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Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. 

 

Spomladi do rožne cvetice, 

poleti do zrele pšenice, 

jeseni do polne police, 

pozimi do snežne kraljice, 

v knjigi do zadnje vrstice, 

v življenju do prave resnice, 

a v sebi  do rdečice 

čez eno in drugo lice. 

 

A če ne prideš ne prvič, ne drugič 

do krova in pravega kova 

poskusi 

vnovič 

in zopet 

in znova. 

 

Tone Pavček (2008, str. 78) 
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POVZETEK 

 

Kljub vsemu napredku tehnologije branje ostaja pomemben del našega vsakdanjega 

življenja, z njim se namreč srečujemo na vsakem koraku, čeprav se tega ne 

zavedamo vedno. Je najpomembnejša sestavina pismenosti in sredstvo učenja, sodi 

pa tudi med temeljne človekove spretnosti, saj je pomembno na vseh področjih 

življenja; v izobraževanju, pri delu, kulturnem udejstvovanju in izvajanju državljanskih 

pravic. Ravno zato naj bi vsak posameznik razvil bralno razumevanje v svojem 

največjem možnem obsegu tako v maternem kot tudi v tujem jeziku. Proces branja v 

tujem jeziku je načeloma enak procesu branja v maternem jeziku, vendar pa razlike v 

branju v maternem in branju v tujem jeziku obstajajo in vplivajo na proces branja v 

tujem jeziku. Pri branju pa ne gre zanemariti bralne motivacije, ki vpliva na bralno 

učinkovitost in celotno učno motivacijo učenca, prav tako je tesno povezana z 

razvojem pismenosti, zato je ključno, da ji v šolskem in domačem okolju namenimo 

pozornost. Motivacija za branje je raznolika in večdimenzionalna, zato ne moremo na 

splošno govoriti, da so učenci motivirani ali nemotivirani za branje; motivirani so na 

različne načine in za različne bralne vsebine. Zavedati se moramo, da motivacija za 

branje neposredno vpliva na to, koliko bodo učenci prebrali, in posredno tudi na 

njihovo sposobnost bralnega razumevanja, količina branja namreč pomembno vpliva 

na bralno razumevanje. Prav učiteljevo poznavanje različnih motivacijskih dimenzij za 

branje je odločilno pri izbiri strategije dela in spodbude za posameznega učenca, to 

pa pomembno vpliva na ustvarjanje temeljev za razvijanje njegovih bralnih 

zmožnosti. Motivaciji za branje v tujem jeziku v zadnjem desetletju strokovnjaki 

posvečajo vse več pozornosti, pri nas pa ta tema še ni dovolj raziskana.  

V prvem delu magistrskega dela je predstavljenih nekaj teoretičnih izhodišč. V 

empiričnem delu pa so predstavljeni potek in rezultati kvantitativne raziskave. Podatki 

so pridobljeni na vzorcu 198 učencev in učenk 6. razreda osnovnih šol v Sloveniji. 

Raziskava prinaša vpogled v pogostost branja v angleščini in vrsto besedil, ki jih 

berejo, pa tudi v dimenzije motivacije za branje v tujem jeziku, razlike med spoloma 

in povezavo med motivacijo za branje v maternem in motivacijo za branje v tujem 

jeziku. Največ sodelujočih v angleščini prostovoljno bere enkrat na teden, 

najpogosteje brana vrsta besedila v angleščini so večinoma angleški podnapisi pri 

filmih. Določeni so bili štirje dejavniki, ki sestavljajo motivacijo za branje v tujem 

jeziku za izbran vzorec, in sicer zunanja motivacija za branje v tujem jeziku in socialni 

vidik, notranja motivacija za branje v tujem jeziku, notranja motivacija za branje v 

maternem jeziku in vpliv staršev na branje. Med vsemi dejavniki sta se kot najbolj 

pomembna pokazala vpliv staršev na branje in notranja motivacija za branje v 

maternem jeziku. Pokazalo se je, da so učenci, katerih motivacija je odvisna od 

vpliva staršev na branje, tudi notranje motivirani za branje v maternem jeziku. Kažejo 

se tudi razlike v motivaciji glede na spol, in sicer več učenk kot učencev vsak dan 

prostovoljno bere v angleščini. Največ učenk bere knjige, največ učencev pa trdi, da 

prostovoljno ne bere v angleščini, fantje imajo tudi nižjo notranjo motivacijo za branje 

v maternem jeziku kot dekleta. Raziskava je tudi pokazala, da so tisti, ki prostovoljno 

nikoli ne berejo v angleščini, v primerjavi z drugimi nižje notranje motivirani za branje 



  

 

 

 

v maternem jeziku in obratno. Poleg tega so višje notranje motivirani za branje v 

maternem jeziku tudi višje notranje motivirani za branje v tujem jeziku.  

 

 

Ključne besede: branje, bralna motivacija, branje v angleščini kot tujem jeziku, 

dejavniki bralne motivacije, motivacija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

ABSTRACT 

 

Despite all the advancement of technology, reading remains an important part of our 

everyday life, as it is encountered at every step, even though we may not be aware of 

it at all. It is the most important component of literacy as a learning tool, including 

fundamental human skills that apply to all areas of life; in education, at work, in 

cultural activities and in exercising our civil rights. Therefore, it is very important that 

each individual develops their reading comprehension to its full potential in both the 

mother tongue and the foreign language. Reading process in a foreign language is in 

principle the same as the reading process in the first language, but there are 

differences in reading that affect the reading process in a foreign language. One 

should also not neglect reading motivation that influences reading performance and 

the overall learning motivation of the learner, and since it is also closely linked to the 

development of literacy, it is crucial that we devote attention to it in the school 

environment. Motivation for reading is diverse and multidimensional, so we can't 

generally say that students are motivated or unmotivated to read, but they are 

motivated in different ways for different reading content. We must also not neglect 

that the motivation for reading directly influences how much pupils will read and 

indirectly their ability to understand, which refers to the impact on reading 

comprehension. The teacher's knowledge of the different motivational dimensions for 

reading is decisive when choosing a strategy that is implemented in incentives for an 

individual learner as regards the impact on the foundation of the development of his 

reading skills. Experts pay more attention to the motivation for reading in a foreign 

language over the past decade, but this topic has not yet been sufficiently explored in 

our country. 

In the first part of the master's thesis some theoretical starting points are presented. 

In the empirical section, the course and results of quantitative research are 

presented. The data obtained from 198 pupils and pupils from the 6th grade of 

elementary schools in Slovenia provide an insight into the frequency of reading in 

English and the type of texts they read, as well as the dimensions of motivation for 

reading in a foreign language, the gender differences and the connection between 

the motivation for reading in the first language and the motivation for reading in a 

foreign language. The majority of participants read in English once a week, and 

English subtitles in films are the most commonly read type of text. Four factors were 

found that compose the motivation for reading in a foreign language for the selected 

sample, namely, extrinsic motivation for reading in a foreign language and the social 

aspect, intrinsic motivation for reading in a foreign language, intrinsic motivation for 

reading in the mother tongue and the influence of parents on reading. Among all the 

factors, the influence of parents on reading and internal motivation for reading in the 

mother tongue were the most important. It turned out that participants whose 

motivation depends on the influence of parents on reading are also intrinsically 

motivated to read in their mother tongue. The research also showed differences in 

gender motivation, with more girls reading voluntarily in English every day. Most girls 

read books, but the majority of boys claim that they do not read in English voluntarily, 



  

 

 

 

and they have lower intrinsic motivation for reading in their mother tongue than girls. 

The survey also showed that those who voluntarily never read in English are less 

likely to be intrinsically motivated to read in their mother tongue, and vice versa. In 

addition, higher intrinsically motivated readers in mother tongue are also higher 

intrinsically motivated for reading in a foreign language. 

 

 

Keywords: reading, reading motivation, reading in English as a foreign language, 

reading motivation factors, motivation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

KAZALO VSEBINE 

I. UVOD .................................................................................................................. 1 

II. TEORETIČNI DEL ............................................................................................... 2 

1. BRANJE ........................................................................................................... 2 

1.1 Opredelitev branja ......................................................................................... 2 

1.2 Branje v drugem ali tujem jeziku .................................................................... 4 

1.2.1 Jezikovne razlike in razlike v procesiranju ........................................... 4 

1.2.2 Individualne razlike in razlike v izkušnjah ................................................ 6 

1.2.3 Družbeno-kulturne in institucionalne razlike ............................................ 6 

2. MOTIVACIJA ................................................................................................... 8 

3. BRALNA MOTIVACIJA .................................................................................... 9 

3.1 Opredelitev bralne motivacije ........................................................................ 9 

3.2 Prvine bralne motivacije .............................................................................. 10 

3.2.1 Prepričanja o sposobnostih in učinkovitosti branja ................................ 11 

3.2.2 Cilji in razlogi za branje ......................................................................... 12 

3.2.3 Socialni vidik ......................................................................................... 13 

3.3 Notranja in zunanja motivacija za branje ..................................................... 14 

3.3.1 Notranja motivacija ............................................................................... 15 

3.3.2 Zunanja motivacija ................................................................................ 17 

3.4 Bralna zavzetost in bralno zavzet bralec ..................................................... 20 

3.5 Branje in motivacija za branje glede na spol učencev ................................. 21 

3.6 Spodbujanje bralne motivacije ..................................................................... 24 

3.6.1 Spodbujanje bralne motivacije v domačem okolju ................................ 24 

3.6.2 Spodbujanje bralne motivacije v šolskem okolju ................................... 24 

4. MOTIVACIJA ZA BRANJE V DRUGEM ALI TUJEM JEZIKU ........................ 27 

4.1 Raziskave/študije, ki raziskujejo komponente motivacije za branje v 

drugem/tujem jeziku .......................................................................................... 30 

III. EMPIRIČNI DEL ............................................................................................ 31 

5. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA ....................................... 31 

6. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ..................................................................... 31 

7. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP ....................................................... 31 

7.1 Vzorec ...................................................................................................... 31 

7.2 Opis postopka zbiranja podatkov ............................................................. 31 

7.3 Postopki obdelave podatkov .................................................................... 32 

8. REZULTATI IN INTERPRETACIJA ............................................................... 34 

RV1: Kako pogosto učenci 6. razreda v svojem prostem času berejo v 

angleščini? ........................................................................................................ 35 

RV2: Katere vrste besedil učenci 6. razreda berejo v angleščini? ..................... 36 

RV3: Kateri dejavniki sestavljajo motivacijo za branje v tujem jeziku? .............. 38 

RV4: Kateri faktorji napovedujejo motivacijo za branje v tujem jeziku? ............. 42 

RV5: Ali se med učenci in učenkami pojavlja razlika v bralni motivaciji? ........... 46 

RV6: Ali obstaja povezanost med branjem in motivacijo za branje v prvem jeziku 

in branjem ter motivacijo za branje v angleščini kot tujem jeziku? ..................... 51 

IV. ZAKLJUČEK .................................................................................................. 53 



  

 

 

 

V. VIRI IN LITERATURA ........................................................................................ 55 

VI. PRILOGE ....................................................................................................... 60 

Priloga 1: Anketni vprašalnik ............................................................................. 60 

Priloga 2: Dodatne tabele .................................................................................. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

KAZALO SLIK 

Slika 1: Razčlenitev bralne motivacije (Guthrie in Wigfield, 1997) ............................ 10 

Slika 2: Najpomembnejše prvine notranje in zunanje motivacije pri branju .............. 18 

Slika 3: Razlika v bralnih dosežkih glede na spol v letih 2001, 2006, 2011 in 2016, vir: 

http://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/international-results/pirls/student-

achievement/trends-in-reading-achievement-by-gender/.......................................... 22 

Slika 4: Razlika v bralni pismenosti glede na spol od leta 2009 do leta 2015, vir: 

http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/svn?lg=en ................................... 22 

Slika 5: Model glavnih spremenljivk, ki motivirajo odločitev za branje v drugem jeziku 

(Day in Bamford, 1998: 28) ....................................................................................... 27 

Slika 6: Grafični prikaz deležev sodelujočih učencev glede na spol ......................... 34 

Slika 7: Grafični prikaz deležev učencev glede na pogostost prostovoljnega branja v 

angleščini .................................................................................................................. 35 

Slika 8: Grafični prikaz deležev učencev glede na vrste besedil, ki jih berejo v 

angleščini .................................................................................................................. 37 

Slika 9: Grafični prikaz razlik v povprečnih ocenah dejavnikov glede na pogostost 

branja........................................................................................................................ 43 

Slika 10: Grafični prikaz pogostosti branja glede na spol ......................................... 46 

Slika 11: Grafični prikaz vrst besedil glede na spol ................................................... 47 

Slika 12: Razlike v povprečnih ocenah dejavnikov glede na spol ............................. 48 

 

KAZALO TABEL 

Tabela 1: Primerjava glavnih značilnosti notranje in zunanje motivacije .................. 14 

Tabela 2: Sodelujoči učenci glede na spol................................................................ 34 

Tabela 3: Pogostost prostovoljnega branja v angleščini ........................................... 35 

Tabela 4: Vrste besedil, ki jih učenci berejo v angleščini .......................................... 36 

Tabela 5: Rotirana faktorska matrika ........................................................................ 39 

Tabela 6: Vrednosti koeficienta Cronbach alfa za posamezni faktor ........................ 40 

Tabela 7: Faktorji – opisne statistike ........................................................................ 40 

Tabela 8: Parni t-test – testiranje razlik med povprečnimi ocenami faktorjev ........... 41 

Tabela 9: Razlike v povprečnih ocenah dejavnikov glede na pogostost branja ........ 42 

Tabela 10: Povezanost dimenzij bralne motivacije ter povezanost s pogostostjo 

branja........................................................................................................................ 44 

Tabela 11: Razlike v povprečnih ocenah dejavnikov glede na spol .......................... 48 

Tabela 12: Povezanost med dejavniki ločeno glede na spol .................................... 49 

Tabela 13: Razlike v povprečnih ocenah dejavnikov glede na pogostost branja ...... 51 

Tabela 14: Povezanost med dejavnikoma notranja motivacija za branje v maternem 

jeziku in notranja motivacija za branje v tujem jeziku ............................................... 52 

Tabela 15: Vrednosti koeficienta asimetrije in sploščenosti ...................................... 63 

Tabela 16: Lastne vrednosti faktorjev in celotna pojasnjena varianca ...................... 64 

Tabela 17: Vrednost Pearsonovega preizkusa hi-kvadrat ........................................ 64 

Tabela 18: Kaiser-Meyer (KMO) in Bartlettov test sferičnosti ................................... 64 

Tabela 19: Bonferronijev post hoc test ..................................................................... 65 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1 
 

I. UVOD 

 

Branje je pomembno, ker so besede – napisane in govorjene – gradniki življenja. 

Branje nam pomaga odkrivati nove stvari. Sposobnost branja je bistvena za 

delovanje v današnji družbi, za razvoj pozitivne samopodobe. Branje nam pomaga 

širiti um, bogatiti besedni zaklad in razvijati domišljijo. Vse to in še veliko drugega 

prištevamo k razlogom, zakaj je branje pomembno. In zaradi tako številnih 

pomembnih in koristnih razlogov je treba vsak dan prebrati vsaj nekaj malega. Meta 

Grosman (2003) pravi, da je med vsemi jezikovnimi zmožnostmi edino branje na 

razpolago v neomejenih količinah, saj poteka v samoti in zanj potrebujemo le knjigo 

in svoj čas. Ugotavlja tudi, da je bralna sposobnost nujno potrebna za preživetje v 

svetu neomejene besedilne ponudbe, ko nas z različnimi besedili usmerjajo, obdajajo 

in z nami manipulirajo, česar se ne zavedajo vsi tisti, ki ne berejo (prav tam). 

 

Branje je zelo pomembno pri učenju tujega jezika, saj se z izboljšanjem branja 

izboljšajo tudi govorne, slušne in pisne spretnosti. Sposobnost branja v tujem jeziku 

je močno odvisna od posameznikovega znanja tujega jezika, razlike v branju v 

maternem in branju v tujem jeziku pa vplivajo na proces branja v tujem jeziku, zato je 

pomembno, da jih učitelj pozna (Grabe in Stoller, 2011). 

 

Pri branju je ključna motivacija, saj se povezuje z bralnim razumevanjem; ne samo 

da lahko pomaga bralcu razumeti zahtevno besedilo, lahko tudi izboljša stik z 

besedilom. Motivacija za branje neposredno vpliva na to, koliko bodo učenci prebrali, 

in posredno tudi na njihovo sposobnost bralnega razumevanja, saj količina branja 

pomembno vpliva na bralno razumevanje (Grabe in Stoller, 2002). Zagotovo gre tu 

za neprekinjen krog: če smo motivirani za branje, bomo porabili več časa za branje in 

se bolj ukvarjali z branjem, kar nas nato motivira, da preberemo več. 

 

Bralna motivacija je torej eden bistvenih dejavnikov, ki poleg okoljskega (razrednega) 

dejavnika vplivajo na bralno učinkovitost in celotno učno motivacijo učenca, in je 

tesno povezana z razvojem pismenosti, kar poudarjajo številni strokovnjaki na 

področju branja (Baker in Wigfield, 1999; Guthrie in Wigfield, 1997; Pečjak in 

Gradišar, 2002; Pečjak in Košir, 2008). Strokovnjaki so prepričani, da je učiteljevo 

poznavanje različnih prvin motivacije za branje bistveno pri odločitvi o tem, kakšno 

spodbudo ali nagrado uporabiti za določenega učenca v določeni situaciji (Pečjak 

idr., 2006).  
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II. TEORETIČNI DEL 

 

1. BRANJE  

 

1.1 Opredelitev branja 

 

Beseda »branje«, angleško »reading«, izvira iz anglosaksonske besede »readan«, 

kar pomeni »poučiti se«. Ta beseda nakazuje, da je branje ob vsej tehniki in 

elektroniki še vedno glavno sredstvo za pridobitev nekega novega znanja (Pečjak, 

1996). 

»Med vsemi jezikovnimi zmožnostmi nam je edino branje na razpolago v neomejenih 

količinah, saj poteka v samoti in zanj potrebujemo le knjigo in svoj čas. Vsi tisti, ki ne 

berejo, se ne zavedajo, da je danes bralna sposobnost nujno potrebna za preživetje 

v svetu neomejene besedilne ponudbe, ko nas različna besedila obdajajo, 

spremljajo, usmerjajo in z nami manipulirajo ter od nas terjajo bolj ali manj zapleteno 

jezikovno interakcijo« (Grosman, 2003). 

 

Na vprašanje, kaj je branje, vsakdo odgovori drugače, na svoj način, s svojimi 

besedami. Tudi med strokovnjaki za branje se pojavljajo različne definicije tega 

pojma, ki jih navajam v nadaljevanju. 

 

Definicija glagola brati v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) je: »1. 

razpoznavati znake za glasove in jih vezati v besede: /…/, dojemati vsebino besedila: 

brati knjigo /…/ 2. razumevati ustaljene, dogovorjene znake: /…/ 3. ugotavljati misli, 

čustva po zunanjih znamenjih: brati z obraza …« (SSKJ, 2002: 63). 

 

V Pedagoški enciklopediji (1989: 8586) je branje definirano tako: »Branje pomeni 

razpoznavati črke (grafeme) v pisani ali tiskani obliki (ki jih izgovarjamo ali ne), 

prehajanje z očmi čez to, kar je napisano ali natiskano, sprejemati informacije 

(sporočila) iz besedil, prenesti znake pisanega jezika v slušne znake (znake 

govornega jezika).« 

 

Jamnik in Perko (2000) branje opredeljujeta kot dejavnost sprejemanja, ki je 

najučinkovitejša, kadar je pisno upovedena. Branje je razvijanje recepcijskih 

sposobnosti, izrazito individualna jezikovna in sporazumevalna dejavnost, 

pomemben dejavnik pri razvoju osebnosti, saj dolgoročno vpliva na njen razvoj. To 

so »otrokova pričakovanja in njegov pojmovni svet« (Jamnik in Perko, 2000: 111). 

 

Branje je »multipla interakcija številnih procesov, ki jih določajo različne sposobnosti 

in spretnosti« (Pečjak, 1999: 12). 

