilo branje prijetna zabava, saj so si z njim 

krajšali čas na paši in pogosto pozabili na svet okoli sebe. Danes pisano besedo pogosto 

zamenjujejo elektronski mediji, ki ustvarjajo pri otrocih nerealno bližino in omogočajo beg iz 

realnosti. Predvsem pa jim zapolnijo čas, ki bi ga lahko ustrezneje izkoristili: čas za branje, 

iskanje novih znanj in sočasno razvijanje bralnih zmožnosti. Mnogi avtorji (Newman, Kropp 

...) menijo, da se je potrebno prilagajati prihajajočim generacijam otrok, njihovim navadam ter 

ves čas iskati privlačnejše načine srečevanja otrok s knjigo. V središču književnega pouka bi 

morala biti književno besedilo in otrok. Kot učitelji se moramo vprašati, kako bi lahko tudi z 

obogatitvenimi dejavnostmi pri književnem pouku in v okviru branja literature pri bralni 

znački in domačem branju ponudili bralcu več možnosti dela z besedilom. Avtonomija 

učiteljevega dela z upoštevanjem didaktičnih navodil Učnega načrta (2011) omogoča 

prilagajanje dela pri pouku književnosti in spodbujanje branja leposlovja s povezovanjem 

učenčevih bralnih interesov. Učitelj lahko ure organizira tako, da učence vodi skozi prebrana 

besedila ter jih usmerja v razmišljanje in ustvarjalno komuniciranje s književnimi deli. Na ta 

način ustvari bralne okoliščine, ki utrjujejo notranjo motivacijo za branje in vzbujajo prijetna 

doživetja.  

 

Magistrsko delo bo obravnavalo razvijanje bralnih zmožnosti na razredni stopnji s 

poudarkom na bralni znački in domačem branju. Obstoječa spoznanja na področju bralne 

pismenosti na katerih slonijo nekatera teoretična izhodišča, bodo predstavljena v prvem delu 

magistrskega dela. Tu se bomo osredinili na pojme branja, razvijanja bralnih zmožnosti ter 

oblikovanja bralnega dogodka, ki bi pri učencih vzbudila željo po branju, njihovo 

razumevanje in kritično vrednotenje prebranega besedila. Veliko vlogo pri razvijanju teh 

veščin imajo želje in bralni interesi učencev, ki se odražajo tudi v okviru vsakodnevnih 

dejavnosti bralne značke in domačega branja. 

Drugi del naloge bo podrobneje prikazal Bralno značko in obvezno domače branje kot 

pomembni obliki razvijanja bralnih navad na osnovi upoštevanja bralnih interesov v prvem in 

drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. V času, ko lahko v učencu vzbudimo ali zatremo 

željo po branju dodatne literature. Predstavljeni bodo nastanek, namen in cilji gibanja Bralne 

značke, pozornost pa bo usmerjena v razvoj in pomen obveznega domačega branja.  

V tretjem, empiričnem delu bomo predstavili rezultate, pridobljene s pomočjo 

vprašalnikov učiteljem in intervjujev z učenci, in sicer bomo podali načine, metode in oblike 

dela pri spodbujanju zanimanja za branje in ustvarjanju pozitivnega odnosa do knjig v okviru 

obogatitvenih bralnih dejavnosti književnega pouka. S kvalitativno empirično raziskavo 

želimo ugotoviti, v kolikšni meri se učitelji resnično potrudijo prilagoditi sodobnejšim 
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načinom podajanja in preverjanja prebrane literature pri književnem pouku in v okviru Bralne 

značke ter približati knjigo bralnim interesom učencev. 
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I. TEORETIČNI DEL 
 

1 PISMENOST 

1.1 Definicije pismenosti 

 

Pojem pismenost, temelj vsakega opismenjevanja, izvira iz latinske besede litteratus, 

kar označuje človeka, ki se uči (Pečjak, 2012). Z razvojem različnih znanosti se je ta pojem 

razvijal in uporabljal skozi čas v različnih pomenih: kot akademska, kulturna, kritična, 

televizijska, bralna, ideološka pismenost ... (Harris in Hodge, 1995: 141). Različni avtorji so 

ga opisovali različno, saj so pri tem upoštevali posamezne zgodovinsko-geografske vidike ─ 

nekoč so se znali le podpisati, danes so svoje znanje nadgradili; starostna obdobja ─ pokažejo 

se z opismenjevanjem otroka in s povezavo z razvojem drugih znanosti ─ obvladovanje 

medijev, iskanje informacij. Pri opazovanju razvoja pismenosti so ugotavljali, koliko na 

razvoj branja in pisanja vplivajo socialni in ekonomski dejavniki (dolžina šolanja, družinski  

socialni status) (Pečjak, 2012). 

Na prelomu v 20. stoletje se tovrstno raziskovanje ni ustavilo, saj so raziskovalci 

ugotovili, da se pismenost ne sme ustaviti le ob osnovnem branju in pisanju, temveč so 

razlage pojma še razširili. Po S. Pečjak (2012) so povzeli pismenost kot konstrukt, ki zajema 

različne strukturne elemente, te pa pismenost delijo v skupine:  

─ v prvi sklop definicij sodijo tiste, ki poudarjajo spretnost branja ─ bralno pismenost. Z njo 

se ukvarja PISA (2007: 77), ki opredeljuje pismenost kot razumevanje prebranega, uporabo 

besedila in razmišljanje o pisnem besedilu, z namenom, da dosežemo postavljeni cilj, razvoj 

posameznikovega znanja in aktivno sodelovanje v družbi. 

─ V drugo skupino sodijo tiste, ki opredeljujejo spretnost branja in pisanja v prostoru in času. 

Pismena oseba je opremljena z vsem znanjem in s spretnostmi pisanja ter branja, da lahko 

aktivno sodeluje v vsakdanjem življenju na vseh področjih (političnem, prometnem, bralnem, 

filmskem …). 

─ V tretjo skupino sodijo tiste, ki poleg branja in pisanja vključujejo še računanje. To 

poudarja skupina pri UNESCU (1978). Oseba je pismena, kadar deluje v vseh življenjskih 

dejavnostih in za osebni razvoj ter razvoj družbene skupnosti uporablja svoje bralne, pisne in 

računske spretnosti. Postane funkcionalno pismena in zmožna boljšega funkcioniranja v 

okolju, v katerem živi.  

 

 Pri pregledu posameznih razlag pismenosti lahko povzamemo, da se je ves čas kazala 

velika potreba posameznika po pisanju in branju, po razmišljujočem in kritičnem reševanju 

vsakdanjih problemov. Zahteve družbe in življenja v njej so zahtevale nenehne prilagoditve 

posameznikov. Naša stremljenja so naravnana tako, da želimo v družbi čim bolje 

funkcionirati, zadostiti njenim zahtevam ter uresničevati lastna pričakovanja, osebnostno rasti 

in se razvijati. Na tej osnovi se je zgradil tudi termin »višja pismenost« (Langer, 1999).  
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S. B. Kucer (2001) v svojih raziskavah zagovarja »kritično pismenost«, kjer vključuje 

še afektivne dejavnike (motivacijo, osebnostno prepričanje, vrednotenje) v razmerju do 

socialno-kulturnega okolja, kjer posameznik živi in deluje ter ob tem rešuje učne, poklicne in 

osebne probleme. 

 

Raziskave so pokazale potrebo po kompleksnih sposobnostih, ki se pri posamezniku 

razvijajo različno, glede na želje in težnje osebnostnega razvoja, vezanega na starost, spol in 

izobrazbo. Glavni, temeljni element vseh pa je bralna pismenost. Države, ki menijo, da je 

vlaganje v pismenost ljudi temelj tudi za gospodarski in socialno-ekonomski razvoj, 

posvečajo veliko pozornosti sistematičnemu razvoju zmožnosti pismenosti in si s tem 

zagotavljajo ugodno ekonomsko stanje posameznika, izboljšujejo politično stabilnost države 

in oblikujejo pozitivno skupnost zadovoljnih posameznikov. A vseeno lahko ob prebiranju 

statistike o bralni pismenosti in ugotovitvami vseh pridobljenih rezultatov z različnimi 

empiričnimi raziskavami končamo z mislijo, da je navkljub veliki usmerjenosti v razvijanje 

pismenosti na svetu še veliko nepismenega prebivalstva, predvsem v manj razvitih državah. 

Zadnje tendence kažejo, da se funkcionalno nepismeni v vedno večji meri pojavljajo tudi v 

razvitejših državah. Zato je potrebno v prihodnosti težiti k temu, da je posameznik uspešen v 

širšem okolju, mu omogočiti, da doseže osnovne elemente pismenosti, jih med seboj 

kombinira in prilagaja svojim potrebam. Na ta način postaja bogatejši, osebnostno raste in 

pozitivno vpliva na lastno samopodobo, na uveljavitev v okolju, v katerem živi ter se 

udejstvuje v družbi, v katero vnaša pozitivne vrednote in spretnosti, ki mu izboljšujejo 

življenje. 

 

1.2    Vidiki pismenosti 

Na razvoj pismenosti vplivajo različni dejavniki in znanstvene stroke, ki obravnavajo 

pojem z različnih pogledov ─ od jezikovnih, miselnih, sociokulturnih,  ekonomskih, razvojnih 

in izobraževalnih. S. Pečjak (2012: 18) povzema odnose omenjenih avtorjev med 

posameznimi vidiki pismenosti v obliki koncentričnih krogov. Jedro kroga predstavljajo 

kognitivni vidiki pismenosti, kjer posameznik z znanjem branja in pisanja ter vključevanja 

lastnega miselnega aparata po svojih zmožnostih prebira besedilo, ga predeluje in samostojno 

tvori nova besedila. Sledi mu krog jezikovnega vidika, saj je z jezikom izražen pomen 

besedila in pisane besede, medsebojna komunikacija in vzpostavitev socialne mreže. Ta 

spoznavno-jezikovna sposobnost se intenzivneje razvija v naslednjem krogu sociokulturnega 

vidika, saj pogovor in raba jezika vplivata na okoliščine, v katerih se znajde posameznik. 

Vključuje se lahko z jezikovnim prilagajanjem, načinom razmišljanja, s svojimi prepričanji, z 

vrednotenji in aktivnostjo v socialnem okolju. Zadnji, zunanji krog obsega razvojni vidik 

pismenosti, kjer se vsako dejanje  pismenosti odraža s tem, kar posameznik zmore oziroma 

česa ne zmore v svojem življenjskem obdobju.  

 

Ker pa se razvoj človekovih sposobnosti nikoli ne konča, se je začel uporabljati pojem 

vseživljenjskega razvoja pismenosti. Osnova je bralna pismenost z nenehnim vključevanjem 

psiholoških vidikov raziskovanja:  



 
5 

 

─ s strukturnega vidika, s prikazom metakognitivnih in afektivnih sposobnosti posameznika, 

ki so temelj bralne pismenosti;  

─ z razvojnega vidika, kjer se kaže usklajenost razvoja bralnih zmožnosti z razvojnimi 

značilnostmi otroka;  

─ z izobraževalnega vidika, ki prikazuje, kako ugotavljati in razvijati bralne zmožnosti 

učencev ter  

─ z edukometrijskega vidika, ki pokaže, katere tehnike in metode ter instrumente lahko 

uporabimo, da izmerimo dejanske elemente pismenosti v posameznem življenjskem obdobju.  

 

Na ta način se da vzgojiti primerno pismenega človeka, na nek način vplivati na njegov 

nadaljnji osebnostni razvoj ter na podlagi dokazanih primanjkljajev na posameznem področju 

pomagati, da se še dodatno osebnostno razvije v branju, pisanju in reševanju različnih 

problemov (Pečjak, 2012).  

 

2       BRANJE  

2.1     Pojem branja   

Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) je pojem brati opisan sledeče:  

 

»bráti / bêrem nedov., tudi beró; brál (á é) pomeni  

1. razpoznavati znake za glasove in jih vezati v besede: zna brati in pisati; brati 

glagolico; brati na glas, črkovaje, gladko; ta pisava se težko bere / ali vaša mala že 

bere? // dojemati vsebino besedila: brati časopis, knjigo, pesmi; brati otrokom pravljice; 

2. razumevati ustaljene, dogovorjene znake: brati note, zemljevid; brati gradbeni 

načrt / naučil sem se brati sledove; 

♦ rad. brati živo v mikrofon pri neposredni oddaji; šol. učitelj bere naprej, učenci za 

njim.«  

 

Mišljenje, da je branje povsem naraven pojav, ki se ga naučimo v mladosti in ga znamo vse 

življenje, ne more temeljiti na tako enostavni definiciji. Gre za kompleksen proces usvajanja 

nove spretnosti.  

 

Pri pregledu literature na področju razvoja pismenosti lahko beremo o ovirah, na katere 

so naleteli mnogi literarni teoretiki, ki so se z branjem in bralno pismenostjo ukvarjali in 

oblikovali različne definicije samega pojma: 

─ po tradicionalnem stališču je »branje dekodiranje zapisanih črk, prevajanje le-teh v zvočne 

jezikovne znake. Gre za  mehaničen proces v naših možganih, kjer se učenje branja omejuje le 

na dril v spoznavanju črk in učenju povezave z zvokom (glasom), ki ga te ponazarjajo« 

(Kordigel po Smith, 1982). 

 

http://www.fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/3531260/brati?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=brati
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─ Psiholingvisti menijo, da je branje aktivnost, kjer odkrivamo pomen zapisanega jezika in ne 

znakov. Je razumsko aktivno početje z določenim namenom, odvisno od bralčevega 

predznanja in njegovih pričakovanj (Kordigel po Ibid, prid. 2017). 

 

─ P. Russel (1987) podaja definicijo branja kot širši pojem, saj ga ne obravnava le kot razlago 

znakov na papirju, temveč poudari pomen poznavanja besed, ki so iz teh znakov sestavljene, 

poleg tega pa tudi sposobnost, da se poučimo o pomenu  in smislu tega, kar vidimo in 

preberemo.    

 

─ T. Buzan (2006) branje razume kot proces, ki je sestavljen iz sedmih stopenj, kjer 

asimilaciji vizualnih podatkov z očmi sledi prepoznavanje črk in besed. Črke, ki jih 

preberemo, moramo razumeti in jih povezati z besedami, ki jih preberemo, nato pa še s 

pomenom celega odlomka. Dojemanju in povezovanju informacij s celotnim znanjem sledi 

učinkovito in uspešno shranjevanje informacij. Vse te informacije si lahko kadarkoli 

prikličemo iz dolgoročnega spomina in jih učinkovito uporabljamo v vsakodnevnih situacijah.  

 

Poleg vsega zgoraj omenjenega pa je branje tudi eden izmed smotrov pouka 

književnosti. Kljub različnim definicijam ostaja branje veščina, ki jo potrebujemo in 

uporabljamo vse življenje v vseh situacijah, s katerimi se vsakodnevno srečujemo. Čeprav je 

to v osnovi le proces dekodiranja znakov za glasove, povezovanja le-teh v besede, 

razumevanja težjih in manj razumljivih besed ter je na začetku le pasivno dejanje, se sčasoma 

in z vajo bralec zave velikega pomena tekočega, natančnega branja, ki mu olajša življenje. Z 

njim pridobiva nova znanja, se uči in osebnostno raste.  

 

2.2   Pomen branja 

Neznani avtor (povzeto, 2017) je napisal: »Branje knjig je kot potovanje, kjer 

spoznavamo kulture in življenje, ki ga ne bomo nikoli živeli.«, kar pomeni, da se branju ne 

moremo in ne smemo izogniti, temveč ga moramo kot pomembno spretnost usvojiti in jo 

obvladati kar se da dobro. Učenje branja ni lahka naloga in poteka ves čas, z veliko vaje, 

potrpežljivosti in ob pomoči drugih. P. Kropp (2000: 2) je navedel misel priznanega 

ameriškega pisatelja J. Steinbecka, ki je učenje branja opredelil »kot največji samostojni 

napor, ki ga prestane človeški razum in to že v samem  otroštvu«. Otrok tega ne zmore sam, 

zato za svojo bralno samostojnost potrebuje ob sebi starše, učitelje, da ga usmerjajo, mu 

glasno berejo in se ob tem z njim pogovarjajo.  

Že malčki preučujejo slikanice in počasi napredujejo k vedno zahtevnejšim besedilom. 

S tem se počasi opismenjujejo in razvijajo svoje bralne zmožnosti. Zanje je branje knjig kot 

potovanje, kjer se lahko vživljajo v svet drugih bitij in živijo življenje, kot si ga narišejo preko 

svoje domišljije. Poleg tega jim daje nova znanja, jim bogati besedni zaklad, jih pomirja, 

sprošča ali navdihuje. V knjigah otroci najdejo nov svet. Želijo se naučiti brati, saj s tem 

osmišljajo svet, v katerem živijo, branje jim postane zabava in pomembna socialna spretnost, 

postane jim čudovit način preživljanja časa s starši. Jezikoslovci v različnih virih vedno bolj 
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poudarjajo tudi pomen čustvenega razpoloženja, saj se otroci ob branju staršev počutijo 

prijetno, varno in si takih trenutkov želijo vedno znova. Zato je v času plasiranja 

računalništva, elektronskih medijev na trg in v posamezni dom še toliko bolj potrebno 

ustvarjati nenehno zanimanje za branje, vzpostavljati primerno bralno vzdušje in oblikovati 

funkcionalno pismenega bralca. Starši, ki sami branje doživljajo kot zadovoljstvo in užitek, ta 

odnos do knjige prenašajo na otroke in vzgajajo pozitivne vrednote do branja. To prijetno 

vzdušje otroci najprej razvijajo skupaj s starši, nato začnejo razvijati samostojno bralno pot 

proti osebnostnem cilju, da dosežejo trajnostni razvoj in si postavijo čim višje bralne 

življenjske sloge. P. Kropp (2000) meni, da otrok ne bo postal bralec za vse življenje čez noč. 

To bo postal z vztrajnostjo staršev, z ljubečim sodelovanjem in predanostjo procesu branja od 

zgodnega otroštva do najstniških let. Tega se moramo kot starši zavedati in z branjem 

raznolike otroške literature vzgajati mladega bralca. 

 

2.3     Bralni modeli 

Bralni modeli skušajo pojasniti procese, ki se odvijajo v naših možganih med branjem. 

Ker pa so slušne, govorne in vidne zaznave od posameznika do posameznika različno razvite, 

vsi otroci ne morejo usvajati bralnih veščin enako hitro. Po navedbah S. Pečjak (1999) lahko 

vse spoznavne modele razvrstimo v večje skupine:  

 Model »od spodaj navzgor« 

Vsak bralec mora najprej dešifrirati črkovne in glasovne elemente ter besede, nato se začne 

ukvarjati s pomenom in z razumevanjem prebranega. Z obvladovanjem procesov na najnižji 

ravni napreduje branje besedil na višjih ravneh. Proces branja tako vključuje več elementov:  

─  pozornost (več pozornosti je namenjeno dekodiranju in manj oblikovanju prebranega); 

─ vizualni spomin (besedno prepoznavanje ob ustrezni vizualni enoti); 

─ glasovni, fonološki spomin in  

─ semantični spomin (da razumemo prebrano besedilo). 

Procesiranje prebranega je tako pogojeno z natančnostjo, kjer je pomemben nivo pozornosti in 

avtomatizacije branja (Jelenc, 1995).  

 Model »od zgoraj navzdol«  

To je model, ki pri bralcu vključuje miselno kontrolo in iskanje pomena prebranega že na 

nižjem nivoju. Bralec s pomočjo svojega predznanja, izkušenj ter razvitim kognitivnim stilom 

in bralnih strategij, prepoznava besede in njihov pomen, saj branje dojema z razumevanjem 

večjih enot. Morebitne neznane besede razreši s pomenskimi ključi (Reid, 2004). 

 Interaktivni kompenzatorni model 

Ta model združuje oba zgoraj navedena modela in pripisuje besedilu ter pomenu enako težo. 

K. Stanovich (1988) meni, da pri tem modelu bralci uporabljajo informacije na grafičnem in 

vizualnem nivoju. Kadar naletijo na določen primanjkljaj v razumevanju, to kompenzirajo z 

močnimi področji in oviro premagajo z ustrezno strategijo. 



 
8 

 

Za interaktivni model je značilno, da je tu branje zaznavni in kognitivni proces, ki daje tudi 

pri pouku veliko poudarka na učenju različnih strategij. Te posamezniku pomagajo pri samem 

branju in razumevanju prebranega. 

 Povezovalni model ali t. i. »dvopasovni model« 

To je bil dolgo časa prevladujoč model na področju razvoja branja. Bralec je pri branju 

uporabljal dve strategiji: direktno vizualno strategijo pri branju znanih besed in indirektno pri 

branju neznanih besed (Reid, 2004). Ob predstavljeni besedi so se aktivirali črkovni detektorji 

in šele ob ustreznem prepoznavanju besedno razumevanje. Model zagovarja dejstvo, da otroci 

lažje berejo besede z znanim pomenom kot pa nesmiselne besede, pri katerih se vključujejo 

kognitivni dejavniki (Jelenc, 1995). 

 Uravnoteženi model branja 

Zagovornika tega modela Robertson in Bakker (po Reid, 2004), menita, da morajo začetni 

bralci najprej razumeti vidno predstavo besedila, jo avtomatizirati na nezavedni ravni, nato pa 

doseči določeno stopnjo tekočega branja z vsemi sintaktičnimi pravili, naraščanjem števila 

besed, tako znanih kot neznanih.   

Kasneje so tudi drugi zagovorniki tega modela (po Jelenc, 1995) s številnimi raziskavami 

ugotovili in potrdili, da mladi bralci na podlagi predstavitve črk, besed in številk in 

avtomatizacije branja z leti uravnoteženo uporabljajo obe možganski hemisferi. Ugotovili so, 

da imajo bralci začetniki prednostno razvito levo polje za posamezne črke, besede pa se jim 

projicirajo v desni hemisferi, bolj izurjeni bralci pa bolj razvito desno vidno polje in 

projekcijo besed v levi hemisferi. Glede na intenzivnost branja in bralno kontrolo se z leti 

oblikuje levo usmerjena možganska dominanca. 

 

3       DEJAVNIKI BRANJA 

Branje kot ena izmed visoko organiziranih spretnosti in sposobnosti vključuje številne 

dejavnike, ki so vpeti v bralne modele. Vsak izmed bralnih modelov vključuje določena 

spoznanja in splošna načela, ki jih posamezni bralci uporabljajo pri svojih bralnih navadah. 

