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IZVLEČEK  

Dandanes se vedno bolj kaže trend upadanja zanimanja za branje v sorazmerju z 

upadom notranje motivacije za branje (še posebej pri dečkih), zato se moramo 

vprašati, kako lahko bralcu ponudimo več možnosti dela z besedilom. 
  

V teoretičnem delu magistrske naloge smo opisali pojem bralna pismenost, se 

osredotočili na motivacijske dejavnike (ti predstavljajo pri dečkih prvi pogoj za dobro 

razumevanje prebranega in posledično tudi boljše bralne dosežke), užitke pri branju, 
opozorili na razlike med spoloma in kako lahko različni dejavniki vplivajo na branje 
posameznika. Na kratko bomo predstavili delovanje društva tabornikov, kjer bomo 

opravljali raziskavo, ki je opisana v nadaljevanju.  

 

V empiričnem delu je bil naš namen s pomočjo anketnih vprašalnikov pri dečkih 
preveriti zanimanje za branje pred bralnim dogodkom (taborom) in po njem. Prav pri 

dejavnostih (v našem primeru pri tabornikih), na katere se otrok prostovoljno vpiše, 
zagotovo lahko izboljšamo bralno-motivacijske dejavnike. Intervjuvali smo načelnike 
kranjskih rodov in načelnico Zveze tabornikov Slovenije, ki smo jih povprašali o 
mnenju glede branja in veščine bralec.   
Naredili smo veščino bralec, ki smo jo izvedli na bralnem dogodku in jo bomo vključili 
v publikacijo taborniških veščin Zveze tabornikov Slovenije. Ugotovili smo, da dečki 
raje berejo knjige, če imajo primerno tematiko oziroma takšno knjigo, ki jim je všeč. 
Strinjajo se, da lahko branje vključimo na zabaven način tudi pri dejavnostih, pri 

katerih njihov primarni namen ni branje. Dečki v večini ne berejo radi zato, ker so jim 

v šoli bralne naloge dolgočasne, tematike jim niso dovolj zanimive.  

 

Raziskovalni pristop je kvalitativna akcijska raziskava, v kateri je sodelovalo 30 

dečkov v 6 skupinah, starih od 11 do 14 let, ki so člani Zveze tabornikov občine 
Kranj. Na podlagi dobljenih ugotovitev in odgovorov smo našli načine za povečanje 
bralne motivacije pri dečkih in predstavili primer dobre prakse.  

 

 

KLJUČNE BESEDE: dečki, taborniki, bralna motivacija, bralna pismenost, bralni 

dogodek  



 

 

 

ABSTRACT 

Nowadays, as there is a trend of decreasing interest in reading and proportionally 

decreasing internal motivation to read (especially with boys), we have to ask 

ourselves how we can offer the reader more opportunities to deal with different texts. 

The theoretical part of this master's degree describes the meaning of reading literacy, 

focuses on motivational factors (with boys they are the number one condition to 

understand the texts that they have read and consequently achieve better reading 

results); reading pleasure; points to differences between genders and how different 

factors influence the individual's reading competence. Shortly we will introduce the 

activities of the Scout Association where we will also conduct the survey described 

below.  

In the empirical part of the master's degree, our purpose was along with the help of 

questionnaires to check the interest in reading before the reading event (the camp) 

and after it. During voluntary activities (in our case scouting), we can surely improve 

reading-motivational factors. We have interviewed the chiefs of Kranj's troops and the 

head of the Scout Association of Slovenia and we asked them about their opinion on 

reading and the skill reader.  

We have made the skill reader, which we carried out at our reading event and will 

include in the publication of scouts' skills of the Scout Association of Slovenia. We 

have learned that boys prefer reading books with appropriate topics, namely books 

that they like. They agree that there is a fun way to include reading even with 

activities whose primary goal is not reading at all. Boys in general do not like to read 

because school's reading exercises are boring and the topics are not interesting 

enough.  

The research approach is a qualitative-action public opinion survey which has 

included 30 boys in 6 groups aged between 11-14, all of them members of the Scout 

Association in Kranj. Our findings and answers helped us to find better ways to 

increase the reading motivation in boys and we introduced an example of good 

practice.  

KEY WORDS: boys, scouts, reading motivation, reading literacy, reading event 
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1. UVOD 

 

Branje je zelo pomembno, saj vpliva na osebni in profesionalni razvoj človeka. Branje 

in tudi razumevanje prebranega sta dva izmed ključnih ciljev in pridobljenih veščin, ki 
jih mora vsak osvojiti že v prvih letih izobraževanja. Pomembno je, da otroku že 
zgodaj približamo branje, smo jim dober bralni vzor, ustvarjamo pozitivno bralno 

vzdušje in zgradimo trdne temelje bralnega interesa vsakega posameznika.  
 

Danes se pri otrocih vedno bolj kaže trend upadanja zanimanja za branje, ker naj ne 

bi imeli časa, branje ni zanimivo, raje počnejo kaj drugega ... Prav zaradi tega se je 

treba zavedati, da se moramo prilagajati današnjemu svetu in iskati drugačne, 
privlačnejše načine srečevanja s knjigo, ponuditi več možnosti dela z besedilom, 
pestro izbiro gradiv ... Treba se je vprašati, zaradi česa pride do upada in ali 
naredimo kaj v tej smeri, da bi poskusili to izboljšati. Za dobro motiviranost so 

zadolženi tako starši kot tudi šola in država. Starši, učitelji, pedagoški delavci ali 
ljudje, ki delajo z mladino, se morajo truditi, da so jim dober vzor in poskušajo 
povečati bralno motivacijo. Motivacija za branje vključuje enajst dimenzij; otroci pa se 
za branje odločajo zaradi različnih bralnih užitkov. Poznavanje teh različnih užitkov 
motivacije za branje so vir odločitve, kakšna spodbuda in strategija dela bo ustrezna 

za posameznika. 

 

V magistrskem delu smo najprej napisali, kaj je bralna pismenost in zakaj sploh je 

pomembna, opisali motivacijo in užitke branja, ki jih doživljamo med branjem. 

Raziskali smo razlike med spoloma v bralnih dosežkih in zaradi rezultatov 

mednarodnih raziskav, ki kažejo, da so dečki slabši bralci, se odločili, da bodo prav 

dečki naša ciljna populacija za raziskovanje. Pri njih je najpomembnejša dobra 

motivacija za dobro razumevanje in boljše bralne dosežke. V empiričnem delu v 

magistrskem delu obravnavamo, kako bralni interes oziroma motivacijo povečati pri 
dejavnosti, ki jo otroci prostovoljno obiskujejo. V našem primeru je to pri tabornikih. 
Predstavili smo primer dobre prakse – naredili smo veščino bralec, ki so jo dečki 
opravljali na bralnem dogodku. 

 

V magistrskem delu se ukvarjamo predvsem z vprašanjem, kako dečke motivirati za 
branje in kaj delati z izbranim literarnim delom. Hoteli smo dokazati, da je mogoče 
dečke motivirati, se pa zavedamo, da to velikokrat ni najlažja pot in je potrebno nekaj 
iznajdljivosti, truda ter časa.  
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Poskušali bomo odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 
 

– Kako motivirati dečke za branje? 

– Ali lahko pri dečkih z motivno-tematsko izbiro gradiva, ki temelji na bralnih 

interesih mladega bralca, povečamo bralno motivacijo? 

– Ali bodo oblikovane naloge oziroma bralni dogodek bolj spodbujali dečke za 
branje? 

– Ali tudi pri tabornikih lahko vključimo branje in povečujemo motivacijo? 

– Kako vključevati branje, bralni dogodek pri tabornikih?  
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2. TEORETIČNI DEL 

2. 1 BRALNA PISMENOST 

2. 1. 1 Opredelitev bralne pismenosti 

 

Pismenost je opredeljena kot znanje branja in pisanja; pismen je tisti, ki zna brati in 

pisati. Opismenjevanje pa je opredeljeno kot osnovno poučevanje pisanja in branja, 
opismeniti pa pomeni naučiti se brati in pisati. Danes se poudarja veliko novih 
pismenosti, vendar pa je temeljni element vseh prav bralna pismenost (Pečjak, 
2010). Bralne pismenosti ne razumemo kot zmožnosti, ki jo pridobimo v otroštvu, saj 
jo posameznik pridobiva in razvija skozi vse življenje.  
 

Bralna pismenost je trajno razvijajoča zmožnost posameznikov, da uporabljajo 
družbeno dogovorjene sisteme simbolov za tvorjenje, razumevanje in uporabo 
besedil za potrebe življenja (Nacionalna strategija za razvoj pismenosti, 2006). 
Pokaže se kot razumevanje prebranega in učinkovitost pri reševanju problemov. 

Bralna pismenost je eden pomembnejših meril posameznikove uspešnosti pri učenju 
in posledično tudi v življenju. Na razvoj bralne pismenosti vpliva veliko dejavnikov: 
šola, družina, spol ... 
 

Najbolj natančna opredelitev bralne pismenosti naj bi bila opredelitev v raziskavi 

PISA, ki bralno pismenost opisuje kot "razumevanje, uporabo, razmišljanje o 
napisanem besedilu ter zavzetost ob branju tega, kar bralcu omogoča doseganje 
postavljenih ciljev, razvijanje lastnega znanja in potencialov ter sodelovanje v družbi" 
(PISA 2015 Assessment and analitical framework: science, reading, mathematic and 

financial literacy, b. d.; Štraus, Šterman Ivančič in Štigl, 2013). 
 

Dejavniki bralne pismenosti so:  

– kognitivni (avtomatiziranost branja, besedišče, strategija povzemanja); 

– metakognitivni (poznavanje različnih bralnih strategij, vedenje o tem, kako 
usmerjati lastno branje); 

– motivacijski (interes, zatopljenost, kompetentnost) (Pečjak in Gradišar, 2015). 
 

V magistrski nalogi se v empiričnemu delu osredotočamo predvsem na motivacijske 

dejavnike. 
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Raziskave kažejo, da obstajajo razlike v bralni pismenosti med dekleti in dečki. To 

prikazujejo trije modeli: 

– biološki model, ki domneva, da so razlike med spoloma posledica bioloških 
razlik med spoloma (Razlike med spoloma, 2010); 

– sociokulturni model, ki predpostavlja, da na razlike vplivajo socialni in kulturni 

faktorji; 

– biosocialni model predpostavlja interaktivne odnose med fizičnimi lastnostmi 
moških in žensk ter socialnim kontekstom, v katerem bivajo (Avsec, b. d.).  

2. 1. 2 Opredelitev branja 

 

Pri pregledu literature je moč ugotoviti, da obstaja več vrst definicij branja. Avtorji 
poudarjajo različne procese pri branju (proces zaznavanja, pomenskega dekodiranja 
pojmov ...). Enotni pa so si v tem, da gre pri branju za interakcijo več različnih 
procesov, ki jih določajo različne sposobnosti. 

2. 1. 3 Bralno razumevanje in dejavniki razumevanja pri branju 

 

Bralno razumevanje oziroma razumevanje prebranega je "kombinacija procesov 

oblikovanja pomena iz besedil in procesov predznanja bralca. Gre torej za 

interakcijski proces med besedilom in bralcem (njegovim predznanjem, izkušnjami, 
motivi in cilji branja) ter tekstom, v katerem bere" (Kintsch, 1998, v Pečjak, 2010). 

Danes še vedno velja zmotno mišljenje, da razumevanje prebranega pride samo od 

sebe, ko otrok osvoji tehniko branja.  

 

V šoli pri večini predmetov poteka učenje preko branja iz različnih pisnih gradiv, zato 
lahko težave na področju bralnega razumevanja vplivajo na slabši učni uspeh, nižjo 
oceno in posledično na učno neuspešnost (Pečjak, 2010). Kognitivna psihologija 

pojasnjuje, da razumevanje ni odvisno zgolj od tehnike branja, ampak vplivajo tudi še 
drugi dejavniki, kot so: predznanje bralca, pričakovanje bralca, napovedi v zvezi z 
besedilom ... (Presslej in Afflerbach, 1995, v Pečjak, 2010).  
 

Med značilnostmi besedila, ki določajo razumljivost prebranega, so tudi: 
– slovnično-slogovna enostavnost (kratke povedi ali stavki, osebne oblike 

glagolov, lastna imena ...); 

– pomenska zgoščenost (ni nobene dolgoveznosti, nobenih sinonimov, 

besednih ponovitev ...); 

– kognitivna strukturiranost besedila (poudarjanje pomembnih stvari, povzetek, 

primeri ...) (Pečjak, 1993, str. 54). 
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Med značilnosti bralca pa je treba omeniti tudi: 

– inteligentnost bralca (velik vpliv na razumevanje prebranega je odvisno od 

tega, ali je bralec inteligenten, saj bolj kot je, večje ima bralec možnosti, da bo 
razumel prebrano) (Pečjak, 1993); 
 

– tehniko branja (potrebna je popolna usvojenost bralne tehnike, ki je predpogoj 

za razumevanje pri branju. Tehnika branja mora biti avtomatizirana, da lahko 

učenec celotno pozornost preusmeri na pomen gradiva) (prav tam); 
 

– predznanje bralca (sodi med najpomembnejše dejavnike. Učenci s 

predznanjem bolj razumejo prebrano, boljše odgovarjajo na vprašanja, ga 

besedilo lažje obnovijo, naredijo manj napak in se lažje naučijo); 
 

– namen pri branju. 

 

Avtorji različno opredeljujejo dejavnike. Poznavanje dejavnikov nam omogoča 
vzpostavljanje optimalnih pogojev za razumevanje besedila (Pečjak, 1993, str. 53). 
 

Dejavnike razumevanja pri branju lahko delimo v dve skupini (Pečjak, 1999): 
– dejavnike, ki izhajajo iz besedila (slovnično-slogovna enostavnost, pomenska 

zgoščenost, kognitivna strukturiranost) (Pečjak, 1993); 
 

– dejavnike, ki izhajajo iz bralca (inteligentnost, tehnika branja, predznanje, 

namen pri branju) (prav tam). 