 

Branje je »proces dekodiranja, pri katerem je bralec pasiven, ko poskuša izločiti 

pomen iz besedila kot pri pisanju. Zaradi tega pri branju ne uporablja toliko miselnih 

potencialov, ker si pri razumevanju pomaga s predznanjem.« (Pečjak, 2010: 22). 
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Meta Grosman (2003: 1011) branje opredeljuje kot nenadomestljivo vajo v rabi 

jezika in meni, da prispeva k razvoju in izboljšanju vseh drugih jezikovnih zmožnosti: 

k boljšemu pisanju, saj bralec ves čas branja opazuje pisano rabo jezika v vseh 

njenih posebnostih, k boljšemu poslušanju, ker se bralec ves čas uči pazljivo slediti 

besedilu, in k razvitejšemu govoru, ker bralec spoznava izrazne možnosti jezika in 

pridobiva nove besede. Višja kakovost besedila, izbranega skladno z razvojno 

stopnjo otroka, omogoča bolj raznoliko bogatenje jezikovnih zmožnosti. Zaradi teh 

spoznanj številni strokovnjaki prav branju pripisujejo največji pomen za razvoj 

vsestranske pismenosti, še zlasti za razvito sposobnost jezikovnega sporazumevanja 

(prav tam). 

 

Definicijo pojma »branje« težko opredelimo, s tem vprašanjem se poleg zgoraj 

navedenih ukvarja veliko strokovnjakov. Branje so začeli preučevati v drugi polovici 

19. stoletja v Nemčiji in Franciji, v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega 

stoletja pa je preučevanje branja doživelo razcvet in pojavilo se je veliko definicij 

branja, ki jih lahko razdelimo v štiri skupine: 

- definicije, ki pri branju poudarjajo proces dekodiranja ali prepoznavanja 

simbolov; 

- definicije, ki poudarjajo proces razumevanja ali sistematičnosti bralnega 

procesa; 

- definicije, ki poudarjajo integracijo obeh spoznavnih ravni (dekodiranje in 

razumevanje); 

- definicije, ki pojmujejo branje kot večstopenjski proces, v katerem sodelujejo 

različne sposobnosti.  

Razlog za različno definiranje branja so torej procesi, ki jih strokovnjaki poudarjajo. 

Kljub različnim definicijam pa se avtorji večinoma strinjajo, da je branje večplastna 

interakcija številnih procesov, ki jih določajo različne sposobnosti, in ne zanikajo 

obstoja drugih procesov (Pečjak, 1999: 1112). 
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1.2 Branje v drugem ali tujem jeziku 

 

Sposobnost branja v drugem ali tujem jeziku predstavlja velik del sporazumevanja v 

določenem jeziku, zato postaja znotraj jezikovnih kompetenc čedalje pomembnejša 

(Grabe in Stoller, 2002). Sposobnost branja v tujem jeziku pa je močno odvisna od 

posameznikovega znanja tujega jezika (Grabe in Stoller, 2011). Brown (2000) 

poudarja, da je eden od bistvenih kriterijev za ocenjevanje posameznikove 

kompetentnosti v tujem jeziku ravno posameznikova sposobnost tekočega branja v 

tem jeziku. 

Tako branje v maternem kot tudi branje v drugem ali tujem jeziku vključuje bralca, 

besedilo in povezavo med bralcem in besedilom (Grabe in Stoller, 2002). Avtorja 

Grabe in Stoller (2011) poudarjata, da je proces branja v tujem jeziku načeloma enak 

kot proces branja v maternem jeziku, vendar pa razlike v branju v maternem in branju 

v tujem jeziku obstajajo in vplivajo na proces branja v tujem jeziku. 

Avtorja v svojem delu opredelita 14 razlik med branjem v maternem in branjem v 

tujem jeziku in jih razdelita v tri glavne skupine: 

 

1. Jezikovne razlike in razlike v procesiranju: 

- različne stopnje znanja besedišča, slovnice in diskurza na začetni stopnji 

branja v maternem in tujem jeziku; 

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

- jezikovne razlike med maternim in tujim jezikom; 

- stopnja znanja tujega jezika kot podlaga za branje v tem jeziku; 

- vpliv jezikovnega transferja; 

- medsebojni vpliv delovanja v obeh jezikih. 

 

2. Individualne razlike in razlike v izkušnjah: 

- bralna zmožnost v maternem jeziku; 

- razlogi za branje v tujem jeziku; 

- obseg izpostavljenosti tujemu jeziku; 

- vrste besedil v tujem jeziku; 

- jezikovni priročniki tujega jezika (slovarji). 

 

3. Družbeno-kulturne in institucionalne razlike: 

- družbeno-kulturno ozadje bralcev; 

- organiziranost diskurza in besedil; 

- pričakovanja ustanov za izobraževanje v tujem jeziku. 

 

 

1.2.1 Jezikovne razlike in razlike v procesiranju  

 

Grabe in Stoller (2011) menita, da je prva skupina najbolj kompleksna, saj se 

navezuje tako na razlike v besedišču in slovnici kot tudi na bralčevo metajezikovno in 

metakognitivno zavedanje ter na jezikovni transfer. 
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Razlike med branjem v maternem in branjem v tujem jeziku se kažejo v različnih 

stopnjah znanja besedišča, slovnice in diskurza na začetni stopnji branja v maternem 

in tujem jeziku. Glavna razlika med branjem v maternem in branjem v tujem jeziku je 

zagotovo dejstvo, da skoraj vsak bralec, ki začne brati v drugem ali tujem jeziku, 

zagotovo že ima izkušnje z branjem v maternem jeziku. Ko otroci začnejo brati v 

maternem jeziku, že poznajo nekaj tisoč besed, so seznanjeni s slovnico, dobro 

poznajo knjige in imajo bralne navade. Poleg tega so učenci pri učenju tujega jezika 

navadno starejši kot učenci pri učenju prvega jezika, zato imajo višje razvito 

jezikovno zavedanje, ki se navezuje na zavedanje, kako jezik deluje, npr. poznavanje 

besed in besednih zvez, povedi ter njihovih delov. 

Kot drugo razliko v prvi skupini avtorja omenjata večje metajezikovno in 

metakognitivno zavedanje pri branju v tujem jeziku. Ker bralci tujega jezika že 

usvojijo spretnosti pismenosti v svojem prvem jeziku, bolje razvijejo metakognitivno 

zavedanje kot mladi bralci prvega jezika. Metakognitivno zavedanje pa omogoča, da 

premislijo o svojem načrtovanju, določijo cilje, nadzorujejo napredek, prepoznajo 

problem in ga popravijo (prav tam). 

Jezikovne razlike med maternim in tujim jezikom so naslednje med razlikami, ki jih 

navajata avtorja. Pojasnjujeta, da je vpliv jezikovnih razlik med maternim in tujim 

jezikom na bralno razumevanje v tujem jeziku (pri tem je mišljena angleščina kot tuji 

jezik) odvisen od bralčevega maternega jezika. Erbeli in Pižorn (2013) poudarjata, da 

ima slovenski jezik transparenten odnos med fonemom in simbolom (grafemom) v 

nasprotju z angleščino, ki je ohranila pomembnost morfemov tudi na račun fonološke 

transparentnosti (primer končnica -ed za izražanje preteklega glagolskega časa, ki se 

lahko izgovori [t] talked, [d] called, [id] visited) (Koda, 2005). Erbeli in Pižorn (2013) 

ugotavljata tudi, da slovenski bralci dobivajo fonološke informacije primarno z 

načinom fonem – simbol (grafem), v angleškem jeziku pa se fonološka informacija o 

besedi pridobi šele, ko je ta identificirana glede na shranjeno sliko v mentalnem 

spominu, ki jih V. W. Berniger (1996 v Erbeli in Pižorn, 2013) imenuje pravopisne 

slike. Pri tem Ehri (1998) dodaja, da je v primerjavi z branjem besed, ki temeljijo na 

običajnih vzorcih črkovanja, ustvarjanje slik v mentalnem spominu (tj. pravopisnih 

slik) veliko težje. Slovenski bralci si morajo ustvariti pravopisne slike angleških besed, 

kajti pravil, značilnih za slovenski jezik, ne morejo neposredno aplicirati na angleški 

jezik, kar jim nemalokrat povzroča težave (Erbeli in Pižorn, 2013). 

Pri raziskovanju branja v tujem jeziku moramo upoštevati tudi to, da otroci, ko se 

učijo brati v tujem jeziku, še vedno razvijajo svoje bralne sposobnosti v maternem 

jeziku, zato jim branje v angleščini pogosto vzbuja strah. Bralec lahko pri branju v 

drugem ali tujem jeziku uporabi svoje predhodno znanje in prenese nekaj znanja in 

spretnosti, ki jih je usvojil v maternem jeziku: slušno razločevanje, zaznavne 

spretnosti, prostorsko zavedanje (Skela, Sešek in Dagarin Fojkar, 2009), bralne 

strategije (Grabe in Stoller, 2011) in drugo. To razliko sta avtorja poimenovala 

stopnja znanja tujega jezika kot podlaga za branje v tem jeziku. 

Pri prvi skupini razlik avtorja poudarjata tudi vpliv jezikovnega transferja. 

Pojasnjujeta, da transfer znanja maternega jezika na branje v tujem jeziku lahko 

podpira razumevanje tujega jezika ali pa ga ovira. Vpliv transferja je najbolj pogost na 
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začetni stopnji branja v tujem jeziku in je lahko pozitiven, če je učenec dobro razvil 

pismenost v maternem jeziku. Pozitivni transfer pa vpliva na učinkovite bralne 

strategije, ustrezne razloge za branje, uspešne izkušnje pri bralnih dejavnostih, 

analiziranje in učenje novih besed (Grabe in Stoller, 2011). 

Medsebojni vpliv delovanja v obeh jezikih je redko obravnavan, prav tako je v zvezi s 

tem opravljenih malo raziskav (Grabe in Stoller, 2011). Kljub temu avtorja Grabe in 

Stoller (2011) medsebojni vpliv delovanja v obeh jezikih opredeljujeta kot eno od 

jezikovnih razlik in razlik v procesiranju. Procesiranje v tujem jeziku izhaja iz izkušenj 

pismenosti v tujem in prvem jeziku, vendar pa so predvsem zmožnosti in spretnosti 

(bralne, pravopisne …) v tujem jeziku tiste, ki oblikujejo strukturo bralne zmožnosti v 

tujem jeziku in imajo dolgoročne pozitivne učinke (Erbeli in Pižorn, 2013).  

 

 

1.2.2 Individualne razlike in razlike v izkušnjah 

 

Bralna zmožnost v maternem jeziku vpliva na branje v tujem jeziku. Pri tem Grabe in 

Stoller (2011) poudarjata, da učitelji in strokovnjaki premalokrat preučujejo bralno 

zmožnost v maternem jeziku svojih učencev. Ko primerjamo branje v maternem in 

tujem jeziku, moramo upoštevati tudi različno motivacijo za branje. Poleg nje pa se 

pri posameznikih razlikujeta tudi razlog in odnos do branja, ki sta pogosto povezana s 

prejšnjimi izobraževalnimi izkušnjami tako v maternem kot tujem jeziku. Pridobljene 

izkušnje oblikujejo posameznikovo samozavest, interes do branja, odziv na branje in 

željo vztrajati pri branju. Izjemna razlika med branjem v maternem in tujem jeziku je 

opazna v obsegu izpostavljenosti tujemu jeziku, saj so učenci branju in (natisnjenim) 

besedilom v maternem jeziku izpostavljeni mnoga leta, medtem ko jih večina z 

branjem in (natisnjenimi) besedili v tujem jeziku nima dovolj stika. Razliko med 

branjem v maternem in tujem jeziku določajo tudi različne vrste besedil. Razlike so 

predvsem v žanru besedila, zahtevnosti besedila in bralnih strategijah. Učenci pri 

branju v tujem jeziku pogosto nimajo širokega izbora vrst besedil, predvsem ker jim v 

razredu niso na razpolago, prav tako so besedila v tujem jeziku navadno 

enostavnejša ali krajša kot v maternem jeziku. Grabe in Stoller (2011) navajata tudi 

razliko pri uporabi dvojezičnih slovarjev, leksikonov in drugih jezikovnih pripomočkov 

pri maternem in tujem jeziku. Pri branju v tujem jeziku si učenci pogosto pomagajo z 

jezikovnimi pripomočki, še posebej z dvojezičnim slovarjem, kar pa za branje v 

maternem jeziku ni značilno.  

 

 

1.2.3 Družbeno-kulturne in institucionalne razlike 

 

Družbeno-kulturne razlike, ki vplivajo na branje v maternem in tujem jeziku, so 

pomemben dejavnik, ki nam pove, kakšen odnos imata družba in kultura do obeh 

jezikov, maternega in tujega. V različnih družbah in kulturah imajo različen način 

organizacije informacij in besedil, kar pomeni, da besedilo v tujem jeziku ne bo vedno 

enako organizirano oziroma sestavljeno, kot je v maternem jeziku. Podobno je pri 
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izobraževalnih ustanovah, saj obstajajo razlike v kurikulih, izpitih, kvalifikacijah in 

izkušnjah učiteljev, odnosu ustanov do branja v maternem in tujem jeziku idr. (Grabe 

in Stoller, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

8 
 

2. MOTIVACIJA 

 

Motivacija je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika splošno definirana kot nekaj, 

kar navdušuje oziroma daje spodbudo (SSKJ). Beseda motivacija izvira iz latinskega 

glagola »movere«, ki pomeni gibanje, premikanje. Na posameznika delujejo neke 

sile, ki so tudi v nas samih in predstavljajo razlog, zaradi katerega delujemo tako, kot 

delujemo (Musek, 1982). Če na pojem motivacije gledamo s psihološkega vidika, 

ugotovimo, da gre za duševni proces, za katerega pa ne najdemo enotnih 

opredelitev, čeprav se različni avtorji strinjajo, da lahko z njeno pomočjo razložimo 

vzroke človekovih vedenj (Pintrich, Schunk 2002). »V psihologiji o motivaciji 

govorimo takrat, kadar imamo v mislih dejavnike, silnice in gibala svojega delovanja. 

Mednje sodijo potrebe, nagoni, želje, motivi, cilji, vrednote, ideali, interesi, volja. V 

vsakem trenutku na nas deluje več takšnih silnic in gibal – če smo budni, če spimo, 

če se gibljemo ali če smo pri miru.« (Musek in Pečjak, 2001: 86). Kobal Grum in 

Musek (2009: 16) pravita, da je motivacija »psihološki proces, ki se nanaša na 

vedenje in z njim povezana čustva, misli, stališča, pojmovanja, prepričanja in druge 

psihične vsebine«. Marentič Požarnik (1980: 81) motivacijo opredeljuje kot »proces 

izvajanja (zbujanja) človekove aktivnosti, njenega usmerjanja na določene predmete 

in uravnavanje, da bi dosegli določen cilj«. Tudi Uhan (2000) motivacijo vidi kot 

usmerjanje človekove aktivnosti k želenim ciljem s pomočjo njegovih motivov. 

Woolfolk (2002) motivacijo opredeljuje podobno, in sicer kot notranje stanje, ki s 

pomočjo različnih motivov ali teženj (želje, ideali, vrednote, potrebe, nagoni) zbuja, 

vodi oziroma usmerja in vzdržuje vedenje k določenim ciljem.  

Kaj je tisto, kar nas motivira? Kaj nas premakne, da sprejmemo neko odločitev, da 

sodelujemo v nečem, da povečujemo svoj trud in vztrajamo v nečem? Zakaj smo se 

odločili za točno določeno stvar? In še bi lahko naštevali vprašanja, ki zadevajo 

motivacijo. 

Veliko teoretikov je želelo definirati motivacijo in prav vsi jo opisujejo kot kompleksen 

termin. Vsaka teorija se sooča z motivacijo z druge perspektive, in sicer z namenom, 

da bi določila izčrpen opis tega fenomena (Grabe in Stoller, 2011). Pojem motivacije 

različne smeri in raziskovalni pristopi razlagajo različno, enotni pa so si v opredelitvi, 

da je motivacija: 

- občutena oz. doživljana napetost, ki je usmerjena k ali proti nekemu ciljnemu 

objektu; 

- notranji proces, ki vpliva na smer, vztrajnost in intenzivnost k cilju 

usmerjenega vedenja; 

- specifična potreba, želja ali hotenje, ki spodbudi k cilju usmerjeno vedenje 

(Kobal Grum in Musek, 2009: 1516). 
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3. BRALNA MOTIVACIJA 

 

3.1 Opredelitev bralne motivacije 

 

»Kaj posameznika žene k branju? Kaj je tisto, zaradi česar bralec vztraja pri branju 

do konca besedila? In zakaj se k branju vedno znova vrača? Zakaj nekateri berejo 

vse življenje, drugi pa knjige ne vzamejo več v roke, ko zapustijo šolske klopi? 

Postavimo si lahko tudi naslednja bolj specifična vprašanja: Kakšna so sodobna 

spoznanja raziskovalcev na področju bralne motivacije v šolskem okolju? Kakšna je 

razlika med notranjo in zunanjo motivacijo za branje?« (Pečjak idr., 2006: 7). Vse to 

in še mnoga druga različna vprašanja si postavljamo, ko želimo odgovoriti na 

vprašanje, kaj je bralna motivacija.  

Številni strokovnjaki s področja branja izhajajo predvsem iz spoznanj kognitivne 

psihologije in bralno motivacijo poudarjajo kot enega od bistvenih dejavnikov, ki 

poleg okoljskega (razrednega) dejavnika vplivajo na bralno učinkovitost in celotno 

učno motivacijo učenca, in jo tesno povezujejo z razvojem pismenosti (Baker in 

Wigfield 1999; Guthrie in Wigfield 1997; Pečjak in Gradišar 2015, Pečjak in Košir 

2004).  

Guthrie in Wigfield (1997), vplivna avtorja na področju bralne motivacije, bralno 

motivacijo opredeljujeta kot posameznikov osebni cilj v zvezi s temami, procesi in 

rezultati branja ter posameznikov pomen, ki ga pripisuje branju, in mnenje o branju. 

Slovenski raziskovalki S. Pečjak in A. Gradišar (2002: 17) bralno motivacijo 

pojmujeta kot »nadpomenko za različne motivacijske dejavnike, ki spodbujajo 

človeka k branju, dajejo bralnemu procesu smisel in pomagajo posamezniku, da 

vztraja do cilja in si želi bralno izkušnjo ponovno doživeti. 

Zagotovo pa se številni strokovnjaki strinjajo, da je motivacija za branje 

večdimenzionalna in raznolika (Baker in Wigfield, 1999; Guthrie in Wigfield, 1997; 

Metsala, Sweet in Guthrie, 1996). Otroci niso zgolj motivirani ali nemotivirani, ampak 

so motivirani na različne načine in za različne bralne vsebine (Metsala, Sweet in 

Guthrie, 1996). Upoštevati moramo tudi, da motivacija za branje neposredno vpliva 

na to, koliko bodo učenci prebrali, in posredno tudi na njihovo sposobnost bralnega 

razumevanja, saj količina branja pomembno vpliva na bralno razumevanje (Grabe in 

Stoller, 2002). 
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3.2 Prvine bralne motivacije 

 

Teoretično ozadje za raziskovanje prvin bralne motivacije najdemo predvsem v eni 

najbolj splošnih in najbolj znanih teorij, ki razlikuje notranjo in zunanjo motivacijo, 

teoriji samodeterminacije ali lastnega odločanja (ang. Self-Determination Theory, 

oznaka je SDT), ki sta jo razvila Deci in Ryan (1985). Avtorja sta opredelila štiri 

prvine motivacije: kompetentnost, pripadnost, avtonomnost in interes, ki so jih 

kasneje potrdili številni raziskovalci (Guthrie in Wigfield, 1999; Sweet, 1997; Turner, 

1997). Teorija samodeterminacije pravi, da bo motivacija za učenje večja, če bo 

učenec sodeloval pri postavljanju ciljev v učnem procesu oziroma jih bo postavil sam 

(samodeterminiral). Na ta način se bo učenec bolj poglobil v učenje, saj bo čutil, da 

bo s tem lahko dosegel zastavljene cilje in uresničil svoja pričakovanja (Deci in Ryan, 

1985). 