Največ jih temelji na kognitivnem spoznavnem nivoju z vidika procesiranja informacij iz 

kratkoročnega spomina v pretvarjanje v dolgoročnega (Pezdirc Bartol, 2002).  

 

3.1    Kognitivni dejavniki branja 

Na branje vplivajo različni kognitivni procesi, kot so naravna inteligenca bralca, 

notranja motivacija za branje, splošno vedenje o svetu in jezikovne sposobnosti bralcev, saj 

mnogi bralni procesi potekajo prav s pomočjo jezika. To se kaže predvsem takrat ko bralec 

veliko bere, ob tem razvija različne bralne strategije, usvaja vedno več besednega zaklada in 

tako vpliva na razumevanje predhodno prebranih knjig. Med vsebinami se oblikujejo nove 

literarne povezave. Dobri bralci imajo več strokovnega znanja, bolj razvite mentalne 

strukture, njihova uporaba informacij poteka drugače kot pri nebralcih. Bralci imajo 
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poglobljeno branje, zmožni so kritične ocene in sposobni ločevati kakovostno literaturo od 

trivialne, medtem ko slabši bralci teh sposobnosti nimajo. Velik pomen pri tem ima bralčevo 

razpoloženje, ki vpliva na to, kako bo branje literature vplivalo na čustva bralca (Pezdirc 

Bartol, 2002). 

 

3.2     Čustveno-motivacijski dejavniki 

Kognitivni procesi so temeljni za preučevanje razumevanja besedil in se jim posveča 

veliko pozornosti. Pri branju pa ne smemo zanemarjati tudi afektivnih dejavnikov, kot so 

bralna motivacija, bralni interes in odnos do samega branja. Čustva, povezana z branjem, so 

lahko pozitivna (veselje, navdušenje) ali negativna (strah, jeza, odpor). Če so izkušnje bralca 

pri branju pozitivne le-te povzročijo, da se ta dejavnost še ponovi in bralci še raje posegajo po 

literaturi ter krepijo svoj bralni interes. Ob prijetni izkušnji bralec pri branju doživlja 

zadovoljstvo, občutek lahkotnosti in varnosti, občutek napredovanja in potrditve v socialnem 

okolju (Gradišar, 2000: 102). S. Pečjak (2012, po Van Dijk 1972) poudarja, da je bralni 

interes močno povezan tudi s sposobnostjo povzemanja informacij med branjem, saj je to 

pomembna strategija, ki vključuje izpuščanje nepomembnih podatkov, selekcijo nebistvenih 

informacij, posploševanje in integracijo prebranega v bistveno sporočilo. Bralec tako rad 

posega po različnih žanrih, med branjem uporablja različne strategije in na ta način bogati 

svoje besedišče in krepi željo po prebiranju novih knjig. Kadar pa bralci ne doživijo prijetnih 

in navdušujočih izkušenj s knjigami, njihova motivacija za branje upade, s tem pa upade želja 

do poseganja po knjigah. 

 

Odnos do branja 

Pomembno vlogo ima odnos do branja v otrokovem okolju. S. Pečjak (2010) trdi, da gre 

za relativno trajno naravnanost posameznika do bralnega gradiva in bralnih situacij, kar bralca 

spodbuja k poseganju po literaturi ali pa ga pri tem zavira. Veliko vlogo pri tem imajo starši 

in družinska bralna vzgoja. Pomembna je tudi vloga učitelja oziroma njegova sposobnost, da 

učence motivira, jih spodbuja k branju in se z njimi pogovarja. A. Gradišar (2000) meni, da 

učitelji premalo vložijo v razvijanje notranje motivacije za branje učencev, saj učenci z leti 

manj berejo. Poudarja, da bralni pouk ne upošteva dovolj interesov mladih, da je premalo 

povezano z njihovimi življenjskimi problemi in doživljanjem sveta. Zato je pomembno, da se 

pri bralcu poglablja branje kot osebno vrednoto, literatura pa mora biti približana njemu, biti 

zanj privlačna in življenjska, prikazana tako, da jo bralec sprejme.  

 

Bralna motivacija 

Bralna motivacija nastane kot posledica radovednosti, želje po dolgotrajnejšem cilju in 

doseganju bralnih uspehov. Bralna kompetentnost ter interes za branje se odražata v 
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dejanskem bralnem vedenju posameznega bralca in vplivata na bralno pomembnost, čas 

branja in iniciativno odločanje za branje. S. Pečjak in N. Bucik (2004) poudarjata, da bralci z 

višjo bralno kompetenco berejo pogosteje, dlje in se za branje samoiniciativno odločajo. Po 

mnenju S. Pečjak (2012) na bralno motivacijo vplivajo tako notranje kot tudi zunanje prvine, 

ki so medsebojno prepletene in povezane. Notranje prvine so:  

─ kompetentnost bralca (prepričanje, da lahko izpelje bralne naloge do cilja; zaupa, da je 

sposoben prebrati in razumeti besedilo), 

─ interes (psihološko stanje s povečano miselno aktivnostjo, z vztrajanjem in s čustveno 

vključenostjo bralca v branje), 

─ zatopljenost učenca v branje (osredotočenost s povečano miselno aktivnostjo) ter 

─ lastno prepričanje, da je branje resnično pomembno.  

 

Zunanje prvine motivacije so: 

─ želja po priznanju in dosežku (pohvala staršev, dobra ocena učitelja), 

─ tekmovanje z drugimi (bere zato, da je boljši od vrstnikov) ter 

─ socialna motivacija (učenec bere zato, da lahko sodeluje v različnih aktivnostih z vrstniki). 

 

Težnja vsakega bralca, starša in učitelja bi morala biti, da se spodbuja branje, se mu daje 

smisel in vztraja pri tem, da se ohranjajo in privzgajajo notranji motivacijski dejavniki. Ti so 

dolgoročnejši, spodbujajo branje, dajejo večjo težo vseživljenjskem branju in učenju ter 

kažejo večji bralni učinek.  

 

Vendar pa se v današnjem času kaže vedno večji upad zanimanja za literaturo. T. 

Jelenko (2000) omenja dva poglavitna razloga za zmanjšanje branja pri otrocih: pomanjkanje 

pozitivnih zgledov za branje v družinskem okolju ter pomanjkanje svobodne izbire bralnega 

gradiva. Številni jezikoslovci menijo, da je potrebno razvijati bralno motivacijo, saj je le-ta 

tesno povezana z bralno in učno uspešnostjo, saj se šele učencu, ki postane zavzet bralec, 

odprejo možnosti za učenje in branje mu postane najpomembnejše sredstvo učenja (Pečjak, 

2012).  

 

L. Gambrell s sodelavci (1996) dokazuje, da na bralno motivacijo lahko vplivajo 

─ učitelj kot bralni model (učencem bere na glas, jim pripoveduje o stvareh, se z učenci 

pogovarja), 

─ količina branja (kvantiteta bralnega gradiva),  

─ raznolikost in količina bralnega gradiva (ki je učencem na razpolago), 

─ možnost svobodne izbire gradiva (učenci izbirajo glede na lastni interes), 

─ možnost pogovora in druženja v razredu ter druge bralne spodbude (pohvale, priznanja …). 

Ti sodijo predvsem med notranje motivacijske dejavnike.  

 

J. C. Turner in S. G. Paris (1995) sta z raziskavo ugotovila, da bralno motivacijo 

podpira »6C« dejavnosti: 

─ izbira (choice) ─ tisti učenci, ki lahko sami izbirajo bralno gradivo, so za branje bolj 

motivirani, 
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─ izziv (challenge) ─ naloga mora biti vzpodbudna, ne sme biti prelahka in ne pretežka, 

─ kontrola (control) ─ učitelj mora učence med bralno nalogo spremljati, 

─ sodelovanje (collaboration) ─ vrstniki si morajo med seboj izmenjavati ideje in se 

dopolnjevati pri reševanju bralnih nalog, 

─ konstruktivno razumevanje (constructive comprehension) ─ ciljna usmerjenost naloge in 

njena smiselnost, ki jo morata poznati učitelj in učenec ter 

─ posledice (consequences) ─ pohvala učitelja doda nalogi še večjo vrednost in motivacijsko 

noto.  

Avtorja menita, da ti učinki dolgoročno vplivajo na kontrolo nad bralnim dosežkom in nad 

bralnim procesom ter vzgajanjem aktivnega bralca. 

 

Na podlagi teh spoznanj je G. C. Mathewson (1985) oblikoval čustveno-motivacijski 

model, kjer je razložil, da na samo učinkovitost branja vplivajo notranji in zunanji motivatorji. 

Veliko vlogo imajo stališča posameznika, ki se oblikujejo na osnovi vsebine (umetnostna ali 

neumetnostna besedila) in oblike bralnega gradiva (slikovno gradivo ali gradivo brez slik) ter 

prepričujejo bralca, da z branjem nadaljuje ali preneha. Avtor je v model vključil še dimenzije 

pozornosti, razumevanja in sprejemanja. Pozornost z zunanjim videzom gradiva in vsebino 

lahko bralca pritegne k prebiranju, listanju gradiva, ni pa nujno, da vpliva na samo 

razumevanje gradiva. Nanj vplivata motivacija in stališče do branja. Če je stališče do gradiva 

pozitivno, se bo bralec z večjo motivacijo potrudil tudi za boljše razumevanje ali obratno. Na 

sprejemanje gradiva pa vplivajo interakcije prejšnjih vrednot in na ta način spreminjajo 

trenutna stališča in odnos do nadaljnjega branja. Branje zahteva trud in napor, ki ju otroci 

lahko izberejo ali odklonijo. Branje in bralni interes lahko pri mladih bralcih povečamo, tako 

da v njih vzbudimo željo po radovednosti, z različnimi vsebinami in oblikami gradiva 

oblikujemo pozitivna stališča do branja ter na ta način vplivamo na bralne dosežke bralcev in 

vzgajamo vseživljenjskega bralca.   

 

Pri pouku moramo pri oblikovanju primerne književne ure za bralni interes in 

motivacijo upoštevati različne motivacijske dejavnike, ki učenca spodbudijo k branju, dajejo 

branju smisel in mu pomagajo, da vztraja ob besedilu do cilja. V učencu je potrebno vzbuditi 

bralno izkušnjo, ki jo želi še ponoviti in ponovno doživeti. Pri tem imajo ključno vlogo 

motivacija, ki jo aktiviramo v učencih in motivatorji ─ starši, učitelji in drugi dejavniki v 

učenčevem okolju (pestrost in založenost knjižnic z raznovrstnim gradivom ter bralne navade 

vrstnikov). Učitelj mora upoštevati aktivno izražanje učencev, spodbujati njihova mnenja, jih 

usmerjati in voditi v želeno smer. Učenci si želijo sprejetosti, občasne možnosti izbire in 

vključenosti v sistem, v katerem niso le pasivni gledalci, ampak vključeni igralci. Proces 

branja ni omejen le na čas opismenjevanja in pridobivanja osnovnih veščin, potrebnih za 

tekočnost branja, temveč je to dejavnost, ki nam služi v vsakodnevnih situacijah ob 

upoštevanju spreminjanja bralnih zahtev. Razredno klimo je potrebno usmerjati v pozitivno 

bralno motivirano vzdušje, kjer bodo učenci radi poprijemali za raznovrstno gradivo in 

uspešne izkušnje razvijali v obdobjih pubertete in osebne ranljivosti.  

Negativna mnenja pedagogov, da mladih branje leposlovnih knjig ne zanima ter slabši 

rezultati funkcionalne in bralne pismenosti so strokovnjake na področju šolstva in znanosti 
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spodbudili, da se je v zadnjih letih veliko denarja namenilo izobraževanju učiteljev in 

oblikovanju različnih načinov za spodbujanje bralne radovednosti pri učencih.  

 

L. Gambrell s sodelavci (1996) je na podlagi raziskav ugotovila, da na bralno 

motivacijo močno vplivajo različni razredni dejavniki. Le-te so mnoge učiteljice prevzele v 

svojem poučevanju in spodbujanju branja. Zato se kažejo že pozitivni učinki na zanimanje 

branja pri mladih. Dejavniki so: 

 Učitelj kot bralni model: učenci v njem vidijo navdušenca za zgodbe, literaturo; zelo 

rad bere tudi sam in predstavlja dober zgled; z učenci se veliko pogovarja, jim bogati in buri 

domišljijo; s tem nehote širi besedni zaklad in s prebranim odlomkom vzbudi željo po branju 

celotne knjige. 

 

  Razredna knjižnica: kjer mladi lahko nemoteno listajo po knjigah, se o vsebini 

pogovarjajo med seboj; vendar pa sprotno neažuriranje literarnih zvrsti knjig in njihova 

enoličnost bralni interes zopet zmanjšata. 

 

 Socialni stiki: so pomembni pri izbiri gradiva, saj hvaljenje vsebine enega bralca 

spodbudi pri drugih zanimanje za branje pri drugem.  

 

 Bralne spodbude in izkušnje s knjigami pri mnogih mladih bralcih vzbudijo 

vedoželjnost, saj pogovori s starši, gledanje filmov in seznanitev, da je ob tej izkušnji bila 

napisana tudi knjiga. V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju se večkrat pojavi interes, da 

mladi posežejo po knjigi in preverijo, kakšne vzporednice lahko povežejo med izkušnjo starša 

o knjigi ali ogledu filma ter lastno izkušnjo ob prebrani knjigi. Pri tem pa ne smejo igrati 

velike vloge bralne spodbude, saj le-te lahko na bralno motivacijo otrok vplivajo zelo 

različno. Obdarovanje s knjigami lahko pozitivno vpliva tam, kjer so bralne spodbude majhne 

in gre za socialno šibkejše okolje, drugod pa je to kratkotrajno motivacijsko naravnano in ne 

prinese dolgoročnih sprememb na bolje. Poudarek mora biti na spodbudah, ki aktivirajo 

notranjo-motivacijske dejavnike in vzbudijo bralni interes ter razvijajo bralne navade in 

bralne zmožnosti (Pečjak, 2010).  

 

Otroci potrebujejo informacije in besedila pridobljena preko spleta in s tiskano knjigo. 

Tako se postopoma oblikujejo v vsestranskega bralca. V svet vstopajo funkcionalno pismeni, 

z izoblikovanim lastnim mnenjem, opremljeni z računalniškimi znanji in utrjenim branjem. 

To pa lahko uresničimo le ob oblikovanju notranjih motivacijskih dejavnikov, ki bodo v 

bralcu vzbudili prijetno izkušnjo in ga vodili h knjigi in k različnim bralnim dogodkom.  
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Avtorici S. Pečjak in A. Gradišar (2002: 67) sta povzeli glavne značilnosti notranje in zunanje 

motiviranega bralca: 

 

Tabela 1: Glavne značilnosti bralca 

NOTRANJA MOTIVACIJA ZUNANJA MOTIVACIJA 

Bralec: Bralec: 

»Se zgubi v branju«, je zatopljen v branje, Se izogiba branju in bere, kar mora, 

uporablja bolj kompleksne strategije 

razumevanja in bralne učne strategije, 

se izogiba uporabi strategij, jih ne pozna, 

je radoveden in ima raznolike interese, je ustrežljiv in prilagodljiv, 

si sam postavlja bralne cilje, bralne cilje mu postavijo drugi, 

usmerja trud in premaguje ovire glede na 

postavljene cilje, 

išče najkrajšo pot do cilja, 

rad deli bralne izkušnje s sošolci, pokaže kaj zna 

in je ob tem zelo samozavesten, 

o prebranem se ne pogovarja rad; je negotov in 

prestrašen, 

največja nagrada zanj je novo znanje in bralni 

užitek, 

nagrada je ocena, priznanje v socialnem okolju, 

ceni svoje branje, o svojem branju nima dobrega mnenja, 

ima pozitivna stališča do branja, ima manj pozitivna stališča do branja, 

branje je zanj vir zadovoljstva, potešitev 

radovednosti in nagrada za trud. 

branje je zanj sredstvo za dosego drugih ciljev, 

nagrada je ocena ali priznanje v drugem okolju. 

    Vir: Pečjak, Gradišar, 2002: 67. 

 

Na podlagi tega je potrebno v vsakem bralcu nenehno razvijati naklonjenost do branja, spodbujati 

notranje motivacijske dejavnike, da branje postane zabavno početje. Glavni cilj pri oblikovanju in 

vzgajanju novega mladega bralca mora biti ta, da branje postane osebno zadovoljstvo in užitek ter 

ponuja nova znanja. 
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4       BRALNA PISMENOST 

O bralno pismenem bralcu govorimo, ko le-ta doseže najvišjo stopnjo v razvoju bralnih 

sposobnosti in je sposoben hitrega branja z razumevanjem ter fleksibilnega pristopa k vsakršnemu 

bralnemu gradivu. Če pa želimo pri književnem pouku vzgojiti pismene bralce, moramo pouk po 

mnenju nekaterih pedagoških teoretikov (Goodman, 1989; Smith, 1989 idr.) zasnovati celostno in 

pri tem upoštevati nekatera načela: 

─ pri pouku moramo obravnavati dogodke in aktivnosti iz resničnega življenja ter vključevati 

vsebine, ki so otrokom blizu; 

─ pri pouku moramo vključevati vse komunikacijske dejavnosti: govorjenje, poslušanje in pisanje; 

─ pri pouku moramo spodbujati učence k branju vseh vrst besedil: umetnostnih in neumetnostnih. 

 

Na podlagi upoštevanja vseh treh načel lahko oblikujemo pouk, ki bo deloval celostno in 

vzgajal pismenega bralca ter izpolnil cilje bralnega pouka. Učenec bo oblikoval pozitivno stališče 

do branja, avtomatiziral branje in aktiviral tudi metakognitivne procese, ki mu bodo pomagali 

razumeti prebrano gradivo. Ob tem bo razvijal različne strategije, da bo besedilo lažje organiziral, 

ga razumel in si pomembne informacije tudi zapomnil. Te so: 

─ predbralne strategije, ki omogočajo določitev namena branja, oblikovanja napovedi o besedilu ter 

spodbujajo razmišljanje o vsebini in vrsti besedila; 

─ strategije med branjem, s katerimi preverjamo točnost napovedi pred branjem (monitoring) ali 

novo interpretacijo in preoblikovanje smiselnih napovedi (fix-it); 

─ strategije po branju, ki jih uporabimo za organizacijo, prestrukturiranje in ocene sporočila v 

besedilu ter 

─ študijske strategije, z določevanjem mesta sporočila v besedilu in njegove organizacije za lažjo 

zapolnitev (Pečjak, 2010). 

 

Pri uporabi metakognitivnih strategij bralec izvede fleksibilen načrt, ki mu omogoči učinkovito 

učenje in obvladovanje bralnih strategij, ki jih pri branju znanih besedil izvede avtomatično. Ob 

manj znanih ali neznanih besedah, si pomaga z usvojenim predznanjem. Na ta način reši problem 

nerazumevanja besedila. 

 

Za popolno izvajanje celostnega bralnega pouka in vzgajanje bralno pismenega bralca tako na 

kognitivnem kot tudi čustvenem in socialnem nivoju je poleg drugega potrebno tudi poznavanje 

bralnih stopenj, ki vsa ta načela in cilje povezujejo v enoten sistem. 

 

4.1    Bralne stopnje   

Tu gre za pridobivanje in usvajanje veščine branja po določenih fazah od bralca začetnika do 

zrelega bralca. Te ne moremo in ne smemo enačiti samo z razredi učencev in njihovo starostno 

stopnjo, temveč moramo na vsakega bralca gledati individualno in celostno. Na napredovanje 

branja delujejo različni psihološki in fizični dejavniki, ki razvoj branja pospešujejo ali zavirajo. Z 

bralnimi stopnjami in razvojem bralnih sposobnosti so se ukvarjali različni psihologi, ki so razvoj 

branja razdelili v več faz.  
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S. Pečjak (2010) je poudarila bralne stopnje naslednjih avtorjev:  

I. Grayeve bralne stopnje (1925) 

Pri njih organiziranje bralnega pouka temelji na petih stopnjah, ki pripeljejo do realiziranih ciljev, 

potrebnih za vsako stopnjo. Te stopnje je delil na: 

─ Priprava na branje (v predšolskem obdobju in prvem razredu), kjer je potrebna priprava učenca 

na branje, spodbujanje v pripovedovanju slišanega besedila, krepitev besednega zaklada, razvijanje 

slušnega in vidnega zaznavanja ter krepitev močnega interesa za branje. 

─ Začetno obdobje (prvi razred), kjer je potrebna krepitev interes in želje po branju, usvajanje 

učenja branja in pomnjenja enostavnih besedil. 

─ Obdobje hitrega napredka v razvijanju bralnih spretnosti in sposobnosti (drugi in tretji razred), 

v katerem je povečamo sposobnost hitrega branja z razumevanjem vseh vrst besedil ter ohranjanja 

interesa za branje. 

─ Obdobje intenzivnega branja z razvijanjem pomembnih bralnih spretnosti in strategij (od 

četrtega do šestega razreda), kjer razširimo kvaliteto in kvantiteto branja na vse zvrsti besedil. 

─ Obdobje žlahtnega branja z jasnimi in s specifičnimi bralnimi stališči, spretnostmi in 

sposobnostmi (od sedmega razreda dalje), kjer bralec bere učinkovito, zna organizirati informacije, 

pridobljene iz besedil in jih uporablja za pomnjenje in nadaljnje učenje. 

 

Čeprav imajo Grayeve stopnje jasno zastavljene cilje, ki si sledijo s starostjo in razvojem spretnosti 

posameznega bralca, so njegove ideje psihologi v naslednjih letih še nadgradili. 

 

II. Gatesove bralne stopnje (1947) 

 

Tu je poudarjena osnova za oblikovanje bralnih stopenj posameznikovega razumevanja prebranega 

besedila skozi različne starostne faze: 

─ Predbralno obdobje s pripravo bralca na branje, spodbujanje v pripovedovanju in poslušanju ter 

razvijanje slušnega in vidnega zaznavanja. 

─ Obdobje priprave na branje s spodbujanjem in oblikovanjem močnega interesa za branje. 

─ Obdobje začetnega branja z branjem znanih besed, ki se pogosto pojavljajo v jeziku. 

─ Obdobje začetnega neodvisnega branja z branjem enostavnih besedil. 