 

Dejavnike lahko delimo tudi na dve veliki skupini, in sicer na eni strani imamo 

značilnost okolja (šolskega, družinskega), na drugi strani pa psihološke značilnosti 
učencev (kognitivne, metakognitivne, motivacijske, emocionalne) (Kolić – Vehovec, 

2008), ki so predstavljeni tudi v nadaljevanju.  

 

Stopnje bralnega razumevanja 

 

Pri razumevanju besedila sodeluje 5 miselnih procesov, in sicer: 

– kognicija (spoznavanje informacij iz besedila); 

– spomin (zadrževanje in ohranjanje informacij); 

– konvergentno mišljenje – sklepanje (predvsem induktivno sklepanje); 
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– divergentno mišljenje (kreativne, logične in ustvarjalne ideje); 
– kritično mišljenje (vrednotenje besedila).  

 

V procesih so zajete nekatere specifične sposobnosti, ki določajo razumevanje pri 

branju. Najpomembnejše so sposobnosti: 
– razumeti smisel besedila, ki ga izraža avtor; 
– razumeti prikrit smisel besedila; 

– ugotoviti namen pisanja in njegovo zvezo s stvarnostjo; 

– oceniti avtorjeve ideje v besedilu; 

– povezati avtorjeve ideje z lastnim znanjem in pričakovanji do besedila; 
(Pečjak, 1993, str. 56). 

 

Za pojasnitev pojma razumevanje besedila pa je treba raziskati različne nivoje ali 

stopnje razumevanja. Razumevanje pri branju je kompleksno in nima enoznačnega 

pomena (prav tam). Modeli o nivojih znanja so si podobni, čeprav so nivoji različno 
poimenovani ali pa se razlikujejo v številu stopenj. Če povzamemo, lahko govorimo o 
treh nivojih razumevanja: 

 

– nivo besednega razumevanja (najnižji nivo, razumevanje besed, ki se 

pojavljajo v besedilu); 

– interpretativno razumevanje (razumevanje s sklepanjem: implicitno, 

elaborativno, reduktivno sklepanje); 

– uporabno razumevanje (kritično in ustvarjalno razumevanje). 

2. 1. 4 Vrste branja  

                     

Med šolanjem se razvija zmožnost branja umetnostnih (literarno-estetsko branje) ali 

branje literarno-neumetnostnih besedil (pragmatično branje). Pomembno je, da za 

branje izberemo ustrezen način.  
 

M. Kordigel razlikuje več vrst branja. Odvisno je od namena, s katerim beremo 

besedilo. Ena od najpomembnejših vrst se naslanja na motivacijo. To vrsto branja 

razdelimo na literarno-estetsko, ki ga glede na jezikovno sposobnost razdelimo na 

literarno in evazorično branje, ter pragmatično branje, ki ga lahko ločimo na 

informacijsko, poljudnoznanstveno, strokovno in znanstveno branje. 
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Slika 1: Prikaz vrste branja (povzeto po Kordigel, 1990) 

 

2. 1. 4. 1. Literarno-estetsko branje 

 

Je branje, kjer beremo z namenom, da bi se sprostili oziroma nam branje predstavlja 

užitek. Bralec prične z branjem, ko to sam želi in se vživi v svet, ki ga je ustvaril avtor, 
ta svet je zanimiv in ga zato ponotranji. Bralec se zaveda, da bo ob večjem branju 

njegovo znanje bogatejše. V besedilu lahko zazna več razsežnosti, in sicer estetske, 
etične, spoznavne elemente. Literarno-estetsko branje glede na bralne sposobnosti 

delimo na literarno in evazorično branje. 
 

Literarno branje 

Pri literarnem branju avtor dopušča bralcu, da sam razume zgodbo, njen razplet, 

zaplet. Sprejemanje literature je tako odvisno od bralca, kako želi ali zna oblikovati 
pomen prebranega. Lahko tudi večkrat prebere isti stavek in ga vsakič doživi 
drugače. Literarno branje je usmerjeno v vsebino in obliko. 
 

Evazorično branje 

Pri evazoričnem branju literatura služi bralcu kot beg iz monotonega življenja. Pri 
branju se prepusti lastni domišljiji. Literaturo si bralec izbira sam, v branje vloži lastna 
čustva, doživetja, misli, želje (Kordigel, 1990).  
 

BRANJE 

LITERARNO-ESTETSKO 

LITERARNO 

EVAZORIČNO 

PRAGMATIČNO 

INFORMACIJSKO 

POLJUDNOZNANSTVENO 

STROKOVNO 

ZNANSTVENO 
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2. 1. 4. 2 Pragmatično branje 

 

Pragmatično bralec bere takrat, ko želi doseči konkretne cilje in razume, kar prebere. 
Cilj branja je, da bralec bere racionalno, pri branju se izogiba vsemu, kar ga ne 

zanima.  

Pragmatično branje razdelimo na štiri skupine (Kordigel, 1990): 

– informacijsko branje – kadar bralec išče natančno informacijo, ki jo bo uporabil 
v določeni situaciji (prav tam); 

– poljudnoznanstveno branje – bralec pridobiva informacije oziroma znanje o 

splošni izobrazbi ali o individualnih interesih (prav tam); 
– strokovno branje – povezano je z določeno stroko, besedilo je napisano v 

strokovnem jeziku. Potrebno je razumevanje strokovnih izrazov in poznavanje 

strokovnega področja (prav tam); 
– znanstveno branje – predvideva poznavanje znanstvenega jezika. Bralec naj 

bi imel visoko izobrazbo in literaturo poveže s svojim znanjem, razmišljanjem 
in v besedilu najde bistvo, poskuša najti vzroke ter posledice. Prebrano 
besedilo primerja z drugimi avtorji (prav tam). 

 

Že ista oseba lahko besedilo doživi vsakič drugače oziroma je odvisno od okoliščin 
(kraj branja, razpoloženje ...). Katero vrsto besedil bo bralec izbral, pa je odvisno od 
njegovega zanimanja in sposobnosti. 

Obe bralni tehniki sta pomembni in se ju ne da naučiti na hitro. Šole in učitelji morajo 
obe tehniki naučiti svoje učence oziroma jih naučiti, da berejo tako umetnostna kot 

tudi neumetnostna besedila.  

2. 1. 5 Bralne strategije 

 

Bralne strategije bi lahko opredelili "kot zavestno izbiro določenih miselnih operacij 
(korakov) pri branju, ki bralcu v specifični učni situaciji omogočajo doseganje učnega 
cilja" (Gradišar in Pečjak, 2015, str. 48).  

 

Potrebno je ločiti bralne strategije od bralnih spretnosti, kjer "gre za avtomatizirane 

procese, povezane z dekodiranjem in razumevanjem besedila, ki se kažejo v hitrem 
in gladkem branju in potekajo brez zavestnega nadzora bralca" (Gradišar in Pečjak, 
2015, str. 48). O strateškem branju oziroma uporabi bralnih učnih strategij pa 
govorimo takrat, ko gre za zavestno uporabo dejanj, ki omogočajo učinkovito branje 

(Gradišar in Pečjak, 2015). 
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Bralne strategije se navezujejo na procesnost samega branja: branje je osrednja 

dejavnost književnega pouka in so "zaporedje korakov pri reševanju bralne naloge, ki 
pripeljejo do rešitve naloge" (Pečjak, 2000, str. 39). Bralne strategije se razlikujejo po 

namenu, predmetu in predmetnem področju, razlikujejo se tudi glede na starost 
bralca in na vsebino informacij, ki si jih želi bralec naučiti. 
 

Bralne strategije lahko razlikujemo po različnih kriterijih. Ena pogostejših delitev 

strategij so miselni procesi, ki sodelujejo pri učenju. Strategije lahko delimo na: 
 

1. kognitivne strategije in 

2. metakognitivine strategije. 

 

Kognitivne strategije – namen učenja je, da bralec razume tisto, kar je prebral 

oziroma se učil. Bralec oziroma učenec pri kognitivnih strategijah uporablja naslednje 
miselne procese:  

– strategije ponavljanja (shranjevanje informacij); 

– elaboracijske strategije (povezovanje novih in starih informacij); 

– organizacijske strategije (organiziranje informacij). 

 

Metakognitivne strategije se nanašajo na proces učenja oziroma na učenje učenja. 
Učenec se sprašuje, na kakšen način se lahko uči (vpraša se o namenu/cilju učenja, 
kako doseči to/s katero kategorijo, o učinku učenja, občutjih, okoliščinah, kako nova 
znanja uporabiti naslednjič). 
 

Učenec glede na časovni kriterij uporablja različne strategije pred in med branjem in 

po branju: 

– pred branjem oziroma predbralne strategije – nanje vplivata dva dejavnika, 

učenčevo predznanje in značilnosti gradiva, ki se ga mora naučiti; 
– med branjem oziroma medbralne strategije – bralec mora med branjem 

prilagoditi hitrost branja in zahtevnost bralnega gradiva, zato da brano 

besedilo razume; 

– po branju – ugotavljanje, koliko je bralec razumel in si zapomnil prebrano 

besedilo. Prebrano gradivo bralec uredi tako, da bo to uporabil v skladu s 

postavljenim ciljem. Strategije po branju so organizacijske strategije 

(organizacija pomena besedila, in sicer povzemanje, določanje bistva, 
zaključevanje) in evalvacijske strategije (bralec s kritičnim branjem presodi 
sporočilo avtorja) (prav tam). 
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Bralne strategije lahko razlikujemo glede na to, na kaj se navezujejo, in sicer na 

vsebinske bralne strategije, ki so povezane s prvinami določenega besedila; 
umetnostnega ali neumetnostnega besedila.  

 

Vsebinske bralne strategije se ob umetnostnem besedilu navezujejo na posebnosti 

tiskanih besedil, zato je tem bolj razumljivo njihovo ločevanje v učnem načrtu na 
umetnostna in neumetnostna besedila; "hkrati pa posebnosti bralne zmožnosti, ki se 

odraža v razvitih bralnih strategijah, dodatno utemeljujejo tudi posebnosti na ravni 
tehnike branja" (Saksida, 2008, str. 78). Obravnava umetnostnega besedila (v 

drugem triletju) poteka po vzorcu oziroma zaporedju šolske interpretacije, ob vsaki 
izvedbi pa se faze prilagajajo vsebini besedila (Saksida, 2008, str. 78).  

Faze interpretacije, ki odgovarjajo na vprašanje, kako izvesti uro branja in 
ustvarjalnega dialoga z besedilom, so:  

– uvodna motivacija; 

– premor pred branjem/poslušanjem, branje/poslušanje in premor po 

branju/poslušanju; 
– pogovor o besedilu in ponovno branje/poslušanje; 
– nove naloge – dejavnosti za poglabljanje literarno-estetskega doživetja 

(Saksida, 2008, str. 78).  

 

Pri strategiji branja umetnostnih besedil je najpomembnejše, da bralec začuti 
besedilo ter ga zaznava in podoživlja čim bolj intenzivno ter med branjem uživa. Ne 
gre za čim hitrejše branje, ampak je pomembna vsaka beseda, opis, zgodba; bralec 
pa med branjem zaznava in prepozna enkratnost in lepoto besedila (Kordigel in 

Saksida, 1999, str. 12). Cilj je dialog z literarnim besedilom, oziroma da bralec izhaja 

iz literarno-estetskega doživetja.  
 

Pri branju neumetnostnih besedil pa je najpomembnejše, da bralec razume, kar 
prebere in zna te prebrane informacije zaokrožiti v smiselno celoto. Bralec si v 

spomin prikliče, kaj že ve o brani temi in med branjem utrjuje in dopolnjuje znanje z 

novimi podatki. Bralec si mora čim hitreje prebrano zapomniti, kar mu bo v pomoč pri 
reševanju problemov (prav tam). 

2. 1. 6 Bralne dejavnosti 

 

Bralne dejavnosti spodbujajo in razvijajo jezikovni in intelektualni razvoj. Razvijajo 

bralne navade in zanimanje za različna področja, širijo besedni zaklad. Gre za 
dejavnost pred in med branjem in po branju. 
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Pred branjem: 

– aktiviranje predznanja učencev; 
– določitev namena/cilja; 

– spoznavanje zgradbe besedila; 

– napovedovanje dogajanja/vsebine; 

– postavljanje vprašanj. 
 

Med branjem: 

– dopolnjevanje manjkajočih podatkov; 
– določanje zaporedja dogajanja v besedilu; 
– označevanje novih, neznanih informacij; 
– označevanje in zapisovanje bistvenih informacij. 

 

Po branju: 

– odgovarjanje na lastna vprašanja in vprašanja učitelja; 
– določanje bistva in pomembnih podrobnosti ter grafične prikaze bistva in 

podrobnosti; 

– povzemanje vsebine; 

– kritično branje besedil; 
– branje grafičnih sporočil; 
– razvijanje besedišča (Gradišar in Pečjak, 2015).  

2. 1. 7 Mednarodne raziskave o bralni pismenosti 

 

Bralna pismenost je trajno razvijajoča zmožnost posameznikov, da uporabljajo 
družbeno dogovorjene sisteme simbolov za tvorjenje, razumevanje in uporabo 
besedil za potrebe življenja (Nacionalna strategija za razvoj pismenosti, 2006). Je 
eden pomembnejših meril posameznikove uspešnosti pri učenju in posledično tudi v 
življenju. Prav zaradi velikega pomena bralne pismenosti oziroma branja je 

Mednarodna zveza za evalvacijo izobraževalnih dosežkov (IEA) začela z izvajanjem 
raziskav o branju.  

 

Izpeljane so bile naslednje raziskave: 

– raziskava o bralni pismenosti (Reading Literacy 1991), leta 1991; 

– mednarodna raziskava bralne pismenosti PIRLS (Progress in International 

Reading Literacy Survey), leta 2001, 2006, 2011, 2016. 

 

Od leta 2000 tudi Slovenija sodeluje v mednarodni raziskavi Pisa (Programme for 

International Student Assessment), ki raziskuje bralno, matematično in naravoslovno 
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pismenost, ki jo izvaja Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). 