Wigfield in Guthrie (1997) sta kot ena izmed najpomembnejših avtorjev s področja 

bralne motivacije koncept večdimenzionalnosti motivacije za branje natančneje 

opredelila v svojem delu Motivation for Reading Questionnaire (MRQ). Njuno 

ugotovitev, da motivacija za branje vključuje enajst dimenzij ali prvin, ki se razvrščajo 

v tri širše skupine, sta kasneje potrdila tudi Baker in Wigfield. 

 

 

 
Slika 1: Razčlenitev bralne motivacije (Guthrie in Wigfield, 1997) 
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Guthrie in Wigfield (1997) sta v prvo skupino, ki združuje prepričanja o 

sposobnostih in učinkovitosti branja, vključila naslednje dimenzije: 

- lastno učinkovitost/kompetentnost (prepričanje, da si lahko uspešen pri 

branju), 

- izziv (pripravljenost spopasti se s težkimi, zahtevnimi besedili) in 

- izogibanje dejavnosti (želja izogniti se bralni dejavnosti). 

Druga skupina vključuje cilje in razloge za branje, notranje in zunanje. 

Dimenzije, ki se nanašajo na notranjo motivacijo, so: 

- radovednost (želja brati o posebni temi, ki posameznika zanima), 

- zatopljenost (užitek pri branju določene vrste literarnega ali informativnega 

besedila) in 

- pomembnost (prepričanje, da je branje pomembno in vredno). 

Dimenzije, ki se nanašajo na zunanjo motivacijo in ciljno naravnanost, so: 

- priznanje (užitek v prejemanju materialnih priznanj za uspeh pri branju), 

- branje za ocene (želja, da te učitelj dobro oceni) in  

- tekmovalnost (želja prekositi druge v branju). 

Tretja skupina se nanaša na socialni vidik in vključuje dve dimenziji: 

- socialnost (branje zaradi socialnih razlogov) in 

- ustrežljivost (branje zato, da ustreže pričakovanjem drugih). 

(Pečjak idr., 2006) 

 

 

3.2.1 Prepričanja o sposobnostih in učinkovitosti branja 

 

Prva skupina se nanaša na prepričanja o sposobnostih in učinkovitosti branja. 

Wigfield in Guthrie (1997) menita, da so učenci motivirani za branje, ko se čutijo 

kompetentno in sposobno brati in gledajo na branje kot na izziv. V prvo skupino sta 

vključila bralčevo učinkovitost oziroma kompetentnost, izziv in izogibanje dejavnosti. 

Po mnenju Guthrieja in drugih (1996) se prva dimenzija te skupine, lastna 

učinkovitost, navezuje na stanje, v katerem ima bralec občutek, da je branje 

popolnoma pod njegovim nadzorom, da ima vsak možnost sam izbrati, kdaj, kje in 

kako bo bral. To dimenzijo sta Baker in Wigfield (1999) enostavneje pojasnila tako, 

da je lastna učinkovitost oziroma kompetentnost pri branju prepričanje, da si lahko pri 

branju uspešen. Druga dimenzija, izziv, je prav tako povezana z lastno učinkovitostjo 

oziroma kompetentnostjo (Guthrie in Wigfield, 1997; Baker in Wigfield, 1999; Deci in 

Ryan, 2000). Guthrie in drugi (1996) pojasnjujejo, da je izziv dimenzija, ki zadeva 

posameznikovo željo ukvarjati se z branjem ne glede na stopnjo težavnosti besedila. 

Z drugimi besedami sta Baker in Wigfield (1999) izziv opisala kot željo spopasti se s 

težavnim besedilom. Tretjo dimenzijo, ki je vključena v prvo skupino, izogibanje 

dejavnosti, Baker in Wigfield (1999) opisujeta kot željo izogniti se bralnim 

dejavnostim. 

Znotraj prve skupine so vse tri dimenzije povezane. Lastna učinkovitost je povezana 

z izzivom; če posameznik verjame, da ima potrebne sposobnosti za bralne naloge in 

da bo uspešen v bralnem razumevanju, obstaja velika verjetnost, da bo sodeloval pri 
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takšnih nalogah (Guthrie in Wigfield, 1997). In če bralec pokaže nizko stopnjo lastne 

učinkovitosti, bo najverjetneje izbral tiste bralne dejavnosti, ki mu predstavljajo manj 

izziva (Baker in Wigfield, 1999). 

 

 

3.2.2 Cilji in razlogi za branje 

 

Dimenzije v tej skupini so predstavljene z dveh vidikov, z vidika notranje motivacije in 

z vidika zunanje motivacije, navezujejo pa se na cilje in razloge, ki jih imajo učenci za 

branje. 

 

Dimenzije, ki se nanašajo na notranjo motivacijo 

Prvo dimenzijo, bralno radovednost, lahko opišemo kot bralčevo zagnanost in 

pripravljenost raziskati nove teme ali nadgraditi predhodno znanje o temi ali osebi, ki 

posameznika zanima (Guthrie idr., 1996). Poleg tega sta Guthrie in Wigfield (1997) 

bralno radovednost definirala kot željo naučiti se nekaj o določeni temi, ki te zanima.  

Zatopljenost je druga dimenzija notranje motivacije za branje in jo Guthrie in drugi 

(1996) pojasnjujejo kot stanje, ko te »potegne« v branje; Guthrie in Wigfield (1997) 

kasneje to dimenzijo definirata kot užitek, ki ga posameznik doživi pri branju različnih 

vrst besedil. 

Tretja dimenzija znotraj te podskupine pa je pomembnost branja. Guthrie in Wigfield 

(1997) menita, da je ta dimenzija najbolj subjektivna, saj zadeva vrednost in 

pomembnost, ki ju posameznik pripisuje branju. Nekateri bralci berejo le zato, da bi 

nekaj dosegli, in ne, ker bi to želeli. Posvetili bi potreben čas in trud, raziskali novo 

temo, da bi izboljšali svoje bralne sposobnosti in jih uporabili v drugih situacijah pri 

učenju, vendar pa branja ne vidijo kot vredno oziroma pomembno stvar. Ravno 

nasprotno pa drugi bralci na branje gledajo kot na razvedrilo, želijo več izvedeti o 

določeni temi za zabavo oziroma užitek in bi posvetili ustrezen čas in energijo, da bi 

dosegli določeno količino užitka pri branju. 

 

Dimenzije, ki se nanašajo na zunanjo motivacijo 

Prva dimenzija zunanje motivacije za branje je priznanje. Guthrie in Wigfield (1997) 

priznanje definirata kot užitek v prejemanju materialnih priznanj za uspeh pri branju. 

Poleg materialnih priznanj v to dimenzijo sodijo tudi priznanja, ki jih bralec prejme od 

drugih v obliki besed, na primer izrečeno priznanje za trud, napor in uspeh, ki ga je 

bralec dosegel pri branju in bralnih nalogah (Guthrie in drugi, 1996; Baker in Wigfield, 

1999). 

Branje za oceno je tretja dimenzija te podskupine, ki jo Guthrie in Wigfield (1997) 

opisujeta kot željo, da te učitelj dobro oziroma pošteno oceni. Učenec se torej loti 

bralne naloge z namenom, da bi dobil dobro oceno pri testu (Guthrie in drugi, 1996). 

Učenec torej bere, da bi dobil nagrado, kar je v tem primeru dobra ocena. 

Tekmovalnost je tretja dimenzija zunanje motivacije za branje, ki jo Guthrie in drugi 

(1996) pojasnjujejo kot situacijo, v kateri bralci pri branju želijo biti boljši kot drugi, 
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želijo brati več in se tudi z branjem več naučiti. Tekmovalnost posameznika žene, da 

bi bil pri branju, bralnih nalogah in dejavnostih boljši od svojih sošolcev in vrstnikov. 

 

 

3.2.3 Socialni vidik 

 

Bralna motivacija vključuje socialni vidik branja, ker je branje socialna dejavnost, v 

kateri se bralec z besedilom sporazumeva individualno in skupinsko (Guthrie in 

Wigfield, 1997; Baker in Wigfield, 1999). 

Skupina vključuje dve dimenziji. Prva zadeva socialnost, kar Guthrie in Wigfield 

(1997) pojasnita kot proces, v katerem učenec deli smisel, pomen, ki ga je pridobil pri 

branju, s svojimi prijatelji in družino. Branje zaradi socialnih razlogov Guthrie in drugi 

(1996) vidijo kot željo lotiti se bralnih dejavnosti z namenom, da bi se sporazumeli z 

drugimi bralci, ki branje cenijo in ga spodbujajo, in da bi si izmenjali ideje in 

zanimanja o bralnih materialih.  

Ustrežljivost je druga dimenzija znotraj te skupine, ki jo Guthrie in drugi (1996) 

razlagajo kot izvajanje bralnih nalog z namenom, da bi ustregli pričakovanjem druge 

osebe (družine ali učitelja/-ice). Guthrie in Wigfield (1997) ustrežljivost enostavno 

opišeta kot branje zaradi zunanjega cilja ali pogoja, ustrežljivost torej pomeni branje 

zaradi dejavnikov zunaj bralca. 

Po Guthrieju in Wigfieldu (1997) je socialni vidik branja pomemben predvsem 

dekletom. 
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3.3 Notranja in zunanja motivacija za branje 

 

Strokovna literatura pogosto razlikuje med zunanjo in notranjo motivacijo za branje, 

njuni dejavniki pa se tesno prepletajo. Na splošno velja, da je notranja motivacija za 

branje, ki izhaja iz bralca samega, njegove notranje želje in potrebe, bolj pozitivna in 

učinkovita od zunanje ter vodi do trajnejšega bralnega interesa. Zunanja motivacija, 

ki jo spodbujajo zunanji dejavniki (npr. ocena, pohvala), pa vpliva na vedenje bolj 

začasno in zato ne vodi do trajnih interesov. Za izrazito notranje motiviranega bralca 

je torej prebrana knjiga vir užitka in zadovoljstva, medtem ko je za zunanje 

motiviranega bralca le sredstvo za doseganje npr. dobre ocene (Pečjak idr., 2006). 

Spodnja tabela primerja glavne značilnosti notranje in zunanje motiviranega bralca 

(Pečjak in Gradišar, 2002: 67). 

 

Tabela 1: Primerjava glavnih značilnosti notranje in zunanje motivacije 

NOTRANJA MOTIVACIJA ZUNANJA MOTIVACIJA 

Bralec: Bralec: 

»se izgubi v branju« oziroma je zatopljen 

v branje 
se izogiba branju in bere, kar mora 

uporablja kompleksnejše 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 postavljajo drugi 

usmerja trud in premaguje ovire glede na 

postavljene cilje 
išče najkrajšo pot do cilja 

rad deli bralne izkušnje s sošolci, 

pokaže, kaj zna; je samozavesten … 

o prebranem se ne pogovarja rad; je 

negotov in anksiozen 

nagrada je novo znanje, 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 in 

potešitev radovednosti, tudi nagrada 

branje je zanj sredstvo za dosego drugih 

ciljev; nagrada je ocena ali priznanje v 

socialnem okolju 
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3.3.1 Notranja motivacija 

 

Notranja motivacija se nanaša na posameznikovo notranjo željo in zavzetost v neki 

aktivnosti in nastane zaradi lastnih izkušenj in osebnih interesov, ki jih posameznik 

razvije v razloge za branje. Notranje motiviran bralec izhaja iz svojega interesa in ne 

potrebuje nagrade, sam izbira knjige in jih bere v prostem času v šoli ali doma, išče 

priložnosti za branje knjig in pogosto izgubi občutek za čas, ker je tako zatopljen v 

branje (Bucik, 2003). 

 

Prvine notranje motivacije: 

 

- kompetentnost ali občutek lastne učinkovitosti 

Bandura (1997) kompetentnost opredeljuje kot prepričanje posameznika o lastnih 

sposobnostih, da lahko izpelje določene naloge do zastavljenega cilja. Skladno s to 

opredelitvijo Pečjak in drugi (2006) pojasnjujejo, da gre za bralčevo prepričanje, da 

ima več možnosti za to, da doseže bralni cilj, kot da ga ne doseže, in da si zaupa, da 

je zmožen besedilo prebrati in razumeti. 

Kompetentnost za branje ali občutek lastne učinkovitosti je pomembno spodbujati, 

saj s tem vplivamo na bralni dosežek. Raziskave kažejo, da je kompetentnost za 

branje pozitivno povezana z izbiro nalog (bolj se posameznik čuti kompetentnega, 

večji izziv predstavljajo zanj bralne naloge in hitreje izbere tudi težje naloge), s 

trudom in vztrajnostjo (bolj je prepričan o sebi, več truda je pripravljen vložiti v 

reševanje bralne naloge in bolj je vztrajen) ter z dosežkom (večja kompetentnost 

pomeni, da bo posameznik imel boljše dosežke). Povratne informacije in spodbude, 

ki jih učenec dobi od učitelja, staršev in vrstnikov, povečujejo kompetentnosti oziroma 

občutek lastne učinkovitosti in s tem pripravljenost učenca za delo. Pri tem pa je 

pomemben tudi učenčev dosežek, ki potrjuje prepričanje o lastnih bralnih zmožnostih 

in s tem povečuje njegovo pripravljenost za branje in reševanje bralnih nalog (prav 

tam). 

 

- interes 

Bralni interesi so pomemben del notranje bralne motivacije in so tesno povezani tako 

z drugimi motivacijskimi dejavniki kot tudi z bralno sposobnostjo (Pečjak in Gradišar, 

2015). V strokovni literaturi je interes najpogosteje opredeljen kot psihološko stanje 

in/ali osebno nagnjenje posameznika, zasledimo pa lahko tudi druga pojmovanja, kot 

so navada, motivacijsko prepričanje, poteza, komponenta osebnosti in nekaj, kar 

»izvabi narava besedila« (Hidi, 2000).  

S. Hidi (2000) v svojem delu navaja dve vrsti interesa: situacijski in osebni interes. 

Avtorica pojasnjuje, da situacijski interes zajema vse okoljsko sprožene interese, 

med njimi tudi interes za branje, in ga povzročijo določeni pogoji in/ali predmeti v 

okolju, ki usmerjajo posameznikovo pozornost. Situacijski interes lahko pripomore k 

začetku dolgotrajnega osebnega interesa, če je dražljaj, ki sproži posameznikov 

interes, močan in zanimiv, lahko pa je odziv le kratkoročen in preneha po določenem 

času. Osebni interes pa je razmeroma stabilna in dolgotrajna nagnjenost in ga 
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avtorica opredeljuje kot značilnost posameznika, ki se razvije po določenem času in 

je navadno povezana s pozitivnimi vrednotami, povečanim znanjem in pozitivnimi 

čustvi do nekega predmeta ali dejavnosti.  

Pečjak in drugi (2006) ugotavljajo, da obe vrsti interesa velikokrat medsebojno 

vplivata in se prekrivata. Dobro razvit osebni interes za neko stvar ali področje lahko 

posamezniku pomaga, da se prebije tudi skozi dolgočasno besedilo in se bo odzval 

drugače kot nekdo, ki za to stvar oziroma področje nima interesa. Ob tem pa 

poudarjajo, da je pomembno razvijati oba interesa, situacijskega in osebnega, saj 

oba spodbujata miselno delovanje in učenje ter s tem prispevata k boljšemu 

bralnemu razumevanju ter bralni in učni uspešnosti učencev (prav tam). Harris in 

Sipay (1979) menita, da morajo biti za razvoj, poglabljanje in vzdrževanje interesov 

izpolnjeni določeni pogoji: 

- doživljanje zadovoljstva v dejavnosti; 

- občutek lahkosti in varnosti (otrok uživa v dejavnostih, ki niso pretežke, in se v 

njih počuti varnega); 

- občutek dovršenosti oziroma napredovanja (občutek zadovoljstva po dobro 

opravljeni nalogi je zelo močan spodbujevalec interesov, zato mora otrok imeti 

možnost, da dejavnost izboljšuje s ponovnimi vajami, saj se le tako rad vrača k 

njej in si želi, da se ponovi); 

- odobravanje in sprejemanje v socialnem okolju (reakcije odraslih in vrstnikov 

na njihovo delo otrokom veliko pomenijo). 

Bucik (2003) v svojem članku Motivacija za branje poudari interes in pravi, da je 

otrokov zgodnji interes za branje pomemben za njegove kasnejše bralne dosežke. 

Če torej želimo, da se bo otrok razvil v zavzetega bralca, moramo spodbujati interes 

za branje in pozitiven odnos do knjige že zgodaj v predšolskem obdobju, pri tem pa 

imajo največjo vlogo starši in vzgojitelji oziroma učitelji, ki naj bodo otrokom pozitivni 

bralni model. 

 

- zatopljenost v branje 

Med pomembne notranje motivacijske dejavnike prištevamo tudi bralno zatopljenost, 

za katero Schallert in Reed (1997 v Guthrie in Wigfield, 1997) navajata, da je proces, 

ki v bralni dejavnosti upada in raste ter združuje kognitivne in čustvene procese, ki so 

potrebni za rešitev neke naloge. Avtorja pojasnjujeta, da je posameznikova 

pozornost v celoti osredotočena na nalogo, ko je posameznik zatopljen vanjo, pri tem 

pa dobro razume vsebino, saj razumevanje in pozornost delujeta povezano. Ob tem 

je Csikszentmihalyi (1991) notranjo motivacijo za branje na svojevrsten način razložil 

z »zanosom« (ang. flow), ki prevzame posameznika ob neki izkušnji, ki jo rad počne, 

in poudaril, da lahko neka dejavnost postane notranje motivirana šele takrat, ko se 

posameznik zaveda, da bo kos toku te izkušnje oziroma da pozitivnega toka ne more 

doživeti, če je razkorak med izzivom in sposobnostmi prevelik. Učiteljeva zahtevna 

naloga je torej, da ponudi učencu ustrezno in primerno bralno gradivo, ki zanj ni 

dolgočasno ali prezahtevno. Wigfield in Guthrie (1997) pa sta prepričana, da 

zatopljenost v branje vodi do dolgotrajnih bralnih interesov. 
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- prepričanje o pomembnosti branja 

Na motivacijo za branje vpliva tudi prepričanje o pomembnosti branja, ki pa je v 

največji meri odvisno od domačega okolja in se med družinami zelo razlikuje. Zelo 

pomembno je, da starši berejo otrokom, da sodelujejo pri bralnih dejavnostih in 

otroke v šolskem obdobju spodbujajo. To močno vpliva na otrokov odnos do branja v 

šoli in za šolo. Starši, ki imajo pozitiven odnos do branja in verjamejo, da je to prijetna 

dejavnost, da je pomembno za otrokov razvoj in njegovo uspešnost, spodbujajo 

svoje otroke k branju in bralnim dejavnostim. Nasprotno pa starši z negativnim 

odnosom do branja svoje otroke odvračajo od branja in na ta način ne spodbujajo 

pozitivnega odnosa in ljubezni do branja (Pečjak idr., 2006).  

 

 

3.3.2 Zunanja motivacija 

 

Zunanja motivacija, nasprotno kot notranja, zadeva situacijo, ko se posameznik 

udeležuje aktivnosti zaradi zunanje spodbude ali ker pričakuje izid, ki je zunanje 

narave. Cilji, ki se pojavijo kot zunanje spodbude za branje, npr. priznanje, dobivanje 

dobrih ocen in želja ustreči odraslim, so močni, ker povzročijo takojšne učinke, 

vendar pa so kratkoročni, saj se bralna aktivnost po doseženem cilju ustavi (Bucik, 

2003). 

 

Prvine zunanje motivacije 

 

- priznanje in dosežek 

Bucik (2003) navaja, da se zunanja motivacija nanaša na situacijo, ko se posameznik 

udeležuje aktivnosti zaradi zunanje spodbude ali ker pričakuje izid, ki je zunanje 

narave. Kot pogoste zunanje spodbude za branje navaja priznanje, želje ustreči 

odraslim in dobre ocene. Prav tako Guthrie in Wigfield (1997) priznanje oziroma 

pohvalo umeščata med zunanje motivatorje. S. Hidi (2000) jo šteje med pozitivne 

spodbujevalce motivacije, saj ima lahko pozitivne učinke na otrokovo motivacijo za 

branje in učenje. Pri tem pa poudarja, da ustne pohvale, ki omogoča informacijo o 

posameznikovih zmožnostih, učitelj ne izreče kar tako, poda tudi utemeljitev, zakaj je 

pohvalil nekega učenca ali skupino. Bucik (2003) omenja tudi drugo past priznanj ali 

dosežkov, in sicer da bralna aktivnost po doseženem cilju uplahne in morajo odrasli 

uvesti nov cilj, če želijo, da se bralna zavzetost nadaljuje. 