─ Višje obdobje začetnega branja z razvijanjem sposobnosti glaskovanja neznanih besed. V tem 

času bi moral že brati krajša besedila z znanimi in neznanimi besedami. Pri tem mu moramo 

omogočiti dovolj časa, spodbujati glasno in tiho branje ter s tehniko počasnega vlečenja pomagati, 

da prebere tudi manj znane besede in jih razume.  

─ V obdobje prehoda od začetne na vmesno stopnjo preide v drugem in tretjem razredu. V tem 

času se povečata hitrost in tekočnost branja, bralci naredijo manj postankov, se bolje organizirajo in 

zapomnijo prebrane besede in skupine besed. 

─ Za vmesno stopnjo od četrtega do šestega razreda je potrebno spodbujanje različnih vsebin, saj je 

potrebno avtomatizirano branje nadgraditi in preusmeriti pozornost še na razumevanje raznovrstnih 

besedil in vsebin. 
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─ V obdobju zrelega branja mora biti bralec sposoben uporabe različnih bralnih spretnosti in 

strategij ter vključevanja višjih miselnih procesov, ki mu pomagajo pri ocenjevanju in vrednotenju 

prebranega, organizaciji in reorganizaciji gradiva na nov način.  

 

III. Bralne stopnje J. Chall (1983 in 1996) 

 

Klinična psihologinja, ki je veliko časa preživela z učenci, je na svojih izkušnjah izoblikovala 

bralne stopnje in sposobnosti mladih bralcev. Te so bile kasneje izhodišče za načrtovanje sodobnega 

bralnega kurikuluma in izobraževanje učiteljev, saj so pokazale model razvoja bralnih zmožnosti 

učencev. Izhajala je iz načel Piagetovih teorij spoznanj in jih skušala prenesti v svoja teoretična in 

empirična spoznanja. Načela po J. Chall so temeljila na tem, da: 

─  vsak bralec na različnih stopnjah drugače posega po bralnem gradivu;  

─  si bralne stopnje sledijo v hierarhičnem zaporedju;  

─ branje poteka v obliki reševanja bralnega problema, kjer bralec prilagaja gradivo svoji miselni 

strukturi ali pa miselno strukturo prilagodi gradivu;  

─  je napredek v branju posledica kognitivnega, čustvenega in socialnega razvoja posameznika;  

─ višje stopnje branja zahtevajo večjo jezikovno sposobnost in fleksibilnost pri branju, saj pri 

branju sodelujejo procesi sklepanja in kritičnost do bralnega gradiva; 

─ je na različnih stopnjah razumevanja potrebna različna količina predhodnega znanja oziroma 

predznanja; 

─ je za vsako stopnjo potrebna specifična bralna tehnika, ki za avtomatizacijo zahteva svoj čas; 

─ ima branje poleg kognitivnih dimenzij tudi čustveno-motivacijsko dimenzijo in na ta način bralec 

oblikuje  svoja stališča do prebranega gradiva. 

 

Na podlagi teh načel je S. Pečjak (po Chall, 2010) navedla naslednje stopnje: 

─ Predbralno obdobje in priprava na branje (do 6. leta starosti), ko otrok najbolj intenzivno 

absorbira literaturo, saj mu starši berejo, pridobiva znanje o črkah in besedah … Pridobiva široko 

metajezikovno zavedanje, razvija zaznavne sposobnosti ter vidno in slušno razločevanje. 

Izpostavljenost otroka čim več bralno-jezikovnim izkušnjam do šestega leta starosti pokaže večji 

bralni uspeh v kasnejših letih. 

 

─ V obdobju začetnega branja ali dekodiranja (od 6.─7. leta) se učenci naučijo črk, njihovih 

glasov in ponotranijo kognitivno znanje o jeziku. Vidno in slušno razumevanje mora biti na tej 

stopnji že popolnoma razvito, saj besedo vidijo najprej s pomenskega vidika, nato njeno grafično 

podobo in šele na koncu sintezo obojega.  

 

─ Z utrjevanjem spretnosti branja (od 9. ─ 14. leta) bralec z branjem pridobiva nove informacije. 

Poleg poslušanja besedil in listanja knjig postane branje temeljno sredstvo usvajanja novih znanj. 

Na tej stopnji bralec skuša razumeti in ponotranjiti pomen čim več besed in pridobiti čim več 

informacij. Na začetku te faze učenec razvija egocentrično branje, saj informacije presoja le z 

vidika avtorja in ne izraža svojih stališč do preranega oziroma vse, kar prebere, sprejema zelo 

nekritično. Na koncu te faze so bralne sposobnosti na nivoju odraslega bralca, saj je učenec že 
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sposoben analizirati določeno besedilo, vzpostaviti določeno razmerje do besedila in povedati 

stališče do prebranega. Bralno gradivo ima funkcijo pridobivanja novih informacij in učenja. 

 

─ V obdobju večstranskega pogleda na prebrano (od 14. ─18. leta) je bralec že sposoben 

sprejemati, primerjati in presojati prebrane informacije z različnih zornih kotov, saj ima že razvite 

stopnje kognitivnega razvoja in poglobljeno bralno predznanje. V branje se vključi metakognicija 

učenca s spremljanjem, nadzorovanjem in vrednotenjem razumevanja prebranega in reševanja 

problemov, na katere učenec naleti. 

 

─ Konstrukcija in rekonstrukcija branja (od 18. leta dalje) daje širši pogled na prebrano, pogled na 

svet. Za to stopnjo je kvaliteta branja nad kvantiteto in konstruktivnostjo branja. Bralec s pomočjo 

višjih miselnih procesov oblikuje svoj sistem znanja, pri branju je fleksibilen in selekcionira 

prebrane informacije, sposoben je izdelati lasten sistem znanja na stopnji abstrakcije in 

generalizacije ter oblikovati lastna stališča do prebranega. Njegovo branje postane visoko 

učinkovito, bralna tehnika avtomatizirana z razumevanjem, bralec postane samozavesten in živi v 

okolju, ki spodbuja branje in kritično odzivanje na prebrano. 

Vse navedene bralne stopnje nam kot učitelju lahko pomagajo pri razumevanju procesa 

učenja branja, dejavnikov, ki vplivajo na tekočnost in avtomatizacijo branja ter razvijanja bralnih 

zmožnosti odvisno ali neodvisno od starosti in spola bralca. Z bolj razvitimi kognitivnimi in 

čustveno-socialnimi sposobnostmi, z nadgrajenimi in ponotranjenim predznanjem razumevanja 

pojmov in besed, izoblikovanimi pozitivnimi odnosi do branja in izraženimi stališči, postane 

poseganje po gradivu prijetnejše, razumevanje prebranega boljše, bralec analizira in sintetizira 

prebrano in oblikuje neko vrednotenjsko stališče gradiva. Njegovo branje postane vseživljenjsko 

naravnano in pomaga pri nadaljnjem razvoju bralnih zmožnosti. 

 

4.2       Bralni interes 

 

Pri branju predstavlja motivacija širši pojem bralne pismenosti, na kateri sloni tudi bralni 

interes kot pomemben dejavnik notranje motivacije in razvijanja bralnih sposobnosti. V Slovarju 

slovenskega knjižnega jezika (2000) je opredeljen kot: 

»interès tudi interés -ésa m (  é  ;   )  

1. nav. mn. kar je, predstavlja komu določeno vrednoto; korist: tu se naši in njihovi interesi 

križajo; njuni interesi se ujemajo; družijo jih enaki, podobni, skupni interesi / za tem se skrivajo 

njegovi osebni interesi; uskladiti interese posameznikov z interesi skupnosti; družbeni, gospodarski, 

javni interesi; materialni, trgovski interesi;  

2. navadno s prilastkom kar daje, prinaša ugodne, pozitivne posledice;  

4. hotenje, želja po določenem udejstvovanju; zanimanje, nagnjenje: imeti, kazati interes; vzbujati 

komu interes za kaj; ima velik interes za glasbo; znanstveni interesi  // potreba, želja: nima interesa 

tekmovati / nerazvita območja imajo interes za hitrejši gospodarski razvoj si ga želijo, se  

zavzemajo zanj.« 

 

http://fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/3547820/interes?View=1&Query=interes
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Interes je osebnostna lastnost, značilnost, preko katere posameznik razvija in izpolnjuje določeno 

hotenje oziroma željo in zanimanje za neko stvar, dejavnost ali proces. S. Pečjak in A. Gradišar 

(2002: 65) ga poimenujeta kot dispozicije, ki se razvijejo po določenem času in so razmeroma 

stabilne, navadno povezane s širokim znanjem ter pozitivnimi čustvi do nekega področja. 

Poudarjata vrsto situacijskega interesa, ki se v neki situaciji namerno povzroči, vpliva poživljajoče, 

saj vsebuje življenjske teme in je skupen večji skupini ljudi v nekem okolju. Ker ta vrsta interesa 

traja krajši čas, nima tako velikega in direktnega vpliva na posameznika, vendar pa lahko nanj 

vpliva daljši čas. 

 

Iz teh spoznanj lahko izpeljemo, da je tudi bralni interes sprožen na podlagi vzbujenih 

dražljajev, ki nastanejo ob določeni prebrani informaciji. Zato je še toliko bolj pomembno, da bralec 

s tekočim branjem in z razvitimi bralnimi sposobnostmi besedilo razume. S tem se povečajo 

njegova pozornost in notranja motivacija ter radovednost. Mladi bralec se mora nenehno srečevati s 

prijetnimi izkušnjami branja, ob tej dejavnosti uživati in se k njej nenehno vračati. Starejši mu 

moramo z ustreznim bralnim dogodkom in spodbudami vzdrževati bralni interes in oblikovati 

pozitivno naravnano bralno okolje. S. Pečjak in A. Gradišar (2002: 66) sta oblikovali nasvete, ki bi 

jih morali upoštevati pri razvijanju bralnih interesov in bralnih zmožnosti nasploh. Menita, da je 

otroka potrebno ves čas 

─ izpostavljati bralnemu gradivu, ob katerem uživa,  

─ mu namenjati gradivo primerno njegovi starostni stopnji in bralni sposobnosti (od lažjega k 

težjemu), 

─ prilagajati težavnost gradiva taki stopnji, da lahko bralec bralno dejavnost dokonča 

─ in mu dajati ob branju na razpolago dovolj časa ter primerno dolga besedila.  

Tako otrok iz okolja dobiva pozitivne signale: odrasli ga za trud nagradijo, pohvalijo oziroma s 

pogovorom primerno nadgradijo njegovo dejavnost.   

 

Ob otroških vprašanjih, zakaj in čemu je potrebno brati, mu je potrebno s pravo razlago 

utemeljiti želeno dejavnost, ki ne bo zmanjšala notranje želje po branju. Zato sta zelo pomembni 

vloga staršev in družinska bralna vzgoja ter vloga učitelja, ki z lastnim bralnim zgledom primerno 

načrtuje pouk in uvaja mlade bralce v svet čarobnosti, domišljije, v svet literarnih junakov in besed. 

Načrtovanje mora temeljiti na poznavanju učenčevega predznanja in zanimanja za določeno 

področje ter razvojnih stopenj in bralnih navad. Z usmerjenim pogovorom, izmenjavo stališč in 

izkušenj bo učitelj znal primerno načrtovati pouk, učence usmerjati po poseganju k ustrezni 

literaturi, k pogovoru in h kritičnemu vrednotenju prebranega. Upoštevanje realnih zmožnosti 

učencev, vključno z njihovimi navadami in zanimanji v vsakdanjemu življenju, je ena izmed pravih 

poti k uspešnemu branju in razvijanju bralnih zmožnosti. B. Krakar Vogel (1993–94) je v svojem 

delu poudarila, da je dober učitelj književnosti tisti, ki učencu dopušča možnost različnih 

interpretacij literature, jih ne zatira pri njihovi izbiri in samem razumevanju literarnih del, predvsem 

jih motivira za branje in z živahnimi učnimi metodami to dejavnost spodbuja. To pomeni, da 

spoštuje različne oblike učenčevih recepcij prebranega in njihove razlage ne spodbija z lastnimi 

razlagami in prepričanji. Učni načrt mu mora biti pomoč, ne pa toga opora, katere se je potrebno 

strogo držati. I. Saksida (2008: 29) navaja, da »kljub opaznemu poudarjanju bralnih strategij in 

mehanizmov osmišljanja besedila /…/ obstaja zavest, da učitelj nikakor ni pasivni opazovalec 
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spontanega razvoja bralnih zmožnosti. Njegova naloga ni, da bi stal ob strani in nemo opazoval 

prepletanje besedilnega sveta mladih«. Velik pomen učitelja kot oblikovalca in načrtovalca 

dejavnosti pri pouku je, da učence spozna, jim modelira bralne strategije in jih izuri v fleksibilne 

bralce v različnih okoliščinah (Pečjak, 2000: 39). Učitelj mora postati bralni model, bralec, ki 

oblikuje in ustvarja nove bralce, bralce z visoko oblikovano samopodobo in razvito radovednostjo 

ter bralnim interesom za umetnostna in neumetnostna besedila. 

 

4.3     Bralne navade 

Bralne navade posameznika so odraz visoko ali nizko ovrednotene bralne kulture družbe. I. 

Saksida (2017) poudarja, da je v družbi, ki veliko bere in ima dobre bralne dosežke, branje visoko 

uvrščena vrednota ne glede na starost bralcev; če pa branje v družbi ni vrednota in se ga pojmuje 

kot izguba časa ali celo nasilje nad otrokom v prostem času, potem bralci ne razvijejo bralnih 

navad. Ker pa se temeljne bralne navade usvajajo postopoma, se tudi njihov interes za branje s 

starostjo pogosto spreminja. Branje mora biti zato prilagojeno in diferencirano posameznemu 

učencu, dane morajo biti spodbude s strani učiteljev in potrebno je nenehno sodelovanje s starši. Ob 

zmanjšani monotonosti učencem tako ne zamre bralni interes, poveča se notranja motivacija in  

zanimanje za poseganje po bralnem gradivu. (Saksida, 2016). 

S. Pečjak in A. Gradišar (2012: 101, 102) sta podali pogoje, pomembne za razvijanje bralnih 

navad: da dobimo »končni izdelek« – učenca s pozitivno razvitim stališčem do branja in  

»vseživljenjskega« bralca obenem. Kot pomembne pogoje sta navedli: 

─ Zatopljenost v branje: kjer je učencem v kotičku na razpolago literarno gradivo, ki jim omogoča 

individualno tiho branje, listanje knjig, pogovor ob knjigah in ob tem razvijanje bralnih strategij ter 

bralnih zmožnosti. Učitelj učence le usmerja k prebiranju in spodbuja slabše bralce. Gradivo mora 

biti primerno starostni stopnji in zanimivo za branje.  

 

─ Prikazovanje pomena branja: z družinskim branjem in kasneje z glasnim branjem učitelja otroci 

in učenci spoznavajo pomen in zabavno plat zgodb ter vzpostavljajo pozitivna stališča do bralnega 

gradiva. Vzgajanje koristnosti bralnega modela se tako še poveča. 

 

─ Pričakovanja in cilji: ker imajo vsi učenci svoja lastna pričakovanja, kaj si želijo doseči z 

učenjem, veliko odgovornosti od njih pa pričakujejo tudi starši, učitelji in sovrstniki, je pomembno, 

da verjamejo vase in v svoje sposobnosti. Naloga učitelja je, da jim postavlja uresničljive cilje, ki so 

lažje ali težje dosegljivi, a možni, da učenci ne izgubijo upanja in skušajo vztrajati ob primerni 

spodbudi. Uspehe, ki jih ob dejavnostih dosežejo, in jih vlečejo naprej k novi dejavnosti, so še 

toliko bolj pomembni pri branju. Tako lahko vzgojimo bralca s pozitivnim odnosom do knjig. S 

skupnim načrtovanjem ciljev se prepreči morebiten neuspeh, ki bi branje ali katerokoli drugo 

dejavnost prekinil. 

 

─ Odgovornosti za lasten napredek pri branju: če učenci sodelujejo pri načrtovanju bralnih 

dejavnosti, razvijajo lastne interese za bralna gradiva, aktivno sodelujejo pri bralnih aktivnostih, 
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lahko počasi prevzemajo tudi odgovornost za lasten napredek pri branju. Tega lahko spodbudijo s 

povečevanjem kvantitete branja, s tekočnostjo branja in s kritičnim presojanjem prebranega. 

 

─ Uporaba branja in približevanje ciljem bralne pismenosti: samo branje ima na začetku polno 

napak, zatikanj, zato zahteva veliko vaje, truda in časa ter dodatnih priložnosti, da se v spretnosti 

branja učenec izuri in oblikuje bralne strategije, ki mu bodo  pomagale pri učenju v kasnejših 

razredih. Pomembno je, da je otrok soočen s čim več bralnimi impulzi, ki bogatijo njegovo 

domišljijo in besedni zaklad. Na podlagi teh temeljev in spodbujanju predznanja se pridobiva in 

nadgrajuje novo, uporabno znanje. Preko pogovorov se učitelj lahko prepriča o bralnem predznanju 

učencev, njihovem razmišljanju o prebranem in usmerja učence k poseganju po literaturi. Učitelj 

mora učence spodbujati k tihemu in glasnemu branju, jim svetovati pri izboru gradiva in stopnjevati 

zahtevnost branja, da razvija bralno zmožnost. 

 

─ Povratne informacije o napredku branja: te so nujne za pridobivanje podatkov o napredovanju 

učenca in njegovem samonadzoru pri branju. Biti morajo kratke, jasne  in konkretne, da jih učenec 

razume. Ne smejo omejevati možnosti napredka in z grajanjem ter samo negativno kritiko ogrožati 

učenčeve samopodobe.  

 

Učenci zelo radi delajo stvari, ki jim omogočajo napredek. Zato tudi radi berejo, kadar jim le-

to prinaša napredovanje v tekočem in avtomatiziranem branju, k boljšem razumevanju prebranega, 

vživljanju v zgodbo in k prijetnem vzdušju bralnega čtiva. To jim daje moč in dodatno spodbudo, 

da radi posegajo po literaturi in se k branju ponovno vračajo. Naloga učitelja pa je, da pri pouku 

išče različne načine, ki njegovo pripravljenost in usposobljenost na književno obravnavo še poveča. 

Pri učencih mora ugotoviti, kolikšna je dejanska raven bralne pismenosti in jo nato z motivirajočimi 

oblikami branja vzpodbuditi in jim posvetiti dovolj pozornosti, da bodo svoje bralne sposobnosti 

nadgradili in jih razvijali. S tem se izboljšata tudi učenčeva učinkovitost učenja in splošni učni 

uspeh. 
 

 

5        MLADINSKA KNJIŽEVNOST 

5.1 Pojem mladinske književnosti 

Mladinska književnost se v literarni zgodovini in književnosti za odrasle obravnava zelo 

obrobno predvsem zaradi mnenja, da mladinska književnost ni nekaj resnega. Veliko je k takšnemu 

razmišljanju sprva pripomogel literarni teoretik Janko Kos v svojem delu Pregled slovenskega 

slovstva (1989), v katerem je precej mačehovsko obravnaval mladinsko literaturo. Po njegovem 

mnenju je to le književnost, ki zadeva zgolj mlade.  

Vendar je kasnejša promocija branja mladinske literature in uvajanje didaktičnih znanj dala 

temelje razmišljanjem in opazovanjem razvoja, ki so definicijo pojma večkrat spremenili. Veliko 

več časa so namenjali mlademu bralcu, kateremu bi morala biti mladinska književnost tudi 

namenjena, a vseeno so pri oblikovanju definicij mladinske književnosti večkrat naleteli na različne 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Janko_Kos_(literarni_zgodovinar)
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ovire ter vprašanja, katera starostna struktura največkrat posega po tovrstnih besedilih. Sprva so 

starost omejili na osemnajst oziroma dvajset let in hitro naleteli na težavo determinacije let. 

Ugotovili so, da z doseženo polnoletnostjo mladi bralci ne zamenjajo lastnih bralnih prepričanj in 

ne spremenijo mladinske literature z odraslo. Po drugi strani so bila in še nastajajo mladinska 

literarna dela, ki niso pisana le za mlade. Definicijo so omejili na pedagoško presojo ter jo umestili 

kot predmet šolskega branja. Ponovno je bila storjena velika napaka. Poudarjena pedagoškost je 

pokazala le pretirano poudarjanje etičnosti besedila, pretiran vnos naukov, ki bi jih morali učenci 

usvojiti in črno-belo podobo junakov. Na literaturo so gledali z vidika avtorja kot odrasle osebe, ki 

se vživlja v svet otrok, z vidika besedila, kjer ni tolikšne razlike v kakovosti kot v tematiki in vrstah 

besedila ter z vidika bralca, otroka, učenca ali odraslega (starša, učitelja). Na ta način se je dalo 

oblikovati celostno definicijo pojma.  

Pri izbiri mladinske literature se mora upoštevati izbira knjig po okusu (bralca ali poslušalca) 

in po cilju, ki ga želimo doseči ter vključevanje osnovne stopnje psihofizičnega razvoja in načel 

razumevanja jezika. Ob tem nas vodijo vzgibi, da besedna umetnost v svojem bistvu ne moralizira, 

ne išče le vzgojnih komponent besedila, ne zatira otroške domišljije in užitka ob branju ter 

spontanosti otroškega čudenja. Njena naloga je spodbujati in usmerjati otrokovo pozornost na 

večplastnost besedil in raznovrstnost literature.  

S te perspektive so bistveni trije vidiki umetnosti: 

─ Spoznavni vidik: otrok prevzema pravila, navade, ki so v besedilih pogosto preoblikovane v 

pretirani obliki, dodani so jim domišljijski elementi in na ta način postane fikcija resnična. Otroci jo 

med branjem prevzamejo in na ta način razvijajo domišljijski odnos in ponotranjenje pravil, ki se 

lahko dogajajo tudi v resničnem času (hoja živali, pospravljanje copat). 

─ Etični vidik: mladi bralec pridobiva nauke odnosa do drugih ljudi v družbi in o medsebojnem 

sodelovanju. Besedila ne oblikujejo idealov v glavah mladih bralcev, ampak vzgajajo, tako da bo 

otrok razumel bistvo branja in ob tem usvojil vzgojni namen različnih vrednot. 

─ Estetski vidik: knjiga, ki jo bralec vzame v roke, mora biti privlačna na pogled in v bralcu 

vzbuditi primarni občutek in pozitivno zaznavo videnega, ustrezna oblika knjige, privlačne 

ilustracije, mikavnost naslova in celostna podoba besedila z ilustracijami, ki vsebini dajo še dodatno 

vrednost. 