Raziskava PISA poteka na vsake tri leta, se pravi je bila izvedena leta 2006, 2009, 

2012, 2015. 

 

Rezultati raziskav PIRLS in PISA so opisani v poglavju razlike med spoloma. 

2. 2 MOTIVACIJA 

 

Motivacija je duševni proces, ki nas s pomočjo različnih želj, pohval, graj, nagrad 
pripelje do določenega cilja.  
 

Saksida motivacijo opredeli kot del postopka, ki vodi k ustreznemu sprejemanju 

besedila. Z ustrezno motivacijo lahko učencem posredujemo sporočilnost besedila. 

Priprava na literarno-estetsko doživetje pomeni motiviranje otrok za branje že 
izbranega besedila (Saksida, 1994). 

2. 2. 1 Motivacija za branje 

 

Motivacija za branje je splet posameznikovih ciljev in prepričanj, ki so povezani z 
branjem. Bralci se za branje odločajo zaradi različnih razlogov (sprostitev, učenje ...). 
Motivacija za branje je večdimenzionalna in raznolika, zato ne moremo reči, da so 
učenci motivirani ali nemotivirani, ampak da so motivirani na različne načine in za 
različne bralne vsebine. 

 

Wigifield in Guthrie (1997, v Pečjak in sod., 2006) ugotavljata, da motivacija za 
branje vključuje 11 dimenzij, ki so razdeljene v tri skupine: 

 

1. prepričevanje o sposobnostih in učinkovitosti branja: 
– lastna učinkovitost ali kompetentnost – bralec zaupa v svoje 

sposobnosti; 

– izziv – pripravljen se je spopasti s težkimi, zahtevnimi besedili; 
– izogibanje dejavnosti – želja po izognitvi bralni dejavnosti. 

 

2. Cilji in razlogi za branje (dve skupini, ki imata različne dimenzije): 
– notranja motivacija 

1. radovednost (želja bralca, da bere o temi, ki ga zanima); 
2. zatopljenost; 

3. pomembnost (branje je pomembno in ima velik pomen). 
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– zunanja motivacija 

1. priznanje (prejemanje priznanj za branje); 

2. branje za ocene; 

3. tekmovalnost (želja bralca, da premaga druge). 
 

3. Socialni vidik branja: 

– socialnost (branje iz socialnih razlogov); 

– ustrežljivost (bralec bere zato, da bi ustregel drugim). 

2. 2. 2 Vrste motivacije 

2. 2. 2. 1 Notranja in zunanja motivacija 

 

Notranja motivacija izvira iz notranjih želja in potreb posameznika in je ključna za 

uspeh tako na osebni ravni kot tudi pri drugih dejavnostih. Je vrsta motivacije, ki 

izvira iz dejavnikov, kot sta interes, radovednost. Značilnosti notranje motivacije so 
interes, kompetentnost, osebni interes, situacijski interes, zatopljenost.  

 

Zunanja motivacija je vrsta motivacije, ki je odvisna od zunanjih dejavnikov in je 

lahko pozitivna ali negativna. Neha delovati, ko so zadovoljene potrebe in dokler jih 

okolje ponovno ne spodbudi. Velja, da je notranja motivacija učinkovitejša od zunanje 

motivacije, ki izvira od drugih (učiteljev, staršev, vrstnikov). 

2. 3 BRALNA MOTIVACIJA IN BRALNI INTERES 

2. 3. 1 Bralna motivacija 

 

Z bralno pismenostjo in bralnimi učnimi dosežki se pomembno pozitivno povezuje 
bralna motivacija. Ta spodbuja človeka k branju, bralnemu procesu daje smisel ter 

pomaga posamezniku, da vztraja do cilja oziroma prebere do konca in si želi bralno 
izkušnjo še enkrat ponovno doživeti (Pečjak in Gradišar, 2015). Raziskovalci 

postavljajo bralno motivacijo kot najpomembnejšo za razvoj zgodnje in kasnejše 
pismenosti (Pečjak in sod., 2006). Višja raven motivacije naj bi vodila do več branja, 
več branja pa vpliva na izboljšanje bralnih dosežkov, izboljšana bralna zmožnost je 
višja motivacija (Poučevanje branja v Evropi, 2011). Bralna motivacije je tesno 

povezana z učno uspešnostjo, saj so motivirani in zavzeti bralci tudi uspešnejši v šoli 
(Pečjak in sod., 2006). Takšni učenci, ki so manj motivirani za branje oziroma učno 
manj uspešni, zbujajo skrb raziskovalcev in pedagogov. 
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NOTRANJA MOTIVACIJA: 

- kompetentnost, 

- interes, 

- zatopljenost, 

- prepričanje o pomembnosti branja. 
 

Dolgoročni cilji, 
pogostejše branje, 

vseživljensko branje, 
večja bralna in učna učinkovitost. 

 

ZUNANJA MOTIVACIJA: 

- priznanje (npr. pohvala, diploma), 

- dosežek (npr. ocena), 
- tekmovalnost, 

- socialna motivacija. 

Kratkoročni cilji, 
redkejše branje, 

branje le v času izobraževanja, 
manjša bralna in učna 

učinkovitost. 

Bralna motivacija lahko izhaja iz notranjosti posameznika ali iz zunanjega okolja, tako 

razlikujemo notranjo in zunanjo motivacijo za branje. Guthie in Wigfield (1997) sta 

ugotovila, da sta s pogostostjo branja povezani tako notranja kot tudi zunanja 

motivacija, vendar pa pogosteje berejo učenci, ki so notranje motivirani. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Slika prikazuje dejavnike bralne motivacije po kriteriju notranje – zunanje 

motiviranosti in prikazuje medsebojno povezanost teh dejavnikov in povezanost z 

bralnim vedenjem, bralno uspešnostjo in pismenostjo (Pečjak in sod., 2006). 

 

Poleg notranje in zunanje motivacije pa se pri branju povezuje še socialna oziroma 

situacijska motivacija (odvisno od trenutne situacije, okolice, vrstnikov ...). V tabeli je 

prikaz, kako so povezani bralno-motivacijski dejavniki med seboj (Saksida, 2016). 

 

 

Slika 2: Prikaz najpomembnejših prvin zunanje in notranje motivacije pri branju 
(Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006) 



Pedagoška fakulteta Ljubljana  Jasmina Tirović, magistrsko delo 

15 

 

 

Tabela 1: Povezani bralno-motivacijski dejavniki (Saksida, 2016)  

 

2. 3. 2 Notranja in zunanja motivacija za branje 

 

Notranja motivacija izhaja iz notranjih želja in potreb posameznika ter vodi do 

trajnejšega bralnega interesa. Notranjo motiviran bralec bere zaradi osebnih 
interesov in lastnih izkušenj, ki jih razvije v razloge za branje. Najpomembnejše 
prvine notranje motivacije so: kompetentnost, interes, zatopljenost bralca v branje in 

njegovo prepričanje o pomembnosti branja. Nekaj jih predstavimo v nadaljevanju, pri 
razlikah med spoloma. 

NOTRANJA 
MOTIVACIJA 

ZUNANJA MOTIVACIJA 
– učitelj 

SOCIALNA/SITUACIJSKA 
MOTIVACIJA – vrstniki 

Kompetentnost: naloge 
kot obvladljiv izziv. Ali 
zmorem to nalogo? 

Prilagajanje bralnih nalog 
različno razvitim 
zmožnostim učencev, 
načrtovanje v območju 
bližnjega razvoja in 
preverjanje dosežkov. 

Vrstniško učenje v 
homogenih in heterogenih 
skupinah, tekmovalnost 
tudi v okviru skupine 
učencev, ki zmorejo več. 

Kako moram še razviti bralne strategije? Kdo mi pri tem lahko pomaga? Kdo zmore 
več od mene in kaj naj naredim, da se boljšemu po dosežkih približam? 

Osebni interes  
 
Katera vsebina me pri 
branju zanima?  

Razvijanje interesov (oz. 
znanega k neznanemu), 
utemeljevanje pomena 
bralne pismenosti, 
vodenje pri izbiri (beremo 
kakovostno in ne kakršno 
koli bralno gradivo – 
interes ni edino merilo 
izbire). 

Soodločanje pri izbiri 
kakovostnega gradiva, 
utemeljevanje odločitve za 
izbiro besedil oz. tem. 
Preverjanje bralnih 
interesov vrstnikov, izbira 
najljubšega berila  
(z utemeljitvijo). 

Ali v šoli res lahko berem kar koli – in če ne, zakaj ne? Kaj menijo o knjigah moji 
sošolci, kaj odrasli? 

Dosežek in uporaba  
 
Kaj pridobim, ko opravim 
nalogo? Kako lahko novo 
znanje uporabim?  

Pohvala, nagrada, 
sankcija, realna povratna 
informacija (formativna 
ali sumativna). Prikaz 
bralnih strategij – učitelj 
kot bralni model. 

Uporaba znanja v 
pogovoru o prebranem, 
sodelovanje pri zahtevni 
bralni nalogi, soočanje 
mnenj ob besedilu. 

Kako berejo – razumejo, vrednotijo – besedilo drugi bralci? S kom se najbolj strinjam 
in zakaj? Kako oblikovati prepričljiv odziv na prebrano, da dobim dobro oceno, se 
izkažem v skupini? 
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So pa dekleta, ne glede na starost, pomembno bolj notranje motivirana za branje kot 

dečki – razvidno tudi iz grafa. Pri obeh spolih pa s starostjo upada motivacija za 

branje, pri dečkih je ta upad še bolj izrazit kot pri dekletih. Nekateri raziskovalci 
menijo, da dečki predstavljajo rizično skupino, ki ji je potrebno posvetiti še posebno 
pozornost (Pečjak in sod., 2006).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zunanja motivacija ima izvor v dejavnikih izven posameznika (npr. otrok bere zato, 

da bi dobil neko priznanje, oceno ...). Res da so učinki vidni takoj, vendar so 

kratkoročni, saj ko bo otrok dosegel cilj, bo nehal brati. Prvine zunanje motivacije so: 

priznanje, dosežek, tekmovalnost, socialna motivacija. 
 

Notranja motivacija je bolj pozitivna od zunanje motivacije, ki jo spodbujajo zunanji 

dejavniki. Zunanja motivacija vpliva na bralca bolj začasno in zato ne vodi do 
dolgoročnih interesov. Za predvsem zunanje motiviranega bralca je knjiga le 
sredstvo, medtem ko je za notranje motiviranega bralca knjiga vir zadovoljstva in 

užitka. Notranje motivirano vedenje izhaja iz posameznikovega interesa in bralec ne 
potrebuje nobene nagrade, zaveda se, da je že s samim branjem dobil izkušnje, ki so 
povezane z njegovimi interesi in užitkom pri branju (Bucik, 2003). Notranja motivacija 
ima trajnejše cilje in vodi k pogostejšemu branju ter prispeva k večji bralni in učni 
uspešnosti. Pri zunanji motivaciji pa so cilji odvisni od zunanjih dejavnikov (Pečjak in 
Gradišar, 2015). 

Slika 3: Graf – odnos med interesom in 
pomembnostjo branja ter spolom v 3. in 7. 
razredu 
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Saksida (2010) opozarja, da je opozicija med notranjo in zunanjo motivacijo za 

branje nebistvena. Res je, da ima zunanja motivacija manjši učinek na branje, vendar 
vseeno ne moremo trditi, da je nepotrebna oziroma slaba. Uspešni bralci se od 
slabših ne razlikujejo le po tem, da so bolj notranje motivirani, ampak tudi po tem, da 

so tudi bolj zunanje motivirani (Puklek Levpušček in sod., 2012). Se pravi, uspešnejši 
učenci bi brali tudi brez nagrad, vendar pa je njihov užitek branja še večji, ko jih 

dobijo. Z zagotovostjo lahko potrdimo, da je koristna tudi zunanja motivacija.  

 

Zavedati se je treba, da v praksi le redko srečamo učence, ki so izključno notranje 
oziroma zunanje motivirani, saj gre po navadi za kombinacijo obeh. Pri branju se 

prepletajo tako notranji kot tudi zunanji motivacijski dejavniki.  

2. 3. 3 Bralni interes 

 

Da imamo za nekaj interes, pomeni, da do nečesa čutimo povečano zanimanje. 
Posameznik razvije osebni interes za branje takrat, ko zanj predstavlja branje užitek, 
ko si knjigo želi prebrati, se kaj naučiti in mu prebrana knjiga predstavlja 

samopotrditev. Bralni interes je značilnost, ki se postopoma razvija skozi bralčeve 
pozitivne bralne izkušnje (npr. skupno branje knjig v vrtcu ali šoli, v domačem okolju) 

(Bucik, 2009). 

 

Da se bralni interes razvije, je potreben čas, široko znanje in pozitivna čustva do 
nekega področja. Učenec je dovolj motiviran za branje ter razvija bralne sposobnosti 
takrat, ko uživa v bralni dejavnosti, vendar pa mora biti ta prilagojena stopnji razvoja 
in znanju bralca. Treba mu je ponuditi tudi gradivo, kjer se lahko bralec sprosti in 

uživa.  
 

Interes za branje se ne more razviti, če otroka knjige le obkrožajo, zato je 
pomembno, da ima ob sebi zgled, npr. starše, stare starše, brate, ki mu berejo knjige 

in ga popeljejo v svet knjig. Pomembno je, da v fazi, ko se otroci učijo brati, 
vzpostavimo dobro, pozitivno bralno okolje, saj se interes za branje razvije kot 

posledica ugodnih izkušenj z branjem (knjiga ga pritegne z vsebino, želi si več 
podobnih prijetnih izkušenj, zanima ga drugačen svet). Odrasli lahko na otroka 
vplivajo posredno ali neposredno z različnimi aktivnostmi. Otrokov interes za branje 
je potrebno razvijati s skupnim branjem, se z njim pogovarjati o pozitivnih učinkih 
branja, biti dober bralni model. 
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Na razvijanje bralnega interesa vpliva odobravanje in sprejemanje v socialnem 

okolju. Ali bo otrok razvil bralni interes, je tako odvisno od okolja, v katerem otrok 

odrašča. Za bralca oziroma otroka je odziv vrstnikov in drugih zanj pomembnih oseb 
nadvse pomemben. Spodbudno okolje za spodbujanje bralnega interesa je okolje, v 

katerem otrok vidi starše, ki veliko berejo; vidi, da je skupno večerno branje užitek ... 
(Kordigel Aberšek, 2008.)  
 