 

- tekmovalnost 

Strokovnjaki opozarjajo, da je tekmovanje že tako pogosta motivacijska strategija v 

vrtcih in šolah, zato ga za branje knjig ni treba dodatno uvajati (Bucik, 2003). Vsako 

tekmovanje ima zmagovalce in poražence, prav občutek poraza pa vpliva na 

otrokovo samozavest in samopodobo tudi kasneje kot bralca. Bucikova (2003) zato 

poudarja, da naj branje ne bi bilo področje, na katerem otroci tekmujejo, saj ni 

pomembno, koliko knjig so otroci prebrali, temveč to, da jim branje nekaj pomeni, jih 

veseli in notranje bogati.  
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- socialna motivacija 

Učenec je socialno motiviran za branje, ko bere zato, da lahko s svojimi sošolci 

sodeluje v določenih bralnih dejavnostih (Pečjak idr., 2006). Že Deci in Ryan (1985) 

sta pri opredeljevanju motivacije za branje v okviru teorije samodeterminacije 

poudarila socialni vidik. Opišeta ga kot pripadnost, ki se nanaša na težnjo 

posameznika po sodelovanju v dejavnostih, ki so pomembne tudi drugim v njegovem 

okolju (doma in v šoli). Sweet (1997) pa ugotavlja, da otroci, ki radi berejo, prihajajo 

iz družin, kjer radi berejo, starši branje spodbujajo in imajo doma veliko knjig. Tudi 

drugi avtorji razlagajo, da socialni vidik branja vključuje dve dimenziji: socialnost in 

ustrežljivost (Pečjak idr., 2006). Učenci se pogosto odločajo za branje knjige zaradi 

nasvetov vrstnikov, ker jo je pred tem prebral že sošolec ali skupina sošolcev in so 

prepričani, da je knjiga zanimiva. Zato je pomembno, da že v vrtcu ali v razredu 

gradimo skupnost bralcev, saj nudi modele bralcev in bralnega vedenja (prav tam). 

 

Spodaj je prikaz najpomembnejših prvin notranje in zunanje motivacije pri branju 

(Pečjak idr., 2006: 10). 

 

 
Slika 2: Najpomembnejše prvine notranje in zunanje motivacije pri branju  

 

Slika prikazuje ključne prvine notranje in zunanje motivacije. Pri notranji motivaciji so 

cilji dolgoročni, notranja motivacija vodi k pogostejšemu branju in vseživljenjskemu 

branju, prispeva k večji bralni in učni učinkovitosti ter vodi k boljši pismenosti. 

Medtem ko so pri zunanji motivaciji cilji kratkoročni, zunanja motivacija vodi k 

redkejšemu branju in branju le v času izobraževanja, prispeva k manjši bralni in učni 

učinkovitosti ter vodi k slabši pismenosti (Pečjak idr., 2006). Pečjak in drugi (2006) pri 

tem poudarjajo, da notranje motivacije ne moremo vrednotiti kot dobre, zunanje pa 

kot slabe. Prav tako v praksi le redko srečamo učence, ki so izrazito zunanje ali 
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notranje motivirani, navadno gre za kombinacijo obeh. Pečjak in Gradišar (2015) sta 

prepričani, da je zelo koristna tudi zunanja motivacija, brez katere pri manj uspešnih 

bralcih sploh ne gre. Dejstvo je, da močan motivacijski učinek dosežemo tudi z 

zunanjimi spodbujevalci, kot so npr. ocene, priznanja, želja, da premagaš vrstnike v 

bralni aktivnosti, ipd., zaradi katerih lahko učenec sčasoma izboljša svoje bralne 

sposobnosti, in ko branje zanj ni več težavno, začne brati zaradi notranjih razlogov. 

Vendar pa so ti motivacijski učinki relativno kratkotrajni in je treba učenca spodbujati 

z novimi motivi, da bo spet bral naprej (Pečjak idr., 2006). Pečjak in Gradišar (2015) 

menita, da je učiteljevo poznavanje različnih prvin motivacije za branje ključno pri 

odločitvi, kakšno spodbudo ali nagrado uporabiti za določenega učenca v določeni 

situaciji. 
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3.4 Bralna zavzetost in bralno zavzet bralec 

 

Pojem bralne motivacije povezujemo tudi s pojmom bralne zavzetosti oziroma 

angažiranosti (angl. reading engagement). Bralni strokovnjaki poskušajo s tem 

pojmom zajeti motivacijske in kognitivne dejavnike branja v enotno delovanje in jo 

opisujejo kot skupno delovanje motivacije in strategij med branjem (Pečjak in 

Gradišar, 2015). Guthrie in drugi (2004) pravijo, da je bralno zavzet bralec notranje 

motiviran, kot značilnosti bralno zavzetega bralca pa navajajo gradnjo in povezovanje 

znanja s pomočjo širjenja pojmov, sodelovanje z drugimi in uporabo kognitivnih 

strategij. V PISI 2009 (OECD, 2010) je bralna zavzetost opredeljena kot bralna 

navada, ki vključuje interes/uživanje ob branju, kaže se skozi čas, porabljen za 

branje, kjer učenec bere raznoliko bralno gradivo in je vključen v raznolike bralne 

dejavnosti. Raziskave so pokazale, da je bralna zavzetost pozitivno povezana z 

razumevanjem prebranega in z bralno ter učno uspešnostjo (Guthrie, Wigfield in 

Perencevich, 2004). Avtorji navajajo, da je bralna zavzetost ključna za razvoj 

vseživljenjske pismenosti in jo opisujejo kot razmerje med različnimi vidiki motivacije, 

med posamezniki in bralnim gradivom ter med samimi posamezniki (prav tam). 

Guthrie in Knowles (2001) tudi navajata, da so v bralno zavzetost vključeni mnogi 

vidiki motivacije, ki se navezujejo na branje. 

Zavzetost za branje, uporaba učinkovitih bralnih strategij in bralni dosežek so 

vzajemno odvisni: če učenec bere več, postaja boljši bralec; ko dobro bere, si postavi 

višji bralni cilj oz. pričakuje boljši bralni dosežek, se nagiba k temu, da bere več, in 

uživa v branju, s čimer postaja vedno boljši bralec (Pečjak, 2011). Pozitivno 

povezavo med bralno zavzetostjo/angažiranostjo in bralnimi dosežki učencev so 

pokazale tudi nekatere domače študije (Pečjak in Bucik, 2004; Pečjak in Košir, 2008; 

Pečjak, Podlesek in Pirc, 2011). 

 

V raziskavi PISA 2009 zavzetega bralca opisujejo kot bralca, ki: 

- je notranje motiviran za branje, 

- bere, ker ga branje privlači, 

- branje pozitivno vrednoti, 

- se udejstvuje v različnih bralnih aktivnostih, 

- ima izoblikovan interes za branje, 

- bere raznovrstna gradiva, 

- bere samoiniciativno, 

- nadzoruje lasten proces branja, 

- deli svoje znanje in izkušnje ter na ta način širi svoje bralne kompetence. 

 

Za nezavzetega bralca pa navajajo, da zelo malo bere zaradi lastnega zadovoljstva 

in interesa, ima ozek izbor besedil in ni motiviran za samostojno branje ali branje v 

socialnem kontekstu (PISA, 2009). 
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3.5 Branje in motivacija za branje glede na spol učencev 

 

Wigfield in Guthrie (1997) ter Baker in Wigfield (1999) so ugotovili, da deklice kažejo 

večjo motiviranost za branje, na vprašalniku bralne motivacije so namreč dekleta pri 

devetih od enajstih dimenzij dosegla višje rezultate od fantov. Fantje so imeli višji 

rezultat le pri faktorju izogibanja branju in tekmovalnosti, ki izraža manjšo 

motiviranost za branje.  

Pomembnost motivacijskih dejavnikov za bralne dosežke in pomembne razlike med 

spoloma pri odnosu do branja so pokazali tudi rezultati mednarodne raziskave bralne 

pismenosti PIRLS 2001, v kateri so sodelovali slovenski tretješolci, njihovi starši, 

učitelji in ravnatelji (Bucik, 2003, Pečjak in drugi, 2003). Tisti učenci in učenke, ki 

imajo pozitiven odnos do branja (tj. radi se pogovarjajo o knjigah, berejo 

samoiniciativno, branje jim ni dolgočasno, veseli so, če dobijo knjigo za darilo, v 

branju uživajo), dosegajo višje bralne dosežke od mednarodnih povprečnih 

rezultatov, medtem ko ostali ne dosegajo niti mednarodnega povprečja. Dekleta tako 

v Sloveniji kot tudi v večini sodelujočih držav kažejo pomembno boljši odnos do 

branja kot fantje. V raziskavi se je še pokazalo, da deklice v prostem času 

pomembno pogosteje berejo zgodbe in romane kot dečki. Kar 34 % dečkov v 

Sloveniji nikoli oziroma skoraj nikoli ne bere zgodb in romanov (PIRLS, 2001). 

Dognanje, da slovenski učenci, ki se čutijo kompetentne (ocenjujejo, da branje zanje 

ni težko, da berejo vsaj tako dobro kot sošolci ter da je branje zanje lahko), pri branju 

presegajo mednarodne bralne dosežke, je z vidika motivacije za branje zelo 

pomembno. 

V letu 2001, 2006 in 2011 so imele deklice pomembno višji bralni dosežek od dečkov 

skoraj v vseh sodelujočih državah. Razlike v branju med spoloma pa je treba 

obravnavati zelo previdno, da dosežek pri bralnem testu ni neposredno odvisen od 

spola, ampak razlike med dečki in deklicami nastanejo zaradi drugih dejavnikov, ki se 

med spoloma razlikujejo (PIRLS 2011). Če pogledamo rezultate glede na spol od leta 

2001 do leta 2016, vidimo, da dečki in deklice napredujejo enakomerno. Razlika v 

bralnih dosežkih glede na spol je statistično značilna, vendar približno konstantna (ne 

glede na razliko v točkah se razlika statistično značilno ne povečuje) (PIRLS 2016). 
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Slika 3: Razlika v bralnih dosežkih glede na spol v letih 2001, 2006, 2011 in 

2016, vir: http://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/international-

results/pirls/student-achievement/trends-in-reading-achievement-by-gender/ 

 

Tudi v mednarodni raziskavi PISA 2000 (OECD, 2002) poudarjajo pomembnost 

bralne motivacije za učno uspešnost. Rezultati omenjene raziskave so pokazali, da 

so v vseh državah OECD v bralni pismenosti uspešnejše učenke. Analiza razlik med 

spoloma v omenjeni mednarodni raziskavi je pokazala, da so dekleta veliko bolj 

zavzeta za branje kot fantje. Kar 45 % deklet poroča, da je branje eden njihovih 

najljubših konjičkov in da se o knjigah rade pogovarjajo z drugimi, medtem ko je med 

fanti takih le 25 %. Tudi v letu 2015 je PISA pokazala, da so v vseh sodelujočih 

državah v bralni pismenosti uspešnejše učenke. Dekleta so v okviru programa PISA 

uspešnejša od fantov, vendar pa se razlika med spoloma zmanjšuje, kar prikazuje 

spodnja slika. 

 

 
Slika 4: Razlika v bralni pismenosti glede na spol od leta 2009 do leta 2015, vir: 

http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/svn?lg=en 
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Avtorici Pečjak in Bucik (2004) sta v svoji raziskavi med drugim ugotavljali, ali v 

posameznih faktorjih bralne motivacije obstajajo razlike med dekleti in fanti. Rezultati 

so pokazali razlike med spoloma v dveh faktorjih bralne motivacije, in sicer v 

kompetentnosti za branje ter v interesu in prepričanjih o pomembnosti branja. Avtorici 

sta ugotovili, da se dekleta čutijo bolj kompetentne kot fantje (čeprav le minimalno), 

hkrati pa izkazujejo tudi višji interes za branje ter so bolj kot fantje prepričana o 

pomembnosti branja. 

Razlike med spoloma pri bralni motivaciji so se pokazale tudi v raziskavi avtoric 

Pečjak in Košir (2004). Njuna raziskava je pokazala razlike med spoloma v treh 

faktorjih bralne motivacije (zunanja motivacija, interes in branje v socialnem 

kontekstu, zatopljenost v branje). Dekleta so se izkazala za bolj notranje in zunanje 

motivirana kot fantje. Edina dimenzija bralne motivacije, pri kateri se niso pokazale 

razlike med spoloma, je kompetentnost. 

Sonja Pečjak in drugi so v raziskavi »Bralna motivacija kot dejavnik učinkovitega 

učenja in izobraževanja«, ki je potekala v obdobju od leta 2004 do 2006 na 24 

slovenskih šolah in je zajela 1073 učencev tretjega razreda osemletne oziroma 

četrtega razreda devetletne osnovne šole ter 1282 učencev sedmega razreda 

osemletne oziroma osmega devetletne osnovne šole, ugotavljali razlike med spoloma 

pri nekaterih prvinah notranje in zunanje motivacije: kompetentnost, interes, 

zatopljenost v branje, socialna motivacija in zunanja motivacija. Primerjava je 

pokazala, da so dekleta bolj kompetentna za branje, izkazovala so višji bralni interes 

ter v primerjavi s fanti pojmovala branje kot bolj pomembno (Pečjak idr., 2006). 

Raziskava Anje Pirih (2015), ki je med drugim raziskovala dimenzije motivacije za 

branje v angleščini kot tujem jeziku glede na spol, je pokazala razlike med spoloma v 

dveh dimenzijah: socialni kontekst in odnos družine do branja ter notranja motivacija 

za branje v maternem jeziku. Socialni kontekst ima za fante v primerjavi z dekleti nižji 

vpliv na motivacijo za branje v tujem jeziku. Po drugi strani pa se je odnos družine do 

branja in notranja motivacija za branje v tujem jeziku za dekleta izkazal kot manj 

pomemben dejavnik motivacije za branje v tujem jeziku kot za fante. 
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3.6 Spodbujanje bralne motivacije 

 

Za razvoj in ohranjanje otrokove motivacije za branje je pomembna vrsta zunanjih 

dejavnikov v domačem okolju, vrtcu, šoli in širšem okolju. Če želimo pri otrocih 

spodbuditi pozitiven odnos do branja ter zavzetost za vseživljenjsko branje, moramo 

poznati različne dimenzije motivacije, medsebojno delovanje in vpliv posameznih 

dejavnikov (Bucik, 2006). V nadaljevanju so nasveti, kaj lahko storimo (doma ali v 

šoli), da se izboljša bralni pouk in motivacija za branje tako v maternem kot v tujem 

jeziku.  

 

 

3.6.1 Spodbujanje bralne motivacije v domačem okolju 

 

Uspešni bralci pomen branja in užitke ob branju najprej spoznajo v družini, ravno 

učinki zgodnjih bralnih izkušenj pa so bistveni za nadaljnji razvoj otrokovega branja in 

pismenosti. Od staršev je običajno odvisno, kdaj se otrok sreča s prvimi knjigami in 

kako, zato imajo pomembno vlogo ravno starši s svojim pozitivnim odnosom do 

branja in pozitivnimi prepričanji o branju. Užitek in zavzetost za branje, na čemer 

temelji bralni interes, na otroka prenašajo s svojimi besedami, lastnim branjem, 

knjigami doma, obiski knjižnic, s skupnim branjem in tako, da sami verjamejo, da je 

branje užitek in prijetna dejavnost. Pri tem strokovnjaki poudarjajo, da je bralni interes 

odvisen tudi od pogojev družinske pismenosti in števila otroških knjig v domačem 

okolju (Bucik, 2006). 

Spiegel (1994) je poudaril močno povezanost med spodbujanjem branja v družini in 

uspešnostjo pri branju v šoli. V svojih raziskavah je tudi ugotovil, da imajo starši 

ključno vlogo pri tem, da se otrok razvije v uspešnega bralca. Poleg staršev navaja 

tudi tiste osebe, ki jih imajo otroci radi in jih občudujejo, na primer športnike, igralce, 

vzgojitelje, učitelje, prijatelje ipd., kot pomembne osebe, ki jih otroci posnemajo poleg 

staršev. 

 

 

3.6.2 Spodbujanje bralne motivacije v šolskem okolju 

 

Šole lahko s svojim celotnim delovanjem močno vplivajo na bralno motivacijo svojih 

učencev, in sicer tako, da ustvarijo prijetno in spodbudno bralno okolje, omogočijo 

različne interesne dejavnosti, ki spodbujajo branje, ter ustvarijo šolsko ozračje, ki širi 

prepričanje o pomembnosti branja. Poleg tega naj šola spodbuja učence, da bodo 

razvili interes za branje, da bodo brali v prostem času, in spodbuja branje kot 

sredstvo za učenje ter s tem željo po znanju (Pečjak idr., 2006). 

Roehler in Duffy (1993) navajata naslednje predloge za spodbujanje bralne 

motivacije: 

- Šola naj ustvari takšne okoliščine, ki spodbujajo učence k branju. 

- Učitelj naj ponudi učencem raznovrstno literaturo. 

- Branje naj bo razburljiva izkušnja, upoštevajo naj se interesi učencev. 
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- V razredu naj bo razredna knjižnica. 

- Bralni kotiček naj bo prijetno urejen. 

- Izmenjava knjig med učenci v razredu naj postane navada, pomembne pa so 

tudi druge dejavnosti, ki spodbujajo branje (predstave, tekmovanja, kvizi, 

radijska poročila ipd.). 

- Neprekinjeno tiho branje naj bo integralni del vsakega šolskega dneva. 

- Učenci naj postanejo aktivni udeleženci pri dejavnostih, ki podpirajo bralni 

razvoj. 

Jelenko (2000) dodaja, da je treba izbirati besedila, ki so učencem tematsko blizu. 

Načrt pouka književnosti namreč temelji na načelu izkustvenega in inovativnega 

učenja, najbolje se torej naučimo stvari, če jih sami delamo in smo dejansko aktivni. 

Sonja Pečjak v Osnovah psihologije branja (1999: 55) navaja, naj učitelj: 

- ugotovi stališča učencev do bralnega gradiva in kaj radi berejo; ugotoviti mora 

tudi, kakšno je njihovo stališče do različnega bralnega gradiva; 

- ohranja in razvija motivacijo učencev za branje tako, da jim ponudi v branje 

raznovrstno gradivo, s katerim skuša zajeti čim več interesnih področij 

učencev, takšno zadovoljevanje njihovih potreb namreč vodi k povečani 

pripravljenosti učencev za branje; 

- pomaga učencem pri izbiri takega bralnega gradiva, ki ustreza njihovi razvojni 

stopnji; če je gradivo pretežko, jim ga učitelj pomaga razumeti in predelati; 

- razvija pri učencih vse spretnosti in sposobnosti, ki vodijo do uspešnega 

branja (tehniko branja, bogatenje besedišča, usvajanje metakognitivnih 

strategij); 

- uredi prostor, ki spodbuja k bralnim dejavnostim. 

L. Gambrell je s svojimi sodelavci (1996) preučevala, kako razvijati in ohranjati 

motivacijo za branje v razredu. Poudarja naslednje ključne dejavnike za razvijanje 

branja in motivacije v razredu: 

 

- učitelj kot bralni model  

Za učenčevo bralno motivacijo je zelo pomembno, da je obdan z odraslimi, ki mu 

predstavljajo pozitiven model bralca. Učitelj kot bralni model lahko deluje na učence 

le, če je sam dober bralec in prepričan, da so cilji branja, zajeti v učnem načrtu, 

pomembni, in če navdušenje za branje deli tako, da je tudi sam navdušen bralec 

(Pečjak idr., 2006). Pri tem Pečjak in Gradišar (2002) poudarjata, da pri spodbujanju 

branja ni dovolj, da učitelj dobro obvlada stroko in dejavnike, ki so pomembni za 

razvijanje bralne sposobnosti, ampak mora tudi dobro poznati svoje učence in 

upoštevati njihove prednosti in pomanjkljivosti. Tudi Gambrell (1996) poudarja, da je 

pomembno, da učitelj sam veliko bere in da se o vsebini prebranih knjig z učenci 

pogovarja (v razredu, pri urah književnosti in drugih priložnostih). Tudi Nodelman 

(2003) v svojem delu veliko pozornosti nameni ravno pogovoru. 