 

Književnost za mladino oziroma mladinsko književnost je potrebno gledati celostno 

kompleksno, saj za razvijanje bralnih strategij ni dovolj le kvantiteta branja, temveč kvalitetno 

izbrano besedilo, ki bralcu nudi užitek in notranji, osebnostni razvoj ter vključuje kritično 

razmišljanje o vsebini z vseh vidikov. Omogočena mora biti popolna komunikacija med bralcem in 

besedilom ter pozitiven odnos do branja in prebranega. V bralcu so le tako lahko vključeni vsi čuti 

za domišljijsko, čustveno in čutno dojemanje literarnega besedila, ki ob primernem vodenju 

odraslega pripelje do posameznika z močno razvitim čutom za literarnorecepcijska doživetja in 

kritična vrednotenja bralca. 
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6 VEDA O MLADEM BRALCU 

B. Hanuš (1996) pravi, da veda o mladem bralcu preučuje razvoj bralnih nagnjenj, 

sposobnosti in pobud. Bralec ima sposobnost, da besedilo sprejme ter ga kognitivno in emocionalno 

predela. Poudarja, da moramo dati otrokom nenehne spodbude in jim sprva omogočiti, da postanejo 

naši poslušalci. V obdobju vstopa v šolo se morajo njihove bralne zmožnosti razvijati glede na 

starost, kognitivno in jezikovno sposobnost ter okolje, v katerem živi. M. Kordigel (1993: 69) 

opozarja, da je potrebno upoštevati še zakonitosti njegove recepcije besedil z vidika štirih zornih 

kotov: 

─ pedagoški vidik: kaj bomo otroka ali učenca z branjem literature naučili, 

─ sociološki vidik: predviden otrokov izbor literature z vidika socialnih dejavnikov, 

─ literarnoestetski vidik: izbira primernega čtiva in literature ter 

─ psihološki vidik: sprejemanje besedila skozi različne starostne stopnje in vplivanje na bralčev 

osebnostni razvoj. 

 

Ob vsem tem je potrebno poudariti, da je potrebno gledati bralca kot celoto in k problematiki vzgoje 

pristopiti interdisciplinarno ter upoštevati vse, kar bi lahko pozitivno ali negativno vplivalo na 

bralni razvoj ter osebnost kot celoto. Velik vpliv na bralca pa ima okolje, v katerem živi, zato mora 

biti tudi to kar se da spodbudno.  

 

6.1    Vzgoja mladega bralca 

T. Jamnik (2000) je v predgovoru prevoda knjige ameriškega predavatelja P. Kroppa (2000) 

zapisala: »Knjiga Vzgajanje  bralca opozarja, kako pomembno je, da človek bere; ne samo, da se 

nauči brati, ampak da bere vse življenje«. S tem je nakazala zelo velika odgovornost vseh, ki so v 

stiku z otrokom od rane mladosti do razvitega vseživljenjskega bralca. P. Kropp (2000) v svoji 

knjigi navaja veliko vlogo staršev pri vzgoji bralca, družinskem branju in oblikovanju občutka 

varnosti in zavetja, ki ga otrok potrebuje.  

Ker je branje kompleksen proces, ki poteka preko različnih bralnih stopenj je pomembno, da 

učenca pri tem ves čas spodbujajo že vzgojitelji v vrtcih, učitelji v šoli in starši doma. Čeprav je 

poučevanje in spodbujanje branja v veliki meri prepuščeno šoli in učiteljem, ima družina pri 

razvijanju odnosa do branja največjo vlogo. Dobro bi bilo, da gredo učitelji in starši v korak drug z 

drugim ter v sodelovanju spodbudijo k večji zainteresiranosti za branje, predvsem pa k večjemu 

veselju po branju, k poseganju po različnih zvrsteh literature in želji po znanju. Pomembno je, da je 

branje prilagojeno različni starostni strukturi otrok in individualnemu razvoju vsakega otroka 

posebej. Vsak otrok mora pridobiti lastne pozitivne izkušnje s knjigo in ustvariti pozitiven odnos do 

besedil, saj se izkušenj ne da prenašati z enega otroka na drugega. Avtor poudarja, da ne smemo 

primerjati bralnih dosežkov otrok v družini, saj družinsko branje vpliva na vsakega otroka posebej 

glede na njegove sposobnosti. Vsak otrok pa mora dobiti priložnost, da z lastnim trudom in 

dodatnimi spodbudami postane dober bralec. Imeti mora dostop do čim bogatejšega izbora knjig, da 

se bodo stimulirali vsi čuti in radovednost po novih znanjih ter primerno bralno okolje v družini. 

Starši si morajo vzeti čas, da glasno berejo otrokom, se z njim pogovarjajo, mu pustijo, da sprašuje 
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in komentira. S tem vzpostavijo vez z otrokom in mu omogočijo prijetno doživljanje brane zgodbe 

ter razširijo pogled na realnih tleh ali krilih domišljije. Branje otroku prinaša veselje ob doživljanju 

drugih svetov in vživljanja v druga življenja. S tem se oblikuje pozitivna notranja motivacija in 

želja po samostojnem branju vsakega otroka. Otrok te vedenjske vzorce družinskih vrednot branja 

ponotranji (prav tam). 

 

 Ob vstopu v šolo se želja po branju kaže še nekaj časa, saj so otroci motivirani in v sebi 

nosijo prijetne pretekle bralne izkušnje. Vendar samostojno branje ob neprimernih spodbudah ne 

obrodi pravih sadov. Na prvo težavo učenci naletijo pri usvajanju bralne tehnike, saj jo nekateri 

usvojijo prej, drugi kasneje. To se da ustrezno prebroditi s pomočjo staršev, ki otroka poslušajo, mu 

omogočijo glasno branje, berejo skupaj z njim in z učiteljem. Tu motivacija še ne izgubi prave 

vrednosti, saj je domača opora še vedno na prvem mestu. Večja napaka, ki jo starši naredijo je, da 

prenehajo brati svojim otrokom, ko se ti v šoli začnejo učiti brati. Učenje branja je zanje napor. 

Povezovati morajo črke v besede, paziti na izgovarjavo, razumljivost besedila je slabša. Zato pri 

tem nič več ne uživajo. Starši so tisti, ki jim pomagajo, da se ob njihovem branju lahko potopijo v 

svet junakov in dogodivščin. Z glasnim branjem naj nadaljujejo vse do konca osnovne šole. P. 

Kropp (2000) navaja, da je za vseživljenjskega bralca potrebno upoštevati tri pravila: 

─ Vsakodnevno glasno branje otroku, da mu branje postane navada, nato mu je treba pustiti, da 

pripoveduje zgodbo, osmišlja nove besede, povedi in misli. 

─ Omogočanje stika z raznolikimi knjigami in revijami ter pridobitvijo v trajno last. Te knjige mu 

bodo najljubše in jih bo bral večkrat.  

─ Razumna omejitev gledanja televizije in igranja računalniških igric, saj imajo taki otroci težave 

pri branju in socialnem razvoju.  

Otroka je potrebno vzgajati ob knjigi in za knjigo, saj s tem razvija in bogati govor in mišljenje, ima 

manj težav s prvim opismenjevanjem, spodbuja domišljijo in poustvarja ob besedilih na različne 

načine. Knjige mu predstavljajo vir informacij in znanja, kar ga bo vodilo preko ovir in mu 

omogočilo reševanje vsakodnevnih problemov, hkrati pa bo postal samostojen, neodvisen, 

ustvarjalen in fleksibilen bralec za vse življenje. Pri tem P. Kropp (2000) daje veliko vlogo tudi 

učiteljem v šolah. Učitelj je pri učenju branja zelo pomemben, saj mora dajati ustrezna navodila za 

branje, poskrbeti za bogatenje besednega zaklada in razvijanje bralnih sposobnosti. S tem učence 

pripravlja na zahtevnejše branje v višjih razredih.  

 

V času pubertete se problem v zvezi z branjem poveča, saj branje ni več le ena izmed 

sporazumevalnih veščin, temveč sredstvo učenja. Pojavijo se še druge dejavnosti, ki so mladim 

bralcem privlačnejše kot samo branje. Ker je od spretnosti branja odvisno razumevanje prebranega 

in posledično uspeh v šoli, se to odraža tudi v nadaljnjem bralnem razvoju. S. Pečjak in A. Gradišar 

(2002) poudarjata še druge dejavnike, ki vplivajo na zmanjševanje želje po branju in radovednosti 

in so del vsakodnevnega pouka:  

─  večji razredi in posledično večji poudarek na disciplini; 

─  manj stika med učitelji in učenci; 

─  učenci imajo manj vpliva na izbiro bralnega gradiva; 

─  uspeh temelji na ocenah, zunanji motivaciji in tekmovanju ter 

─  pouk v veliki meri poteka frontalno. 
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Raziskovalci so velik pomen zmanjšanju bralne motivacije pripisali zmanjševanju bralnih 

dogodkov pri pouku ter slabši strokovni usposobljenosti učiteljev, ki poučujejo branje in temu 

namenjajo premalo časa. Veliko dejavnosti vsakodnevnega književnega pouka temelji na 

tekmovanju in pridobivanju dobrih ocen. S tem se kakovost branja slabša, saj se slabši učenci tej 

tekmovalnosti radi izognejo (Pečjak, Gradišar, 2002). V prihodnje je v šolah potrebno prednostno 

opredeliti branje kot glavni cilj, mu nameniti dovolj časa in ustreznega gradiva ter v učencih 

vzbuditi željo po iskanju literature kot osebnostne vrednote, ki jim bo pokazala vrednost tekočega 

branja v vsakodnevnih situacijah. Tako bomo počasi vzgojili idealnega bralca, ki bo to vrednoto 

razvijal in jo ponotranjil. 

 

 

7     KNJIŽEVNI POUK 

7.1    Tradicionalni ali komunikacijski pouk 

Književni pouk je dolgo časa temeljil na tradicionalnih oblikah transmisijskega poučevanja, 

kjer so ob frontalnem načinu podajanja snovi učenci pasivno spremljali vse podane informacije in 

podatke. Izbor besedil je bil zasnovan na osnovah literarnih ved, z dokončno oblikovanim 

seznamom literarnih del, ki jih je potrebno prebrati in s številnimi, učencem nepoznanimi avtorji, ki 

niso bili sproti aktualizirani. Kvantiteta je prednjačila pred kvaliteto branja. Učenec je bil le 

poslušalec in sprejemnik danih informacij. Ob takšnem načinu podajanja literarnega znanja pouk v 

modernem, računalniško-medijskem času ni imel prihodnosti. Mnogi lingvisti in drugi strokovnjaki 

na področju pismenosti so uvideli, da je bralna pismenost mladih padla, zato je bilo potrebno 

narediti načrt, ki bi to nujno znanje ponovno povzdignil na nivo, potreben za vsakdanje življenje. 

 

Izhodišča sodobnega pouka so usmerjena v bralca, v njegove bralne interese in spoznavanje 

izbranih relevantnih del. Spoznavanje besedil je poglobljeno, dopušča več možnih interpretacij, 

učitelj ob branju in pogovoru ne vsiljuje svoje determinirane razlage, temveč sprejema več različnih 

odzivov. Pouk postaja povezovalna komunikacija trikotnika učitelj ─ učenec ─ besedilo, vzporedno 

z izbrano umetniško literaturo, ki se ji občasno pridruži tudi trivialna. Tako naravnan pouk postane 

učencem zanimivejši, za učitelja napornejši, saj zahteva več priprave ter spodbuja različna čustvena 

odzivanja bralca. Ta so lahko spontana, saj bralec ob čtivu uživa, se sprosti, se identificira z 

glavnim junakom in kritično sprejema medbesedilne izkušnje, s katerimi se srečuje. Bistveno pri 

tem pouku je tudi, da besedila niso vnaprej natančno določena v učnem načrtu, temveč so nanizani 

le predlogi, učiteljeva avtonomija pa je tista, ki učencem omogoča branje všečnih, kakovostnih del, 

ki so bližje interesom mladih bralcev, obenem pa jim kot bralni model daje dodaten zgled (Saksida, 

2008). 

  

7.2     Cilji pouka književnosti 

Različne ravni sodobnega bralnega pouka morajo temeljiti na zasnovi uresničevanja treh 

temeljnih ciljev, ki morajo biti med seboj prepleteni, da učenci pri pouku pridobijo kar največ 
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možnih literarnorecepcijskih signalov in znanja, ki ga z razvijanjem bralnih zmožnosti usvojijo in 

ponotranjijo. Vrednost branja se s tem še poveča in ohrani pozitiven odnos do literature. Učitelji 

morajo pri književnem pouku dajati poudarke na (Kordigel Aberšek, 2008): 

─ Vzgojne cilje: bralec ves čas razvija odnos do vrednosti branja, interesa za branje in sam odnos 

do književnosti. Z njimi posameznik oblikuje vedenjski model, ki ga bo v odrasli dobi prenašal tudi 

na svoje otroke. Te cilje lahko dosežemo le s približevanjem različnih besedil otrokom, z bralnim 

modelom, s pozitivnimi spodbudami, z aktualizacijo besedil ter s privzgajanjem osebnih vrednot 

(ljubezen do sočloveka in domovine, empatija ter pozitivni zgledi).  

 

─ Izobraževalne cilje: bralec se mora sam soočiti z besedilom in v njem najti bistvo sporočila, ki ga 

sprejema s poslušanjem ali samostojnim branjem. Učenci naj bi spoznavali različne žanre literature, 

ki jih umeščamo v različne časovne okvirje (besedila iz časa njihovih staršev in sodobna  besedila), 

literaturo domišljijskega sveta in ljudskih pravljic. Ob tem se že v otroštvu razvija literarnoestetska 

izkušnja, ki jo otroci prenašajo v odraslo dobo in razvijajo pozitiven stik z literaturo in s 

književnostjo. 

 

─ Funkcionalne cilje: razvijanje zmožnosti zaznavanja, doživljanja, vrednotenja in izražanja ob 

literarnih delih. S tem se ustvarjajo najboljši pogoji literarnoestetskega doživetja, ki segajo do 

najvišjih mej bralčevih recepcijskih zmožnosti. Za njihovo dosego moramo izvajati različne 

aktivnosti, ki se prepletajo med seboj in naredijo šolsko branje celostno. Učenci ob učiteljevem 

strokovnem vodenju doživljajo besedilo, usmerjajo pozornost na manj opazne detajle, iščejo 

temeljno sporočilnost besedila in razvijajo recepcijske zmožnosti. Na ta način se učence usposobi, 

da znajo pravilno komunicirati z literarnim besedilom in ga interpretirati. 

I. Saksida (2008) opozarja na nevarnosti pretiranega poudarjanja funkcionalnih ciljev in 

otroškega ustvarjalnega branja pri pouku, saj s tem pouk zaide le na nivo igre in poigravanja z 

besedilom, ki pa nima vloge nadgradnje razvoja recepcijskih zmožnosti in izgubi ves smisel. Učenci 

si lahko ustvarijo napačne predstave o absolutni razlagi besedila. Zato se morajo učitelji zavedati 

meja, ki lahko ob neprimernem vodenju učence pripeljejo v napačne interpretacije. Poleg tega je 

potrebno učiteljevo vodenje k doživljanju literarnih del in poglabljanju besedilnega doživetja. Tako 

srečevanje z literaturo pomeni za otroka vedno večje razvijanje recepcijskih zmožnosti, 

napredovanje v bralnem in moralnem razvoju. Ob besedilih bo osebnostno rasel, saj se bo srečeval z 

različnimi stopnjami literarnih del, jih odstiral, opazoval z različnih zornih kotov in se, na dovolj 

zreli stopnji ob nerealnosti in moralno spornih delih, primerno odzval, izrazil svoja stališča in 

distanciral. Ob branju bo osebnostno rasel in se razvijal. 
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8 BRALNI POUK  V PRVEM IN DRUGEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM   

OBDOBJU 

8.1  Domače branje 

Vsi sodobni pristopi poučevanja branja so narejeni na podlagi spoznanj teorij učenja, ki 

temeljijo na samoregulativnih kognitivnih in motivacijskih dejavnikih ter šolski sistem umeščajo v 

komunikacijski model učenja jezika (Pečjak, Gradišar, 2002). Zanj sta značilni komunikacijski 

orodji sporočilo in komunikacijska pot ter potrebna povratna informacija, preko katere sprejemamo 

odzive nasprotnika. Pri pouku slovenščine se v komunikacijski model vključujejo štiri temeljne 

sporazumevalne dejavnosti: branje, poslušanje, govorjenje in pisanje. Njihov glavni cilj je 

usposobiti učenca za učinkovito delovanje in vključevanje v okolje, v katerem živi, da bo sposoben 

razumeti in uporabiti tiste pisne jezikovne oblike, ki jih zahteva delovanje v družbi in so pomembne 

tudi za posameznika (Pečjak, Gradišar, 2002: 39). Tako mora učenec znati dobro brati in razumeti 

prebrano, biti sposoben pridobljene informacije uporabiti za reševanje problemov in osebno rast.  

Domače branje je sestavni in obvezni del književne vzgoje ter pomembno sredstvo, s katerim 

razvijamo bralne sposobnosti, mlade soočamo z literaturo in privzgajamo bralno kulturo. Na ta 

način bralci usvajajo vrednote, ki jih bodo spremljale celo življenje. Iz tega izhaja dejstvo, da si 

moramo učitelji na vsak način prizadevati, da mladi književnost vzljubijo in jim branje s primernimi 

metodami podajanja ter načini spremljanja razumevanja približamo. Ti dejavniki vplivajo na rast ali 

upad bralnih interesov otrok. Zavedanje upada bralnih interesov je v zadnjih letih zahtevalo popolno 

prenovo učnih načrtov pri vseh predmetih, predvsem pri slovenščini. V posodobljenih učnih načrtih 

za slovenščino se cilji predmeta uresničujejo v sklopu jezikovnega in književnega pouka in ob tem 

razvijajo vse štiri sporazumevalne zmožnosti. Strokovnjaki so večji poudarek namenili branju, s 

posebnim poudarkom na branju umetnostnih besedil. Obravnavi umetnostnih besedil je v nižjih 

razredih namenjena skoraj polovica vseh ur (do 50 % v prvem razredu in 40 % v ostalih razredih). 

V središču branja sta književno besedilo in mladi bralec. Glavni nameni in cilji pouka so srečevanja 

učencev z umetnostnimi/književnimi besedili in razvijanje doživljajske, domišljijsko-ustvarjalne, 

vrednotenjske in intelektualne zmožnosti (Učni načrt slovenščina, 2011: 6). S tem se utrjujejo 

kulturna, domovinska in državljanska načela vzgoje učenca. Poleg tega se širi tudi medkulturna in 

socialna zmožnost.  

 

Cilje pouka je zato potrebno na vseh stopnjah šolanja prilagajati posameznim razvojnim 

stopnjam učencev. Le-te se ves čas vključuje v pogovor, v izražanje stališč in odnosa do nekoga ali 

nečesa, spodbuja v kritičnem sprejemanju in interpretaciji različnih vrst besedil, s katerimi se 

vsakodnevno srečujejo. Tako sistematično razvijajo pravopisno, slogovno in metajezikovno 

zmožnost ter zmožnost nebesednega sporazumevanja že v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju morajo učenci že sprejemati, razčlenjevati in vrednotiti 

besedila v skladu s sporazumevalnimi zmožnostmi, spoznavno-domišljijskimi zmožnostmi, 

izkušnjami in interesi. Tako lahko (UN, 2011: 6, 7): 

─ ob branju raznovrstne literature razvijajo bralno razumevanje, se vživljajo v pravljični, 

domišljijski svet in literarno poustvarjajo (pišejo nadaljevanja zgodb, se vživljajo v književnega 

junaka …),  
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─ ob soočanju z različnimi literarnimi žanri (branje stripov, trivialne literature, umetnostnih besedil) 

ponotranijo temeljne značilnosti posameznih besedilnih vrst in jih ločujejo med seboj, 

─ z razvijanjem metakognitivnih in metajezikovnih zmožnosti učenci prepoznavajo pravilnost 

pridobljenih podatkov, razvijajo zmožnost kritičnega sprejemanja in ločevanja kakovostnih besedil 

od manj kakovostnih ter obenem presojajo uporabnost in resničnost informacij, pridobljenih na 

različne načine (mediji, splet) ter 

─ ob nenehnem stiku z umetnostnimi in neumetnostnimi besedili otroku privzgajamo pozitiven 

odnos do branja, do knjige in ga vzgajamo v strastnega bralca.  

Na podlagi doseganja teh ciljev se vzgoje branja učitelji v šolah lotevajo drugače in se obenem 

opirajo na smernice učnega načrta.  

 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju učni načrt ne predvideva ostre delitve na jezikovni 

pouk in pouk književnosti. V tem obdobju se prepleta sistematično razvijanje različnih aktivnosti 

opismenjevanja učencev ob neumetnostnih besedilih, z branjem in s pisanjem pa se srečujejo tudi z 

umetnostnimi besedili. Učenci so v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju motivirani za branje, 

poslušanje, pisanje in govorjenje, saj jim to omogoča zadovoljevanje osnovnih čustvenih in 

družbenih potreb. Prijetne izkušnje, katerih so deležni v mlajšem obdobju, prenašajo naprej in 

izkazujejo visoko motiviranost tudi za samostojno branje. Književni pouk jim omogoča, da s 

prepoznavanjem besedila pripravijo ustrezen model odzivanja na posamezno besedilo, poglabljajo 

svoja doživetja, izražajo mnenje o besedilu in ga ustrezno vrednotijo (UN, 2011: 14). Spontano in 

preko vodene igre, s poslušanjem in z odzivanjem odkrivajo pomen govorjene in pisane besede. 

Funkcionalni cilji so uprti na zajemanje, sprejemanje, interpretiranje in poustvarjanje umetnostnih 

besedil.  