Iz grafa na sliki vidimo, da bralno manj uspešni učenci kažejo tudi "manjši interes za 

branje in pojmujejo branje kot manj pomembno v primerjavi s povprečno uspešnimi 
učenci, ti pa spet kažejo manjši interes in pojmujejo branje kot manj pomembno v 
primerjavi z bralno najbolj uspešnimi učenci. Trend večanja bralne uspešnosti z 
naraščanjem interesa in pojmovanja večje pomembnosti branja je enak pri obeh 
spolih" (Pečjak in sod., 2006). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 4 RAZLIKE MED SPOLOMA 

 

Raziskav, kjer bi lahko točno razbrali, kdaj se pojavijo razlike pri bralni motivaciji 
predšolskih otrok, je premalo. Obstajajo pa raziskave, ki opisujejo, zakaj pride do 

razlik med spoloma v učni motivaciji, učni uspešnosti in uspešnosti pri branju (Pečjak 
in sod., 2006). Zavedati se je treba, da je delež razlik med spoloma majhen v 
primerjavi s podobnostmi.  

 

Slika 4: Graf – povezanost med interesom in 
pomembnostjo branja ter bralno uspešnostjo učencev 
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Obstajajo raziskave, ki prikazujejo, da v tretjem razredu v tehniki branja med dečki in 
dekleti še ni pomembnih razlik, v naslednjih letih pa dekleta berejo več kot dečki. 
Tako tudi bolj urijo svoje bralne zmožnosti, razvijajo bralne strategije in posledično 
bolj zaupajo v svoje bralne zmožnosti kot dečki. V raziskavah vidimo, da deklice 
pogosteje berejo tista besedila, ki jih določi učitelj, in so zato tudi pogosteje 

nagrajene za prebrano. Dečki pa velikokrat ostanejo brez nagrad oziroma pohval, kar 
ni v redu, saj so le-te pomembne za občutek kompetentnosti (Pečjak in sod., 2006). 
 

V nadaljevanju so predstavljeni trije modeli, ki opisujejo izvor razlik med dekleti in 

dečki v bralni pismenosti. Razberemo lahko, da je težko ločiti prirojeno in priučeno 
vedenje (Razlike med spoloma, 2010). 

 

Biološki model 
 

Razlike med spoloma naj bi bile posledica bioloških razlik med spoloma. Tipične 
razlage vključujejo teorijo o možganih oziroma o funkcijah leve in desne hemisfere. 

Medtem ko naj bi dekleta bolj uporabljala levo hemisfero, kjer je center za govor, naj 

bi dečki bolj uporabljali desno, ki je odgovorna za prostorsko-vizualno zaznavo. 

Desna možganska polobla naj bi se razvila pred levo, zato naj bi dečki kasneje razvili 
svoje jezikovne veščine (Cresswell, Rowe in Withers, 2002, v Jeraj, 2006). Vendar 
pa se je tu potrebno vprašati, kako je mogoče, da potem skupine dečkov, ki imajo 
boljši socialni in ekonomski status, izkazujejo boljše dosežke od dečkov in deklet, ki 
tega nimajo. Ena od razlag je podana tudi s strani nevrologov, ki pravijo, da se dečki 
in dekleta vedejo različno zaradi različnih hormonov v telesu, na primer dečki naj bi 
bili zaradi testosterona agresivnejši (Alloway, Freebody, Gilbert in Musparatt, 2002). 

 

Razlike med spoloma je težko prikazati kot biološko utemeljene, saj "se vzorci razlik 
med spoloma pogosto spreminjajo skozi kulture, obdobja v posameznih kulturah, pa 

tudi skozi obdobja v razvoju" (Arnot in sod., 1999, str. 57, v Razlike med spoloma, 

2010). 

 

Biosocialni model 

 

Biosocialni model "predvideva interaktivne odnose med fizičnimi lastnostmi moških in 
žensk in socialnim kontekstom, v katerem živijo" (Avsec, b. d). Tako moški kot 
ženske imajo vrojene različne fizične lastnosti, ki povzročajo, da so pri nekaterih 
aktivnosti boljši moški, pri drugih pa ženske.  
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Ni pa nujno, da so samo biološki vplivi krivi za slabše bralne dosežke dečkov, je pa 
res, da se le-ti pojačajo skozi delovanje okolja. Identitete spolov ne smemo izključiti,   
morali pa bi vsi dobiti pomoč iz okolja, ki ustreza posameznikovim zmožnostim in 
njihovim interesom. 

 

Sociokulturni model 

 

Model predpostavlja, da na razlike med spoloma vplivajo tako socialni kot tudi 

kulturni dejavniki. Spol je različno definiran znotraj kulture, moški in ženske sami 
oblikujejo pravila s pomočjo spolno stereotipnega vedenja, ki so se ga priučili. Na prvi 
vtis se s knjigami ukvarjajo bolj ženske (matere, učiteljice, knjižničarke), zato moški 
dojemajo branje kot znak feminilnosti in je zato med njimi manj priljubljeno. Dečki tudi 
bolj podlegajo vrstniškem pritisku pri dokazovanju oziroma izkazovanju maskulinih 
osebnostnih lastnosti, moška identiteta pa je povezana z manjšim zanimanjem za 
branje oziroma šolo na splošno (Puklek Levpušček, Podlesek in Šterman Ivančič, 
2012).  

2. 4. 1 Razlike med spoloma v bralni motivaciji  

 

Treba je poznati pomen dejavnikov za bralno pismenost deklic in dečkov za vzgojno-

izobraževalno prakso, "saj omogoča sistematičen razvoj tistih dejavnikov v okviru 
vzgoje in izobraževanja, ki imajo najmočnejši vpliv na razumevanje prebranega 
oziroma za razvoj bralne pismenosti" deklic in dečkov. 
Za branje naj bi bili manj motivirani dečki, kar vodi v manj branja in verjetno zato tudi 
do slabših bralnih dosežkov.  
Motivacijske spremenljivke (interes, kompetentnost in zatopljenost) naj bi bolj vplivale 

na razumevanje prebranega pri dečkih kot pri deklicah. V nadaljevanju smo jih zato 

nekaj opisali. 

2. 4. 1. 1 Interes 

 

Ločimo med osebnim in situacijskim interesom. Osebni interes je vsebinsko 
specifična motivacijska značilnost, ki jo določajo čustvena in vrednostna prepričanja 
v zvezi z branjem. Ta združuje vrsto afektivnih in osebnostnih značilnosti bralca, se 
pravi bralec z osebnim interesom uživa med prebiranjem knjig, se za branje zanima, 
prebrano mu je osebno pomembno, ima občutek nadzora nad procesom branja, 
veliko bere (Hidi, 2001, Schiefele, 1999, v Puklek Levpušček in sod., 2012). 
Situacijski interes prebudijo določene razmere ali predmeti, ki so v okolju. Ta naj bi 
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manj vplival na izboljšavo bralnega razumevanja kot osebni interes (Schiefele, 1999, 
v Pečjak, Bucik, Peštaj, Podlesek in Pirc, 2010).  
 

Količino časa, ki ga bralci namenijo branju knjig, in s tem tudi interes za branje sta 

povezana s socialnim ozadjem, spolom in starostjo (Pečjak in sod., 2010). Interes v 
večji meri vpliva na razumevanje prebranega tako pri dečkih kot pri dekletih. V 
raziskavi so dečki, ki so za neko besedilo pokazali večji interes, ga tudi bolje 
razumeli. Dekleta pa so enako dobro razumela besedila, ki so jih zelo ali manj 

zanimala (Oakhill in Petrides 2007, v Pečjak in sod., 2010). Za boljše dosežke 
dečkov pri bralni pismenosti mora zato interes temeljiti na spodbujanju motivacije za 
branje. 

 

Interes za branje je vedno v tekmovanju z interesom za druge dejavnosti (šport, 
računalništvo ...). Odločitev za branje je rezultat posameznikovega interesa za branje 

in posameznikovega interesa do drugih dejavnosti (Bucik, 2009). Pri dečkih po 
navadi zmagajo druge dejavnosti, saj branju posvečajo manj časa. 

2. 4. 1. 2 Zatopljenost/vključenost 
 

Na psihični ravni so jo raziskovalci opredelili kot učenčev občutek zatopljenosti v 
besedilo in vsrkavanja med branjem, medtem ko na vedenjski ravni kot porabo 

ogromnega števila ur za branje knjig. Bralcem branje pomeni veliko, med branjem 
imajo občutek vključenosti/zatopljenosti (Guthrie in sod., 2007, v Pečjak, in sod. 
2010).  

Oba omenjena dejavnika vplivata na trajanje pri branju, to kaže na prepletenost 
motivacijskih dejavnosti. Interes in zatopljenost/vključenost vplivata na boljše 
pomnjenje besed in s tem na razširitev besedišča, to pa tudi pripomore k 

razumevanju prebranega (prav tam). 

2. 4. 1. 3 Zaznana kompetentnost 

 

Posameznik je prepričan, da lahko izpelje neko nalogo do konca in kot kompetenten 

bralec je prepričan, da besedilo lahko prebere in razume. Večja kompetentnost vodi k 
boljšim bralnim dosežkom.  
 

Raziskave kažejo, da imajo dekleta za branje višjo kompetentnost kot dečki 
(Gamberell, Palmer, Colding in Mazzoni, 1996, v Pečjak in sod., 2010). S. Pečjak s 
sodelavci (2006) ugotavlja, da imajo dekleta v 7. razredu višjo kompetentnost, 
medtem ko v tretjem razredu razlike niso bistvene. Meni tudi, da dečki za razliko od 



Pedagoška fakulteta Ljubljana  Jasmina Tirović, magistrsko delo 

22 

 

deklet, od 3. razreda naprej, redkeje berejo besedila, ki jih izbere učitelj. Dečki zato 
velikokrat ostanejo brez pohval, nagrad, ki pa so za občutek kompetentnosti nujne. 
Del odgovornosti za slabšo kompetentnost dečkov naj bi zato nosil tudi učitelj. 
 

Motivacijski dejavniki so zelo pomembni, vendar pa niso najboljši posamezni 
napovedovalec bralnega dosežka. To sta besedišče (Cain, Oakhill in Lemmon, 2004, 
v Pečjak in sod., 2010) in metakognitivne sposobnosti posameznika (Roeschl-Heils 

in Van Kraayenoord, 2003, v Pečjak in sod, 2010). Vendar pa z naraščanjem 
metakognitivnih orodij otroci postanejo samozavestnejši bralci, poveča pa se tudi 
njihova motivacija za branje. Učinkovit pouk mora tako povezati kognicijo in 

motivacijo, saj obe vplivata na bralne dosežke. 

2. 4. 2 Razlike med spoloma v bralnih dosežkih 

 

Slabši dosežki dečkov v šoli niso samo današnji problem. Angleški filozof John Locke 
je že v 17. stoletju trdil, da imajo dečki težave z jezikom in s pismenostjo (Cohen, 

1998, v Foster, Kimmel in Skelton, 2001) in tudi kasneje se ugotovitve v raziskavah o 

spolu in pismenosti, ki ji ugotavljata Smith in Wilhelm (2002), podobnega mnenja, in 

sicer da dečki potrebujejo več časa, da se naučijo brati, berejo manj kot dekleta, 

manj cenijo oziroma vrednotijo branje. Dečki prav tako izkazujejo manjšo stopnjo 
bralne pismenosti kot dekleta. Dandanes te ugotovitve potrjujejo tudi raziskave: 

razlike med spoloma v bralnih dosežkih – raziskava PRILS, ki se kaže že v četrtem 
letu šolanja v osnovni šoli, in se kot kažejo rezultati PISE, ki preverja znanje učencev 
pri petnajstih letih, z leti ohranjajo.  

V magistrski nalogi smo opisali rezultate zadnjih dveh mednarodnih raziskav bralne 

pismenosti PIRLS – leto 2011 (Mullis in sod., 2012) in 2016 (Mullis in sod., 2017) ter 

raziskavo PISA – leto 2015 (Štraus in sod., 2016). 
 

2. 4. 2. 1 Raziskava PIRLS 

 

Raziskava PIRLS preučuje dosežke osnovnošolcev. Z njo so ugotovili, da bralni 

dosežki v Sloveniji naraščajo. V raziskavi najdemo tudi podatke, ki so predstavljeni 

posebej za dekleta in dečke, in je zaradi velikega vzorca izredno relevantna. V 

raziskavo je vključenih več držav, v tabeli pa bomo predstavili in primerjali povprečje 
bralnih dosežkov dečkov in deklet, ki so jih zbrali v Sloveniji, leta 2011 in 2016. 
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Slovenski učenci dosegajo vedno boljše rezultate, vendar pa vseeno ostaja razlika 
glede na spol, saj so se deklice pokazale kot boljše bralke od dečkov. Razlike med 
spoloma v bralnih dosežkih se pojavijo že zelo zgodaj (raziskava PIRLS) in se z leti 
ohranjajo (raziskava PISA), dosežek dečkov je danes tam, kjer so bile deklice leta 
2006. Vseeno pa je potrebno biti previden, ko gledamo razlike v bralnih dosežkih, ker  
imamo zastopane dečke, ki so zelo dobri in prav tako tudi tiste, ki so zelo slabi bralci. 
Razlike se pojavijo tudi med spoloma glede na razlike med drugimi skupinami otrok 

(npr. kakšne starše ima otrok), razlika med dekleti in dečki je v letu 2011 in letu 2016 
majhna, in sicer 3 točke. Potrebno se je zavedati, da to vseeno ni razlika, ki bi 

dobrega bralca ločila od slabega. 
 