 

- dostopnost raznolikega bralnega gradiva v razredu 

Pečjak in drugi (2006) poudarjajo zgodnje navajanje otrok na obiskovanje knjižnice 

ter izposojo knjig v šolskih in splošnih knjižnicah, saj otrokom in mladim ponujajo 
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številne brezplačne dejavnosti, ki spodbujajo motivacijo za branje (ure pravljic, 

igralne ure s knjigo …). Poleg šolskih in razrednih knjižnic pa je pomembno, da imajo 

učenci dostop do raznolike literature primerne težavnostne stopnje neposredno v 

razredu. Na ta način so lahko v stiku s knjigami, kadar koli si zaželijo (Gambrell, 

1996). Raziskava PISA 2009 je pokazala, da tisti učenci, ki berejo bolj raznovrstno 

gradivo in se ob tem srečujejo z različnimi slogi pisanja, v povprečju dosegajo več 

točk na testu bralne pismenosti od tistih, ki berejo manj raznovrstno. 

 

- možnost izbire bralnega gradiva 

Učenci imajo več možnosti, da izberejo knjigo po svoji želji, če imajo doma, v razredu 

ali šolski knjižnici na izbiro veliko primerne literature (Gambrell, 1996). Možnost izbire 

pomembno prispeva k bralni motivaciji, saj imajo učenci najraje tiste knjige, ki jih za 

branje izberejo sami, svobodno. Pri tem pa Csikszentmihayli (1991) poudarja, da 

mora učenec branje doživeti kot pozitivno izkušnjo, česar pa ne more, če gre za 

prevelik razkorak med posameznikovimi sposobnostmi in izzivom ali interesom 

učenca in bralno nalogo. Zato je zelo pomembno, da učitelj ponudi učencu ustrezno 

bralno gradivo, ki ne presega njegovih bralnih zmožnosti in je zanimivo (prav tam). 

Guthrie in Knowles (2001) poudarjata načelo zanimivega branja kot pospeševanja 

notranje motivacije za branje v razredu, ki predvideva, da učitelj omogoči učencem 

branje raznolikega knjižnega gradiva različnih težavnostnih stopenj.  

 

- pogovori in druženje ob knjigah 

Med pomembnejšimi dejavniki bralne motivacije zagotovo sodi socialna interakcija, 

kamor prištevamo bralne krožke, pogovore o prebranem z vrstniki ali odraslimi, 

izmenjave knjig med bralci in priporočanje knjig med vrstniki. S. Hepler in J. Hickman 

(1982) sta ugotovili, da skupni pogovori o knjigah izzovejo situacijski interes (»Če so 

prebrali knjigo vsi moji sošolci, jo bom tudi jaz. Če je knjiga všeč večini, bo morda tudi 

meni.«), ki se ob pravilni motivaciji lahko razvije v osebni interes za knjige (prav tam). 

Nodelman (2003) poudarja, da je glavno vodilo bralcev veselje do branja. Pravi, da 

tisti, ki radi berejo (bodisi otroci bodisi odrasli), to primarno počnejo zaradi veselja in 

ne zato, ker je to zanje dobro. Otroci naj berejo besedila, ki jim ponujajo veselje (t. i. 

plaisir), nekaj, kar pričakujejo in imajo radi, in besedila, ki jim ponujajo ugodje (t. i. 

jouissance) oziroma užitek ob neznanem, možnost razburjenja svojih pričakovanj in 

osvoboditve vsega znanega. Sposobnost uživanja v literaturi je priučena spretnost. 

Posamezniki, ki radi berejo, to spretnost razvijejo nezavedno, tiste, ki pa malo berejo, 

lahko spodbudijo senzibilni učitelji tako, da jih naučijo spretnosti literarnega uživanja. 

Avtor je prepričan, da se otroci lahko naučijo postati dojemljivi bralci literature in tako 

povečajo veselje do branja. Pri tem poudarja, da ima pogovor med bralcem in 

besedilom, med učenci ter med učenci in učitelji velik vpliv na otrokove užitke pri 

branju. Po njegovem mnenju dovzetni bralci berejo in se o besedilu pogovarjajo, ker 

s tem vstopijo v dialog z drugimi, delijo izkušnje, pridobivajo nove ideje in besedilo 

(pesem, zgodbo ali dramo) primerjajo z drugimi besedili (prav tam). 
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4. MOTIVACIJA ZA BRANJE V DRUGEM ALI TUJEM JEZIKU 

 

Day in Bamford (1998) sta prva strokovnjaka, ki sta poskusila opisati motivacijo za 

branje v drugem/tujem jeziku. Avtorja sta izdelala model glavnih spremenljivk, ki 

motivirajo odločitev za branje v drugem/tujem jeziku (ang. expectancy – value 

model). Motivacija za branje v tujem jeziku je zgrajena iz dveh delov: 

- uspeha, ki ga posameznik pričakuje pri branju in 

- pomembnosti, ki jo pripisuje branju (Day in Bamford, 1998). 

Model vključuje štiri komponente: besedilo, sposobnost branja v drugem/tujem jeziku, 

odnos do branja v drugem/tujem jeziku in družbeno-kulturno okolje (ki vključuje vpliv 

družine in prijateljev). Besedilo in sposobnost branja se nanašata na uspeh, ki ga 

posameznik pričakuje pri branju, medtem ko se odnos in družbeno-kulturno okolje 

povezujeta s pomembnostjo, ki jo posameznik pripisuje branju. 

 

 
Slika 5: Model glavnih spremenljivk, ki motivirajo odločitev za branje v drugem 

jeziku (Day in Bamford, 1998: 28) 

 

Slika prikazuje, da se učenci, po mnenju Daya in Bamforda (1998), odločijo za branje 

v drugem jeziku na osnovi dveh ključnih konceptov: uspeha, ki ga pričakujejo pri 

branju, in vrednosti, ki jo pripisujejo branju. 

Uspeh, ki ga bralec pričakuje pri branju, je zgrajen iz prepričanja, da bo dosegel cilj 

branja in iz zaupanja v lastne bralne sposobnosti (Pečjak idr., 2006). Nanaša se na 

besedila, ki so jim učenci izpostavljeni, in sicer na količino in vrsto interesa, 
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privlačnost besedila in tudi na to, ali so učencu besedila lahko dostopna, poleg tega 

pa tudi na sposobnost branja v drugem ali tujem jeziku (Day in Bamford, 1998).  

Pomembnost branja je pri posamezniku sestavljena iz njegovega mnenja, da je 

branje pomembno in da ima določeno vrednost (Pečjak idr., 2006). Nanaša se na 

odnos učencev do ciljnega jezika, saj izhaja iz prepričanja, ki ga imajo o samem 

odnosu. Pomembno je dodati, da na pomen, ki ga učenci pripisujejo branju, izredno 

vplivata družba in kultura, še posebej družina in vrstniki.  

Day in Bamford (1998) trdita, da imajo spremenljivke, ki se nanašajo na besedila in 

odnos do branja v ciljnem jeziku, močnejši vpliv kot druge spremenljivke, najmočnejši 

vpliv na to, koliko posamezniku pomeni branje, pa ima njegov odnos do branja. Na 

osnovi te ugotovitve sta navedla štiri vzroke/razloge, ki se jima zdijo izredno 

pomembni pri oblikovanju odnosa do branja v drugem/tujem jeziku: 

- odnos do branja v maternem jeziku,  

- predhodne izkušnje z branjem v tujem jeziku,  

- odnos do tujega jezika, kulture in ljudi, ki govorijo ta jezik, 

- učno okolje pri učenju tujega jezika, ki zajema učitelja, sošolce, materiale, 

aktivnosti, naloge itd.  

 

Avtorja trdita, da se pozitiven ali negativen odnos do branja v maternem jeziku 

prenese na branje v tujem jeziku. Učenci, ki imajo pozitiven odnos do branja v 

maternem jeziku (v branju uživajo in ga cenijo), bodo verjetno svoj pozitivni odnos 

prenesli na branje v tujem jeziku; obratno velja, da učenci, ki ne uživajo v branju in ne 

cenijo branja v maternem jeziku, prenesejo svoj negativni odnos na branje v tujem 

jeziku (prav tam). Vendar pa ni tako enostavno, kot se zdi. Yamashita (2004) trdi, da 

je večja verjetnost, da se prenese tisto, kar učenec misli o branju v maternem jeziku, 

kot pa tisto, kar učenec čuti o maternem jeziku. 

 

Predhodne izkušnje z branjem v tujem jeziku avtorja Day in Bamford (1998) 

navajata kot izredno pomemben razlog za oblikovanje odnosa do branja v 

drugem/tujem jeziku in trdita, da izkušnje pri učenju branja v drugih jezikih vplivajo na 

branje v novem drugem jeziku. Učenci prenesejo pozitivne oziroma negativne 

izkušnje z učenjem branja in z branjem na učenje drugih jezikov. Če imajo učenci 

uspešne izkušnje, se bodo želeli naučiti brati v drugem jeziku, saj pričakujejo uspeh. 

Po drugi strani pa bodo neuspešne izkušnje učenca odvrnile od branja v drugem 

jeziku. 

Razlog, ki vpliva na odnos do branja v drugem/tujem jeziku, je po modelu avtorjev 

tudi odnos do jezika, kulture in ljudi, ki govorijo ta jezik. Naklonjenost se kaže v 

obliki pozitivnega odnosa do učenja tujega jezika in motiviranosti za branje. Če ima 

učenec rad jezik, kulturo in ljudi, bo najverjetneje želel brati besedila v tujem jeziku o 

tej kulturi in ljudeh.  

Kot zadnji razlog pa avtorja navajata učno okolje pri učenju tujega jezika, ki 

zajema učitelja, sošolca, materiale, aktivnosti, naloge itd. Pozitivno učno okolje 

ustvarja pozitiven odnos do branja, negativno okolje pa lahko vodi do negativnega 

odnosa do branja v tujem jeziku. Če ima učenec rad učitelja, svoje sošolce, uživa v 
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bralnih dejavnostih ipd., bo te pozitivne občutke prenesel na branje v drugem/tujem 

jeziku. Pomembno pa je vedeti, da odnosi niso ustaljeni, ampak se lahko spremenijo 

(Day in Bamford, 1998). 

Mori (2002) predpostavlja, da je kljub razlikam motivacija za branje v drugem/tujem 

jeziku zelo podobna motivaciji za branje v maternem jeziku, zatorej je motivacija za 

branje v drugem/tujem jeziku multidimenzionalna in do določene mere neodvisna od 

splošne motivacije. Dejstvo, da bralna motivacija ni samodejno vključena v splošno 

motivacijo, izhaja iz predpostavke, da je učenec lahko motiviran v določeni meri, npr. 

učenec je lahko motiviran za govorjenje in poslušanje, ne pa za branje v angleščini. 

Učenec je torej lahko motiviran za nekatere dejavnosti v drugem/tujem jeziku, za 

druge pa ne, vsekakor pa ne nujno za vse (Mori, 2002). 
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4.1 Raziskave/študije, ki raziskujejo komponente motivacije za branje v 

drugem/tujem jeziku 

 

Večina empiričnih raziskav, ki so se osredotočile na motivacijo za branje v tujem 

jeziku, je pokazala večdimenzionalnost motivacije za branje v tujem jeziku (Takase 

2007; Mori 2002; Yamashita 2004; Pirih 2015). Avtorica Takase (2007) je v svojo 

raziskavo vključila 219 japonskih srednješolskih učencev in na osnovi pridobljenih 

rezultatov poudarila dva najbolj vplivna faktorja, in sicer notranjo motivacijo za branje 

v prvem jeziku in notranjo motivacijo za branje v tujem jeziku. Tudi rezultati raziskave 

A. Pirih (2015) so pokazali notranjo motivacijo kot eno izmed dveh najmočnejših 

faktorjev bralne motivacije, medtem ko rezultati raziskave S. Mori (2002), ki je v svojo 

raziskavo vključila 100 japonskih študentov na univerzi, notranje motivacije za branje 

niso pokazali kot najbolj vplivne. Razlog za takšen rezultat A. Takase (2007) pripisuje 

temu, da vključeni v raziskavo niso sami izbirali besedil za branje, in podpira trditev 

Daya in Bamforda (1998), da imajo besedila pomemben vpliv na motivacijo za branje 

v tujem jeziku. Raziskovalka Yamashita (2004) pa ugotavlja, da pozitiven odnos do 

branja poveča motivacijo za branje v tujem jeziku. 
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III. EMPIRIČNI DEL 

 

5. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Bralna motivacija je eden od ključnih dejavnikov bralne učinkovitosti in s tem 

posledično tudi učne učinkovitosti. Namen magistrskega dela je raziskati motivacijo 

za branje v angleščini kot tujem jeziku pri učencih 6. razreda; kako pogosto berejo in 

katere vrste besedil, možne razlike med spoloma, kateri dejavniki sestavljajo 

motivacijo za branje v tujem jeziku, kateri faktorji napovedujejo motivacijo za branje v 

tujem jeziku in možne povezave med branjem v prvem in branjem v drugem jeziku. 

Bralna motivacija v maternem jeziku je na slovenskih tleh že dobro raziskana, 

motivacija za branje v tujem jeziku pa še ne dovolj. V mnogih državah po svetu 

motivaciji za branje v tujem jeziku namenjajo vedno več pozornosti, bralna pismenost 

je namreč eden od učnih ciljev učenja tujega jezika, zato menim, da bi bilo to 

področje tudi pri nas smiselno raziskati podrobneje.  

 

 

6. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1. Kako pogosto učenci 6. razreda v svojem prostem času berejo v angleščini? 

2. Katere vrste besedil učenci 6. razreda berejo v angleščini? 

3. Kateri dejavniki sestavljajo motivacijo za branje v tujem jeziku? 

4. Kateri faktorji napovedujejo motivacijo za branje v tujem jeziku? 

5. Ali se med učenci in učenkami pojavlja razlika v bralni motivaciji? 

6. Ali obstaja povezanost med branjem in motivacijo za branje v prvem jeziku in 

branjem v angleščini kot tujem jeziku? 

 

 

7. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

Uporabila sem deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo. Raziskovalni 

pristop je kvantitativna raziskava. 

 

 

7.1  Vzorec 

 

Vzorec je namenski. Zajema 198 učenk in učencev 6. razreda različnih osnovnih šol 

v Sloveniji. 

 

 

7.2  Opis postopka zbiranja podatkov 

 

Tehnika zbiranja podatkov, ki sem jo uporabila, je anketa. Uporabljen instrument je 

bil anketni vprašalnik, prirejen po vprašalniku A. Takase (2007), ki je raziskovala 
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motivacijo za branje v tujem jeziku pri srednješolcih na Japonskem. Anketne 

vprašalnike sem osebno razdelila učencem na različnih osnovnih šolah v Sloveniji, 

med reševanjem pa sem bila prisotna v razredu. Raziskavo sem izvedla v juniju 

2018. 

Anketni vprašalnik je sestavljen iz vprašanj zaprtega tipa in trditev, ki so razdeljene 

na dva sklopa. Prvi sklop trditev zajema 8 trditev, ki se nanašajo na branje v 

maternem jeziku, drugi sklop trditev pa zajema 19 trditev, ki se nanašajo na branje v 

angleščini. Na začetku anketnega vprašalnika so vprašanja zaprtega tipa, ki se 

nanašajo na spol in starost, pogostost prostovoljnega branja v angleščini in vrsto 

besedila, ki ga učenci berejo v angleščini. Sledi 27 trditev, ki so jih učenci označili na 

4-stopenjski Likertovi lestvici. Z odstranitvijo vmesne stopnje 5-stopenjske Likertove 

lestvice (se ne morem odločiti) sem odstranila nevtralno mnenje in učence 

spodbudila, da res premislijo o vsaki trditvi in ne izberejo lažje poti – nevtralnosti. 

Tako se odločijo: se popolnoma strinjam = 4, se strinjam = 3, se ne strinjam = 2, se 

popolnoma ne strinjam = 1. Trditve so povezane z motivacijo in odnosom ter vplivom 

staršev na branje v maternem jeziku.  

Zanesljivost je zagotovljena s kratkimi, jasno postavljenimi vprašanji in natančnimi 

navodili, ki so za anketirance razumljiva. Veljavnost anketnega vprašalnika je 

zagotovljena tako, da je sestavljen na osnovi strokovne literature. Objektivnost je 

zagotovljena z enakimi navodili in enakim časom za reševanje anketnega 

vprašalnika, objektivnost na stopnji anketiranja pa temelji na nevodenem anketiranju. 

Občutljivost je zagotovljena z uporabo večstopenjske lestvice. Izvedena je bila tudi 

pilotna raziskava, v kateri so sodelovali 4 učenci 6. razreda. Vprašalnik je bil nato 

dopolnjen/spremenjen glede na rezultate pilotne raziskave. 

 

 

7.3  Postopki obdelave podatkov 

 

Podatke sem analizirala s pomočjo računalniškega programa za statistično analizo 

IBM SPSS Statistics 22.  

Posamezne rezultate sem predstavila s pomočjo opisne statistike – s frekvencami, 

odstotki in aritmetično sredino. Nekatere sem ponazorila tudi grafično.  

Za obdelavo podatkov so bile glede na postavljena raziskovalna vprašanja 

uporabljene tudi bivariatne in multivariatne metode: 

 povezanost med nominalnimi spremenljivkami (Pearsonov korelacijski 

koeficient, Pearsonov Hi-kvadrat preizkus), 

 povezanost med ordinalnimi spremenljivkami (Spearmanov korelacijski 

koeficient), 

 primerjava srednjih vrednosti med dvema različnima skupinama (t-test 

neodvisnih vzorcev, parni t-test), 

 zmanjšanje večjega števila spremenljivk na manjše (faktorska analiza), 

 vpliv ene ali več neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko 

(regresijska analiza), 
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 preizkus stopnje povezanosti spremenljivk (Kaiser-Meyer-Olkinova (KMO) 

mera ustreznosti in Bartlettov test sferičnosti), 

 določanje statistično pomembnih razlik med odvisnimi spremenljivkami 

(Bonferroni post hoc test). 

Dimenzij bralne motivacije ni mogoče neposredno izmeriti, zato so bile vse trditve iz 

vprašalnika s pomočjo faktorske analize združene v nekaj osnovnih dejavnikov (tj. 

dimenzij/faktorjev), nastali dejavniki pa odražajo vse značilnosti obravnavanih 

spremenljivk (Field, 2009). 

Omenjene metode pa običajno zahtevajo normalno porazdelitev podatkov, zato je 

bilo treba to preveriti. Izračunane so bile vrednosti koeficienta asimetrije (skewness) 

in koeficienta sploščenosti (kurtosis) opazovanih spremenljivk. Izbrane vrednosti, ki 

kažejo normalno porazdelitev spremenljivke, so bile naslednje: 

 od -3,0 do 3,0 za koeficient asimetrije in 

 od -3,0 do 3,0 za koeficient sploščenosti. 

Za preverjanje zanesljivosti merjenja je bil uporabljen koeficient Cronbach alfa (α), ki 

meri zanesljivost spremenljivk na podlagi korelacij med spremenljivkami. Vrednosti 

Cronbach alfe se gibljejo na intervalu od 0 do 1, pri tem pa velja α > 0,7 – dobra 

zanesljivost, 0,6 < α < 0,7 – sprejemljiva zanesljivost). Višji koeficient od 0,6 pomeni, 

da so vprašanja zanesljiva kot znanstvena podlaga za raziskovanje. 
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8. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

V raziskavi je sodelovalo 198 oseb, od tega 84 (42,4 %) fantov in 114 (57,6 %) deklet 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2: Sodelujoči učenci glede na spol 

 f f % 

 Moški  84 42,4 

Ženski  114 57,6 

Skupaj 198 100,0 

 

 

 

Slika 6: Grafični prikaz deležev sodelujočih učencev glede na spol 
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RV1: Kako pogosto učenci 6. razreda v svojem prostem času berejo v 

angleščini? 