 

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju se aktivnosti pri književnem pouku nadgradijo, 

zahtevnost ciljev bralnega pouka se zviša. Tu želimo imeti pred seboj bralca z že utrjenimi temelji 

vseh štirih sporazumevalnih zmožnosti, ki bo sposoben kritičnega branja in branja za učenje. Zato je 

književni pouk namenjen razvijanju zmožnosti sporazumevanja, ustvarjanja in spoznavanja 

različnih žanrov literature. Pri učencih je potrebno ozavestiti razliko med neumetnostnimi in 

umetnostnimi besedili ter podati večji poudarek na umetnostni literaturi oziroma besedilih, ob 

katerih se srečujejo z različnimi realnimi situacijami in življenji posameznikov, ki se nanje se že 

zmorejo kritično odzvati. Komunikacijski model poučevanja nadgradi prvotni stik učenca z 

besedilom s komunikacijo trikotnika učenec ─ besedilo ─ učitelj. Bralni interesi bralca se 

odmaknejo od pravljice k realističnim besedilom, jih kritično vrednotijo in jih poustvarjajo (UN, 

slovenščina 2011). 

 

Na podlagi pogovorov z učitelji in učenci ter osebnih izkušenj sem ugotovila, da še vedno ni 

pravih načinov približevanja literature v okviru domačega branja, saj mnogim učencem to 

predstavlja dodatno nalogo, ki nima pravega učinka. Pogosto učitelj z manj izkušnjami vodi 

monotone ure književnosti ob branju literarnega odstavka, brez primerne interpretacije besedila, 

učenci pasivno poslušajo, pogosto so z mislimi drugje, saj jih besedila dolgočasijo. Učiteljeva 

strategija po branju je pogovor ob vprašanjih pod besedilom in aktivnost, navedena kot primer. S 

tem pokaže učencem le izbrano knjigo, pogosto brez prave motivacijske predstavitve same knjige in 
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jim postavi rok, do katerega je potrebno besedilo prebrati, učencem pa se že naježijo lasje in 

vzpostavi se odpor do knjige, odpor do branja. Čas, v katerem bi morali učenci knjigo prebrati, je 

navadno dovolj dolg, a negativno usmerjeni učenci ga imajo vedno premalo, zato učinek ni nikoli 

takšen, kot bi si ga učitelji želeli. Še tako zanimiva knjiga jih ne pritegne, vsebina jim ni blizu in na 

dan preverjanja pogovor ne doda vrednosti besedilu. Na koncu doda še način preverjanja, ki je že 

zdavnaj preraslo okvirje komunikacijskega pouka. Učitelji se še vedno poslužujejo le pisnega 

preverjanja in zmanjšujejo vrednost pogovora, razvijanja učenčeve percepcije prebranega in 

kritičnega vrednotenja besedila.  

 

Današnji čas in potreba otrok po udejstvovanju na različnih dejavnostih izven šole, tudi na 

račun branja, nam narekuje, da se moramo na književni pouk temeljito pripraviti z ustrezno pripravo 

bralnega dogodka, motivirati učence ter jim približati umetnostna in neumetnostna besedila. S tem 

lahko razvijamo pozitiven odnos do branja. Vključujemo interese za branje, želje pri izbiri 

literarnega žanra ter pri preverjanju znanja uporabljamo različne metode, pri izbiri besedil  

upoštevamo starosti in razvojni stopnji primerno izbrana, jih nagovarjamo k razmišljanju ter 

oblikovanju lastnega mnenja ob pravi bralni vzgoji, ki jo oblikujemo pri pouku (Kordigel Aberšek, 

2008). M. Košir (2001) meni, da se za dvig bralne kulture lahko veliko naredi tako, da knjiga 

postane medijski dogodek, ki začne širiti bralni virus ter z njim okuži mlade bralce. Učitelji ob tem 

s cilji književnega pouka in lastno ustvarjalnostjo spodbujajo branje in ga prepletajo s 

sporazumevalnimi zmožnostmi ter upoštevajo različna načela vzgoje pozitivne naravnanosti do 

umetnostnih in neumetnostnih besedil. Pri učencih tako dodatno razvijajo bralne spretnosti in bralne 

učne strategije. Vsebine domačega branja in bralne značke približajo učencem. Ob tem razvijajo 

literarno kritičnega bralca s ponotranjeno dolgoročno notranjo motivacijo in pozitivnim stališčem 

do branja.  

 

8.2   Bralna značka 

Drugi način spodbujanja dodatnega branja je Bralna značka, gibanje z več kot 60-letno 

tradicijo, ki je v preteklosti nastalo kot velika potreba pri spodbujanju branja in tkanja ljubezni do 

knjige pri mlajših in starejših otrocih. Ta spodbuda naj bi mladim olajšala in polepšala stik s knjigo 

ter jim jo čim bolj približala. Pri snovanju tega gibanja so se zavedali, da imajo dobri bralci manj 

težav pri razumevanju navodil, reševanju besedilnih nalog, se lažje znajdejo v življenju, medtem ko 

so slabši bralci tu prikrajšani. Zato so jim z dodatnimi, prostovoljnimi spodbudami želeli spodbuditi 

bralno pismenost.  

 

Nastanek in namen Bralne značke 

Bralno značko sta po češkem zgledu zasnovala pisatelj Leopold Suhodolčan, ravnatelj 

osnovne šole na Prevaljah, ter Stanko Kotnik, profesor slovenščine na tej šoli. S. Kotnik je bil takrat 

prepričan, da zanimanje za branje med mladimi upada, da jih je potrebno dodatno motivirati in 

navdušiti za poseganje po literaturi. Dodatno nevarnost je povzročila tudi širitev filmske 

proizvodnje, ki je mlade še hitreje navezala nase (Perko, 2000). Avtorica navaja, da je S. Kotnik  
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spomladi leta 1960 idejo dobil pri Čehih, kjer je bil tedaj trend pridobivanja različnih značk za 

razne dosežke. Z ravnateljem sta oblikovala zamisli in priporočila o organizaciji prostovoljnih 

dejavnosti ter predstavila zamisel o tekmovanju za literarno značko. Ideje sta plasirala po osnovnih 

šolah na Koroškem. Jeseni 1960 so na Koroškem začeli z aktivno bralno dejavnostjo – s 

tekmovanjem za Prežihovo bralno značko (Perko, 2000: 39). Namen gibanja in načine pridobivanja 

značke je podrobno predstavil S. Kotnik (1988) v članku Plemenita značka (1988) s Pravilnikom za 

pridobitev Prežihove značke. V njem je razviden tudi glavni namen usvajanja, saj se s spodbujanjem 

branja med mlajšimi budi smisel za poglobljeno, kritično branje sodobnih domačih literarnih del, da 

bodo vzljubili knjigo. V bralcih se budi sposobnost vrednotenja in njene uporabe za nadaljnjo rast. 

Z njo se budijo estetska in etična čustva, zlasti ljubezen do domovine in do delovnih ljudi. Bralna 

značka naj bi po svoje pripomogla k zaviranju kvarnih vplivov, ki vse bolj prodirajo s književno 

plažo, slabimi filmi in drugim, ki bi utegnili mladini vcepiti napačne predstave o človeku in svetu 

(Kotnik, 1988: 24). Mlade je potrebno seznanjati s pisano besedo, z različnimi žanri literature in 

širiti ljubezen do knjig. Ideja je bila že na samem začetku v šolah zelo dobro sprejeta, problem se je 

kazal v seznanjanju mentorjev o novih načinih in oblikah dela ter slabši založenosti knjižnic. 

Vendar je množična popularizacija naredila svoje in razširila tovrstno obliko širši množici 

(Dežman, 2000). 

Od nastanka leta 1960 do danes se je gibanje razširilo po vsej Sloveniji, zamejstvu in delu 

izseljenskega prostora. Gibanje se je gradilo na tradiciji bralnih značk, ki so jih poimenovali po 

slovenskih pisateljih oziroma Zveze bralnih značk Slovenije, začenši z Bevkovo bralno značko, leta 

1963 in je od sedemdesetih let organizacijsko delovala kot eden izmed nacionalnih programov v 

okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije. V osemdesetih letih se je oblikovala zamisel o 

organiziranem branju v obliki tekmovanja, kjer je vsak bralec tekmoval predvsem s samim seboj in 

bil za svoj trud nagrajen. Tako tekmovanje je postalo vzgojno, saj so bralci tekmovali v vztrajnosti, 

razmišljanju in bogatejšem preživljanju prostega časa. Za udeležbo ni bilo nujno, da so bili dobri 

športniki in ne odličnjaki. Vsi so lahko postali zmagovalci (Dobrila, 2976 v Perko, 2000: 51). 

Kmalu so se pojavile še tematsko obarvane značke, ki so določale branje točno določene literature, 

cicibanove značke, starostno determinirane in eko značke (Perko, 2000). V začetku devetdesetih let 

se je bralno tekmovanje posodobilo v branje za bralno značko z motivacijskim programom S knjigo 

v svet, kar je postalo tudi  njeno geslo. S tem so se opustile tudi značke in priznanja. Leta 2002 se je  

gibanje organiziralo kot samostojno društvo ZPMS (Društvo Bralna značka Slovenije), obdržalo 

prvotni program vzgajanja mladega bralca, vodenje po šolah pa so nadaljevali mentorji branja 

(učitelji, vzgojitelji, knjižničarji) (povzeto na spletni strani Društva Bralna značka Slovenije, 2017). 

Danes je Bralna značka ena izmed najbolj množičnih prostovoljnih dejavnosti in poteka skozi 

celo šolsko leto. Prične se 17. septembra (obeleži rojstvo in smrt pisatelja Franceta Bevka) in konča 

2. aprila (z mednarodnim dnevom knjig za otroke). Nagrade, ki jih lahko ob koncu leta prejmejo 

vztrajni bralci, so nalepke in mapa za prvo in drugo triletje, bralni priznanji za obe triletji, vendar se 

o načinu motivacije odločijo mentorji sami.  
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Cilji in naloge Bralne značke 

Cilji, ki so jih želeli doseči z bralno značko, so bili ves čas naravnani k spodbujanju 

prostočasnega in prostovoljnega branja, a struktura primarnih ciljev se je tekom razvoja gibanja 

spreminjala. S. Kotnik (1988) je poudarjal uresničevanje širših vzgojnih smotrov, ki pa so vse bolj 

postali usmerjeni v razvoj bralne in posledično knjižne in književne kulture (Perko, 2000: 42).  

M. Mohor (1997: 14) poudarja pomembne cilje, ki jih lahko uresničujemo z branjem Bralne 

značke, s poseganjem po literaturi, oblikovanjem pozitivnega stališča do bralnega gradiva in v 

uživanju v lepotah pisane besede.  

S. Dežman (1998: 20) v svojem priročniku kot glavni cilj dejavnosti poudarja vzgajanje 

učenčevega pozitivnega odnosa do branja, ki mu bo nudil vir estetskega in vsestranskega užitka. Ob 

tem navaja, da moramo:  

─ podpirati temeljne cilje pouka materinščine z razvijanjem zavestnega, ustvarjalnega branja, 

bralne tehnike in spretnosti, 

─  približati učencem dobre knjige na tak način, da bodo vzljubili branje, 

─  razvijati kreativne sposobnosti učencev oziroma bralcev ter 

─ spoznavati književnike in njihova dela na neformalen način in tako spodbujati kritično 

sprejemanje in vrednotenje literarnih besedil.  

S temi cilji se dopolnjuje celostna podoba književnega pouka, prostovoljno razvijanje bralne kulture 

in bralnih zmožnosti ter dopolnjevanje književnega znanja. Zaradi obšolske in prostovoljne 

dejavnosti, je le-ta za učence svobodna izbira in tako bolj privlačna za samostojno izbiranje 

bralnega gradiva.  

 

V zadnjem času je gibanje še bolj sistematično spodbujeno s strani strokovnih in družbenih 

prizadevanj, zaradi zavedanja nizkih sposobnosti bralne pismenosti posameznikov v družbi.  T. 

Jamnik (2000) ugotavlja, da učenec s prostovoljno odločitvijo za sodelovanje pri tej interesni 

dejavnosti sprejme književnost kot del svojega življenja in njen pomen ponotranji za osebno 

pomembno vrednoto, za katero se je vredno boriti.   

 

Oblike in metode dela  

Z različnimi ustvarjalnimi in motivacijskimi metodami želimo z Bralno značko pripraviti 

učence k temu, da bi radi brali in sčasoma začutili potrebo in željo po branju. Veliko vlogo pri 

spodbujanju ima učitelj – mentor branja, ki mora pri učencih ves čas dvigati in ohranjati 

radovednost po knjigah in obenem deliti svojo ljubezen do branja. Biti mora zgled bralnega modela.  

 

S. Dežman (1998) pravi, da moramo pri spodbujanju učencev slediti:  

─ dolgoročni motivaciji za branje z večkratno pohvalo učencev, spodbujanjem tekmovanja med 

njimi, vključevanjem staršev, izobešanjem liste najboljših bralcev ali oblikovanja kluba mladih 

bralcev, 

─ poglabljanju učenčeve recepcijske in bralne sposobnosti, saj moramo s prijetno bralno izkušnjo 

doseči končni cilj – razumevanje pomena besedila, razviti učne izkušnje in bralne vrednote, ki nam 

bodo v pomoč v življenju. Priporočila strokovnjakov so, da učitelj ne razlaga umetnostnega besedila 
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vnaprej, naj ne vsiljuje razumevanja prebranega ali slišanega, saj s tem upada zanimanje za branje 

mladih bralcev.  

 

S. Pečjak (2012) meni, da si morajo učenci pred branjem sami postaviti nekaj vprašanj, kaj 

pričakujejo od branega besedila in vzpostavijo aktivni dialog z besedilom. Za daljša besedila jih 

usmerjamo z vprašanji, jih motiviramo z igro ali povemo krajšo in zabavno anekdoto o pisatelju ali 

pesniku. Dobra motivacija je učiteljevo interpretativno branje odlomka iz knjige in kratek uvod v 

besedilo.  

 

S. Dežman (1998: 24─25) meni, naj bodo knjige, namenjene Bralni znački blizu 

izobraževalnim ciljem pouka slovenskega jezika in književnosti, učenčevim potrebam, možnostim, 

problemom in interesom, hkrati pa naj k branju pritegnejo tudi manj navdušene bralce. Bralna 

značka mora biti usmerjena na mladega bralca, saj izhaja iz njega in zato obstaja samo zaradi njega. 

Avtorica poudarja, da mora mentor bralca podučiti, kako naj svoja predznanja poveže z idejami v 

besedilu, naj poišče vzporednice z glavnimi književnimi junaki, kritično oceni avtorjeve ideje, 

poišče skrite namige v besedilu in namen pisanja ter sporočilnost besedila. Obenem mora ločiti 

realno življenje od fiktivnega, avtorjevega zapisa. Zanimive zgodbe bodo v bralcu vzbudile 

zanimanje in mu nudile užitek ob branju, posledično pa vzbudile dodatno motivacijo po poseganju 

novih, podobnih besedilih. Avtorica meni, da mora mentor bralcem dovoliti, da 

─ branje opustijo, če jih knjiga ne pritegne, 

─ jim dovoliti, da knjige pred izborom prelistajo in si jih ogledajo, 

─ jim dovoliti, da večkrat preberejo isto knjigo in mu o njej pripovedujejo in  

─ jim dovoliti, da o knjigi izoblikujejo lastno mnenje – lahko pozitivno ali negativno. 

Spodbujanje branja lahko podkrepimo še z zanimivimi literarnimi urami, knjižnično vzgojo, 

obiskovanjem rojstnih hiš pisateljev in pesnikov ali z ogledi kulturnih prireditev. Kot predpriprava 

na obisk pisatelja ali ogled prireditve bi lahko potekalo preverjanje prebranega besedila v obliki 

razstave knjige in drugih besedil istega avtorja, likovno ustvarjanje z nastankom lastnih ilustracij 

besedila ali oblikovanje lastnih dramskih besedil na osnovi prebrane literature. Tako lahko obenem 

preverimo razumevanje prebranega besedila ter spodbujamo ustvarjalnost, radovednost, kreativnost 

in kritičnost do besedila. S skupinskim delom in razdeljenimi nalogami lahko včasih pritegnemo k 

branju manj zainteresirane bralce, pogosto pa jih mora mentor individualno upoštevati in jih 

pritegniti na druge načine. Predvsem je dobro upoštevati bralčeve potrebe po dobri literaturi in tako 

skušati zadovoljiti njihovo bralno potrebo. 

  

Knjižna izbira 

Bralne priporočilne sezname v začetku leta naredijo knjižničarji v dogovoru z mentorji branja 

in učenci ter s pomočjo priporočilnih seznamov Društva Bralne značke Slovenije in Mestne 

knjižnice Ljubljana. Predlogi morajo biti prilagojeni starostni strukturi učencev, njihovi razvojni 

stopnji in upoštevati bralni interes učencev. Vključevati morajo umetnostna in neumetnostna 

besedila, biti zanimiva ter vzbuditi zanimanje pri bralcu z različnih vidikov. Za celostni razvoj 

posameznika mora vsebovati tako prozna,  poezijo in dramska besedila. T. Jamnik (2000) meni, da 

le tako vplivamo na celostno vzgojo mladega bralca, saj z branjem 
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─ kvalitetne mladinske literature bralcu z igro (lutko, dramatizacijo, plakati …) omogočamo 

boljšo socializacijo v kulturnem prostoru, 

─ omogočamo izgradnjo vrednot (empatije, čustvovanja, iskanje vzornikov, prijateljstvo, 

kritično presojo), 

─ omogočamo razvoj jezikovnih zmožnosti, zmožnosti izražanja, uporabe zahtevnejših 

jezikovnih struktur in razvoj mišljenja in 

─ krepimo sposobnost domišljijskega razumevanja, ki pomaga reševati konfliktne situacije v 

družbi. Literarna besedila so lahko simulacija realnih življenjskih situacij.  

Zaradi pestrosti seznamov lahko vsak mladi bralec najde primerna besedila glede na svoj bralni 

interes, učitelju pa pomaga, da učenca lažje pripravi k branju. Pri preverjanju branja mora iskati 

različne načine, ki delo mladim približajo in navdušijo za nadaljevanje branja in dosego končnega 

cilja. Vsako leto je potrebno bralne sezname prevetriti, posodobiti in oblikovati nove.  

 

Glede na to, da je domače branje sestavni del pouka književnosti, je Bralna značka sestavni 

del prostovoljnih, interesnih dejavnosti. Potrebno se je še bolj potruditi, da  pridobimo mlade bralce. 

Učitelj mentor je svetovalec bralcu, mora ga pritegniti h kakovostni knjigi, spodbuditi k 

razmišljanju, pripovedovanju, vrednotenju prebranega in vzbuditi željo pri vseh učencih. Postati 

mora bralni zgled z glasnim branjem, saj ob poslušanju učenci ne čutijo prisile branja. V otroških 

glavah se lahko oblikujejo domišljijske predstave, ki se nato razvijajo tudi ob samostojnem branju. 

Dobre spodbude so razne skupinske predstavitve, ogledi kulturnih predstav, razstave, obiski 

knjižnic in knjigarn ali srečanja z literarnimi ustvarjalci. Največjo moč pri vsem imajo odrasli, ki z 

zgledom pridobijo še tako nejevernega bralca (Dežman, 1998). Izbor knjig mora temeljiti na  lastni 

izbiri, s temeljitim ogledom in usmeritvijo, da je primerna njegovi razvojni stopnji – biti mora ravno 

prav težka, da vzbuja zanimanje in ne pretežka, da bralec ne dobi občutka nemoči.  

 

Načini in oblike preverjanja prebranega gradiva in razvijanja bralne zmožnosti 

Tako pri domačem branju kot pri Bralni znački mora preverjanje potekati v sproščenem 

vzdušju, le da je ocena, pridobljena s preverjanjem domačega branja, lahko ena izmed ocen pri 

književnem pouku. Preverjanje Bralne značke je dodana vrednost razvijanja bralne zmožnosti in 

dviga bralne kulture. Od prvih začetkov so morali bralci ob branju točno določenega števila knjig 

pisati zapiske. Z oddajo zapiskov so se bralci prijavili k pogovoru k mentorju, ki je po predpisih 

moral potekati čim bolj sproščeno. S primernim poznavanjem gradiva so si mladi prislužili značko 

in ogled različnih slavnostnih prireditev ali drugih kulturnih dejavnosti.   

Danes se učitelji odločajo za različne načine preverjanja, a med vsemi se najbolj uporablja 

obnova. Vendar prav to obliko strokovnjaki odsvetujejo (Dežman, 1998). Bralcu je potrebno 

dopustiti, da razvija komunikacijo z gradivom in ga deli z nami, pove, katera doživetja in občutki so 

ga prevevali ob branju in kakšno mnenje je ob tem ustvaril. To se lahko doseže z ustrezno 

oblikovanim bralnim dogodkom, kjer se izvajajo dejavnosti za prepoznavanje subjektivnega 

(doživljajskega) sprejemanja besedila, z ustrezno čutno zaznavo (zvoki, vonji, lahko tudi tišina) ali 

z dodatnimi ponazorili z avdiovizualni pripomočki. Vendar S. Dežman (1998) poudarja, da so še 

vedno najpogosteje uporabljene metode pogovor in poročanje učenca, izpisovanje pojmov, 
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beleženje, projektno delo, referati in eseji, branje na glas, pripovedovanje zgodb, pravljične ure in 

druge. Pri vsem tem moramo paziti, da ne gre le za obnavljanje zgodbe, ampak preverjanje 

razumevanja besedila, interpretacijo in sintezo prebranega. S spodbujanjem razmišljanja z učenci 

preverjamo še njihovo mnenje in kritično vrednost prebranega ter razvijamo nadarjene bralce tudi v 

okviru dodatnih bralnih aktivnosti. S temi prilagojenimi dejavnostmi se, po besedah I. Sakside 

(2014: 46), preusmerjamo od pouka, osredinjenega na učenca, k pouku, ki je osredinjen na napredek 

slehernega učenca. 
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II.      EMPIRIČNI DEL  
 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

Razvita bralna pismenost je v vsakdanjem življenju ključna vrednota in znanje, ki ga 

potrebujemo na vsakem koraku. Zato se že v otroštvu pokaže primarna potreba po branju in 

osebnem stiku staršev in otrok, želji po učenju branja v prvih razredih in razvijanju bralnih strategij 

za učenje. Za ohranjanje bralnih interesov in želje po branju tudi v višjih razredih je primeren način 

obogatitvenih dejavnosti književnega pouka v okviru obveznega domačega branja in branja za 

Bralno značko. Tu lahko učitelj s primerno izbiro literature, z metodami in oblikami dela ter 

kakovostno oblikovanim bralnim dogodkom da učencu več možnosti za razvijanje 

samoregulativnega bralnega vedenja in razvijanja bralnih zmožnosti.  