Bralni dosežki pa niso odvisni le od kognitivnih spretnosti posameznika, ampak tudi 
od njihove motivacije za branje. Tudi v raziskavi PIRLS lahko najdemo rezultate, ki 

nakazujejo, da je v vseh državah pomembna razlika v dosežkih med učenci, med 
tistimi, ki so motivirani, od tistih, ki niso. Vendar pa raziskave kažejo tudi na to, da 
obstaja potencial, ki lahko izboljša razlike med različnimi skupinami učencev (tudi 
med spoloma), to je vključenost učenca v branje (uporaba različnih gradiv, 
angažiranost za branje, užitek v branju). Pri tem imajo pomembno vlogo šola in tudi 

domače okolje ter dejavnosti, ki se jih otrok udeležuje. 
 

 

 

Slika 5: Trendi v bralnih dosežkih (PIRLS Slovenija) 



Pedagoška fakulteta Ljubljana  Jasmina Tirović, magistrsko delo 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Razlike v bralnih dosežkih glede na spol 

 

2. 4. 2. 2 Raziskava PISA 

 

Slovenija od leta 2000 sodeluje v mednarodni raziskavi PISA, v njej zbirajo podatke o 

znanjih in spretnostih 15-letnikih in raziskujejo bralno, naravoslovno in matematično 
pismenost. Raziskava poteka v triletnih ciklih, v vsakem obdobju pa je ena od 

pismenosti v ospredju raziskovanja. Bralna pismenost je bila v ospredju leta 2000 in 

leta 2009 ter bo spet leta 2019. Leta 2015 (zadnja raziskava) pa so predstavljeni 

dosežki učencev pri branju z manjšim obsegom nalog in tako raziskava ne omogoča 
podrobne analize bralnih dosežkov. Naloge v raziskavah niso specifične za 
posamezni šolski predmet, ampak se osredotočajo na znanje in spretnosti pri branju, 
ki so nujne za uspešno delovanje odraslih tako v zasebnem kot tudi poklicnem 

življenju (PISA 2010 in PISA 2013, v Saksida, 2014). 
 

Bralna pismenost je v raziskavi PISA opredeljena kot "razumevanje, uporaba, 

razmišljanje o napisanem besedilu ter zavzetost ob branju tega, kar bralcu omogoča 
doseganje postavljenih ciljev, razvijanje lastnega znanja in potencialov ter 

sodelovanje v družbi" (Program mednarodne primerjave dosežkov učencev – PISA 

2015, Nacionalno poročilo, Štraus, Šterman Ivančič in Štigl, 2016).  
 

  

SLOVENIJA 

 

Leto 

 

2011 

 

2016 

 

DEKLETA 

 

539 

 

552 

 

DEČKI 
 

523 

 

533 

 

razlika 

 

16 

 

19 
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Rezultati kažejo, da so se bralni dosežki slovenskih dijakinj in dijakov povečali, 
dosežki pa presegajo tudi povprečje OECD. Temeljne bralne kompetence v Sloveniji 
dosega 85 % srednješolcev (dosegajo vsaj 2. raven), zvišal se je tudi delež 
srednješolcev, ki dosegajo najvišje bralne kompetence (dosegajo 5. oziroma 6. 

raven) (prav tam).  

 

Tudi pri tej raziskavi pa so deklice uspešnejše od dečkov, razlika med spoloma v 
Sloveniji pa je še vedno ena največjih v OECD. Ugotovimo lahko, da je zvišanje 
povprečnih dosežkov odraz znižanja deleža učencev z nizkimi dosežki (z 31 % se je 

znižal na 21 %) ter zvišanje deleža učencev in učenk z najvišjimi dosežki (dečki z 2,3 
na 5,8 % in deklice z 8,0 na 12,3 %) (prav tam). 

 

Vendar pa je vseeno treba omeniti, da se v Sloveniji (v OECD ostaja enako) 

konstantno zmanjšuje delež otrok z nizkimi dosežki in povečuje delež otrok z 
najvišjimi dosežki (prav tam).  
 

Saksida (2016) pravi, da so razlogi za višje dosežke lahko naslednji: različni projekti 

za razvijanje pismenosti, razvijanje procesnosti učenja in poučevanja, večja 
pozornost do vseh skupin bralcev, ki vključuje individualizacijo in diferenciacijo 
pouka, premik v vsakodnevni šolski praksi, usposobljeni učitelji, kakovostne naloge in 

tekmovalnost ... 

2. 5 BRALNI UŽITKI 
 

Ob branju knjig otroci doživljajo telesno in duševno ugodje. Sposobnost uživanja v 
literaturi je priučena spretnost, glavno vodilo bralcev, ki so to spretnost razvili 

nezavedno, pa je veselje do branja. Tisti, ki radi berejo, to v prvi vrsti počnejo zaradi 
veselja in ne samo zato, ker je to zanje dobro. Manj navdušene bralce pa lahko 
spodbudijo učitelji, tako da jih naučijo oziroma jim predstavijo literarni užitek. Učenci 
se lahko naučijo postati dojemljivi bralci in tako tudi povečajo veselje do branja 
(Nodelman, 2003). 

 

Književnost opravlja dve nalogi – uči in ugaja. Velikokrat sta to pojma, ki si 
nasprotujeta, saj pravijo, da užitka ne občutimo, če o njem razmišljamo. Zaradi tega 
se ne pogovarjamo o užitkih, ki jih doživljamo pri branju. Razpravljanje o prebranem 
je zato večinoma usmerjeno v to, kaj besedila pomenijo. Mnogi menijo, da je branje 
potrebno zato, da se učijo (Nodelman, 2003). 
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Literatura nam nudi različne užitke. Barthes (1975, v Nodelman, 2003) navaja dve 

vrsti besedil: 

1. plaisir (veselje) – bralcem ponujajo tisto, kar pričakujejo, imajo radi;  
2. jouissance (ugodje) – bralcem nudi užitek ob neznanem, prevetrijo 

bralčeva pričakovanja. 
 

Perry Nodelman (2003) navaja šest kategorij užitkov branja: 
1. užitek zvoka 

– užitek ob doživljanju oziroma izkustvo zvokov in slik v zgodbi in izven 
nje. 

 

2. gibalni užitek – jouissance 

– užitek besed, vzorcev samih, ki jih tvori njihova izgovorjava, zanimivi 
načini, kako se vzorci med seboj kombinirajo, njihova zmožnost 
izražanja različnih idej. 

 

Pri prvih dveh skupinah je bistvo gibalni užitek. Na tej točki pa se začne nadgrajevati 
oziroma spreminjati v plaisir. Obstajajo različni načini, katero besedilo bralcem 

predstavlja plaisir. 

 

3. Predstavni užitek – plaisir 

– čustva – užitek ob vzbujanju čustev (smejanje komični situaciji, 
občutenje bolečine oziroma sreče književnega junaka v literarnem 
delu); 

– znanje in razumevanje – užitek uporabe repertoarja znanja in strategij 
razumevanja (obvladovanje pomenov – občutenje, kaj besedilo 

pričakuje od bralca); 

– prepoznavanje vrzeli in učenje – užitek zapolnjevanja vrzeli in učenje 
strategij, ki jih potrebujejo; 

– slike in ideje – užitek slik in idej, ki jih besedilo vzbudi v nas; 
– identifikacija – užitek odkritja lastnega zrcala (identifikacija s književnimi 

junaki); 

– eskapizem – užitek eskapizma (vživeti se v življenje in uživanje ob misli 
različnih ljudi, pobeg iz realnega sveta); 

– zgodba – užitek ob razlaganju zgodbe (razumevanje organiziranih 
vzorcev čustvene vpletenosti, navezanost, zaplete in razrešitve 
zapletov, preobratov, naključij, ki sestavljajo zgodbo); 
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– pripovedovanje zgodbe – užitek ob razlaganju zgodbe (razumevanje 
avtorjevega pogleda na razumevanje); 

– struktura – užitek strukture (razumevanje, kako besede, slike, dogodki 

oblikujejo celoto); 

– elementi – užitek ob ugotavljanju, na kakšne načine elementi 
književnega dela predstavljajo celoto; 

– zrcaljenje življenja – užitek razumevanja, da literatura spodbuja bralce k 
razmišljanju o pomenu svoje eksistence; 

– vpogled v zgodovino in kulturo – užitek vpogleda v zgodovino in kulturo 

skozi književnost; 
– oblike in žanri – užitek prepoznavanja oblik in žanrov (videti podobnosti 

med posameznimi literarnimi deli); 

– formula – užitek formule (ponovno doživetje prebrane zgodbe). 
 

Obstaja užitek, ki je nasproten užitku formule. Nekaj, kar sodi bolj v strukturo 

gibalnega užitka. 
 

4. Užitek nasproten užitku formule 

Gre za užitek novega. Izkusiti različne vrste zgodb in pesmi. 
 

Treba se je zavedati, da tudi formulirana besedila ponujajo možnost oblik 
jouissanca za bralca, ki se mu odloči upreti ali pa se le želi zavedati, da 
besedila ponujajo različne oblike odziva.  
 

5. Užitek odziva  
– užitek videnja skozi literaturo – zavedati se, da pesmi, zgodbe lahko 

manipulirajo s čustvi bralca. Vplivajo na razumevanje in moralno 
presojo na način, ki so ga bralci sposobni/nesposobni sprejeti;  

– užitek raziskovanja poti – spodbijanje ali zanikanje avtorjevega 

pomena; 

– užitek razvijanja globjega razumevanja odzivov bralcev in ob 
povezovanju teh odzivov z odzivi na druga besedila ter razumevanjem 

književnosti na splošno. 
 

6. Socialni užitek  
– užitek izmenjave izkušenj o literaturi z drugimi (npr. branje drugim); 
– užitek razpravljanja z drugimi 
(Nodelman, 2003, str. 25–26).  
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Našteti užitki se navezujejo na besedila. Knjige pa pogosto poleg besed vsebujejo 

tudi ilustracije, ki prav tako nudijo določene užitke. 
 

2. 6 VLOGA ŠOLE, DRUŽINE IN DRŽAVE PRI RAZVIJANJU BRALNE 
MOTIVACIJE 

 

Branje knjig prinaša nova znanja, otrok mora spoznati, da je branje lahko tudi 

sprostitev oziroma vir užitka. To lahko spozna najprej v domačem okolju (vzor 
družine) in nato v šoli, na različnih dejavnostih ... 

2. 6. 1 Vloga družine  
 

Problem pismenosti ni le v pomanjkanju sposobnosti, ampak tudi v pomanjkanju 

motivacije za branje. "Strokovnjaki s področja vzgoje in izobraževanja razvoj interesa 
za branje postavljajo med najpomembnejše cilje vzgoje in izobraževanja ter 
poudarjajo, da je zgodni interes za branje ključen za kasnejši razvoj otrokove 
pismenosti" (Bucik, v Knaflič, 2009, str. 23). Otrokovo motivacijo za branje je 

potrebno razvijati že v zgodnjem otroštvu, ko se pismenost začne razvijati, saj že 
predšolske otroke, ki še ne znajo brati, lahko v svet knjige popeljejo le odrasli, ki že 
znajo brati. Prav skupno branje knjig sodi med najpomembnejše dejavnosti v 
predšolskem obdobju, ki spodbujajo interes in motivacijo za branje (Bucik, v Knaflič, 
2009, str. 7).  

 

Starši se morajo zavedati, da so otroci, ki so deležni branja že v predšolskem 
obdobju, uspešnejši pri pisanju in branju pri vstopu v šolo. Prav tako bodo otroci že 
zelo zgodaj razvili pozitiven odnos do branja, če bodo odraščali v dobri bralni družbi, 
pridobivali bralne izkušnje že zgodaj in bodo obkroženi z bralnimi gradivi. Starši 
uspešnih bralcev potrjujejo, da sta vzniknili otrokova radovednost in interes za branje 

ob skupnem branju doma.   

 

Ena od najbolj učinkovitih metod ustvarjanja bralcev je branje otrokom. Branje bo 
otroka začelo zanimati oziroma veseliti, ko bo v knjigah našel nekaj zanimivega, 
nekaj kar ga bo pritegnilo in si bo želel več takšnih izkušenj. Otroci se bodo kasneje 
za branje odločali zaradi različnih motivov. Nekateri zaradi pridobivanja novih 
informacij, nekateri da bodo izbrali zahtevne zgodbe zaradi izziva, nekateri da si 

bodo lahko izmenjavali mnenja s prijatelji ali zato, ker pač morajo brati, da drugim 
ustrežejo (Bucik, 2003). 
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Branje knjig mora postati prijetna vsakodnevna navada, starši ne smejo izgubiti 
interesa za knjige oziroma pustiti, da otroci berejo sami, saj bodo mislili, da branje ni 

več potrebno in zanimivo. Skupno branje je pomembno tudi zaradi tega, da starši 
preživijo več časa skupaj z otroki. Starši lahko pri branju otrokom, da bi spodbudili 

literarno-estetsko okolje, uporabijo različne metode: 
– metodo večkratnega branja istega besedila; 
– metodo branja v nadaljevanjih; 

– metodo družinskega branja; 
– metodo branja na deževen dan; 
– metodo žepne pravljice.  

 

Zavedati pa se je treba, da so starši prvi otrokovi učitelji, tako da bo otrok, ki bo videl 

odraslega, da bere, ga kmalu hotel posnemati, se pravi morajo biti starši dober vzor, 

posegati in uživati ob knjigah. Vendar pa nekateri starši niso navdušeni bralci, ali 
imajo nizko raven pismenosti, zato bi jim bilo treba pomagati (npr. dodatna pomoč v 
ustanovah), da bi vseeno pri svojih otrocih razvijali bralno pismenost, ki je zelo 

pomembna. 