 

Bralna motivacija vpliva na to, koliko bodo učenci prebrali in posredno tudi na njihovo 

sposobnost bralnega razumevanja, saj količina branja pomembno vpliva na bralno 

razumevanje (Grabe in Stoller, 2002). 

Med vsemi anketiranci največ učencev, tj. 57, v angleščini prostovoljno bere enkrat 

na teden, kar predstavlja 28,8 % vseh vprašanih. 45 učencev (22,7 %) je odgovorilo, 

da bere skoraj vsak dan, medtem ko enkrat na mesec bere 41 učencev, kar 

predstavlja 20,7 % vseh anketirancev. Najmanj učencev (12,1 %) je odgovorilo, da v 

angleščini nikoli prostovoljno ne bere, tistih, ki berejo samo med počitnicami, pa je 

15,7 %. Učencev, ki berejo skoraj vsak dan ali enkrat na teden, je skupaj 102, kar je 

dobra polovica vseh vprašanih (51,5 %). Skrb vzbujajoč, a ne presenetljiv pa je 

podatek, da 12,1 % anketiranih učencev nikoli prostovoljno ne bere v angleščini. 

 

Tabela 3: Pogostost prostovoljnega branja v angleščini 

 f f % 

 Skoraj vsak dan 45 22,7 

Enkrat na teden 57 28,8 

 Enkrat na mesec 41 20,7 

Samo med počitnicami 31 15,7 

Nikoli 24 12,1 

Skupaj 198 100,0 

 

 

 
Slika 7: Grafični prikaz deležev učencev glede na pogostost prostovoljnega 
branja v angleščini 
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RV2: Katere vrste besedil učenci 6. razreda berejo v angleščini? 

Za razliko od nekaterih raziskav (Mori, 2002; Takase, 2007) o bralni motivaciji v tujem 

jeziku se ta ne osredotoča le na knjige ali natisnjena besedila v angleščini, ampak 

upošteva različne vrste besedil v angleščini z namenom, da bi dobili podrobnejšo 

sliko o posameznikovem prostovoljnem branju. Udeleženci v raziskavi so lahko izbrali 

več vrst besedil, ki jih berejo v angleščini, izbirali pa so med naslednjimi: 

- knjige, 

- stripi, 

- revije, 

- angleški podnapisi pri filmih, 

- besedila na internetu, 

- ne berem v angleščini, 

- drugo. 

 
Tabela 4: Vrste besedil, ki jih učenci berejo v angleščini 

 f f % 

Knjige 90 45,45 

Stripi 90 45,45 

Revije 67 33,84 

Angleški podnapisi pri filmih 138 69,70 

Besedila na internetu 101 51,01 

Ne berem v angleščini 16 8,08 

Drugo 26 13,13 
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Spodnji graf prikazuje deleže učencev glede na vrste besedil, ki jih berejo v 

angleščini. 

 

 

Slika 8: Grafični prikaz deležev učencev glede na vrste besedil, ki jih berejo v 

angleščini 
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internetu s 101 odgovorom (51,01 %), tretje mesto pa si z enakim številom 

odgovorov (90) delijo knjige in stripi. 67 učencev se je odločilo za revije, kar 

predstavlja 33,84 % vseh sodelujočih, medtem ko se je za drugo odločilo 26 

učencev, tj. 13,13 % vseh sodelujočih. Pod drugo so učenci največkrat navedli 

besedila v igricah (11 odgovorov), besedila v učbeniku in delovnem zvezku (5 

odgovorov) in posnetki na Youtubu (5 odgovori). Med drugim so podali še naslednje 

odgovore: risanke, besedila pesmi, aplikacije na telefonu, navodila, plakati in kar 

moramo prebrati, da izvemo kaj novega. Najmanjkrat so se učenci odločili, da ne 

berejo v angleščini (16 odgovorov). Pridobljene rezultate lahko primerjamo z 

modelom glavnih spremenljivk, ki motivirajo odločitev za branje v drugem/tujem 

jeziku, avtorjev Daya in Bamforda (1998). Avtorja opredeljujeta razpoložljivost 

materiala za branje kot eno od najpomembnejših spremenljivk, ki vplivajo na 

motivacijo za branje v tujem jeziku, ob upoštevanju tega pa lahko vidimo, da 

dostopnost besedil prav tako vpliva na izbiro gradiva za branje obravnavane skupine 

v tej raziskavi. Največji delež sodelujočih bere angleške podnapise pri filmih (69,70 

%) in besedila v angleščini na internetu (51,01 %), torej besedila v elektronski obliki, 

ki so lažje dostopna kot besedila v tiskani obliki – knjige, stripi, revije idr. Vendar ne 

smemo zanemariti šolskega in domačega vpliva, saj je v okolju, kjer se branje v 

angleščini zelo spodbuja, veliko dostopnih in razpoložljivih angleških besedil. 
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RV3: Kateri dejavniki sestavljajo motivacijo za branje v tujem jeziku? 

 

Za določitev dejavnikov, ki sestavljajo motivacijo za branje v tujem jeziku pri 

izbranem vzorcu, je bila pri spremenljivkah, ki merijo raven strinjanja z izjavami o 

branju, uporabljena faktorska analiza. Kaiser-Meyer-Olkinova (KMO) mera 

ustreznosti in Bartlettov test sferičnosti pokažeta, da je model ustrezen za faktorsko 

analizo (KMO = 0,853; 2 = 1630,97; p < 0,001; v Tabeli 18 v Prilogi 2). V 

nadaljevanju sem s pomočjo faktorske analize poskusila najti novo množico 

spremenljivk (manj kot merjenih spremenljivk), ki predstavljajo to, kar je skupno 

opazovanim spremenljivkam. Spremenljivke V6_7, V6_8 in V7_17 so bile izključene 

iz nadaljnje analize, saj komunalitete spremenljivk, tj. delež variance posamezne 

spremenljivke, ki je pojasnjen s skupnimi faktorji, niso bile dovolj visoke (pod 0,3). 

Spremenljivki V7_6 in V7_18 sta iz nadaljnje analize izključeni zaradi podobnih 

vrednosti pri dveh faktorjih. V faktorsko analizo je bilo vključenih torej 21 

spremenljivk. Z uporabo rotacijske metode varimax (Tabela 5) dobimo štiri faktorje 

oziroma dejavnike: 

 

1. dejavnik: zunanja motivacija za branje v tujem jeziku in socialni vidik, ki 

vključuje naslednje spremenljivke: 

 V angleščini berem zato, da bi imel/a boljše ocene. 

 V angleščini berem zato, da bi boljše pisal/a test na NPZ. 

 V angleščini berem zato, ker vem, da bomo tudi v srednji šoli morali brati v 

angleščini. 

 Branje v angleščini vadim, ker bi v prihodnosti rad/a dobil/a boljšo službo. 

 V angleščini berem zato, da bi bil/a boljši/a od sošolcev. 

 V angleščini berem zato, da bi bil/a pametnejši/a. 

 Berem angleške knjige, da bi postal/a hitrejši/a bralec/ka. 

 Želim postati boljši/a bralec/ka. 

 Branje v angleščini vadim zato, ker bi rad/a iskala informacije v angleščini na 

spletu in pošiljal/a e-pošto. 

 

2. dejavnik: notranja motivacija za branje v tujem jeziku vključuje spremenljivke: 

 Od vseh nalog pri angleščini so mi najljubše bralne. 

 Branje v angleščini je moj hobi. 

 Uživam v branju angleških knjig. 

 V angleščini rad/a berem, tudi če to zahteva dodaten trud in čas. 

 

3. dejavnik: notranja motivacija za branje v maternem jeziku, znotraj katerega so 

vključene naslednje spremenljivke: 

 Rad/a berem v slovenščini. 

 Raje imam branje kot gledanje TV. 

 Pogosto obiskujem šolsko in/ali splošno knjižnico. 

 Doma veliko beremo. 



  

 

39 
 

4. dejavnik: vpliv staršev na branje, ki vključuje spremenljivke: 

 Branje v slovenščini je pomembno za razširjanje obzorij. 

 Starši me spodbujajo k branju. 

 Starši me spodbujajo k branju angleških knjig. 

 Branje v angleščini je pomembno za razširjanje obzorij. 

 

Vsi štirje dejavniki ustrezajo konceptu večdimenzionalnosti motivacije za branje dveh 

najpomembnejših avtorjev s področja bralne motivacije, to sta Wigfield in Guthrie 

(1997). 

 

Tabela 5: Rotirana faktorska matrika 

 
Faktor 

1 2 3 4 

V angleščini berem zato, da bi imel/a boljše ocene. ,744 ,013 ,188 ,017 

V angleščini berem, zato da bi boljše pisal/a test na NPZ. ,741 ,008 ,286 -,093 

V angleščini berem zato, ker vem, da bomo tudi v srednji šoli morali brati v 

angleščini. 
,712 -,021 ,036 ,168 

Branje v angleščini vadim zato, ker bi v prihodnosti rad/a dobil/a boljšo službo. ,622 ,118 -,069 ,221 

V angleščini berem zato, da bi bil/a boljši/a od sošolcev. ,539 ,099 ,034 -,125 

V angleščini berem zato, da bi bil/a pametnejši/a. ,687 ,093 ,104 ,176 

Berem angleške knjige, da bi postal/a hitrejši/a bralec/ka. ,587 ,317 ,138 ,105 

Želim postati boljši/a bralec/ka. ,491 ,181 ,146 ,290 

Branje v angleščini vadim zato, ker bi rad/a iskal/a informacije v angleščini na 

spletu in pošiljal/a e-pošto. 
,535 ,140 -,050 ,267 

Od vseh nalog pri angleščini so mi najljubše bralne. ,049 ,468 ,211 ,093 

Branje v angleščini je moj hobi. ,093 ,742 ,103 ,029 

Uživam v branju angleških knjig. ,055 ,916 ,100 ,080 

V angleščini rad/a berem, tudi če to zahteva dodaten trud in več časa. ,333 ,689 ,129 ,237 

Rad/a berem v slovenščini. ,137 -,031 ,579 ,329 

Raje imam branje kot gledanje TV. ,057 ,274 ,505 ,199 

Pogosto obiskujem šolsko in/ali splošno knjižnico. ,127 ,254 ,747 ,103 

Doma veliko beremo. ,108 ,175 ,647 ,305 

Branje v slovenščini je pomembno za razširjanje obzorij. ,160 ,125 ,381 ,627 

Starši me spodbujajo k branju. ,044 ,036 ,196 ,542 

Starši me spodbujajo k branju angleških knjig. ,182 ,362 ,125 ,389 

Branje v angleščini je pomembno za razširjanje obzorij. ,188 ,148 ,331 ,689 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring.).  

Metoda rotacije: Varimax 
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Na podlagi vrednosti koeficienta Cronbach alfa (Tabela 6) vsi štirje faktorji sodijo v 

dobro stopnjo zanesljivosti (0,862, 0,834, 0,777, 0,738; 0,7 < α < 0,9). Dobljeni štirje 

faktorji pojasnjujejo 50,3 % celotne variance. Prvi rotirani faktor pojasnjuje 18,5 % 

spremenljivosti, drugi faktor 12,5 %, tretji 10,0 % in četrti faktor pojasnjuje 9,3 % 

celotne spremenljivosti (glej Tabelo 16 v Prilogi). 

 

Tabela 6: Vrednosti koeficienta Cronbach alfa za posamezni faktor 

Faktor N Cronbach α 

Zunanja motivacija za branje v tujem jeziku in socialni 

kontekst 
9 0,862 

Notranja motivacija za branje v tujem jeziku 4 0,834 

Notranja motivacija za branje v maternem jeziku 4 0,777 

Odnos staršev do branja v maternem in tujem jeziku. 4 0,738 

 

V naslednjem koraku so s pomočjo povprečja indikatorjev izračunane nove 

spremenljivke – faktorji, ki bodo uporabljeni v nadaljnji analizi. Rezultati so 

predstavljeni v Tabeli 7. Najvišjo povprečno oceno dosega faktor vpliv staršev na 

branje (M = 3,36), sledi notranja motivacija za branje v maternem jeziku (M = 2,81), 

preostala faktorja pa imata nekoliko nižji povprečni oceni, in sicer ravno na sredi med 

ocenama 2 in 3. 

 

Tabela 7: Faktorji – opisne statistike 

  
N Minimum Maksimum 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Vpliv staršev na branje 198 1 4 3,36 0,571 

Notranja motivacija za 

branje v maternem 

jeziku 

198 1 4 2,81 0,652 

Zunanja motivacija za 

branje v tujem jeziku in 

socialni vidik 

198 1 4 2,52 0,658 

Notranja motivacija za 

branje v tujem jeziku 
198 1 4 2,48 0,723 

 



  

 

41 
 

S t-testom za parne vzorce (glej Tabelo 8) je bilo preverjeno, ali med povprečnimi 

ocenami faktorjev obstajajo statistično značilne razlike. Potrdimo jih med vsemi 

faktorji, le med faktorjema z najnižjima povprečnima ocenama, to sta zunanja 

motivacija za branje v tujem jeziku in socialni vidik (M = 2,52) ter notranja motivacija 

za branje v tujem jeziku (M = 2,48), ni značilne razlike. Sklenemo lahko, da je vpliv 

staršev na branje statistično značilno najbolj izrazit med vsemi faktorji, druga najbolj 

pomembna med vsemi dejavniki pa je notranja motivacija za branje v maternem 

jeziku. 

 

Tabela 8: Parni t-test – testiranje razlik med povprečnimi ocenami faktorjev 

 

t g α 

Par 1 FAKT3 – FAKT1  5,21 197,00 0,000 

Par 2 FAKT3 – FAKT2  6,25 197,00 0,000 

Par 3 FAKT3 – FAKT4  -12,31 197,00 0,000 

Par 4 FAKT1 – FAKT2  0,72 197,00 0,472 

Par 5 FAKT1 – FAKT4  -16,41 197,00 0,000 

Par 6 FAKT2 – FAKT4  -16,78 197,00 0,000 

 

* Pojasnjene oznake oziroma krajšave: 

 FAKT1: zunanja motivacija za branje v tujem jeziku in socialni vidik 

 FAKT2: notranja motivacija za branje v tujem jeziku 

 FAKT3: notranja motivacija za branje v maternem jeziku 

 FAKT4: vpliv staršev na branje 
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RV4: Kateri faktorji napovedujejo motivacijo za branje v tujem jeziku? 

 

Najprej si oglejmo razlike v dejavnikih bralne motivacije glede na pogostost 

prostovoljnega branja v angleščini. Rezultati so v spodnji tabeli. 

 

Tabela 9: Razlike v povprečnih ocenah dejavnikov glede na pogostost branja 

  

N 
Aritmetična 

sredina 

F  

(p-vrednost) 

Notranja motivacija 

za branje v 

maternem jeziku 

Skoraj vsak dan 45 3,07 

7,192 

(0,000) 

Enkrat na teden 57 2,89 

Enkrat na mesec 41 2,78 

Samo med počitnicami 31 2,78 

Nikoli 24 2,25 

Skupaj 198 2,81 

Zunanja motivacija 

za branje v tujem 

jeziku in socialni 

vidik 

Skoraj vsak dan 45 2,77 

6,560 

(0,000) 

Enkrat na teden 57 2,48 

Enkrat na mesec 41 2,67 

Samo med počitnicami 31 2,42 

Nikoli 24 2,02 

Skupaj 198 2,52 

Notranja motivacija 

za branje v tujem 

jeziku 

Skoraj vsak dan 45 3,03 

24,973 

(0,000) 

Enkrat na teden 57 2,61 

Enkrat na mesec 41 2,33 

Samo med počitnicami 31 2,30 

Nikoli 24 1,60 

Skupaj 198 2,48 

Vpliv staršev na 

branje 

Skoraj vsak dan 45 3,56 

4,956 

(0,001) 

Enkrat na teden 57 3,41 

Enkrat na mesec 41 3,30 

Samo med počitnicami 31 3,35 

Nikoli 24 2,96 

Skupaj 198 3,36 
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Slika 9: Grafični prikaz razlik v povprečnih ocenah dejavnikov glede na 
pogostost branja 

* Razlika med skupinama je statistično značilna (p < 0,05). 

 

Rezultati testiranja kažejo, da pri vseh dejavnikih prihaja do statistično značilnih razlik 

glede na pogostost branja v angleškem jeziku.  

Rezultati Bonferroni post hoc testa (Tabela 19 v Prilogi 2) za vsak faktor podrobneje 

razkrivajo, med katerimi kategorijami prihaja do statistično značilnih razlik. Glede 

faktorja notranja motivacija za branje v maternem jeziku ugotovimo, da učenci, ki 

nikoli ne berejo v angleškem jeziku, v primerjavi z drugimi dosegajo značilno nižjo 

oceno pri tem dejavniku (M = 2,25); najvišjo povprečno oceno sicer dosegajo tisti, ki 

v angleškem jeziku berejo skoraj vsak dan (M = 3,07). Pri dejavniku zunanja 

motivacija za branje v tujem jeziku in socialni vidik tisti, ki nikoli ne berejo v 

angleškem jeziku v primerjavi z vsemi kategorijami, razen s kategorijo samo med 

počitnicami, dosegajo značilno nižjo povprečno oceno pri tem dejavniku (M = 2,02). 

Med povprečnimi ocenami učencev, ki berejo skoraj vsak dan, enkrat na teden ali 

enkrat na mesec, ni značilnih razlik, torej je pri njih zunanja motivacija glede branja v 

tujem jeziku primerljiva. Pri faktorju notranja motivacija za branje v tujem jeziku so 

razlike opazne že na prvi pogled. Test razlik razkriva, da se povprečna ocena tistih, ki 

v angleškem jeziku berejo vsak dan (M = 3,03), statistično značilno razlikuje od vseh 

ostalih kategorij; ti so torej najbolj notranje motivirani za branje. Enako velja tudi za 

kategorijo nikoli, kjer je povprečna ocena najnižja (M = 1,60) in se statistično značilno 

razlikuje od vseh ostalih kategorij; ti so torej najmanj notranje motivirani za branje. 

Med povprečno notranjo motivacijo učencev, ki berejo enkrat na teden, enkrat na 

mesec ali samo med počitnicami, ni statistično značilnih razlik, njihovo notranjo 

motivacijo za branje v tujem jeziku bi glede na povprečne ocene lahko označili kot 

srednje visoko. In ne nazadnje še primerjava povprečnih ocen pri dejavniku vpliv 
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staršev na branje. Post hoc test razkrije, da je povprečna ocena tistih, ki v angleškem 

jeziku nikoli ne berejo (M = 2,96), statistično značilno nižja od povprečnih ocen tistih, 

ki berejo skoraj vsak dan (M = 3,56) ali enkrat na teden (M = 3,41). Med ostalimi 

kategorijami ni statistično značilnih razlik. 

Čeprav raziskovalci (Pečjak in Košir, 2004; Pečjak idr. 2006) pojasnjujejo, da v 

zadnjih letih osnovne šole zunanja motivacija močneje kot notranja vpliva na bralno 

in učno motivacijo, so rezultati analize skladni z ugotovitvami Wigfielda in Guthrieja 

(1997), Bakerja in Wigfielda (1999), A. Takase (2007) in A. Pirih (2015), ki so v svojih 

študijah poročali, da je notranja motivacija močneje kot zunanja napovedala količino 

branja. 

V okviru raziskovalnega vprašanja Kateri faktorji napovedujejo motivacijo za branje v 

tujem jeziku, preverimo tudi povezanost dimenzij bralne motivacije. Rezultati so v 

spodnji tabeli. 