Namen naloge je poiskati vzroke za upad bralne motivacije v okviru bralne značke in 

domačega branja ter vzroke, ki negativno vplivajo na odnos do branja, ki se pri učencih s starostjo 

znižuje. Najti želimo tudi načine, ustrezne metode in oblike dela, ki bi učence s primernimi 

spodbudami pritegnile k pogostejšemu poseganju po literaturi. Branje učencem ne predstavlja 

bralnega dogodka, ki bi temeljil na pogovoru in poustvarjanju ter kritičnem presojanju, temveč na 

dodatni obveznosti, ki je učencem le v breme.   

 

Kot dodatno motivacijo za raziskovanje sem dobila v lastni družinski izkušnji, saj kot mama 

otrokoma redno prebiram knjige že od njunih malih nog, ob zgodbah se pogovarjamo, se vživljamo 

v osebe in dogodke. To je postal naš večerni ritual. Vendar je vstop v šolo sinovo željo po branju 

popolnoma zatrl. Količina potrebno prebranih knjig je že v prvem razredu postala preobsežna, 

preverjanje pa je temeljilo le na grobi, suhoparni obnovi in iskanju nepomembnih informacij iz 

besedila.  

   

2 CILJI RAZISKAVE 

Glede na predmet in problem smo si postavili več ciljev: 

 ─ Ugotoviti, kateri dejavniki spodbujajo učence k branju. 

 ─ Ugotoviti, ali se učenci radi vključujejo v branje Bralne značke. 

 ─ Ugotoviti, kdo spodbuja učence k prebiranju Bralne značke. 

 ─ Ugotoviti, kako daljše ali krajše delovne izkušnje učiteljev v razredu vplivajo na izbiro 

metod in spodbujanje branja učencev ter različne poustvarjalne dejavnosti pri bralnih 

dogodkih. 

 ─ Ugotoviti, katere načine, metode in oblike uporabljajo učitelji pri spodbujanju k 

dodatnemu branju.  

 ─ Ugotoviti, ali učitelji pri izbiri literature upoštevajo želje in bralne interese učencev. 

 ─ Ugotoviti vzroke za upad dodatnega branja na prehodu v četrti razred. 

 ─ Ugotoviti kriterije, ki jih učitelji uporabljajo za preverjanje poznavanja prebranih del.  

 ─ Ugotoviti vzroke za slabšo pripravljenost nekaterih učiteljev pri obravnavi literature. 
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Raziskovalna vprašanja:  

1. Kako želja po branju in bralna ustvarjalnost učitelja vplivata na bralni dogodek pri pouku? 

2. Kateri kriteriji so pri učiteljih ključni pri izbiri literature za bralno značko in domače branje? 

3. Kateri razlogi vplivajo na učenčevo slabše poznavanje prebranega gradiva in učiteljevega 

preverjanja?  

4. Kateri načini preverjanja in poznavanja prebranih del pri učencih spodbujajo ali zavirajo 

branje? Ima kvantiteta branja pri tem kakšen vpliv? 

5. Kako bralni interesi učencev vplivajo na izbiro literarnih del pri bralni znački in domačem 

branju? 

6. Kako spodbujati učence k poseganju po dodatni literaturi v višjih razredih osnovne šole?  

 

 

3 HIPOTEZE 

Glede na postavljene cilje smo opredelili naslednje hipoteze: 

 

 Hipoteze, ki se nanašajo na intervju z učenci: 

H1: Večina učencev rada posega po raznovrstnih knjigah. 

H2: Večina učencev je v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju vključenih v Bralno značko,   

medtem ko se število vključenih v drugi triadi zmanjša.  

H3: Učenci so se z Bralno značko srečali že v predšolskem obdobju. 

H4: Družinska vzgoja zelo vpliva na bralno vzgojo otroka.  

H5: Učenčeva možnost soustvarjanja bralnih seznamov in izbira gradiva poveča motivacijo za 

branje.  

H6: Neprimerne metode in oblike podajanja vsebin ter stereotipno, suhoparno preverjanje  

prebranega učence odvračajo od branja. 

H7: Kvantiteta bralnega seznama ne odvrača učencev od branja, toliko kot na to vplivajo 

nekakovostna preverjanja prebranega. 

H8: Vpliv šolske knjižnice in pestra izbira knjig imata zelo velik vpliv pri uspešnosti branja. 

 

  Hipoteze, ki se nanašajo na anketiranje učiteljev: 

H9:  Večina učiteljev spodbuja branje.  

H10:Večina učiteljev prevzame vnaprej pripravljeni priporočilni seznam literature za Bralno značko  

osrednje knjižnice in ga posreduje učencem. 

H11. Večina učiteljev literaturo za domače branje določi na aktivu glede na izkušnje preteklih let. 

H12: Večina preverjanj prebranih knjig domačega branja in Bralne značke temelji na osnovi pisnih 

in ustnih obnov ter kratkih vprašanj. 

H13: Učitelji z daljšimi pedagoškimi izkušnjami se bolj potrudijo za prijetno oblikovan bralni 

dogodek in način preverjanja prebranega. 
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4        METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V raziskovalnem delu smo uporabili kavzalno-neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja. Raziskovalni pristop je bila empirična kvalitativna raziskava. Podatke smo zbrali na 

podlagi izvedenih intervjujev z učenci 1. in 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja ter anketnimi 

vprašalniki učiteljev istih razredov petih osnovnih šol. 

 

4.1 Vzorec  

Izbrani vzorec je namenski in vključuje primerjavo dela učiteljev in mnenja učencev od 1. do 

6. razreda s 5 osnovnih šol (3 matičnih in 2 podružničnih) v Občini Litija in Občini Šmartno. 

 

4.2 Postopek zbiranja podatkov in opis instrumentov 

Podatke smo zbirali na osnovi oblikovanega delno strukturiranega intervjuja za učence od 1. 

do 6. razreda ter anketnega vprašalnika z zaprtim in odprtim tipom vprašanja za učitelje, ki 

poučujejo v prvem in drugem triletju. Učitelje in vodstvene delavce smo seznanili z namenom ter 

cilji raziskave in jim razdelili anketne vprašalnike, ravno tako smo o namenu raziskave obvestili 

tudi starše intervjuvanih otrok. Od njih smo pridobili soglasja ─ dovoljenja za izvedbo intervjuja ter 

za uporabo pridobljenih podatkov v raziskovalne namene. Oba instrumenta sta bila sestavljena 

izključno za potrebe empirične raziskave s ciljem pridobitve jasnih odgovorov na zadana 

raziskovalna vprašanja. Vsem anketirancem je bila omogočena anonimnost. Ker smo želeli 

primerjati vidik učitelja in učenca pri oblikovanju bralnih dogodkov in spodbujanju branja 

obogatitvenih dejavnosti književnega pouka, so vprašanja zelo podobna.  

 

4.3 Opis obdelave podatkov 

Rešene vprašalnike učiteljev in informacije, pridobljene z intervjuji, smo analizirali s pomočjo 

analize tematske mreže in odprtega kodiranja podatkov z vnaprej napisanimi kriteriji. Ugotovitve 

smo sproti komentirali, analizirali in, na podlagi odgovorov, interpretirali pomen posameznih 

informacij. Na koncu smo na podlagi odgovorov napisali zaključno poročilo, analizo dela, refleksijo 

opažanj in oblikovali nekaj smernic za delo z učenci na področju bralnih zmožnosti pri književnem 

pouku.  
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4.4 Rezultati in interpretacija podatkov 

Podatke anket in intervjujev smo obdelali s pomočjo deskriptivne metode, odgovore anketnih 

vprašalnikov prikazali s pomočjo frekvenčnih distribucij v obliki tabel in grafov, odgovore 

intervjujev pa interpretirali.   

Z raziskavo smo želeli dokazati, da se v šolah z ustreznimi pristopi, ustrezno motivacijo, 

ustvarjalnimi načini preverjanja prebranega gradiva ter ustrezno izbiro bralnega gradiva pri 

obogatitvenih dejavnostih književnega pouka da ohraniti ali celo povečati bralni interes.  

 

4.5 Analiza anketnih vprašalnikov učiteljev 

Raziskavo smo izvajali v dveh večjih matičnih šolah (400–500 učencev), 1 manjši (120 

učencev) ter na dveh podružnicah (40–60 učencev). Sodelovalo je 40 učiteljev prvega in drugega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja ter 20 učencev istih razredov in šol.  

Navkljub različnim pogojem dela na matičnih šolah in podružnicah se odgovori učiteljic niso 

bistveno razlikovali, kar kaže na povezanost dela aktivov posameznih šol in horizontalno 

povezovanje med učiteljicami. Na podlagi tega ne bomo ločevali odgovorov učiteljic podružničnih 

šol in matičnih šol. 

 

1. Koliko let že poučujete? 

Graf 1: Pedagoške izkušnje učiteljev 

 

Večina vprašanih učiteljic, zajetih v raziskavo, ima med 31 in 40 let delovnih izkušenj, zato smo 

vnaprej predvidevali, da bodo pri njih boljše motivacijske in ustvarjalne metode pri samem 

spodbujanju branja pri obogatitvenih dejavnostih domačega branja in Bralne značke.  

17% 

20% 

29% 

34% do 10 let

11 -20 let

21 - 30 let

31 - 40 let



 
38 

 

2.  Kakšno je vaše mnenje o bralnih vzorcih kot učitelja, ki vzgaja bralce? 

Graf 2: Mnenja o bralnih vzorcih učiteljev 

 

 

Večina učiteljic se strinja, da ima v razredu velik pomen glasno branje učitelja in spodbujanje 

učencev k branju. Pri tem je za večje poseganje po literaturi pomembno, da učitelj skrbno izbira 

literaturo, ki je blizu bralnim interesom učencev. Velik pomen dajejo starševski vzgoji in 

domačemu branju, ob tem pa ne smemo zanemariti velikega vpliva učitelja kot bralnega modela.  

 

 

  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

branje je zame zelo pomembno

branje je privzgojena veščina

pomembno je družinsko branje

v razredu je pom. glasno branje

pomembna je prava izbira gradiva

učitelj mora upoštevati bralne interese

učenci radi berejo knjige za BZ in DB

pomembna je kvantiteta in kvaliteta branja

učitelj je pomemben dejavnik motivacije

se ne strinjam se strinjam se popolnoma strinjam



 
39 

 

3. Ali v razredu izvajate domače branje v okviru književnega pouka in kdaj ga pričnete 

izvajati? 

Tabela 2: Izvajanje domačega branja v razredu 

 NE DA Časovna razporeditev  odstotek 

Število 2 38 September, oktober 24 63 % 

   Terminsko, po obdobjih 8 21 % 

   Drugo (občasno) 6 16 % 

Le dve izmed anketiranih učiteljic v razredu nimata izkušenj z domačim branjem in ga ne izvajata 

kot dodatno dejavnost v okviru književnega pouka. 63 % ostalih učiteljic v začetku oktobra začne s 

spodbujanjem dodatnega branja leposlovne literature, 21 % ga izvaja v določenih terminih 3-krat 

letno, medtem ko manjšina spodbuja branje 1- do 2-krat letno.  

 

4. Katere kriterije uporabljate pri  izbiri literature za obvezno branje učencev pri  domačem 

branju?  

Tabela 3: Kriteriji za izbiro literature pri domačem branju 

KRITERIJI Število odgovorov Odstotek  

Smernice učnega načrta in starost ter razvojna stopnja 

učencev. 

14 37 % 

Že več let imam svoj seznam, ki ga posodabljam. 8 21,5 % 

Na aktivu pripravimo seznam v sodelovanju s 

knjižničarko. 

12 31, 5 % 

Opiram se na izkušnje starejših sodelavk. 2 5 % 

Drugo (kar je na voljo v knjižnici). 2 5 % 

 

Večina učiteljic, kar 37 %, upošteva smernice učnega načrta in pripravlja sezname na podlagi 

priporočilne literature, dane v učnih načrtih za posamezni razred. 31 % jih sodeluje v aktivu in 
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skupaj s kolegicami pripravljajo sezname, ki temeljijo na bralnih interesih učencev, kar posledično 

lahko prinese večje zanimanje za branje knjig v okviru domačega branja.  

Na podlagi izkušenj, odzivov učencev ter razvojne stopnje branja učiteljice določijo tudi število 

potrebno prebranih knjig. Spodnja tabela prikazuje njihov izbor v enem šolskem letu.  

 

Tabela 4: Potrebno število prebranih knjig 

Število določenih knjig Št. odgovorov Odstotek  

1–2 12 31, 5 % 

3–5 17 45 % 

6–8 5 13 % 

Več kot 8 4 10,5 % 

 

Na podlagi pridobljenih podatkov so dela, ki jih je potrebno prebrati, v veliki večini podobna, saj 

morajo učenci prebrati od 3 do 5 proznih del, ki so vnaprej določena. Časa za branje imajo po šolah 

različno, do 2 mesecev (37 %), v enaki meri pa se druge učiteljice poslužujejo dogovora termina 

skupaj z otroki (37 %). Pri 4 učiteljicah je tempo branja zelo hiter, saj morajo učenci v dveh 

primerih prebrati kar 12 pravljic, 2 prozni deli in 1 pesniško zbirko; pri 2 učiteljicah 1. razreda pa 

morajo učenci prebrati knjigo v enem tednu (oziroma jim jo preberejo starši) in jo nato naslednji 

teden govorno predstaviti pred razredom.  

 

5. Ali menite, da vaši učenci radi berejo izbrane knjige za domače branje? 

Graf 3: Mnenje o priljubljenosti branja 

 

 

Učiteljice so v večji meri mnenja, da je branje knjig za domače branje med učenci priljubljeno, da 

le-ti radi posegajo po literaturi in se pripravljajo na pogovor pri preverjanju. Pri želeni pojasnitvi pa 
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se je izkazalo, da so nekateri učitelji (21 %) mnenja, da je branje učencem le dodatno delo, ki ga 

sprejmejo zaradi prisilne, zunanje motivacije – končne ocene ob ocenjevanju.   

 

6. Katere načine preverjanja prebranih del domačega branja uporabljate pri pouku? 

 

Vsi načini preverjanja so bili izvedeni v skupinski obliki; drugih oblik dela pri preverjanju niso 

izvajale. 

 

Graf 4: Najpogosteje uporabljeni način preverjanja domačega branja 

 
 

Ker so imele učiteljice na voljo izbrati več možnih odgovorov glede načinov preverjanja, ki jih 

uporabljajo pri književnem pouku, je večina učiteljic izbrala metodo pisnega preverjanja s kratkimi 

in daljšimi vprašanji in odgovori. Vzrok za to lahko zagotovo iščemo v tem, da se da na ta način 

pregledno izvedeti, ali so učenci knjigo res prebrali ali ne. Tu pa lahko naletimo na težavo, da 

učiteljica namesto iskanja pomena vsebine in sporočilnosti knjige, zaide v iskanje podrobnosti, ki 

nimajo nobenega pomena pri razumevanju prebranega dela. S takšnim načinom iskanja vsebinskih 

malenkosti, ki jim učenec ni polagal pozornosti med branjem, ampak je besedilo prebral celostno, 

lahko učiteljica zatre bralni interes in uniči notranji motivacijski vzgib za branje.   

 

V 84 % preverjanja učiteljice vodijo ustni pogovor, ki je namenjen tako preverjanju razumevanja in 

recepcije učenčevega branja kot oblikovanja socialnih interakcij, ki so v razredu še kako 

pomembne. Pri tej metodi lahko učenci ubesedijo lastno percepcijo prebranega besedila, se s 

kritičnim mnenjem in vrednostno noto oddaljijo od knjige, neodvisno od mnenja drugih, predvsem 

učiteljevega vsiljenega mnenja, ki je pri pouku zelo pogosto in povsem nepotrebno.  

 

V 26 % so bile učiteljice mnenja, da je metode potrebno kombinirati glede na besedilo, ki ga 

obravnavajo, saj učenci besedila ne berejo in ne procesirajo besedila na enak način. Zato je 
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potrebno kombinirati metode od izvedbe odličnega kviza, spet drugje pridobiti odgovore s pisnimi 

preverjanji, morda z govornimi nastopi.  

 

Med drugimi metodami preverjanja so bile navedene metode predstavitve knjižnih plakatov, ki jih 

naredijo učenci sami ter pripravljenih PPT predstavitev, s katerimi želijo dodatno opozoriti na 

avtorja, lastnosti oseb in dogodke v knjigi, ki so se jim še močneje vtisnili v spomin.  

Pri vseh načinih in metodah preverjanja je pomembno, da učitelj ohranja bralni interes, vzbuja 

radovednost do novega znanja in pomaga, da učenci v knjigah zaznajo tudi globlji sporočilni pomen 

ter da v branju uživajo, kar pa je ključnega pomena.  

 

7. Ali v razredu izvajate branje za Bralno značko? 

Na to vprašanje so vse učiteljice odgovorile pritrdilno, saj je na vseh izbranih šolah zgodovina 

Bralne značke utečena že več let. 

 

8. Na kakšen način izbirajo učenci knjige, ki jih bodo prebrali za Bralno značko? 

Graf 5: Izbor knjig za Bralno značko 

 

Na vse šole pošlje osrednja knjižnica Litija priporočilni seznam knjig za posamezne razrede, vendar 

učiteljice v veliki meri, kar v 40 %,  prepustijo možnost učencem, da sami presodijo, kaj bodo brali 

in izbirajo gradivo po bralnih interesih. V naprej se dogovorijo, katere kriterije morajo učenci 

upoštevati (npr. ne prelahka, primerna njihovi starostni in razvojni stopnji, različnih literarnih 

žanrov).   
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Učiteljice z manj izkušnjami za branje za Bralno značko se pogosteje odločajo za priporočilni 

seznam, saj menijo, da je  tako enostavneje določiti izbor knjig.  

Pod drugo so navedle dejstvo, da se učenci pogosto odločajo na podlagi »dobre knjižne in vsebinske 

reklame« svojega sošolca in se tako odločijo za prebiranje določenih knjig.   

 

9. Koliko knjig in pesniških zbirk je potrebno prebrati za osvojitev končne nagrade? 

Tabela 5: Število knjig, ki jih je potrebno prebrati 

Število knjig 4 5 6 

Število odgovorov 18 20 2 

 

Večji del učiteljic, ki določijo 5 knjig za branje, so učiteljice 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

Tu morajo učenci prebrati 4 prozna dela in eno pesniško zbirko. 2 učiteljici sta navedli, da morajo 

prebrati 6 del, od tega so lahko 4 prozna dela, 1 strip in 1 pesniška zbirka. Ostale učiteljice 

poučujejo v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju.  

 

10.  Katere načine preverjanja Bralne značke izvajate? 

 

Vse učiteljice uporabljajo individualno in frontalno obliko preverjanja prebranega.  

Tabela 6: Preverjanje Bralne značke 

Načini preverjanja Število odgovorov 

učiteljic 

Ustna obnova učenca in voden pogovor 30 

Govorni nastop pred razredom 7 

Obnova v zvezku s kritično oceno vsebine 

knjige 

8 

Bralni dnevnik 3 

Drugo  8 

 

Na podlagi teh odgovorov smo ugotovili, da učiteljice še vedno uporabljajo zakoreninjene metode 

ustnega preverjanja, kjer učenci prosto govorijo o vsebini knjige in na ta način še enkrat obnovijo 

zgodbo. Pri tem jih vodijo le določena vprašanja o literarnih osebah, nekaterih dogodkih, ni pa 

poglobljenega pogovora, ki bi dal pogled na učenčev drugačen vidik prebranega dela. Nekatere 

učiteljice so mnenja, da učenci nočejo brati, ne marajo nastopati pred razredom in pripovedovati o 
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vsebini knjige. Ta metoda je že zdavnaj preživeta, ali ne vzpodbuja zdolgočasenosti med učenci in 

ali sploh razvija bralne zmožnosti v takšni meri, kot bi jih lahko. S pravimi načini preverjanja se 

lahko razvijajo bralne strategije, ki dolgoročno prinesejo bolj razvito bralno tehniko, sposobnost 

učenja in boljšega razumevanja prebranega, predvsem pa povsem razvit bralni model.  

 

11. Menite, da učenci radi berejo knjige za Bralno značko?  

Tabela 7: Bralni interes 

 DA NE DA in NE 

Število odgovorov 30 7 3 

Odstotek 75 17,5 7,5 

 

Večina učiteljic (75 %) meni, da učenci radi berejo dano literaturo za Bralno značko, vendar pa nam 

število opravljenih značk kaže drugačno podobo.  

 

Tabela 8: Odstotek učencev, ki so opravili bralno značko 

 Odstotek učencev % 

1. Vzgojno-izobraževalno obdobje matične šole 90–100 

2. Vzgojno-izobraževalno obdobje matične šole 30–70 

Podružnične šole 100 

 

Primerjava odgovorov pokaže razliko v branju učencev na različnih starostnih stopnjah in razliko 

med matično šolo in njenimi podružnicami. Na vseh podružnicah vsi učenci opravijo Bralno 

značko, kar je verjetno posledica kmečkega okolja in zavedanja obveznosti in dolžnosti prihajanja v 

šolo ter učenja zase in svoje življenje.  

Zanimivo je, da se na matični šoli kaže razlika tudi v starostni stopnji. V prvih treh letih je branje 

učencem zanimivo, veliko časa prelistavajo knjige, učiteljica jih motivira na različne načine, ki so 

jim blizu in ustvarja bralno okolje, ki prinaša pozitivne posledice. Ker so učenci obdani z nenehnimi 

bralnimi spodbudami, širijo bralno radovednost in s pogovori s sošolci o prebranih knjigah opravijo 

tradicionalno značko.  

V 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju se učenci ne odločajo več za branje za bralno značko, saj jih 

na eni strani začnejo zanimati druge stvari, ki niso nujno povezane z branjem, po drugi strani pa 

niso več toliko dovzetni za spodbude učiteljic.  
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12. Kateri so po vašem mnenju glavni zunanji motivatorji, ki učence spodbujajo pri 

branju domačega branja in Bralne značke? 

Graf 6: Zunanji motivatorji, ki vplivajo na branje 

 

 

Med glavne motivatorje učiteljice uvrščajo povezovanje s starši, ki z domačo spodbudo lahko 

vplivajo na pogostejše poseganje po knjigah. Učenci to smatrajo kot siljenje, a včasih je potrebna 

tudi takšna spodbuda, da sploh posežejo po literaturi.  