2. 6. 2 Vloga šole  

2. 6. 2. 1 Branje v šoli 
 

Dandanes bralno poučevanje izhaja iz spoznanj novejših teorij o učenju, ki na prvo 
mesto postavljajo samoregulacijske kognitivne in motivacijske dejavnike. Od ciljev 

bralnega pouka je odvisno, kakšno vlogo bo imelo branje kasneje v življenju. Če 

učence v otroštvu ne navdušimo za branje, je zelo malo možnosti, da bi se navdušili 
kasneje v življenju. Cilj bralnega pouka je vzgoja aktivnih, radovednih bralcev, ki 
znajo branje uporabljati za dosego življenjskih ciljev (Guthrie, Alao in Rinehar, 1996, 
v Pečjak in sod., 2006). 
 

Branje v šoli še vedno predstavlja eno najučinkovitejših sredstev za usvajanje 
znanja. Je najpomembnejša prvina pismenosti in sredstvo učenja. Branje je prav tako 
temeljna sestavina vseh šolskih programov (Pečjak in Gradišar, 2015). 
 

Avtorja vidita branje v šoli kot: 
– razvijanje bralne zmožnosti: bralne tehnike, bralnega razumevanja in 

uporabe branja za učenje; 
– razvijanje motivacije za branje: stališč, interesov, vrednot, navad; 
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– spoznavanje različnih vrst branja: umetnostnih in neumetnostnih 
besedil (Duffy in Roehlar, 1993; v Pečjak in Gradišar, 2015). 

 

Strokovnjaki opozarjajo, da imajo na bralno motivacijo velik vpliv vrsta šole in 

razredne okoliščine. Trdijo, da skozi šolanje postaja vpliv vse manj ugoden za bralno 

motivacijo. "Prepričani so, da bralni pouk v šoli ne upošteva dovolj bralnih interesov 
mladih ter opozarjajo, da je branje premalo povezano z življenjskimi interesi in 
problemi mladine" (Pečjak in sod., 2006, 23). 

2. 6. 2. 2 Vloga šole 

 

Šole oziroma ravnatelji, učitelji, strokovni delavci lahko s svojim celotnim delovanjem 

precej vplivajo na bralno motivacijo učencev. Šola mora podpirati razvijanje bralne 
motivacije. V raziskavi (Gradišar, 1996, v Pečjak in sod., 2006) se med bolj in manj 

uspešnimi šolami v branju med seboj najbolj razlikujejo po vplivu ravnatelja.  

 

Ravnatelji lahko za izboljšane bralne motivacije (Pečjak in sod., 2006, str. 39): 
– načrtujejo dodatno izobraževanje učiteljev na tem področju; 
– organizirajo notranje šolske programe za spodbujanje branja pri 

učencih in učiteljih; 
– poskrbijo, da so njihove knjižnice napolnjene z različnimi viri za bralno 

poučevanje; 
– uvedejo bralno ocenjevanje tudi na višjih stopnjah šolanja; 
– poskrbijo, da si učitelji izmenjujejo znanje o bralnih strategijah na 

strokovnih srečanjih; 
– spodbujajo pogovore učiteljev o novih pristopih pri poučevanja branja. 

 

Razvoj bralnih zmožnosti je projekt šole in ravnatelja, ki se nato nadaljuje pri ostalih 
pedagoških delavcih (učiteljih, knjižničarjih ...). 

2. 6. 2. 3 Vloga učiteljev 

 

Učencem najpomembnejši motivacijski vpliv v šolskem okolju predstavlja učitelj, zato 
mora biti prav učitelj dober zgled oziroma dober bralni model, se pravi, da veliko 

bere, bere na glas učencem; spodbuja učence k branju ter pogovoru in druženju o 
prebranem; jim da možnost izbire vsebine, pokaže, da je branje pomembno (Pečjak 
in Gradišar, 2015). 
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Spretnost razvijanja motivacijskih ciljev je v tem, da učitelj poveže notranje motive 

otrok z razrednimi dejavnostmi (Pečjak in sod., 2006, str. 40). Pouk naj bi bil 
usmerjen v opazovanje resničnega sveta in v spoznavanje različnih tem, tako da 
upošteva interes učencev. Tudi strateški, sodelovalen, usmerjen v nudenje možnosti 
s pisnim in ustnim izražanjem in koherenten (prav tam).  

 

McKenna (2001, v Pečjak in sod., 2006, str. 41) je dejavnosti za razvijanje 
motivacijskih ciljev strnil v priporočila za učitelja. Učitelji morajo: 

– oceniti učenčev interes za branje in njegov odnos do branja; 

– pomagati učencem pri usvajanju pozitivnih prepričanj o branju; 
– ustvarjati takšno šolsko okolje, ki spodbuja branje; 
– zagotoviti pozitivne modele odraslih in vrstnikov; 

– se truditi za sodelovanje s starši; 
– otrokom brati na glas; 

– spodbujati učenje ob besedilu ter 
– pri izboru gradiva, ki jih priporočajo, upoštevati mnenje učencev. 

 

 

Gambrell je s sodelavci, kako razvijati in ohranjati motivacijo za branje v razredu, 

strnila v naslednje dejavnike (Gambrell in sod., 1996, v Pečjak in sod., 2006, str. 41): 

– učitelj kot bralni model; 
– glasno branje učencem; 

– dostopnost raznolikega bralnega gradiva; 

– možnosti izbire bralnega gradiva; 

– pogovori in druženje ob knjigah; 

– bralne spodbude v okolju. 

2. 6. 2. 3. 1 Spodbujanje bralne motivacije dečkov v razredu – izhodiščne strategije 

 

Učitelji morajo pri oblikovanju bralnega pouka, ki bo omogočal razvoj bralnih 
sposobnosti, upoštevati potrebe in interese vseh učencev (Pečjak in Gradišar, 2015). 
Ugotovili smo, da so bralni dosežki boljši, se pa poraja vprašanje, ali učitelji potreb in 
interesov dečkov ne upoštevajo, čeprav bi bilo prav, da bi jih posebej načrtovali. 
 

Strategije, ki so naštete v nadaljevanju, lahko učitelji uporabijo pri spodbujanju 
dečkov za branje. Uporabne so tudi pri dekletih, vendar pa jih izpostavljamo zato, ker 

so jih različni raziskovalci opredelili kot primerne za motiviranje dečkov. Preden 
učitelji uporabijo določeno strategijo, se morajo vprašati, kaj pričakujejo od dečkov. 
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Ne smejo sprejeti splošne ideje, da so dečki slabši bralci, kajti vsak učenec ne glede 
na spol lahko postane dober bralec. 

 

Strategije: 

 

1. Upoštevanje interesov in obsežna ponudba bralnega gradiva 

Pri izbiri bralnega gradiva je nujno potrebno upoštevati otrokov interes. Prosti izbor 
ali pa prosta samostojna izbira gradiva imata največji vpliv na razvoj bralne 
motivacije v šoli. Bralne naloge se jim morajo zdeti privlačne, zato da si vzamejo čas 
zanje. Učitelji morajo razvijanje otrokovega interesa za branje povezati z njegovimi in 

drugimi interesi ter tudi s tem, ali otrok rad bere ali ne. Upoštevati mora tudi, da imajo 

dečki tudi različne interese med seboj.   
 

Raziskave dokazujejo, da dečki ne odklanjajo branja v šoli nasploh, ampak zaradi 

izbora vsebine. Dečki naj bi največ interesa pokazali za humoristične vsebine, 
grozljivke, revije in časopise (Worthly, Moorman in Turner, 1999, v Pečjak in sod., 
2010). Za priljubljene vsebine so izbrali tudi stripe, branje s spleta, informativne 

knjige o naravnih pojavih in športih, računalniške igre. To so vsebine, ki jih po navadi 
ne srečujemo pri pouku. Učitelji pravijo, da so ta besedila prelahka, se jih ne da 
vključiti v pouk ... Izogibali pa naj bi se jim tudi zato, ker so učitelji v večini ženskega 
spola, ki tudi izbirajo nabor knjig za učence (Alloway in sod., 2002). 
 

Vsak učitelj bi se moral zavedati, da je potrebno posebej upoštevati tudi interes 
dečkov za branje, da so tudi stripi, internetne strani in podobno lahko gradivo za 
domače branje oziroma bralno značko. Učenci tudi s takšnim gradivom lahko 
razvijajo tekoče branje in skozi čas preidejo na zahtevnejša dela. Glavno vodilo pri 
izbiri besedila mora biti literarna kakovost. 

 

Smith in Wilheim (2002, v ABC Literacy, b. d.) predlagata, da naj se dečkom v šoli 
zagotovijo besedila, ki: 

– uporabljajo pripovedni pristop (osredotočenost na zaplet in akcijo); 

– spodbujajo k nadaljevanju branja (različne serije knjig); 
– razvijajo; 

– raziskujejo teme iz različnih zornih kotov; 
– so nepričakovane v šolskem okolju; 
– so provokativna; 

– so humoristična; 

– imajo močno, pozitivno idejo. 
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V evropskih državah večina kurikulumov poudarja pomen razvoja užitka in interesa 
za branje učencev. Učitelje spodbujajo, naj bo njihova izbira gradiva pestra in 

raznolika. Učni načrt slovenščine pa razen nekaj kanonskih avtorjev za vsak razred 

posebej ne predpisuje knjig oziroma avtorjev, ki jih morajo učenci prebrati. Besedila 
so predlagana, vendar jih lahko učitelji zamenjajo z drugimi besedili, s katerimi lahko 
dosežejo zastavljene cilje. Učitelji bi tako lahko izbrali literaturo, ki bi bila ustrezna za 

dečke. V večini pa učitelji tega ne počnejo, saj nimajo dovolj izkušenj, se ne počutijo 
dovolj kompetentne. Hkrati pa se je potrebno zavedati tudi tega, da interes učencev 
ne more biti edino merilo oziroma pouk ne sme pristati na popuščanje otrokovi 
zahtevi po ugodju. Šola mora razvijati tako učencev interes kot tudi bralno zmožnost 
bralca (Saksida, 2010). 

 

2. Prosta izbira gradiva 

Ugotovitve raziskav kažejo, da se učenci, ki jim učitelji dajejo možnosti izbire knjig 

samostojno ali s priporočilnega seznama, počutijo bolj motivirani za branje (Pečjak in 
Gradišar, 2010). Takim knjigam namenijo več pozornosti in jih bolje razumejo, hkrati 
pa negujejo svoje interese, s pomočjo učitelja, knjižničarja pa si jih tudi razširjajo. 
 

Velikokrat se pojavi strah, da bodo učenci izbrali neprimerno literaturo, zato jih je 

potrebno naučiti ustreznih znanj oziroma strategij (kako poiskati knjigo, ki jih zanima). 
"Če učencem ne ponudimo ustreznih znanj in pomoči, ima lahko ponujena možnost 
izbire celo negativen učinek. Obsežni seznami kakovostne literature, ki upoštevajo 
tako starost kot različno razvite bralne spretnosti, ki dajejo informacijo po tematikah 

in zvrsteh, so lahko za učence dobro izhodišče za izbiro primernega branja" (Pečjak 
in sod., 2010, str. 47). Naloga šole je, da spodbuja branje, ki nudi zabavo in užitek, 
saj s tem povečujejo tudi bralno pismenost. Branje po lastni izbiri gradiva pa je 
pogostejše doma in v prostem času.  
 

V razredu lahko učitelj spodbuja k branju po lastni izbiri na naslednje načine: 
– spodbujanje sodelovanja pri bralni znački, kjer je prosta izbira gradiva; 
– spodbujanje učencev, da obiščejo knjižnico in si izposodijo čim več 

knjig po svoji izbiri; 

– organizira različne dejavnosti, pri katerih si učenci samostojno izberejo 
knjige (tiho branje, bralni tabor oziroma dogodek, interesne dejavnosti 

...). Kljub vsemu pa se mora učitelj zavedati, da se lahko zgodi, da 
bodo nekateri učenci v času za branje brez vodenja počeli kaj drugega. 
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Učitelj mora zato izbrati primerne metode, s katerimi bo učence pri 
samostojnem branju vodil, usmerjal; 

– postavi razredno knjižnico. 
 

Razredna knjižnica je knjižnica oziroma zbirka knjig nekje v razredu in je del šolske 
knjižnice. Učenci lahko knjige prebirajo med odmori, v podaljšanem bivanju ali pa si 
knjigo izposodijo domov. Nabor knjig mora upoštevati interese razreda, saj bo le tako 
razredna knjižnica dosegla svoj namen oziroma bomo lahko dosegli, da bodo učenci 
prostovoljno brali. 

 

3. Uporaba aktivnih oblik in metod dela 

Ni dovolj, da učitelj izbere kakovostno gradivo, ampak mora poskrbeti tudi za 

kakovosten in dečkom zanimiv književni pouk, ki jim mora ponuditi pozitivno 
bralno izkušnjo.  
 

Dečki se najbolje odzovejo na pouk, kadar jim je dovoljeno, da se gibajo oziroma 

uporabljajo tiste vrste, ki vsebujejo aktivne strategije poučevanja, kot so: 

– dramska igra (dramske aktivnosti dajo učencem možnost, da so 
aktivni); 

– uporaba IKT ali informacijsko-komunikacijske tehnologije (dečki veliko 
časa namenijo branju preko spletnih strani, zato bi bilo potrebno tudi v 
šoli izkoristiti digitalno in medijsko pismenost, ki zaenkrat še ni 
upoštevana); 

– možnost neposrednih fizičnih izkušenj (Wilson, 2004). 
 

4. Branje kot socialna aktivnost 

Dečki imajo radi socialne aktivnosti, vendar pa branje knjig ne doživljajo kot to, 
ampak ga povezujejo z osamljenostjo, brezzveznostjo, dolgočasnostjo, 
asocialnostjo.  

 

Če bi branje spremenili v družbeno aktivnost, bi jim lahko to percepcijo 

spremenili, in sicer z glasnim učiteljevim branjem učencem, tako lahko skupaj 
uživajo in se pogovarjajo o prebrani zgodbi. Prav tako bi uživali tudi slabi 
bralci, ki jih ne bi skrbelo, da bodo morali tudi sami glasno brati. 