 

Tabela 10: Povezanost dimenzij bralne motivacije ter povezanost s pogostostjo 

branja 

N = 198 

Pogostost 

branja v 

angleškem 

jeziku 

Notranja 

motivacija 

za branje 

v 

maternem 

jeziku 

Zunanja 

motivacija 

za branje 

v tujem 

jeziku in 

socialni 

vidik  

Notranja 

motivacija 

za branje 

v tujem 

jeziku 

Vpliv 

staršev na 

branje 

Pogostost branja 

v angleškem 

jeziku 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

1,000 -,0326** -0,279** -0,560** -0,275** 

p-vrednost 

(dvostranska) 
  0,000 0,000 0,000 0,000 

Notranja 

motivacija za 

branje v 

maternem jeziku 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

-0,326** 1,000 0,277** 0,409** 0,483** 

p-vrednost 

(dvostranska) 
0,000   0,000 0,000 0,000 

Zunanja 

motivacija za 

branje v tujem 

jeziku in socialni 

vidik 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

-0,279** 0,277** 1,000 0,317** 0,320** 

p-vrednost 

(dvostranska) 
0,000 0,000   0,000 0,000 

Notranja 

motivacija za 

branje v tujem 

jeziku 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

-0,560** 0,409** 0,317** 1,000 0,366** 

p-vrednost 

(dvostranska) 
0,000 0,000 0,000   0,000 

Vpliv staršev na 

branje 

Pearsonov 

korelacijski 
-0,275** 0,483** 0,320** 0,366** 1,000 
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koeficient 

p-vrednost 

(dvostranska) 
0,000 0,000 0,000 0,000   

**. Korelacija je statistično značilna pri stopnji 0,01. 

 

Iz pridobljenih podatkov razberemo, da pogostost branja v angleškem jeziku 

statistično značilno korelira z vsemi preučevanimi dejavniki. Korelacija je 

najmočnejša glede na dejavnik notranja motivacija za branje v tujem jeziku (r = - 

0,560; p = 0,000). Ker smo pogostost branja v angleškem jeziku merili z lestvico, kjer 

je 1 pomenilo »skoraj vsak dan« in 5 »nikoli«, rezultat vsebinsko pomeni, da tisti, ki 

so dosegali višje ocene pri tem dejavniku, statistično značilno pogosteje berejo. 

Glede na moč korelacije je na drugem mestu notranja motivacija za branje v 

maternem jeziku (r = - 0,326; p = 0,000), kar pomeni, da tisti, ki imajo višjo notranjo 

motivacijo za branje v slovenščini, pogosteje berejo tudi v angleščini. Tudi glede 

ostalih dejavnikov zaznamo pozitiven vpliv na pogostost branja v angleščini, 

korelacijska koeficienta pa sta nekoliko nižja in korelacijo označimo kot šibko (r 

FAKT1 = - 0,279; p = 0,000 / r FAKT4 = - 0,275; p = 0,000). 

Obstajajo tudi statistično pomembne medsebojne povezave med vsemi dejavniki. 

Najmočnejša med vsemi dejavniki je povezanost med dejavnikoma vpliv staršev na 

branje in notranja motivacija za branje v maternem jeziku (r = 0,483, p = 0,000), ki je 

srednja oziroma zmerna. To pomeni, da so udeleženci, katerih motivacija za branje je 

odvisna od vpliva staršev, tudi notranje motivirani za branje v maternem jeziku. 

Podobna je tudi ugotovitev o dejavnikih notranja motivacija za branje v tujem jeziku in 

notranja motivacija za branje v maternem jeziku (r = 0,409; p = 0,000). Povezanost 

opazimo tudi med vsemi ostalimi dejavniki, čeprav je nizka oziroma šibka. 

Povezanost med dejavnikoma vpliv staršev na branje in notranja motivacija za branje 

v tujem jeziku (r = 0,366, p = 0,000) je na zgornji meji nizke povezanosti in s tem zelo 

blizu srednji jakosti povezanosti. To pomeni, da so udeleženci, katerih motivacija je 

odvisna od vpliva staršev, tudi notranje motivirani za branje v tujem jeziku. Podobno 

lahko rečemo, da je motivacija odvisna tudi od socialnega vidika in da so udeleženci 

tudi zunanje motivirani za branje v tujem jeziku, saj zaznamo nizko povezanost med 

omenjenima dejavnikoma (r = 0,320, p = 0,000). 
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RV5: Ali se med učenci in učenkami pojavlja razlika v bralni motivaciji? 

 

Številne raziskave (Baker in Wigfield 1999, Pečjak in Košir, 2004, Pečjak in Bucik, 

2004; Pečjak in Peklaj, 2006, Pirih 2015, Wigfield in Guthrie 1997) so pokazale 

razlike v motivaciji za branje glede na spol, zato eno od raziskovalnih vprašanj 

namenjam temu. 

Če si najprej ogledamo pogostost prostovoljnega branja v angleščini glede na spol, 

lahko iz spodnjega grafa razberemo, da več učenk (24,6 %) kot učencev (20,2 %) 

prostovoljno bere v angleščini skoraj vsak dan. Prav tako več učenk (29,8 %) kot 

učencev (27,40 %) bere enkrat na teden. Tudi samo med počitnicami v angleščini 

prostovoljno bere več učenk (18,4 %) kot učencev (11,9 %). Ravno obratno pa lahko 

vidimo pri prostovoljnem branju v angleščini enkrat na mesec, saj to velja za 7,5 % 

več učencev kot učenk. Glede na to, da več učenk kot učencev bere skoraj vsak dan, 

enkrat na teden in samo med počitnicami, je razumljiv podatek, da več učencev (15,5 

%) kot učenk (9,6 %) nikoli prostovoljno ne bere v angleščini. Vrednost preizkusa  

hi-kvadrat (Tabela 17 v Prilogi) ni statistično pomembna (2 = 4,463; g = 4; α = 

0,347). Med učenci in učenkami se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v 

pogostosti prostovoljnega branja v angleščini. Podatkov iz vzorca tako ne moremo 

posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da večina učenk (29,8 %) 

in večina učencev (27,4 %) prostovoljno v angleščini bere enkrat na teden.  

 

 

Slika 10: Grafični prikaz pogostosti branja glede na spol  
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Slika 11: Grafični prikaz vrst besedil glede na spol  

 

Pri vrstah besedil, ki jih berejo, so učenci lahko izbirali med naslednjimi: knjige, stripi, 

revije, angleški podnapisi, besedila na internetu, ne berem v angleščini ali drugo, pri 

tem pa so imeli možnost, da izberejo več vrst. Največ učenk (68,90 %) bere knjige, 

medtem ko največ učencev (56,30 %) trdi, da ne bere v angleščini. Pri najmanjšem 

deležu učenk in učencev pa je ravno obratno, in sicer najmanj učenk (43,80 %) pravi, 

da ne bere v angleščini, najmanj učencev (31,10 %) pa je izbralo knjige kot vrsto 

besedila, ki ga berejo v angleščini. Druga vrsta besedila, ki jo učenke najmanj berejo 

v angleščini, so stripi (51,10 %), pri ostalih vrstah besedil pa so deleži zelo podobni, 

slabih 60,00 %, in sicer revije (59,70 %), angleški podnapisi pri filmih (58,70 %), 

besedila na internetu (56,40 %) in drugo (57,70 %). Čeprav največ učencev pravi, da 

ne berejo v angleščini, jih je največ izbralo strip (48,90 %) kot vrsto besedila, ki ga 

berejo v angleščini. Za ostale vrste besedila se je odločil približno enak delež 

učencev, dobrih 40,00 %, in sicer revije (40,30 %), angleški podnapisi pri filmih 

(41,30 %), besedila na internetu (43,60 %) in drugo (42,3 %). Pod drugo so učenci 

največkrat navedli besedila v igricah (11 odgovorov), besedila v učbeniku in 

delovnem zvezku (5 odgovorov) in posnetki na Youtubu (5 odgovori). Med drugim so 

navedli še naslednje odgovore: risanke, besedila pesmi, aplikacije na telefonu, 

navodila, plakati in kar moramo prebrati, da izvemo kaj novega. Med spoloma je 

najmanjša razlika (2,20 %) pri branju angleških stripov v prostem času, največja 

(37,80 %) pa pri branju knjig v angleščini. 
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S t-testom za neodvisna vzorca je preverjeno tudi, ali glede na spol prihaja do razlik v 

povprečnih ocenah dejavnikov. 

 

Tabela 11: Razlike v povprečnih ocenah dejavnikov glede na spol 

 
N 

Aritmetična 
sredina 

t  
(p-vrednost) 

Notranja motivacija za branje 
v maternem jeziku 

moški spol 84 2,70 -2,043 
(0,042) ženski spol 114 2,89 

Zunanja motivacija za branje 
v tujem jeziku in socialni vidik 

moški spol 84 2,57 0,985 
(0,326) 

ženski spol 114 2,48 

Notranja motivacija za branje 
v tujem jeziku 

moški spol 84 2,46 -0,337 
(0,737) ženski spol 114 2,49 

Vpliv staršev na branje 
moški spol 84 3,31 -1,141 

(0,255) ženski spol 114 3,40 

 

Izmed vseh dejavnikov se le pri notranji motivaciji za branje v maternem jeziku kaže 

statistično značilna razlika glede na spol (t = -2,043; p = 0,042). Opazimo, da imajo 

fantje (M = 2,70) nižjo notranjo motivacijo za branje kot dekleta (M = 2,89). Pri ostalih 

dejavnikih ni statistično značilnih razlik, kar pomeni, da so anketiranci glede na spol 

dejavnike ocenjevali povsem enakovredno. Spodaj so rezultati prikazani še grafično 

(Slika 12). 

 

 

Slika 12: Razlike v povprečnih ocenah dejavnikov glede na spol 

* Razlika med skupinama je statistično značilna (p < 0,05). 
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V nadaljevanju je prikazana še povezanost med dejavniki glede na spol (Tabela 12). 

 

Tabela 12: Povezanost med dejavniki ločeno glede na spol 

 

Pogostost 

branja 

Notranja 

motivacija 

za branje 

v 

maternem 

jeziku  

Zunanja 

motivacija 

za branje v 

tujem 

jeziku in 

socialni 

vidik 

Notranja 

motivacija 

za branje 

v tujem 

jeziku 

Vpliv 

staršev 

na 

branje  

Moški 

spol 

(N = 84) 

Pogostost branja v 

angleškem jeziku 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

1,000 -0,178 -0,225
*
 -0,605

**
 -0,200 

p-vrednost 

(dvostanska)  
0,105 0,040 0,000 0,068 

Notranja motivacija 

za branje v 

maternem jeziku 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

-0,178 1,000 0,345
**
 0,403

**
 0,282

**
 

p-vrednost 

(dvostanska) 
0,105 

 
0,001 0,000 0,009 

Zunanja motivacija 

za branje v tujem 

jeziku in socialni 

vidik 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

-0,225
*
 0,345

**
 1,000 0,315

**
 0,170 

p-vrednost 

(dvostanska) 
0,040 0,001 

 
0,004 0,122 

Notranja motivacija 

za branje v tujem 

jeziku 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

-0,605
**
 0,403

**
 0,315

**
 1,000 0,208 

p-vrednost 

(dvostanska) 
0,000 0,000 0,004 

 
0,058 

Vpliv staršev na 

branje 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

-0,200 0,282
**
 0,170 0,208 1,000 

p-vrednost 

(dvostanska) 
0,068 0,009 0,122 0,058 

 

Ženski 

spol 

(N = 114) 

Pogostost branja 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

1,000 -0,421
**
 -0,327

**
 -0,524

**
 -0,324

**
 

p-vrednost 

(dvostanska)  
0,000 0,000 0,000 0,000 

Notranja motivacija 

za branje v 

maternem jeziku 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

-0,421
**
 1,000 0,255

**
 0,418

**
 0,608

**
 

p-vrednost 

(dvostanska) 
0,000 

 
0,006 0,000 0,000 

Zunanja motivacija 

za branje v tujem 

jeziku in socialni 

vidik 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

-0,327
**
 0,255

**
 1,000 0,324

**
 0,434

**
 

p-vrednost 

(dvostanska) 
0,000 0,006 

 
0,000 0,000 
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Notranja motivacija 

za branje v tujem 

jeziku 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

-0,524
**
 0,418

**
 0,324

**
 1,000 0,493

**
 

p-vrednost 

(dvostanska) 
0,000 0,000 0,000 

 
0,000 

Vpliv staršev na 

branje 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

-0,324
**
 0,608

**
 0,434

**
 0,493

**
 1,000 

p-vrednost 

(dvostanska) 
0,000 0,000 0,000 0,000 

 
*. Korelacija je statistično značilna pri stopnji 0,05. 
**. Korelacija je statistično značilna pri stopnji 0,01. 

 

Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko opazimo, da obstajajo statistično pomembne 

povezave med vsemi dejavniki pri ženskem spolu, medtem ko pri moškem statistično 

pomembnih povezav ni med dejavnikoma notranja motivacija za branje v tujem jeziku 

in vpliv staršev na branje ter dejavnikoma zunanja motivacija za branje v tujem jeziku 

in socialni vidik in vpliv staršev na branje. Razliko je v tem, med katerimi dejavniki je 

povezanost najmočnejša. Pri moškem spolu je med vsemi dejavniki najmočnejša 

povezanost med dejavnikoma notranja motivacija za branje v maternem jeziku in 

notranja motivacija za branje v tujem jeziku (r = 0,403, p = 0,000), medtem ko je pri 

ženskem spolu povezanost najmočnejša med dejavnikoma notranja motivacija za 

branje v maternem jeziku in vpliv staršev na branje (r = 0,608, p = 0,000). Zanimivo je 

tudi to, da je pri ženskem spolu povezanost med omenjenima dejavnikoma 

najmočnejša, pri moškem spolu pa je povezanost med tema dvema dejavnikoma 

najšibkejša med vsemi dejavniki (r = 0,282, p = 0,009). Pri ženskem spolu 

najšibkejšo povezanost opazimo med dejavnikom notranja motivacija za branje v 

maternem jeziku in zunanja motivacija za branje v tujem jeziku in socialni vidik (r = 

0,255, p =0,006). Rečemo torej lahko, da so tisti učenci, ki so visoko notranje 

motivirani za branje v maternem jeziku, tudi visoko notranje motivirani za branje v 

tujem jeziku. Po drugi strani pa je vpliv staršev tisti, ki vpliva na višjo notranjo 

motiviranost učenk za branje v maternem jeziku. Za oba spola lahko rečemo, da je 

pogostost branja v angleškem jeziku povezana z notranjo motivacijo za branje v 

tujem jeziku. Tako dečki kot deklice, ki pogosteje prostovoljno berejo besedila v 

angleškem jeziku, so višje notranje motivirani za branje v tujem jeziku. 
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RV6: Ali obstaja povezanost med branjem in motivacijo za branje v prvem 

jeziku in branjem ter motivacijo za branje v angleščini kot tujem jeziku? 

 

Že Day in Bamford (1998) sta trdila, da pozitiven ali negativen odnos do branja v 

maternem jeziku vpliva oziroma se prenese na branje v tujem jeziku. Razlike in 

povezanost med branjem in motivacijo za branje v maternem in tujem jeziku sta 

podrobneje pojasnila Grabe in Stroller (2011). Rezultati raziskovalke Takase (2007), 

ki je prav tako raziskovala to vprašanje, niso pokazali povezanosti, medtem ko so 

rezultati Pirihove (2015) pokazali pozitivno povezanost med motivacijo za branje v 

maternem jeziku in motivacijo za branje v tujem jeziku, a le za moški spol. 

Rezultati v spodnji tabeli prikazujejo razlike v bralni motivaciji za štiri skupine bralcev, 

ki prostovoljno berejo v angleščini (berejo vsak dan; berejo enkrat na teden; berejo 

enkrat na mesec in berejo samo med počitnicami) in skupino bralcev, ki je označila, 

da v svojem prostem času ne bere v angleščini. Rezultati pričakovano kažejo, da so 

tisti, ki v svojem prostem času nikoli ne berejo v angleškem jeziku, v primerjavi z 

vsemi ostalimi značilno nižje notranje motivirani za branje v maternem jeziku (M = 

2,25), medtem ko najvišjo povprečno oceno pri tem dejavniku dosegajo tisti, ki so 

označili, da v angleškem jeziku prostovoljno berejo skoraj vsak dan (M = 3,07). 

Rečemo torej lahko, da sta branje v angleškem jeziku in motivacija za branje v 

maternem jeziku na ta način močno povezana.  

 

Tabela 13: Razlike v povprečnih ocenah dejavnikov glede na pogostost branja 

  

N 
Aritmetična 

sredina 

F  

(p-vrednost) 

Notranja motivacija za 

branje v maternem jeziku 

Skoraj vsak dan 45 3,07 

7,192 

(0,000) 

Enkrat na teden 57 2,89 

Enkrat na mesec 41 2,78 

Samo med počitnicami 31 2,78 

Nikoli 24 2,25 

Skupaj 198 2,81 

Zunanja motivacija za 

branje v tujem jeziku in 

socialni vidik 

Skoraj vsak dan 45 2,77 

6,560 

(0,000) 

Enkrat na teden 57 2,48 

Enkrat na mesec 41 2,67 

Samo med počitnicami 31 2,42 

Nikoli 24 2,02 

Skupaj 198 2,52 

Notranja motivacija za 

branje v tujem jeziku 

Skoraj vsak dan 45 3,03 

24,973 

(0,000) 

Enkrat na teden 57 2,61 

Enkrat na mesec 41 2,33 

Samo med počitnicami 31 2,30 

Nikoli 24 1,60 

Skupaj 198 2,48 
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Vpliv staršev na branje 

Skoraj vsak dan 45 3,56 

4,956 

(0,001) 

Enkrat na teden 57 3,41 

Enkrat na mesec 41 3,30 

Samo med počitnicami 31 3,35 

Nikoli 24 2,96 

Skupaj 198 3,36 

 

Tudi pri izračunih korelacije lahko pri prejšnjih dveh raziskovalnih vprašanjih opazimo 

pozitiven vpliv notranje motivacije za branje v maternem jeziku na pogostost branja v 

angleščini. Rezultati kažejo, da učenci z višjo notranjo motivacijo za branje v 

maternem jeziku, pogosteje berejo tudi v angleščini. Povezanost pa se kaže tudi med 

dejavnikoma notranja motivacija za branje v maternem jeziku in notranja motivacija 

za branje v tujem jeziku, kar na splošno pomeni, da so višje notranje motivirani za 

branje v maternem jeziku tudi višje notranje motivirani za branje v tujem jeziku (glej 

Tabelo 14). 

 

Tabela 14: Povezanost med dejavnikoma notranja motivacija za branje v 

maternem jeziku in notranja motivacija za branje v tujem jeziku 

 

Notranja motivacija 

za branje v 

maternem jeziku 

Notranja motivacija 

za branje v tujem 

jeziku 

Notranja motivacija za 

branje v maternem jeziku 

Pearsonov korelacijski 

koeficient 
1 0,409** 

p-vrednost 

(dvostanska) 
  ,000 

N 198 198 

Notranja motivacija za 

branje v tujem jeziku 

Pearsonov korelacijski 

koeficient 
0,409** 1 

p-vrednost 

(dvostanska) 
0,000   

N 198 198 

**. Korelacija je statistično značilna pri stopnji 0,01. 
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IV. ZAKLJUČEK 

 

Rezultati kvantitativne raziskave kažejo, da največ sodelujočih učencev prostovoljno 

bere v angleščini enkrat na teden, najmanj učencev pa v angleščini nikoli 

prostovoljno ne bere. Najpogosteje brano vrsto besedila v angleščini pri večini 

predstavljajo angleški podnapisi pri filmih. Sledijo besedila v angleščini na internetu, 

kar pomeni, da so na prvem in drugem mestu besedila v elektronski obliki, ki so 

učencem lažje dostopna kot besedila v tiskani obliki. Knjige in revije si delijo tretje 

mesto, sledijo jim stripi in drugo. Pod drugo so učenci podali besedila v računalniških 

igricah, besedila v učbeniku in delovnem zvezku, posnetke na Youtubu, risanke, 

besedila pesmi, aplikacije na telefonu, navodila, plakate in ''kar moramo prebrati, da 

izvemo kaj novega''. Najmanjkrat so se učenci odločili, da prostovoljno ne berejo v 

angleščini. 