Pomembno vlogo prevzema tudi primerna nagrada ob prebranem delu (srečanje z avtorji, obisk 

gledališča), saj pri tem učenci uživajo in se teh srečanj vsakokrat zelo veselijo. Težava nastane pri 

financiranju določenega dogodka, saj je na šolah temu pogosto namenjenega premalo denarja. 

Praktična nagrada za branje Bralne značke (majica in priznanje) pa jim ni več dovolj velika 

motivacija. Učenci želijo za svojo dejavnost dobiti nagrado. Na ta način branje izgublja vrednost 

dolgoročnih pozitivnih posledic, ki bi dale celostno razvitega bralca. Pod drugo so učiteljice 

navedle še tekmovalnost med otroki, ki pa je včasih tudi dobrodošla.  
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13. Na kakšne načine motivirate učence k branju? 

Graf 7: Načini spodbujanja učiteljic za bolj množično poseganje po knjigah 

 

 

Različnost idej in ustvarjalnost učiteljic pri izbiri načinov spodbujanja za branje res ne poznata 

meja, a vseeno bi bilo potrebno v vsakem razredu razmisliti, kako bi se dalo udejanjiti načine tudi v 

praksi, da bi bil bralni učinek večji.  

 

13. Se vam zdi, da učenci dovolj berejo? Kateri vzroki so po vašem mnenju ključni za 

zmanjševanje bralnih interesov pri učencih? 

 

Učiteljice so v 90 % odgovorile nikalno, saj je po njihovem mnenju branje za mnoge učence 

drugotnega pomena. Elektronski mediji, računalniška tehnologija in dejavnosti, ki ne zahtevajo 

branja kot primarne aktivnosti pogosto zapolnjujejo prosti čas učencev, ki bi bil namenjen 

utrjevanju branja, tekočnosti branja in razvijanja bralne tehnike ter učenja in pridobivanja novih 

znanj nasploh. 
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Graf 8: Vzroki za zmanjšano bralno zanimanje pri učencih 

 

Glede na dane odgovore učiteljic graf pojasni velik klic učiteljic na pomoč, saj se zavedajo 

pomanjkanja branja. Nujna je potreba po iskanju inovativnih metod spodbujanja branja in 

aktiviranje notranjih vzgibov, ki bodo učence usmerila k branju in razvijanju bralnega modela.   

 

14. So med učenci, ki več in pogosteje berejo, kakšne razlike? Navedite, katere opažate vi. 

 

Učiteljice so bile v 100 % meri enotne, da je branje zagotovo veščina, ki ima dolgoročne posledice 

pri vzgoji in izobraževanju mladega bralca ter razvijanju njegovih bralnih zmožnosti, ki mu 

pomagajo reševati vsakodnevne probleme, na katere naleti. Navedle so kar nekaj razlik med učenci, 

ki pa se kažejo tako na področju slovenščine kot tudi matematike in medpredmetnih povezav, saj 

branje ni veščina, vezana le na književni pouk, ampak je njegova uporabnost potrebna na vsakem 

koraku.  

Razlike med učenci, ki več berejo, so v:  

- bogatejšem besednem zakladu,  

- govornem izražanju,  

- tekočnosti branja,  

- oblikovanem ritmu branja,  

- večji zbranosti pri tihem delu,  

- razviti domišljiji,  

- večji razgledanosti, 

- boljšem povezovanju in sklepanju,  

- oblikovanju in strukturi daljših 

zapisov,  

- pri tvorbi besedil,  

- manjšem uporu pri oblikovanju 

zapisov,  

- razumevanju prebranega,  

- v manjši meri slovničnih napak,  

- v ustvarjalnosti,  

- logičnem razmišljanju, 

- razumevanju težjih besed, 

- spretnosti reševanja matematičnih 

problemov,  

- medpredmetnem povezovanju ...
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Vse te zaznane in opažene razlike v bralnem razvoju učencev pokažejo, da je nujno potrebno 

nadaljnje spodbujanje branja, iskanje različnih načinov približevanja bralnih tehnik in bralnih 

vsebin.   

 

15. Ste pripravljeni nadaljevati s spodbujanjem branja? Kateri dejavniki bi vam pri 

tem pomagali? 

Učiteljice so mnenja, da bodo s spodbujanjem nadaljevale, vendar pa so predvsem odgovori 

mlajših učiteljic pokazali, da imajo težavo z organiziranjem ur književnosti in ur za 

preverjanje bralne značke, saj jim pogosto zmanjka časa za literarno in likovno poustvarjanje. 

Vse učiteljice si želijo več domačih spodbud, razvite družinske pismenosti in povezovanja 

staršev s šolo. Svetlo točko vidijo tudi v tem, da se učence pri pouku spodbuja, da glasno in 

interpretativno berejo pred razredom.  
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4.6   Interpretacija  intervjujev učencev  

Intervju smo izvedli z 20 učenci vseh petih šol, vključenih v raziskavo. Težili smo k 

temu, da je bila dokaj enakomerna zastopanost vseh 6 razredov in spolne strukture vprašanih. 

Pogovor je bil izveden z 9 dečki in 11 deklicami, in sicer: 

Graf 9: Struktura intervjuvanih učencev po razredih 

 

 

1. Rad/a bereš knjige? Kdaj jih vzameš v roke, jim nameniš čas? 

 

Večina učencev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja je na to vprašanje odgovorila 

pritrdilno, le 2 fanta sta takoj izstrelila odgovor, da je »branje le za punce«. Večina jih bere 

zvečer, pred spanjem, po navadi skupaj s starši. Nekateri učenci 2. vzgojno-izobraževalnega 

obdobja so potrdili, da radi berejo in v razredu slovijo kot knjižni molji, spet drugi so mnenja, 

da je branje dolgočasno. 
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2. Kaj te pritegne k branju ali odvrne od njega? 

 

(v vprašalniku podani odgovori:vsebina, zunanji videz knjige, ilustracije, predstavitev 

učiteljice, želja po novem znanju, sošolci …) 

 

Med najpogostejšimi primerljivimi odgovori so bili: 

Graf 10: Vzroki za poseganje po knjigah 

 

 

Iz prejetih odgovorov smo ugotovili, da imajo v prvih treh letih šolanja veliko vlogo estetski 

učinki knjige in socialne spodbude sošolcev, medtem ko imajo v 2. triletja veliko vlogo pri 

branju mladih starši, ki svoje otroke nenehno spodbujajo k branju in jih odvračajo od 

računalnika, del pa je takšnih, ki radi tekmujejo na raznih kvizih, zato jim je tovrstno 

namensko branje dodatna motivacija. Velik negativni razlog za branje pa je debelina knjige, 

ki se s starostjo veča in nekatere dodatno odvrača od branja. 

  

3. Po kakšnih knjigah rad posegaš? Katere tematike, žanri te pritegnejo k branju? 

 

Učenci 1. triletja radi prebirajo zgodbe o živalih, predvsem so aktualni dinozavri in pri 

deklicah konji, o vesolju, Guinessovo knjigo rekordov ter o super junakih, razne humorne 

knjige (Peter Nos, Kanta požrešna) in uganke, knjige o princeskah. Pesmi in igre jim niso 

blizu.  

Učenci 2. VIO pa posegajo po Groznem Gašperju, poučnih in domišljijskih knjigah (Lov na 

pošasti), stripih, knjigah rekordov in raznih detektivkah, knjige z zgodovinsko tematiko (o 

bojevnikih, vitezih), boljši bralci po Harryju Potterju in drugih podobnih zgodbah (Nabriti 

mulc).  
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4. Meniš, da s pogostejšim branjem hitreje bereš, več razumeš? 

 

Večina učencev je mnenja, da z vajo berejo hitreje in bolj tekoče, s tem tudi bolj in jasneje 

razumejo, kar preberejo.  

 

5. Kaj misliš, pri čem ti več branja še lahko pomaga? Kaj še lahko pridobiš z njim? 

 

Odgovori učencev so bili usmerjeni v razumevanje matematičnih besedilnih nalog, vprašanj 

pri okolju, naravoslovju in družbi ter besedil, ki jih prebirajo pri slovenščini. Če berejo hitreje, 

lahko tudi hitreje opravijo naloge in so prej prosti. 5 učencev je bilo mnenja, da lahko boljše 

branje prinese neodvisnost od nekoga drugega, saj znaš sam poiskati informacije in podatke, 

katere želiš imeti. To razmišljanje je bilo starostno pogojeno, saj so bili to učenci 5. in 6. 

razreda.  

 

6. Vprašanja, usmerjena v domače branje 

 

Prebirate v razredu knjige za obvezno domače branje?  

V večini razredov izvajajo domače branje; negativno sta odgovorila 2 učenca, iz 1. in 2. 

razreda, kar sovpada ravno z oddelkoma, kjer sta tudi učiteljici odgovorili, da ne izvajata 

domačega branja. V ostalih oddelkih tako ali drugače izvajajo domače branje oziroma berejo 

knjige v ta namen. 

  

Kdo izbira, kaj boste prebrali? Ti je izbor všeč? Utemelji svoj odgovor.  

Vsi odgovori učencev so si bili podobni, saj gradivo za branje določijo učiteljice, le v dveh 

oddelkih 1. razreda, kjer morajo učenci vsak teden prebrati po eno knjigo, je izbor knjige 

odvisen od učenca samega. Učenci prvih treh razredov so z izborom knjig zadovoljni, medtem 

ko je mnenje učencev od 4.–6. razreda zelo različno; nekateri so mnenja, da je gradivo 

prelahko, izbrane knjige prelahke, spet drugi menijo, da so dolgočasne in »brez veze«.   

  

Koliko knjig morate prebrati?  Imate za prebiranje na razpolago dovolj knjig in časa, 

da se poglobite v branje? 

Odgovori učencev sovpadajo z odgovori učiteljic po posameznih oddelkih. Menijo, da je za 

prebiranje dovolj časa, če si ga pravilno organiziraš, sicer ga je vedno premalo. Knjige se 

lahko pridobijo iz različnih knjižnic.   

 

Na kakšen način preverjate prebrane knjige (s pogovorom, pisna obnova …)? 

Učenci so poudarili, da pri preverjanju učiteljica izbira različne načine, s katerimi preverja 

prebrano vsebino. Večina se je odločila za odgovore podane v grafu 11.  
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Graf 11: Načini preverjanja domačega branja po mnenju učencev 

 

 

V veliki večini oddelkov je še vedno najbolj prisoten ustni, voden pogovor; učenec 4. razreda, 

kjer morajo prebrati 12 pravljic, pa je poudaril, da učiteljica preverja, tako da pišejo test s 

kratkimi vprašanji, na katera je potrebno odgovoriti. Vprašanja niso vezana na vsebino 

pravljic, temveč na iskanje nepotrebnih in povsem nepomembnih malenkosti, ki ne dajo 

vsebinskega pregleda in pregleda na prebrano. Govorni nastop izvajajo predvsem v prvih 

dveh razredih, kjer je pisno ustvarjanje težje. 

 

Ti je kakšna knjiga še posebej ostala v spominu? Katera in zakaj? 

Tu se odgovori razlikujejo glede na starostno stopnjo: učenci drugih in tretjih razredov so 

naštevali naslove pravljic: Pekarna Mišmaš, Zrcalce, Sneguljčica, Moj prijatelj Piki Jakob; 

učenci četrtega, petega in šestega razreda pa Mislice, Gospod Hudournik, Andersenove 

pravljice, Drejček in trije Marsovčki. Odgovori so se nanašali na vsebino in ilustracije v 

knjigah, Andersen pa jim je ostal v spominu zaradi velikega števila zahtevanih prebranih 

pravljic in načina preverjanja, kar jim branja ni približalo, temveč zatrlo veselje do branja.  

 

7. Vprašanja, vezana na Bralno značko 

Prebiraš knjige za Bralno značko?  

Odgovori učencev so bili starostno pogojeni; mlajši so odgovorili z DA (100%), medtem ko 

se v višjih razredih odgovori razlikujejo, saj je stopnja branja za Bralno značko manjša. 3 

učenci izmed vprašanih ne bere knjig za Bralno značko in so podali precej negativno 

nastrojene odgovore: »Branje za Bralno značko je dolgočasno.«, »Bralna značka me ne 
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zanima.« in »Raje igram igrice kot berem za Bralno značko; tako dobim nekaj točk, pri 

branju pa samo majico«.
1
 

 

Kje si se srečal z njo? Kdaj si ti začel z branjem za to dejavnost?   

Tako učenci podružničnih kot tudi matičnih šol, ki so pred šolanjem obiskovali vrtec, so se z 

branjem Bralne značke srečali že v vrtcu, medtem ko so se tisti, ki vrtca niso obiskovali, s to 

dejavnostjo prvič srečali v prvem razredu.  

 

Kdo te je spodbujal k branju? 

K branju v veliki meri spodbujajo starši, po mnenju starejših otrok jih »silijo« v branje 

dodatnih knjig.  

  

Kaj ti pomeni branje za Bralno značko? Ti je v veselje ali ti je odveč? 

Učencem prve triade veliko pomeni nagrada, ki jo pridobijo ob koncu leta (priznanje, majica), 

obisk kakšne gledališke predstave, zato radi berejo in obenem tekmujejo s svojimi sošolci, 

kdo bo prebral hitreje in dobil vse znake za opravljeno delo. Večina je mnenja, da ob branju 

uživajo in se pogosto nasmejijo vsebinam. 

Učencem druge triade pa je v veliki meri branje odveč, to se kaže predvsem v 5. in 6. razredu, 

saj so mnenja, da je branje sicer dobro za hitrejše razumevanje in pridobitev novih znanj, a je 

to povsem nepotrebno dodatno delo.  

 

Na kakšen način izbiraš kaj boš prebral v okviru Bralne značke? Imate priporočilni 

seznam s tebi všečnimi knjigami? 

 

Odgovori so sovpadali z odgovori učiteljic, saj v veliki meri učenci sami izbirajo, kaj bodo 

prebrali. V pomoč jim je šolska knjižničarka, priporočilni seznam, ki jim ponudi možnosti in 

osnovno orientacijo knjig, ki so na voljo v knjižnici in primerne starostni stopnji. Večina 

učencev se odloča na podlagi lastnih želja in interesov (od pravljic, poučnih in smešnih 

zgodbic v prvi triadi, do stripov, domišljijskih knjig v drugi triadi). 

 

Koliko knjig morate prebrati?  

 

Večina odgovorov se je nanašala na 4 prozna in 1 pesniško delo, kjer se morajo naučiti 

primerno pesem ter jo zrecitirati.  

 

Kdo preverja vsebino prebrane knjige? Na kakšen način? 

 

V prvih petih razredih vsebino knjig preverjajo učiteljice, ki poučujejo posamezne oddelke, 

medtem ko je v 6. razredu preverjanje v domeni knjižničarke ali mentorice branja. 

                                                             
1  Navedeni so odgovori treh učencev, iz 2., 5. in 6. razreda. 
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Graf 12: Odgovori učencev o načinih preverjanja prebranih knjig 

 

 

Odgovori kažejo, da se preverjanje v veliki meri izvaja v obliki ustne predstavitve ob slikah, 

kjer učenci pripovedujejo vsebino ob pomožnih vprašanjih učiteljice. Praksa v 1. triadi je, da 

napišejo kratek povzetek in osnovne podatke o knjigi v bralni zvezek ter zgodbo ilustrirajo. 

Nato v šoli vsebino predstavijo še učiteljici v individualni obliki.  

 

8. Kakšni načini spodbujanja branja se ti zdijo zanimivi pri pouku? Te kakšna 

stvar odvrne? 

 

Mlajši učenci radi poslušajo glasno branje učiteljice, radi hodijo skupaj v šolsko knjižnico, 

zanimive so jim male nagrade za vztrajnost (nalepke, štampiljke) in zavzeto prebiranje, radi 

imajo igro z lutkami in dramatizacijo. Vsi so poudarili velik pomen knjižnih kotičkov, ki jih 

imajo v razredu, saj se pogosto ustavijo v njem in listajo, berejo knjige. Na ta način so jim 

knjige blizu, lahko berejo v tišini ter branje prilagodijo svojim željam in interesom. 

Starejši učenci druge triade pa imajo raje predstavitve zanimive knjige s strani učiteljice, 

dramatizacijo, iskanje informacij po knjigah, enciklopedijah ob kakšnih zanimivih vprašanjih. 

Odvračajo jih nenehne predstavitve pred razredom, obnavljanje knjig in risanje ilustracij.  

 

9. Kako bi ti svetoval učiteljicam, da bi izboljšale svoje metode preverjanja 

prebranega in še bolj vzbudile vašo radovednost za branje? 

Učiteljice bi morale spreminjati načine preverjanja, saj so nenehna obnavljanja knjig za 

učence dolgočasna. Želijo si več aktivnosti, da bi zaigrali dogodek, naredili uganko za sošolce 

in jih tako pritegnili k branju. Starejši si želijo več soudeleženosti pri izbiri gradiva in 

določanju preverjanja prebranega.     
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4.7     Testiranje hipotez   

 

Hipoteze, ki se nanašajo na razvoj bralnih navad učencev: 

 

H1: Večina učencev rada posega po raznovrstnih knjigah. 

Hipotezo lahko potrdimo.  

Učenci so radi obdani z raznovrstnimi knjigami (od stripov, pravljic, poučnih knjig, 

enciklopedij, slikanic …). Na to kažejo tudi odgovori, da se mlajši učenci radi zadržujejo v 

knjižnih kotičkih, prebirajo in listajo knjige različnih žanrov. Učiteljeva vloga je primerna 

spodbuda, ki branje nadgrajuje in primerno usmerja. Če se le-to v prvi triadi zamudi in se 

mladih bralcev ne vzgaja, ne razvija njihovih bralnih strategij, postane branje počasnejše in 

manj razumljivo, s tem se tudi poseganje po knjigah zmanjša. 

 

H2: Večina učencev je v prvem vzgojno izobraževalnem obdobju vključenih v Bralno značko, 

medtem ko se število vključenih v drugi triadi zmanjša. 

Hipotezo lahko potrdimo. 

Bralni vzorec mladega bralca na teh šolah je zelo izrazit v prvih treh razredih in na 

podružničnih šolah, kjer motivacija za branje še ne upada. Vzroke lahko iščemo v vzajemnih 

spodbudah učiteljic in staršev ter dovzetnosti učencev za branje. Branje se s starostjo prenaša 

na samostojno branje učenca. Pri tistih učencih, kjer so slabše razvite bralne zmožnosti in 

strategije branja in kjer je branje počasnejše, se v višjih razredih pokaže upad poseganja po 

literaturi in prosti čas raje zapolnijo s športnimi dejavnostmi in z igranjem računalnika.  

 

H3: Učenci so se z Bralno značko srečali že v predšolskem obdobju.  

Hipotezo lahko potrdimo. 

Učenci, ki so obiskovali vrtec, se sreča z zgodnjim načinom branja že v zgodnem obdobju.  

Vzgojiteljice ob pomoči staršev spodbujajo družinsko branje, saj morajo starši prebrati 

vsebino 3 slikanic, to pa otroci nato predstavijo pred ostalimi otroki v vrtcu. Na ta način širijo 

besedni zaklad, spodbujajo tvorjenje povedi in oblikovanje lastnih zgodb ob določenih slikah.  

 

H4: Družinska vzgoja zelo vpliva na bralno vzgojo otroka.  

Hipotezo lahko potrdimo. 

Starši in družinski bralni vzorec so pomemben dejavnik razvijanja bralnih zmožnosti od malih 

nog dalje. Otroci, ki so ves čas v stiku s knjigo tudi doma, imajo svoj bralni kotiček,  

samostojno izbrane lastne knjige ter so deležni glasnega branja staršev, imajo dobro razvite 

predbralne zmožnosti in motivacijske dejavnike, ki so temeljni za nadaljnje bralne dejavnosti. 

To se je pokazalo tudi pri odgovorih učiteljic, ki so potrdile, da učenci z razvito družinsko 

bralno vzgojo raje in bolje berejo, kot tisti, ki teh vrednot nimajo razvitih.  

 

H5: Učenčeva možnost soustvarjanja bralnih seznamov in izbira gradiva poveča motivacijo 

za branje.  

Hipotezo lahko delno potrdimo. 
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Učenci so radi sooblikovalci razrednih dejavnosti in posledično tudi sooblikovalci bralnih 

seznamov. V našem primeru se je izkazalo, da so jim priporočilni seznami vendarle v pomoč 

pri izbiri podobnih, njim všečnih knjig.  

 

H6: Neprimerne metode in oblike podajanja vsebin ter stereotipno, suhoparno preverjanje 

prebranega učence odvračajo od branja. 

Hipotezo lahko potrdimo.  

Saj je pogovor z mlajšimi, manj izkušenimi učitelji pripeljal do spoznanja, da le-ti iz Učnega 

načrta še ne znajo povzeti vsebin, pomembnih za razvijanja bralnih zmožnosti ter izpustiti tisti 

z manjšo literarno vrednostjo. To gre v škodo času, ki bi lahko bil namenjen poglobljenemu 

branju, razumevanju prebranega in nadaljnjemu poustvarjanju. Učiteljeva avtonomija in 

prirejanje določenih vsebin lahko poglobita literarno izražanje, učenci pa se na podlagi 

različnih metod in oblik podajanja vsebin ter ustvarjalnega preverjanja tudi več naučijo in si 

zapomnijo.  

 

H7: Kvantiteta bralnega seznama ne odvrača učence od branja toliko, kot na to vplivajo 

nekakovostna preverjanja prebranega. 

Hipotezo lahko delno potrdimo.  

Večina šol uporablja priporočilni bralni seznam, ki je oblikovan na podlagi priporočil Mestne 

knjižnice Ljubljana. Na njem so kakovostna literarna dela priznanih avtorjev, ki jih učenci v 

veliki meri sprejmejo in v primeru, da nimajo možnosti lastne izbire, tudi prebirajo. Število 

potrebno prebranih knjig se mora s starostjo povečevati, a obenem je potrebno spreminjati in 

prilagajati tudi metode in oblike podajanja vsebin, prav tako pa tudi njihovega preverjanja. 

Učenci postajajo zahtevnejši. Če so preverjanja prepogosto dolgočasna, nezanimiva in iz leta 

v leto enaka, postane bralni dogodek za učence nezanimiv. V nekaj primerih se je izkazalo, da 

so učenci radi prebirali večje število zadanih pravljic v okviru domačega branja, a je vsebina 

prebranih del zaradi neprimernega preverjanja ostala neopažena in sčasoma pozabljena. 