 

Vrstniki  

Za učence so pogosto najpomembnejši njihovi vrstniki, zato je koristno čim 
večkrat spodbuditi, da si v razredu medsebojno učenci priporočajo knjige. "Ko 
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učenec, ki ni posebej vešč bralec, vidi v skupini vrstnike, ki so nad knjigo 
navdušeni, je možnost, da se odloči za branje te knjige mnogo večja, še 
posebej če ga zanima še tematika, ki jo knjiga obravnava" (Pečjak in sod., 
2006, str. 49). Se pravi, da bo učenec, ki bo videl, da se vrstniki v določeni 
bralni situaciji zabavajo, začel razmišljati: "Če so prebrali to knjigo vsi v 
razredu, jo lahko preberem tudi jaz" (Pečjak in sod., 2006, str. 49). 
 

Bralni modeli – moški zgledi 
Dečkom koristi, če imajo ob sebi moškega vzornika, ki verjame v njih in jim je 
dober bralni zgled. Ti lahko spremenijo odnos dečkov do branja, njihov interes 
za branje in njihove dosežke pri branju. Vendar pa dečki teh modelov 
velikokrat nimajo v domačem okolju, zato mora šola poskrbeti, da dečki vidijo, 

da je branje primerno tudi za njih. Učitelj lahko v sodelovanju s knjižničarjem 
pripravi različne bralne dogodke, na katerih očetje, bratje, strici, dedki, starejši 
učenci, učitelji berejo otrokom. V šolo, na glasno branje oziroma bralne 
dogodke lahko povabijo tudi znane moške osebnosti, ki jih učenci občudujejo 
in se z njimi pogovarjajo o določeni knjigi.  

2. 6. 2. 4 Vloga knjižničarja 

 

Gradivo, ki ga najdemo v knjižnici, je izbrano s ciljem, da bo brano. Raziskave 
kažejo, da so šolske knjižnice eden izmed dejavnikov, ki so tesno povezani z boljšimi 
bralnimi dosežki. Na dobre bralne dosežke vpliva tudi dobro sodelovanje med 

knjižničarji in učitelji, ki pa se na žalost tega ne zavedajo dovolj. 
Knjižničar lahko pomagajo učiteljem pri načrtovanju, pripravi programov, izbiri 
literature, ki ustreza posameznikovim željam, strategijah za spodbujanje branja. 
Knjižničar bi moral učitelje seznanjati o novostih raziskav o branju. Pomembno je tudi 
sodelovanje šolske in splošne knjižnice, saj imajo te po navadi več dejavnosti za 
spodbujanje otrok k branju in prav tako nudijo več vrst različnega gradiva. 
 

Otroke je potrebno spodbujati, da obiskujejo knjižnice že zelo zgodaj, saj jo bodo 

tako tudi ko odrastejo, večkrat obiskali.  
 

Tudi knjižničarji lahko pomagajo pri motivaciji oziroma spodbujanju branja dečkov 
(ciljna skupina pri empirični raziskavi). Knjižničarji lahko poleg pomoči pri izbiri 

gradiva pomagajo tudi z oblikovanjem priporočilnih seznamov knjig za dečke, 
namensko nabavo knjig zanje, z razrednimi obiski knjižnice, bralnimi tekmovanji, 
bralnimi kotički (Bratuša in Kranjc Barič, 2012).  
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2. 6. 3 Vloga države 

 

Tudi država lahko pripomore k razvijanju bralne motivacije. Učitelje in druge 

strokovne delavce podpira šola, medtem ko delovanje šole podpira oziroma je 

odvisna od delovanja države. S sofinanciranjem pomaga knjižnicam pri nakupu 
raznovrstnega gradiva, s katerim bi pritegnili bralce in posledično tako tudi dvignili 
raven bralne pismenosti. 

 

Učitelji pravijo, da med študijem ne pridobijo dovolj znanja, ki bi zadostovalo, da bi se 
počutili dovolj usposobljeni za poučevanje, predvsem v povezavi z bralno dejavnostjo 

(Grosman in Pečjak, 2004, v Pečjak in sod., 2006). Država bi morala poskrbeti za 
boljše izobraževanje ter ustrezna, dodatna, strokovna in obvezna izobraževanja za 
učitelje oziroma vse pedagoške delavce, ki so kakorkoli povezani z bralno 
dejavnostjo. Potrebno bi se bilo tudi zavedati, da obstajajo razlike med spoloma in da 

bi jih lahko zmanjšali z ustreznimi učnimi metodami, vsebinami ... Te spremembe bi 
bilo treba upoštevati tudi pri pisanju učnega načrta. 
 

Ne glede na vse pomoči, ki jo nudi država šoli, se je treba zavedati, da lahko 

navdušenje za branje širi le tisti učitelj, ki je tudi sam navdušen bralec (znano kot 

"Petrov efekt"). Takšen učitelj bo učencem znal pokazati užitek in pot do zabave, ki jo 
branje ponuja (Pečjak in sod., 2006).  
 

2. 7 BRALNI DOGODEK 

 

Bralni dogodek je vodeno branje istega besedila, ki zahteva večkratno in poglobljeno 
branje ter temelji na pogovoru o prebranem, kjer se ob besedilu zberejo različni 
bralci. Bralec ne bere česar koli, ne preskakuje strani, knjigo mora prebrati do konca, 

ne bere le zaradi užitka in ne sme molčati o prebranem. 
Treba je izbrati takšno književno literaturo, ki pri bralcu izzove literarno provokacijo, 

se pravi uporabljati raznovrstna bralna gradiva. Učitelj, ki izbere knjigo, pa ni le 
mentor branja mladim, ampak tudi vodja pogovora o prebranem.  

 

Šole za mlade bralce prirejajo bralne dogodke (npr.: recitale, srečanja s pisatelji, 

spodbude za družinsko branje) in bralni dogodek posebne vrste, in sicer književni 
pouk. Pouk književnosti ima kot bralni dogodek nekaj posebnosti pred ostalimi 

dogodki. Te povzema učni načrt: možnost za organizirano razpravljanje o prebranem 
besedilu, soočanje mnenj, individualna ali skupna poustvarjalnost ob književnosti, 
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pripravljeno govorno nastopanje pred poslušalci ... "Vse te dejavnosti pa niso odvisne 

le od notranje motivacije udeležencev bralnega dogodka (o bralni motivaciji prim. 
Pečjak, 2006), ampak tudi od njihove bralne zmožnosti in znanja" (Saksida, I., 2009, 
76). 

 

Bralni dogodek pa imamo lahko tako v vrtcu kot v šoli. Mi pa smo se spraševali, ali je 
možen bralni dogodek tudi pri obšolskih dejavnostih, na katere se otrok prostovoljno 
vpiše in njihov primarni namen ni branje. V našem primeru smo naredili raziskavo pri 

tabornikih, in sicer o tem, ali je mogoče imeti bralni dogodek in ali bo le-ta uspešen 
(več v nadaljevanju).  
 

Treba se je zavedati, da čeprav gre za obšolsko dejavnost, se je na bralni dogodek 
treba pripraviti, se pravi, mora biti branje prav tako načrtovano, organizirano in 
vodeno, književno delo pa takšno, da bo zanimivo in primerno ciljni skupini. 
 

2. 8 DRUŠTVO TABORNIKOV 

 

Zveza tabornikov Slovenije (ZTS) je nacionalna skavtska organizacija, v njej so 

združeni vsi taborniki v Sloveniji. Je največja slovenska prostovoljna, nepridobitna, 

nepolitična, nestrankarska, vzgojna in mladinska organizacija, ki združuje nekaj manj 
kot 7000 članov. Začetki gozdovništva oziroma taborništva se začnejo leta 1902, ko 
Ernest Thompson Seton ustanovi prvo gozdovniško enoto v ZDA in leta 1907, ko 

Lord Robert Baden-Powell ustanovi skavtsko organizacijo v Veliki Britaniji. V Sloveniji 

se začnejo prve skavtske skupine v začetku 20. let 20. stoletja, takrat pa se pojavi 
tudi ideja o gozdovništvu. Leta 1924 Henrik Pajer v članku prvič uporabi izraz 

tabornik, s katerim poimenuje pripadnike skavtskega in tudi gozdovniškega gibanja. 
Leto kasneje je ustanovljena gozdovniška organizacija, ki zaradi vojne zamre 
oziroma se preimenuje v Jugoslovansko gozdovniško ligo. Po 2. svetovni vojni pa 
pripadniki skavtske in gozdovniške organizacije, ki so se na začetku razhajale v 

vsebini, najdejo skupno pot in 22. aprila 1951 obeležijo nastanek Združenja 
tabornikov Slovenije, ki se nato leta 1959 preimenuje v Zvezo tabornikov Slovenije, ki 

deluje še danes. Uvedenih je bilo tudi nekaj sprememb in novosti, kot so barva rutic, 

odredi se preimenujejo v rodove, izhaja revija Tabor, v Bohinju zgradijo hišo, kjer se 

začnejo izobraževati prve generacije tabornikov.  
 

ZTS je leta 1994 sprejeta v Svetovno organizacijo skavtskega gibanja (World 

Organization od Scout Movement – WOSM), v kateri je več kot 40 milijonov skavtov 
iz celega sveta.  
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WOSM 

(World Organization 
od Scout Movement ) 

ZTS 

(Zveza tabornikov 
Slovenije) 

GOOT 

(gorenjsko območje) 

ZTO 

(Zveza tabornikov Kranj) 

RSO 

(Rod Stražnih ognjev) 

KR 

(Kokrški rod) 

RSŽ-ml 

(Rod Stane Žagar mlajši) 

RZJ 

(Rod Zelenega 
Jošta) 

2. 8. 1 Opis, delovanje zveze in društev 

 

Zvezo tabornikov Slovenije (ZTS) vodijo voljeni prostovoljci, ki delujejo znotraj 

organov – skupščina (starešina, načelnik ...), izvršni in nadzorni odbor in častno 
razsodišče. ZTS povezuje samostojne pravne enote, taborniška društva po Sloveniji, 
ki se imenujejo rodovi. Rodovi so samostojne enote, ki jih vodijo prostovoljci. Za 

organizacijo dela v rodu skrbi voljena rodova uprava. 

 

Taborniški program, ki ga izvajajo, in druge aktivnosti pa ustvarjajo skupaj z vodniki, 

specialisti za posamezna področja in drugimi prostovoljci. Posamezni rodovi se 
združujejo v območja oziroma v 10 območnih zvez. Naša ciljna skupina za 
raziskovanje v empiričnem delu so taborniki iz Kranja, kjer delujejo štirje rodovi, ki so 
povezani v Zvezo tabornikov Kranj in spadajo v gorenjsko območje oziroma 
Gorenjsko območno organizacijo tabornikov – GOOT.  
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Slika 6: Prikaz, od kod je ciljna skupina 
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Organi posameznega rodu so občni zbor (člani), rodovi uprave (starešina rodu, 
načelnik rodu, tajnik, blagajnik, gospodar in največ trije drugi člani, ki jih izvoli občni 
zbor), nadzorni odbor, disciplinska komisija. V rodu so člani glede na starost 
razdeljeni v šest skupin: 

 

– skupina murnov (predšolski otroci, ki imajo rumeno rutko); 

– družina medvedkov in čebelic (otroci med 7. in 10. letom starosti in 

imajo rdečo rutko). 
– družina gozdovnikov in gozdovnic (od 11. do vključno 15. leta in imajo 

zeleno rutko z rumenim robom); 

– klub popotnikov in popotnic (od 16. do 20. leta starosti in imajo modro 

rutko z rumenim robom); 

– klub raziskovalcev in raziskovalk (od 21. do 27. leta in imajo oranžno 
rutko z rumenim robom); 

– klub grč (taborniki po dopolnjenem 27. letu in imajo vijolično rutko). 
 

Družine predstavljajo več vodov skupaj, posamezno družino vodi načelnik družine, 

vod pa vodnik, ki opravi vodniški tečaj in pridobi potrdilo, da lahko vodi skupino. Vode 

sestavlja skupina otrok, odraslih, ki so približno enako stari, in vodnik, ki jih vodi, 

usmerja, pripravlja sestanke. Vodstvo in posamezne skupine, vodi se dobivajo enkrat 

tedensko na sestankih in na različnih dogodkih (taborih, tekmovanjih, enodnevnih 
srečanjih), ki potekajo znotraj rodu ali pa jih organizirajo drugi rodovi, društva ... 
 

Tabornik lahko postane vsak ne glede na raso, spol, prepričanje, socialni položaj ali 
druge osebne okoliščine. Vsak tabornik dobi svojo rutko in zapriseže, da bo deloval v 
skladu s taborniškimi zakoni. V nekaterih rodovih imajo tudi krste, s katerimi taborniki 

pridobijo taborniško ime.  
 

Taborništvo je usmerjeno v celovito vzgojo mladega človeka, ki spodbuja razvijanje 

znanja o sebi, odkrivanje nečesa novega, vedoželjnost, učenje. Spodbuja telesni, 

intelektualni, čustveni, družbeni in duhovni razvoj posameznika ... Taborniki odkrivajo 

svet v naravi, se učijo drug od drugega, posredujejo in predajajo svoje znanje naprej. 

Skozi gibanje se taborniki učijo prilagajanja, izboljšanja medgeneracijskega 
razumevanja, se osebnostno razvijajo. Taborniki svoje znanje pridobivajo na različnih 
izobraževanjih, ki jih pripravlja zveza tabornikov oziroma različne območne enote ali 
druge organizacije, predvsem pa drug od drugega.  
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Taborništvo spodbuja, da se posamezniki fizično, intelektualno, socialno in duhovno 

razvijajo. 

 

Kdo pri tabornikih dela z otroki? 

Taborniki so mladinska organizicija, ki delujejo po principu mladi za mlade. V pomoč 
pa so jim starejši člani, ki pomagajo s svojimi izkušnjami in znanjem. 
 