 

S pomočjo faktorske analize so bili določeni štirje faktorji oziroma dejavniki, ki 

sestavljajo motivacijo za branje v tujem jeziku za izbran vzorec, in sicer zunanja 

motivacija za branje v tujem jeziku in socialni vidik, notranja motivacija za branje v 

tujem jeziku, notranja motivacija za branje v maternem jeziku in vpliv staršev na 

branje. Vsi štirje dejavniki ustrezajo konceptu večdimenzionalnosti motivacije za 

branje dveh najpomembnejših avtorjev s področja bralne motivacije, Wigfielda in 

Guthrieja (1997). Med vsemi dejavniki motivacije za branje v tujem jeziku sta se kot 

najbolj pomembna (dosežena najvišja povprečna ocena) pokazala vpliv staršev na 

branje in notranja motivacija za branje v maternem jeziku. 

 

Rezultati kažejo pozitivno povezanost med dejavniki in pogostostjo branja v 

angleščini. Najmočnejša povezanost se je pokazala pri dejavniku notranja motivacija 

za branje v tujem jeziku, in sicer tisti, ki imajo višjo notranjo motivacijo za branje v 

tujem jeziku, pogosteje berejo v angleščini. Pri ostalih dejavnikih se prav tako vidi 

pozitiven vpliv na pogostost branja v angleščini, vendar je povezanost šibkejša. 

Učenci, ki v angleškem jeziku berejo vsak dan, so tudi najbolj notranje motivirani za 

branje v tujem jeziku, medtem ko so učenci, ki nikoli ne berejo v angleščini, najmanj 

notranje motivirani za branje v tujem jeziku. Podobne rezultate opazimo tudi pri 

notranji motivaciji za branje v maternem jeziku. Nižjo zunanjo motivacijo za branje v 

tujem jeziku kažejo tisti, ki nikoli ne berejo v angleškem jeziku ali pa samo med 

počitnicami. Brez značilnih razlik oziroma primerljiva zunanja motivacija za branje v 

tujem jeziku pa je pri učencih, ki berejo skoraj vsak dan, enkrat na teden ali enkrat na 

mesec.  

 

Najmočnejša je povezanost med dejavnikoma vpliv staršev na branje in notranja 

motivacija za branje v maternem jeziku, kar pomeni, da so udeleženci, katerih 

motivacija je odvisna od vpliva staršev na branje, tudi notranje motivirani za branje v 

maternem jeziku. Povezanost opazimo tudi med ostalimi dejavniki, vendar je 

šibkejša.  
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Raziskava je pokazala tudi razlike v branju in motivaciji za branje glede na spol, in 

sicer več učenk kot učencev prostovoljno bere v angleščini vsak dan. Prav tako več 

učenk kot učencev bere enkrat na teden in samo med počitnicami, medtem ko 

obratno – več učencev kot učenk prostovoljno bere v angleščini enkrat na mesec in 

nikoli. Vendar pa rezultati kažejo, da tako večina učenk kot večina učencev 

prostovoljno v angleščini bere enkrat na teden. Za oba spola lahko rečemo, da je 

pogostost branja v angleškem jeziku povezana z notranjo motivacijo za branje v 

tujem jeziku. Tako dečki kot deklice, ki pogosteje prostovoljno berejo besedila v 

angleškem jeziku, so višje notranje motivirani za branje v tujem jeziku. Zanimivi so 

rezultati pri vrstah besedil, saj največ učenk bere knjige in najmanj jih trdi, da ne bere 

v angleščini. Pri učencih pa je ravno obratno, največ jih trdi, da ne bere v angleščini, 

in najmanj jih je izbralo knjige kot vrsto besedila, ki ga berejo v angleščini. Med 

spoloma je najmanjša razlika pri branju angleških stripov v prostem času, največja pa 

pri branju knjig v angleščini. Izmed vseh dejavnikov le pri notranji motivaciji za branje 

v maternem jeziku opazimo, da imajo fantje nižjo notranjo motivacijo za branje kot 

dekleta.  

 

Pokazala se je povezanost med branjem in motivacijo za branje v prvem in branjem 

ter motivacijo za branje v angleščini kot tujem jeziku. Tisti, ki prostovoljno nikoli ne 

berejo v angleščini, so v primerjavi z drugimi nižje notranje motivirani za branje v 

maternem jeziku in obratno. Rezultati tudi kažejo, da so višje notranje motivirani za 

branje v maternem jeziku tudi višje notranje motivirani za branje v tujem jeziku. 

 

Na osnovi pridobljenih podatkov lahko sklenemo, da se kažejo statistično pomembne 

povezave, ki bi jih bilo v praksi smiselno upoštevati. Še vedno pa ostaja motivacija za 

branje v angleščini kot tujem jeziku slabo raziskano področje in ponuja veliko 

možnosti za raziskovanje in za razvoj učinkovitih metod spodbujanja in motiviranja 

učencev za branje v angleščini kot tujem jeziku. 
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VI.  PRILOGE 

 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

 

Dragi učenec/učenka! 

 

Prosim te, da izpolniš spodnji vprašalnik o branju in motivaciji za branje. Ni pravilnih 

in napačnih odgovorov, prosim pa, da odgovarjaš iskreno, saj drugače rezultati ne 

bodo verodostojni. Vprašalnik je anonimen.  

 

Hvala za sodelovanje! 

 

Junij, 2018                 Anita Vidič 

 

 

1. Spol (obkroži):      M        Ž 

2. Starost: _____ 

3. Končna ocena pri angleščini v 5. razredu: _________ 

 

4. V angleščini prostovoljno berem (možen je en odgovor): 

 skoraj vsak dan 

 enkrat na teden 

 enkrat na mesec 

 samo med počitnicami 

 nikoli 

 

5. V angleščini prostovoljno berem (možnih je več odgovorov): 

 knjige 

 stripe 

 revije 

 angleške podnapise pri filmih 

 besedila na internetu 

 ne berem v angleščini 

 drugo:____________________________________



6. Oceni, koliko se strinjaš s trditvami, in označi s križcem (X). 

 

Branje v slovenščini 

 Sploh 

se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Strinjam 

se 

Se 

popolnoma 

strinjam 

1. Rad/a berem v slovenščini.     

2. Raje imam branje kot gledanje TV.     

3. Pogosto obiskujem šolsko in/ali splošno 

knjižnico. 

    

4. Branje je pomembno za razširjanje 

obzorij. 

    

5. Doma veliko beremo.     

6. Starši me spodbujajo k branju.     

7. Ko sem bil/a majhen/a, so me starši 

večkrat peljali v knjižnico. 

    

8. Ko sem bil/a majhna, so mi starši (ali 

drugi družinski člani) brali knjige. 
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Branje v angleščini 

 Sploh se 

ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Strinjam 

se 

Se 

popolnoma 

strinjam 

1. Od vseh nalog pri angleščini so 

mi najljubše bralne. 
    

2. Branje v angleščini je moj hobi.     

3. Uživam v branju angleških knjig. 
    

4. V angleščini berem zato, da bi 

imel/a boljše ocene. 
    

5. V angleščini berem zato, da bi 

boljše pisal/a test na NPZ. 
    

6. V angleščini berem, ker je 

obvezno. 
    

7. V angleščini berem zato, ker 

vem, da bomo tudi v srednji šoli 

morali brati v angleščini. 

    

8. V angleščini rad/a berem, tudi 

če to zahteva dodaten trud in 

več časa.  

    

9. Starši me spodbujajo k branju 

angleških knjig. 
    

10. Branje v angleščini vadim zato, 

ker bi v prihodnosti rad/a dobil/a 

boljšo službo. 

    

11. V angleščini berem zato, da bi 

bil/a boljši/a od sošolcev. 
    

12. V angleščini berem zato, da bi 

bil/a pametnejši/a. 
    

13. Branje je pomembno za 

razširjanje obzorij. 
    

14. Berem angleške knjige, da bi 

postal/a hitrejši/a bralec/ka. 
    

15. Želim postati boljši/a bralec/ka. 
    

16. Rad/a berem samo tista 

angleška besedila, v katerih vse 

razumem. 

    

17. Težja besedila v angleščini mi 

predstavljajo izziv. 
    

18. Branje v angleščini vadim zato, 

ker bi rad/a iskal/a informacije v 

angleščini na spletu in pošiljal/a 

e-pošto. 
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Priloga 2: Dodatne tabele 

 

Tabela 15: Vrednosti koeficienta asimetrije in sploščenosti 

 

Koeficient 

asimetrije 

(Skewness) 

Koeficient 

sploščenosti 

(Kurtosis) 

Rad/a berem v slovenščini. -,811 ,317 

Raje imam branje kot gledanje TV. ,360 -,507 

Pogosto obiskujem šolsko in/ali splošno knjižnico. -,336 -,508 

Branje v slovenščini je pomembno za razširjanje obzorij. -1,204 1,431 

Doma veliko beremo. -,418 -,471 

Starši me spodbujajo k branju. -1,381 1,730 

Ko sem bil/a majhen/a, so me starši večkrat peljali v 

knjižnico. 
-,625 -,400 

Ko sem bil/a majhen/a, so mi starši (ali drugi družinski 

člani) brali knjige. 
-1,778 3,164 

Od vseh nalog pri angleščini so mi najljubše bralne. ,174 -,545 

Branje v angleščini je moj hobi. ,608 -,177 

Uživam v branju angleških knjig. -,170 -,796 

V angleščini berem zato, da bi imel/a boljše ocene. -,029 -,823 

V angleščini berem zato, da bi boljše pisal/a test na 

NPZ. 
,256 -,773 

V angleščini berem, ker je obvezno ,477 -,672 

V angleščini berem zato, ker vem, da bomo tudi v srednji 

šoli morali brati v angleščini. 
-,089 -1,169 

V angleščini rad/a berem, tudi če to zahteva dodaten 

trud in več časa 
-,428 -,466 

Starši me spodbujajo k branju angleških knjig. -,586 -,470 

Branje v angleščini vadim zato, ker bi v prihodnosti rad/a 

dobil/a boljšo službo. 
-,525 -,797 

V angleščini berem zato, da bi bil/a boljši/a od sošolcev. 1,092 ,433 

V angleščini berem zato, da bi bil/a pametnejši/a. -,240 -,766 

Branje v angleščini je pomembno za razširjanje obzorij. -1,549 2,810 

Berem angleške knjige, da bi postal/a hitrejši/a 

bralec/ka. 
-,145 -,824 

Želim postati boljši/a bralec/ka. -,646 -,227 

Rad/a berem tista angleška besedila, v katerih vse 

razumem. 
,194 -,927 

Težja besedila v angleščini mi predstavljajo izziv. -,462 -,752 

Branje v angleščini vadim zato, ker bi rad/a iskal/a 

informacije v angleščini na spletu in pošiljal/a e-pošto. 
-,028 -,918 
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Tabela 16: Lastne vrednosti faktorjev in celotna pojasnjena varianca 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti 

Ekstrakcijska vsota kvadratov 

uteži glavnih komponent Rotacijska vsota kvadratov uteži 

Skupaj 

% 

Varianca 

Kumulativa 

% Skupaj 

% 

Varianca 

Kumulativa 

% Skupaj 

% 

Varianca 

Kumulativa 

% 

1 6,467 30,793 30,793 5,995 28,548 28,548 3,887 18,510 18,510 

2 2,738 13,037 43,831 2,267 10,797 39,345 2,633 12,539 31,049 

3 1,928 9,182 53,013 1,526 7,265 46,610 2,106 10,026 41,075 

4 1,288 6,131 59,144 ,781 3,721 50,331 1,944 9,256 50,331 

5 ,987 4,699 63,843       

6 ,853 4,062 67,905       

7 ,824 3,923 71,828       

8 ,730 3,476 75,304       

9 ,624 2,970 78,274       

10 ,587 2,795 81,070       

11 ,567 2,701 83,771       

12 ,491 2,338 86,109       

13 ,472 2,246 88,355       

14 ,413 1,966 90,321       

15 ,405 1,927 92,248       

16 ,354 1,687 93,935       

17 ,329 1,566 95,501       

18 ,291 1,384 96,886       

19 ,255 1,215 98,100       

20 ,208 ,989 99,089       

21 ,191 ,911 100,000       

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring). 

 

Tabela 17: Vrednost Pearsonovega preizkusa hi-kvadrat 

 


2 g α 

Pearsonov hi-kvadrat preizkus 4,463a 4 ,347 

N  198   

a. 0 celic (0,0%) ima pričakovano vrednost manj kot 5. Najmanjša pričakovana 

frekvenca je 10,18. 

 

Tabela 18: Kaiser-Meyer (KMO) in Bartlettov test sferičnosti 

Kaiser-Meyer-Olkinova mera vzorčne ustreznosti ,853 

Bartlettov test sferičnosti Hi-kvadrat 1630,971 

Stopnja prostosti 210 

p-vrednost ,000 
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Tabela 19: Bonferronijev post hoc test 

Odvisna spremenljivka 

Povprečna 

razlika 

Standardna 

napaka 

Stopnja 

značilnosti 

95 % interval 

zaupanja 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Notranja 

motivacija 

za branje 

v 

maternem 

jeziku 

Skoraj 

vsak dan 

Enkrat na 

teden 
0,181 0,123 1,000 -0,168 0,529 

Enkrat na 

mesec 
0,286 0,133 0,324 -0,091 0,663 

Samo med 

počitnicami 
0,284 0,144 0,490 -0,123 0,692 

Nikoli 0,817* 0,155 0,000 0,375 1,258 

Enkrat na 

teden 

Skoraj vsak 

dan 
-0,181 0,123 1,000 -0,529 0,168 

Enkrat na 

mesec 
0,105 0,126 1,000 -0,252 0,463 

Samo med 

počitnicami 
0,104 0,137 1,000 -0,286 0,493 

Nikoli 0,636* 0,150 0,000 0,211 1,061 

Enkrat na 

mesec 

Skoraj vsak 

dan 
-0,286 0,133 0,324 -0,663 0,091 

Enkrat na 

teden 
-0,105 0,126 1,000 -0,463 0,252 

Samo med 

počitnicami 
-0,002 0,146 1,000 -0,417 0,414 

Nikoli 0,530* 0,158 0,010 0,082 0,979 

Samo med 

počitnicami 

Skoraj vsak 

dan 
-0,284 0,144 0,490 -0,692 0,123 

Enkrat na 

teden 
-0,104 0,137 1,000 -0,493 0,286 

Enkrat na 

mesec 
0,002 0,146 1,000 -0,414 0,417 

Nikoli ,532* 0,167 0,017 0,057 1,007 

Nikoli 

Skoraj vsak 

dan 
-,817* 0,155 0,000 -1,258 -0,375 

Enkrat na 

teden 
-,636* 0,150 0,000 -1,061 -0,211 

Enkrat na 

mesec 
-,530* 0,158 0,010 -0,979 -0,082 

Samo med 

počitnicami 
-,532* 0,167 0,017 -1,007 -0,057 

Zunanja 

motivacija 

za branje 

v tujem 

jeziku in 

socialni 

Skoraj 

vsak dan 

Enkrat na 

teden 
0,295 0,124 0,186 -0,058 0,648 

Enkrat na 

mesec 
0,103 0,135 1,000 -0,279 0,486 

Samo med 

počitnicami 
0,353 0,146 0,161 -0,060 0,767 
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vidik Nikoli ,753* 0,158 0,000 0,305 1,200 

Enkrat na 

teden 

Skoraj vsak 

dan 
-0,295 0,124 0,186 -0,648 0,058 

Enkrat na 

mesec 
-0,192 0,128 1,000 -0,554 0,171 

Samo med 

počitnicami 
0,058 0,139 1,000 -0,337 0,454 

Nikoli ,458* 0,152 0,029 0,027 0,888 

Enkrat na 

mesec 

Skoraj vsak 

dan 
-0,103 0,135 1,000 -0,486 0,279 

Enkrat na 

teden 
0,192 0,128 1,000 -0,171 0,554 

Samo med 

počitnicami 
0,250 0,148 0,936 -0,171 0,671 

Nikoli ,649* 0,160 0,001 0,194 1,104 

Samo med 

počitnicami 

Skoraj vsak 

dan 
-0,353 0,146 0,161 -0,767 0,060 

Enkrat na 

teden 
-0,058 0,139 1,000 -0,454 0,337 

Enkrat na 

mesec 
-0,250 0,148 0,936 -0,671 0,171 

Nikoli 0,399 0,170 0,196 -0,082 0,880 

Nikoli 

Skoraj vsak 

dan 
-,753* 0,158 0,000 -1,200 -0,305 

Enkrat na 

teden 
-,458* 0,152 0,029 -0,888 -0,027 

Enkrat na 

mesec 
-,649* 0,160 0,001 -1,104 -0,194 

Samo med 

počitnicami 
-0,399 0,170 0,196 -0,880 0,082 

Notranja 

motivacija 

za branje 

v tujem 

jeziku 

Skoraj 

vsak dan 

Enkrat na 

teden 
,421* 0,118 0,005 0,085 0,756 

Enkrat na 

mesec 
,706* 0,128 0,000 0,343 1,070 

Samo med 

počitnicami 
,730* 0,138 0,000 0,337 1,123 

Nikoli 1,429* 0,150 0,000 1,004 1,855 

Enkrat na 

teden 

Skoraj vsak 

dan 
-,421* 0,118 0,005 -0,756 -0,085 

Enkrat na 

mesec 
0,285 0,121 0,198 -0,059 0,630 

Samo med 

počitnicami 
0,309 0,132 0,206 -0,067 0,685 

Nikoli 1,008* 0,144 0,000 0,599 1,418 

Enkrat na 

mesec 

Skoraj vsak 

dan 
-,706* 0,128 0,000 -1,070 -0,343 

Enkrat na -0,285 0,121 0,198 -0,630 0,059 
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teden 

Samo med 

počitnicami 
0,023 0,141 1,000 -0,377 0,424 

Nikoli ,723* 0,152 0,000 0,290 1,156 

Samo med 

počitnicami 

Skoraj vsak 

dan 
-,730* 0,138 0,000 -1,123 -0,337 

Enkrat na 

teden 
-0,309 0,132 0,206 -0,685 0,067 

Enkrat na 

mesec 
-0,023 0,141 1,000 -0,424 0,377 

Nikoli ,700* 0,161 0,000 0,242 1,157 

Nikoli 

Skoraj vsak 

dan 
-1,429* 0,150 0,000 -1,855 -1,004 

Enkrat na 

teden 
-1,008* 0,144 0,000 -1,418 -0,599 

Enkrat na 

mesec 
-,723* 0,152 0,000 -1,156 -0,290 

Samo med 

počitnicami 
-,700* 0,161 0,000 -1,157 -0,242 

Vpliv 

staršev 

na branje 

Skoraj 

vsak dan 

Enkrat na 

teden 
0,149 0,109 1,000 -0,162 0,460 

Enkrat na 

mesec 
0,256 0,119 0,319 -0,080 0,593 

Samo med 

počitnicami 
0,209 0,128 1,000 -0,155 0,573 

Nikoli ,603* 0,139 0,000 0,209 0,997 

Enkrat na 

teden 

Skoraj vsak 

dan 
-0,149 0,109 1,000 -0,460 0,162 

Enkrat na 

mesec 
0,107 0,112 1,000 -0,212 0,427 

Samo med 

počitnicami 
0,060 0,123 1,000 -0,288 0,408 

Nikoli ,454* 0,134 0,008 0,075 0,833 

Enkrat na 

mesec 

Skoraj vsak 

dan 
-0,256 0,119 0,319 -0,593 0,080 

Enkrat na 

teden 
-0,107 0,112 1,000 -0,427 0,212 

Samo med 

počitnicami 
-0,047 0,131 1,000 -0,418 0,324 

Nikoli 0,347 0,141 0,149 -0,054 0,747 

Samo med 

počitnicami 

Skoraj vsak 

dan 
-0,209 0,128 1,000 -0,573 0,155 

Enkrat na 

teden 
-0,060 0,123 1,000 -0,408 0,288 

Enkrat na 

mesec 
0,047 0,131 1,000 -0,324 0,418 

Nikoli 0,394 0,149 0,090 -0,030 0,818 
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Nikoli 

Skoraj vsak 

dan 
-,603* 0,139 0,000 -0,997 -0,209 

Enkrat na 

teden 
-,454* 0,134 0,008 -0,833 -0,075 

Enkrat na 

mesec 
-0,347 0,141 0,149 -0,747 0,054 

Samo med 

počitnicami 
-0,394 0,149 0,090 -0,818 0,030 

*. Povprečna razlika je statistično pomembna pri stopnji 0,05. 

 