Oblikovan bralni dogodek s strani učiteljice je povsem neprimeren in učencem ne predstavlja 

dogodka, ki bi temeljil na pogovoru in poustvarjanju, kritičnem presojanju, temveč na dodatni 

obveznosti, ki je učencem le v breme.   

 

H8: Vpliv šolske knjižnice in pestre izbire knjig je pri uspešnosti branja zelo velik. 

Hipotezo lahko potrdimo. 

Ker se v zadnjem času opaža hud padec bralne pismenosti, se v šolah poudarja tudi trend 

nakupovanja in založenosti šolskih knjižnic z raznovrstnimi literarnimi žanri. Omejitev pri 

nakupu so v naših raziskovalnih šolah pogosto finančna sredstva, ki bi bila namenjena nabavi 

knjig. S prilagojenimi letnimi finančnimi načrti skušajo šole to uspešno premagovati in 

stremijo k intenzivnejši nabavi raznovrstnih žanrov.  
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Hipoteze, ki se nanašajo na bralni model, na učitelja: 

 

H9: Večina učiteljev spodbuja branje.  

Hipotezo lahko potrdimo. 

Učitelj kot bralni model s primernim zgledom pritegne ali odvrne mladega bralca. V vseh 

raziskovalnih šolah učitelji spodbujajo branje na različne načine.  

H10: Večina učiteljev prevzame vnaprej pripravljeni priporočilni seznam literature za Bralno 

značko osrednje knjižnice in ga posreduje učencem. 

Hipotezo lahko delno potrdimo. 

Večina učiteljev na teh šolah, skupaj s knjižničarko, pri književnem pouku učencem predstavi 

priporočilne sezname s starostno in razvojno ustrezno literaturo. Vendar to niso dokončni 

seznami, katerih bi se morali učenci držati, ampak lahko pri izbiri knjig uporabijo tudi lastne 

bralne interese in izberejo literaturo, primerno svojim željam.   

 

H11: Večina učiteljev literaturo za domače branje določi na aktivu, glede na izkušnje 

preteklih let. 

Hipotezo lahko potrdimo. 

Učiteljice na teh šolah na aktivih določijo bralni seznam za obvezno domače branje glede na 

starostno in razvojno stopnjo učencev. Seznami temeljijo na preteklih izkušnjah, smernicah 

učnega načrta in priporočilih ter izkušnjah kolegic.  

 

H12: Večina preverjanj prebranih knjig domačega branja in Bralne značke temelji na osnovi 

pisnih in ustnih obnov ter kratkih vprašanj. 

Hipotezo lahko potrdimo.  

Pri pregledu načinov preverjanja na teh šolah smo ugotovili, da večina učiteljic še vedno 

uporablja starejše, zanje preverjene, a za učence pogosto suhoparne metode preverjanja 

prebranega. To so ustne in pisne obnove in neustvarjalni načini odgovarjanja na vprašanja.  

 

H13: Učitelji z daljšimi pedagoškimi izkušnjami se bolj potrudijo za prijetno oblikovan bralni 

dogodek in način preverjanja prebranega. 

Hipotezo lahko delno potrdimo. 

Večina učiteljic, se trudi oblikovati bralni dogodek, ki bi privabil večje število mladih bralcev 

in jih tudi ohranil. A načini preverjanja, oddaljeni od mladega bralca, to onemogočajo. Bolj 

izkušene učiteljice uporabljajo različne načine že preverjenega podajanja snovi, a se pri 

preverjanju niso izkazale za najbolj inovativne.   
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5 ZAKLJUČEK 

 

Branje in razvijanje bralnih veščin ter razvitejša bralna zmožnost so ključni temelji 

učenja, ki jih moramo razvijati na vseh nivojih osnovnošolskega izobraževanja. Z njimi 

dosegamo želene cilje in oblikujemo bodočega strateškega vseživljenjskega bralca, ki se bo 

znašel v vsaki situaciji. Poleg pridobivanja novih znanj pa nam branje nudi ugodje, ki se 

oblikuje ob branju izbrane leposlovne knjige. Učitelji se morajo velikega pomena branja ves 

čas zavedati in vzgajati bralca s primernimi metodami od mladih nog. N. Newman (2017) je v 

svojem delu zapisala: »Vzgajati spretnega, zagnanega bralca je lažje, kot si mislite!« Pri tem 

se moramo zavedati, da so majhni otroci navkljub nenehnim informacijskim impulzom željni 

branja literature s strani staršev in učiteljev, doživljanja domišljijskih svetov, vživljanja v 

pravljične junake in vedoželjnega iskanja novih informacij, primernih njihovi starosti. S 

takšno vzgojo si želijo branja in komaj čakajo, da se tudi sami naučijo brati. Učenje bralne 

tehnike je na začetku težavno, vendar se ob pravi podpori lahko naučijo osnovne bralne 

veščine, ki pomagajo pri nadaljnjem razumevanju. Pri kasnejši vzgoji pa je pomembna velika 

vloga in pomoč staršev ter primerne bralne metode učitelja v šoli. Mlademu bralcu moramo 

pomagati, da postane vešč, mu vcepiti ljubezen do branja in stremeti k nenehnemu razvijanju 

kognitivnih, metakognitivnih in samoregulacijskih mehanizmov osebnosti. S tem bomo 

okrepili kompetentnost bralca pri delu z besedilom, ohranjala se bo motivacija za branje, ker 

bo želel priti do cilja in primerno ovrednotil brano besedilo. 

 

Na začetku raziskovanja smo zastavili različne cilje z namenom, da raziščemo 

dejavnike, ki vplivajo na branje v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju in upad branja v 

drugem, kljub dodatnim dejavnostim, ki bi branje lahko obogatile in učence spodbudile k 

večjemu zanimanju za branje. Na podlagi anketnih vprašalnikov in intervjujev smo želeli 

primerjati mnenja učiteljev in učencev ter ugotovili, da se nekatera mnenja razhajajo. V 

primeru našega vzorca se je pokazalo, da so skrbno oblikovani bralni dogodki v nižjih 

razredih zelo pozitivno sprejeti s strani učencev, saj le-ti radi posegajo po knjigah in berejo 

najrazličnejšo literaturo tudi v okviru Bralne značke in domačega branja. Učitelji, ki so 

sodelovali v raziskavi, vsakodnevno stremijo k temu, da pouk usmerjajo v razvoj bralnih 

zmožnosti in v veliki meri oblikujejo dejavnosti, ki poživijo bralni dogodek. A njihov cilj ni 

dosežen v tolikšni meri, kot bi si želeli. Mlajši učenci učitelja dojemajo kot pozitivni bralni 

model, njegove spodbude hitro sprejemajo in z užitkom srkajo podana znanja, zato so se 

njihove metode spodbujanja in preverjanja branja izkazale za zelo učinkovite.  

 

Vendar pa preverjanja branja učitelji ne razvijajo na način komunikacijskega pouka, 

kjer bi se s pogovorom spodbujalo kritičnost in poglobljeno vrednost vsakega literarnega dela. 

To  pušča negativne posledice pri književnem pouku v 2. vzgojno-izobraževanem obdobju. 

Starejši učenci se zavedajo pomena branja pri vsakodnevnem reševanju problemov in 

pridobivanju informacij, a so mnenja, da so premalo udeleženi pri izbiri literature, zato je ta 

zanje neprimerna in nezanimiva, tako vizualno kot vsebinsko. Učiteljeve metode preverjanja 

prebranega so dolgočasne in neprivlačne, ravno tako tudi nagrade za prebrano delo. Nekatere 

učiteljice so zaznale potrebo po drugačnem načinu dela, po spremljanju razvoja bralnih 
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strategij, saj vidijo pomanjkanje v besednem, govornem in pisnem izražanju pri učencih na 

vseh področjih literarnega poustvarjanja. Prav tako se zmanjša tudi želja po branju in otroška 

radovednost. Učenci preberejo le še tisto, kar je potrebno za pridobitev ocene, medtem ko jih 

drugi, zunanji motivatorji, npr. majica ali nalepka ne ganejo. Učitelji navajajo, da je razlog v 

vztrajnosti učenca, ki je pri samostojnem branju zelo nizka, medtem ko pri uporabi 

tehnoloških naprav nima meja. Zato je pomembno zavedanje, da v primeru, da do 

predadolescentnega obdobja pri učencih ne razvijemo recepcijskih zmožnosti, jim ne 

priljubimo branja in ne privzgojimo pozitivnega odnosa do knjig, lahko mlade bralce 

izgubimo. Učiteljice morajo ohranjati in prepletati svoje ustvarjalne načine spodbujanja branja 

in učence več vključevati v oblikovanje različnih razrednih bralnih dogodkov, kjer lahko 

učenci sodelujejo. Povzamem lahko nekaj idej, ki so bile v tretjem razredu preizkušene in zelo 

dobro sprejete, in sicer: 

─ sodelovanje pri sestavljanju skupnega razrednega seznama priporočljivih knjig za branje 

Bralne značke in domačega branja,   

─ glasno branje knjige v nadaljevanjih po željah učencev,  

─ oblikovanje veznega teksta za prireditev s starši, ob pomoči učiteljice, 

─ oblikovanje knjižnih plakatov in priporočil branja za sošolce, 

─ izdelava radovednega drevesa, kjer bi v knjižnem kotičku iskali različne poučne podatke,   

─ preoblikovanje krajšega proznega teksta v dramskega in dramatizacije ter druge. 

Na ta način bodo bralci razvijali različne poustvarjalne strategije in vrednost branja 

podoživljali kot pomembno življenjsko vrednoto in ne samo kot potrebo, ki jim bo nujna pri 

učenju v višjih razredih.  

 

Načini preverjanja vsebin in obenem recepcijska zmožnost učenca bi se morali 

nadgrajevati s starostjo učencev. V 2. vzgojno-izobraževanem obdobju ni dovolj le ustna in 

suhoparna obnova vsebin, saj se učenci nočejo več le z govornim nastopom izpostavljati pred 

razredom. Poiskati je treba nove, njim prilagojene metode. Tu je izpostavljenih nekaj idej, ki 

so bile s strani učencev v intervjuju dobro sprejete: 

─ vsak mesec predstavimo enega izmed književnih avtorjev ter podamo učencem možnost 

branja enega njegovega literarnega dela po lastni izbiri. Predstavitev bi potekala v obliki 

debate, kaj so dobrega/slabega zaznali v vsebini, katere dogodke bi poudarili in skupaj 

poiskali morebitno skupno rdečo nit vseh avtorjevih del. 

─ Oblikovanje radovednih listkov, kjer bi učenci med branjem morali najti odgovore. 

─ Predstavitev prebrane knjige v obliki debate in nato oblikovanje knjižnih ugank, na katere 

bi učenci odgovarjali. 

Ti načini so zagotovo pretežki za prvi ali drugi razred in bi imeli nasproten učinek, a za boljše 

bralce 2. vzgojno-izobraževanega obdobja so zagotovo bolj sprejemljivi. Učencem bi 

približali književno vzgojo in bi v njej zaznali smisel. 

 

Z raziskavo smo dokazali, da v učencih še tli želja po branju, vendar pa so slabše razvite 

bralne tehnike, šibke zunanje spodbude in manjša opora staršev tisti dejavniki, ki se podredijo 

močnejšim impulzom dejavnosti, kjer branje ni primarnega pomena. Ob tem zavedanju lahko  

popravimo škodo, ki nastaja, s skrbneje načrtovanimi dejavnostmi pa postopoma razvijamo 
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bralne zmožnosti in vzgojimo vseživljenjskega, samostojnega bralca, ki bo rad vzel v roke 

knjigo in na ta način preživel svoj prosti čas.  
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7 PRILOGE 

o Anketni vprašalnik za učitelje 

 

Dragi učitelj / draga učiteljica 

 

Sem Barbara Hribar Pavli, študentka drugostopenjskega magistrskega programa Pedagoške 

fakultete Univerze v Ljubljani, smer Poučevanje na razredni stopnji. V okviru svojega 

magistrskega dela, pod mentorstvom prof. dr. Igorja Sakside, raziskujem, katere načine 

razvijanja bralnih zmožnosti uporabljajo učitelji pri književnem pouku, s poudarkom na 

domačem branju in bralni znački v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju.  

 

V ta namen sem pripravila anketni vprašalnik, namenjen učiteljem in učiteljicam razrednega 

pouka od 1. in 6. razreda ter knjižničarkam oz. mentoricam bralne značke.  Vaše sodelovanje 

v anketi bo prispevalo h kakovosti in k objektivnosti rezultatov, zato Vas vljudno prosim, da 

na anketo odgovorite v celoti. Vse podatke, ki jih bom dobila z raziskavo, bom uporabila 

izključno v raziskovalne namene. Za reševanje boste potrebovali 10 – 15  minut. 

 

Za sodelovanje v anketi se Vam že vnaprej najlepše zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam. 

 

Spol (obkrožite):  M  Ž 

Leta pedagoških izkušenj/poučevanja:    0 ─ 10 let     11 – 20 let  21 – 30 let 31 ─ 40 let 

Učni razred oz. triada poučevanja (Obkrožite vzgojno-izobraževalno obdobje in podčrtajte 

razred):  

• prvo vzgojno-izobraževalno obdobje (1., 2., 3. r.) 

• drugo vzgojno-izobraževalno obdobje (4., 5., 6. r.) 

Šola (podčrtajte ali obkrožite):  matična šola (večja, manjša)   podružnica 

  

1. Preberite spodnje trditve in na podlagi tristopenjske lestvice izrazite svoje mnenje 

glede svojih bralnih vzorcev   (1 – se ne strinjam, 2 – se delno strinjam, 3 – se popolnoma 

strinjam). 

Branje raznovrstne literature je zame zelo pomembno. 1 2 3 

Branje je veščina, ki nam je privzgojena že od malih nog. 1 2 3 

Na priljubljenost branja v prvi vrsti vplivajo starši. 1 2 3 

Učitelj je najpomembnejši dejavnik bralne motivacije pri pouku 
književnosti. 

1 2 3 

Glasno branje literature učitelja v razredu je zelo pomembno za 
spodbujanje branja učencev. 

1 2 3 
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Pravilna učiteljeva izbira gradiva pri književnem pouku ima velik vpliv na 
kakovost prebranega.  

1 2 3 

Učitelj mora prilagajati izbiro leposlovnih del pri domačem branju glede na 
bralne interese. 

1 2 3 

Učenci radi berejo izbrano literaturo za domače branje in bralno značko. 1 2 3 

Učence je treba spodbujati k branju ne glede na žanr literature; pomembna 
je kvantiteta in kvaliteta. 

1 2 3 

 

 

2. Ali v Vaš književni pouk vključujete obvezno branje domačega branja? (Obkrožite) 

  DA  NE 

 

(Če ste odgovorili z DA)   

Kdaj ga začnete z učenci  izvajati? (Obkrožite) 

a) V začetku leta (septembra, oktobra). 

b) Ga ne izvajam načrtno/terminsko. 

c) Drugo ____________________________________ 

 

3. Katere kriterije uporabljate pri  izbiri literature za obvezno branje učencev pri 

domačem branju? (Obkrožite odgovor) 

Smernice učnega načrta in starost ter razvojna stopnja učencev. DA NE 

Že več let imam svoj seznam, ki ga posodabljam. DA NE 

Na aktivu pripravimo seznam v sodelovanju s knjižničarko.  DA NE 

Opiram se na izkušnje starejših sodelavk. DA NE 

Drugo (dopišite):   

 

4. Koliko knjig morajo učenci prebrati v določenem šolskem letu pri domačem branju? 

(Na črto napišite odgovor) __________________________________ 

 

5. Ali menite, da vaši učenci radi berejo izbrane knjige za domače branje? 

 DA  NE 

 

Na podlagi česa lahko to utemeljite? ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

6. Katere načine preverjanja prebranih del domačega branja uporabljate pri pouku? 

(Obkrožite ali dopišite odgovor; možnih je več odgovorov) 

• Glede na obliko:  individualno  skupinsko  frontalno 
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• Glede na metodo:  

a) Vodim pogovor z učenci  

b) Učenci napišejo obnovo prebranega dela 

c) Sestavim pisno preverjanje s kratkimi/z daljšimi vprašanji in odgovori 

d) Izvedemo kviz, da vidim, ali so si zapomnili kakšne podrobnosti 

e) Vsebino predstavijo z govornim nastopom 

f) Drugo: ________________________________________________________ 

 

 

7. Koliko časa imajo na razpolago za posamezno literarno delo pri domačem branju ?  

a) En mesec. 

b) Dva meseca. 

c) Se dogovorimo, a učenci imajo vedno dovolj časa. 

 

8. Ali v razredu izvajate branje za Bralno značko? 

 DA   NE 

 

9. Na kakšen način izbirajo učenci knjige, ki jih bodo prebrali za Bralno značko? 

(Obkrožite) 

a) Prebrati morajo knjige s seznama, ki ga sestavim. 

b) Prebrati morajo določeno število knjig s priporočilnega seznama osrednje knjižnice. 

c) Učenci del knjig izberejo s priporočilnega seznama, del pa po lastnem izboru. 

d) Učenci sami izberejo knjige, ki jih bodo prebrali, vendar se dogovorimo o kriterijih, ki 

jih bodo upoštevali.  

e) Drugo:  ___________________________________________________ 

 

10. Koliko knjig in pesniških zbirk je potrebno prebrati za osvojitev končne nagrade?  

(Dopišite) 

__________ leposlovnih knjig in _________________ pesniških zbirk 

 

11. Katere načine preverjanja Bralne značke izvajate? (Obkrožite) 

• Glede na obliko:  individualno  skupinsko  frontalno 

 

• Glede na metodo:  

a) Ustna obnova učenca in voden pogovor. 

b) Govorni nastop in predstavitev pred razredom. 

c) Obnova v bralnem zvezku z lastno oceno vsebine.  

d) Vodenje bralnega dnevnika. 

e) Drugo: _______________________________________________________________ 
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12. Menite, da učenci radi berejo literaturo za Bralno značko? DA  NE 

 

Utemeljite svoje mnenje. ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

13. Koliko učencev je v Vašem razredu letos opravilo bralno značko?  (navedite število 

oz. odstotek, npr. od 5 od 20, vsi)  ____________________________________________ 

 

14. Kateri so po vašem mnenju glavni zunanji motivatorji, ki učence spodbujajo pri 

branju domačega branja in Bralne značke? (Obkrožite lahko več odgovorov) 

a) Vsebina knjig, 

b) zunanja podoba knjige, 

c) priporočila sošolcev, 

d) vztrajanje staršev, 

e) primerne nagrade za prebrano knjigo, 

f) poustvarjalne dejavnosti, 

g) drugo:____________________________________________________________ 

  

15. Na kakšne načine motivirate učence k dodatnemu branju? (Navedite vaše metode) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

16. Se vam zdi, da učenci na splošno dovolj berejo?  

 DA   NE 

 

17. Kateri so po vašem mnenju ključni vzroki za zmanjševanje bralnih interesov pri 

učencih? (Obkrožite lahko več odgovorov) 

 a) Nenehno pričakovanje nagrade za prebrana dela. 

 b) Slabše razvita bralna zmožnost učencev. 

 c) Učenci menijo, da je izbor literature neprimeren. 

 d) Nezanimanje za knjige zaradi neupoštevanja bralnih interesov. 

 e) Številne druge dejavnosti, ki posegajo v šolski sistem. 

 f) Vpliv medijev in druge tehnologije, ki prevzamejo učence in jih odvrnejo od 

knjig. 

 g) Drugo: _________________________________________________________ 
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18. So med učenci, ki več in pogosteje berejo, kakšne razlike? Navedite, katere opažate vi. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

19. Ste pripravljeni nadaljevati z spodbujanjem branja? Kateri dejavniki bi vam pri tem 

pomagali (npr. družinska vzgoja, pomoč staršev, več časa pri pouku …)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Najlepša hvala še enkrat za Vaš čas in trud pri reševanju vprašanj in danih odgovorih. 
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o Vprašanja za izvedbo intervjuja z učenci 

 

INTERVJU Z UČENCEM/UČENKO O BRANJU, PRILJUBLJENOSTI BRANJA IN VZROKIH ZA 
POSEGANJE PO KNJIGAH PRI DOMAČEM BRANJU IN BRALNI ZNAČKI 

 

1. Katero šolo obiskuješ (matično šolo ali podružnično)? Kateri razred? 

2. Rad bereš knjige? Kdaj jih vzameš v roke, jim nameniš čas? 

3. Kaj te pritegne ali »prisili« k branju (npr.: vsebina, zunanji izgled knjige, ilustracije, 

predstavitev učiteljice, želja po novem znanju, sošolci …)? 

4. Po kakšnih knjigah rad posegaš? Katere tematike, žanri te pritegnejo k branju? 

5. Meniš, da s pogostejšim branjem hitreje bereš, več razumeš? 

6. Kaj misliš, pri čem ti več branja še lahko pomaga? Kaj še lahko pridobiš z njim? 

7. Domače branje: 

 Prebirate v razredu knjige za obvezno domače branje?  

 Kdo izbira, kaj boste prebrali? Ti je izbor všeč? Utemelji svoj odgovor.  

 Koliko knjig morate prebrati?  Imate za prebiranje na razpolago dovolj knjig in časa, 

 da se poglobite v branje? 

 Na kakšen način preverjate prebrane knjige (s pogovorom, pisno obnovo …)? 

 Ti je kakšna knjiga še posebej ostala v spominu? Katera in zakaj? 

8. Bralna značka: 

 Prebiraš knjige za Bralno značko?  

 Kje si se srečal z njo? Kdaj si ti začel z branjem za to dejavnost?   

 Kdo te je spodbujal k branju? 

 Kaj pa ti pomeni branje za Bralno značko? Ti je v veselje ali ti je odveč? 

 Na kakšen način izbiraš kaj boš prebral v okviru Bralne značke? Imate priporočilni 

 seznam s tebi všečnimi knjigami? 

 Koliko knjig morate prebrati?  

 Kdo preverja vsebino prebrane knjige? Na kakšen način? 

9. Kakšni načini spodbujanja branja se ti zdijo zanimivi pri pouku? Te kakšna stvar 

 odvrne? 

10. Kako bi ti svetoval učiteljicam, da bi izboljšale svoje metode preverjanja prebranega 

 in še bolj vzbudile vašo radovednost za branje? 

Najlepša hvala za tvoj čas in pogovor. 