Večina vodnikov začne opravljati svojo funkcijo pri 16 letih. To so tisti posamezniki, ki 
pokažejo čut za otroke, so odgovorni, marljivi, vestni ... Najprej se po navadi eno leto 

urijo kot pomočniki, nato pa se odpravijo na vodniški tečaj.  
Pri delu jih spremljajo načelniki družin, nihovo izobraževanje pa se nadaljuje z 
nabiranjem izkušenj pri delo z otroki in s pomočjo programa, ki ga izvajajo. 

2. 8. 2 Taborniške dejavnosti 
 

"Vsaki dejavnosti lahko rečemo taborniška takrat, kadar poteka skladno z namenom 

taborništva (npr. da vzgajamo, da prispevamo k napredku), z načeli in vrednotami 
(npr. skrbimo za lasten razvoj ali pa smo prostovoljci) ter pri tem upoštevamo 
moralna načela oziroma zakone (npr. taborniška dejavnost omogoča mladim, da 
izvajajo dejavnosti v zdravem okolju in na zdravju prijazen način – tabornik živi 
zdravo). Pri opazovanju dejavnosti tega ne bomo videli, je pa pomembno, da se tega 

zavedamo pri načrtovanju dejavnosti" (Pugelj, 2016, str. 22).  

 

Dejavnosti so raznolike in posegajo na različna področja (spoznavanje narave, 
gibanje in bivanje v naravi, zaščita narave, spoznavanje delovanja družbe, življenje v 
družbi, prevzemanje različnih vlog v družbi z namenom razvoja odnosa do sebe, 
lastne duhovnosti, do narave in drugih ljudi v smislu razumevanja sveta oziroma 

globalne zavesti). Dejavnosti so med seboj povezane, saj jih povezuje interes mladih, 

potrebe skupnosti in edinstven taborniški pristop k izvedbi dejavnosti in ideja 
poslanstva skavtske organizacije po celem svetu, katere člani so. Zaradi različnih 
namenov delimo dejavnosti na: 

 

– izbirne dejavnosti, ki zapolnjujejo potrebo po razvoju edinstvenih 

interesov posameznika (taborniške veščine in specialnosti); 
 

– stalne dejavnosti, ki razvijajo identiteto taborništva, pripadnost in 
trajnost delovanja organizacije (vodova srečanja, izleti, mnogoboj, 

tekmovanja, taborjenja); 
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– interesne dejavnosti, ki predstavljajo neposredno angažiranost in 
solidarnost mladih v družbi (enkratne akcije, projekti, kampanje, obiski) 

(Pugelj, 2016, str. 20). 

2. 8. 2. 1 Izbirne dejavnosti 

 

So dejavnosti, ki jih taborniki lahko glede na interese in talente izberejo sami oziroma 

skupaj v skupini z vodnikom. Vodnik pomaga pri identificiranju potreb in mlade 

usmerja pri pridobivanju znanja in razvoju spretnosti. Člani so sami odgovorni za 
doseganje zahtev, vodnik pa načrtuje dejavnosti tako, da jim to omogoči.  
 

Izbirne dejavnosti predstavlja sistem taborniških veščin (pri medvedkih in čebelicah, 

gozdovnikih in gozdovnicah). Sistem specialnosti (pri popotnikih in popotnicah, 

raziskovalcih in raziskovalkah) omogoča razvoj spretnosti za vloge (specialnosti in 
službe) ter funkcije v organizaciji in širše (Pugelj, 2016, str. 20).  

2. 8. 2. 1. 2 Veščine 

 

Veščine so zbrane v publikaciji Taborniške veščine. Vsaka veščina ima svoj 
dogovorjeni znak oziroma našitek, ki ga lahko zašiješ na taborniško srajco oziroma 
kroj. V publikaciji je za vsako veščino napisano, kako jo lahko opravimo oziroma 
zapisana je predlagana starost, časovni okvir, nadgradnja znanja z veščinami v višji 
starostni skupini, kako mi bo ta veščina koristila, katera področja osebnega razvoja s 
to veščino razvijam, kaj moram znati, kje lahko to izvem, praktične dejavnosti: 
obvezne in izbirne dejavnosti, kdo mi prizna veščino, koristni nasveti vodniku za 

pomoč članom. 
 

Taborniške veščine vplivajo na celostni razvoj članov. ZTS je opredelila razvoj na 
šestih področjih, ki so povezani s čustvenim, duhovnim, intelektualnim in moralnim 
razvojem mladih. Veščine so povezane v tematske niti (vsebine so povezave za 

različne starosti) (Pugelj, T., 2012). 
  

Namen izvajanja veščin je prispevati: 
– k razvoju posameznika glede na njegove želje in zmožnosti; 
– k izkustvenemu življenju v naravi; 
– k razvoju kompetenc za delovanje v organizaciji; 

– k razvoju poklicne oziroma karierne orientacije 

(Pugelj, T., 2012, str. 3). 
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Pri izvajanju veščin so pomembna nekatera načela, in sicer: 
– celostni razvoj; 

– vključevanje vseh elementov taborniškega pristopa; 
– avtonomnost, izbirnost, odgovornost; 

– povezanost z učenjem v šoli; 
– poklicna orientacija (prav tam). 

 

Taborniški program je naravnan izkustveno, veščine pa predstavljajo razvoj 
spretnosti. "Za učenje in razvoj kompetentnosti, torej zmožnosti nekaj narediti, pa je 

poleg izkustva potrebno tudi znanje (kako naj opazujemo in napovedujemo vreme, če 
ne poznamo oblakov). Znanje (vedenje) pa člani pridobivajo na različne načine. 
Poleg literature in spleta so vir znanja tudi predmeti v šoli. Vodnik lahko to znanje 
izkoristi kot osnovo za izvajanje dejavnosti in s tem pomembno prispeva k doseganju 

učnih učinkov. Tako članom na vodovih srečanjih ni potrebno podajati znanja, pač pa 
ga skozi dejavnost le nadgraditi" (Pugelj, T., 2012, str. 4). 

 

Slika 7: Primer opisa veščine v taborniški publikaciji, veščina Zabavljač 
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2. 8. 2. 1. 2. Veščina bralec 

 

Pri tabornikih se trudijo članom ponuditi pester, raznolik program, vendar pa veščine 
bralec v taborniški publikaciji ne najdemo. Odločili smo se, da jo bomo zato sestavili 

in preizkusili v empiričnem delu. Svojo idejo smo poslali tudi na Zvezo tabornikov 

Slovenije (komisiji za program za mlade). Osnovno veščino bralec bi lahko razširili v 
več različnih kategorij, in sicer pripovedovalec pravljic, dramsko igranje, branje v 
naravi, filmoljub ... Mogoče bi lahko uvedli taborniško bralno značko, organizirali 
bralne, tematske tabore. Uporabili bi lahko tudi taborniško revijo Tabor. Treba pa bi 
bilo vložiti kar nekaj truda in kreativnosti ter vsebino prilagajati glede na starost, spol 
otrok, interes, kontekst, želje ... 

 

Zagotovo se med vsemi taborniki tudi taki, ki so pravi knjižni molji in pogrešajo branje 
pri tabornikih. V rodovih največkrat starejši člani rodu ob večerih berejo mlajšim 
zgodbice, drugače pa branja knjig skoraj ni mogoče opaziti. Predvidevamo, da 
mogoče prav zato, ker jim ne ponudimo možnosti izbire, da lahko berejo, ker nimamo 

takšnih dejavnosti, se vrstniki bojijo odzivov sovrstnikov. Z veščino bi radi, da se 
uspešni bralci lahko dokažejo, da spodbudimo tiste malo manj uspešne bralce, da se 

starejši taborniki in sovrstniki pokažejo kot dobri bralni modeli in poskusijo pokazati, 

da je branje pomembno in lahko tudi zanimivo, zabavno. 

 

Ideja za novo veščino 

 

Prvi del 

Ime veščine: tabornik bralec 

 

Za katero starost jo predlagaš? 10–14 let 

 

 

Koliko časa je potrebno za usvojitev? Veščina se opravlja na večdnevnih rodovih in 

akcijah. 

 

Katere veščine so nadgradnja te? Igralec, poznavalec dinozavrov, pripovedovalec 

zgodb, jezikač, zabavljač. 
Lahko pa bi za mlajše naredili nove veščine, kot so: pripovedovalec pravljic, dramsko 
igranje, branje v naravi, filmoljub. 
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Drugi del 

Kaj moram znati, da lahko opravim zahtevane dejavnosti? 

 

- poglabljanje stika z naravo; 

- razvijanje pozitivnega stališča do branja; 
- razvijanje bralne zmožnosti (bralne tehnike, razumevanje in uporaba); 
- spodbujanje motivacije za branje; 

- spoznavanje različnih vrst branja umetnostnih in neumetnostnih besedil. 
 

 

Kje to lahko izvem?  

Knjige: 

– Pečjak, S., Bucik, N., Gradišar, A., Peklaj, C. (2006). Bralna motivacija 
v šoli: merjenje in razvijanje. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

– Pečjak, S. (2010). Psihološki vidiki bralne pismenosti: od teorije k 
praksi. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 

– Pečjak, S., Bucik, N., Peštaj, M., Poflesek, A., & Pirc, T. (2010). Bralna 

pismenost ob koncu osnovne šole – ali fantje berejo drugače kot 
dekleta? Sodobna pedagogika, 61(1), 86–102.  

 

Spletni viri:  

https://www.lu-ajdovscina.si/mma/branje/2011091514151665/ 

Magistrska naloga z naslovom Mladi bralci pri tabornikih (ni še 
dostopna na spletu) 

 

V šoli pri predmetu: slovenščina 

 

Katere praktične dejavnosti je potrebno opraviti? 

Obvezne dejavnosti: 

– Prebrati vsaj eno knjigo in jo predstaviti v taborniški knjižnici ostalim 
članom. 

– Izdelati taborniške knjižnice v naravi. 
– En večer brati naglas drugim tabornikom (lahko samo enemu vodu). 
– Skupaj s člani voda in vodnikom pripraviti literarni večer (npr. krajšo igro 

ali recital na izbrano knjigo, rapanje ob taborniškem ognju, predstavitev 

knjige ...). 

 

 

https://www.lu-ajdovscina.si/mma/branje/2011091514151665/
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Izbirne dejavnosti: 

– Prebrati vsaj eno knjigo po izboru drugega tabornika. 

– Organiziranje taborniške bralne značke. Vsak izmed sodelujočih 
prinese knjigo po izbiri, ki si jo čez tabor izmenjujejo. Vsak pripravi v 

povezavi s knjigo tudi kratko dejavnost, ki jo bo kasneje izvajal. 

– Pripraviti strateško igro na izbrano knjigo. 
– Pripraviti namizno družabno igro na izbrano knjigo. 
– Pripraviti noč čarovnic – v povezavi z izbrano knjigo. 

– Sestaviti kviz, tekmovanje (kdo več ve) na izbrano knjigo. 
 

Tretji del 

 

Kdo članu prizna veščino? Vodnik.  

 

Koristni nasveti vodniku za pomoč članom: veščino lahko osvajajo vsi člani voda. Gre 
za to, da spodbujamo pri branju tiste tabornike, ki radi berejo in mogoče navdušimo s 
tem tudi kakšnega, ki po navadi ne bere rad. Tako se pokažemo kot dober bralni 
model in tabornikom spodbudimo zavest po branju. Dobro je, če vodnik pozna vod, 
da izbere vsebino glede na njihove želje, starost, spol ... Vodnik si lahko zastavi izziv, 
da veščino opravlja cel vod na tematiko, ki jo izberejo člani voda. Pripravimo jim 
zanimive, poustvarjalne naloge. 

 

Pomembno je, da se vodnik opravljanja veščine loti z veseljem in uporabi domišljijo, 
kreativnost in dokaže, da branje ni le nekaj, kar je dolgočasno in povezano s šolo. 
Kontrolne točke na orientacijah, rapanje ob večernem ognju, intervju prijateljev, ki se 

pretvarjata, da je eden od njiju glavni književni junak ali pa mogoče avtor. Idej je zelo 
veliko. Vzemite si opravljanje veščine kot izziv. Predvsem pa predlagam, da jo 

poskusite voditi oziroma opraviti tudi vsi tisti, ki niste ljubitelji knjig in branja. 

 

Bralni dogodek oziroma tabor pri tabornikih 

Pri tabornikih taborov, ki bi bili namenjeni branju, ni. Po navadi branje poteka tako, da 

starejši ob večerih berejo mlajšim, kakšen posameznik prebere knjigo po lastni izbiri, 

prebira se taborniška literatura za opravljanje veščin, pri kvizih ... 
 

V empiričnem delu smo zato priredili bralni dogodek "Knjiga me-ne briga", kjer so 

taborniki na bralnem dogodku obravnavali izbrano knjigo. Poskušali bomo dokazati, 
da lahko tudi pri različnih izbirnih dejavnostih oziroma v našem primeru pri tabornikih 
vključimo branje, ki je dečkom zabavno in zanimivo. 
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3. EMPIRIČNI DEL 

3. 1 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

V magistrskem delu nas zanima, kako povečati motivacijo za branje. Raziskave 
kažejo, da zanimanje z leti za branje upada, še posebaj pri dečkih. Zaradi tega smo 
si želeli raziskati, zakaj dečki ne berejo radi; narediti in preizkusiti veščino bralec 
oziroma branje vključiti v eno izmed obšolskih dejavnostih, pri kateri primarna stvar ni 

branje. Dokazati smo želeli, da s pravilno izbiro vsebine, ustreznimi metodami, 
oblikami dela lahko s primernimi spodbudami povečamo bralni interes pri dečkih.  
 

Hoteli smo tudi izvedeti, kakšno mnenje o branju oziroma o veščini bralec imajo 
načelniki rodov – tisti, ki skrbijo za program in če jo bodo uporabljali. Glede na 
pozitivne odgovore načelnikov rodov in načelnice Zveze tabornikov Slovenije bomo 

veščino bralec uporabili v publikaciji, se pravi, da jo bodo taborniki lahko opravljali na 

različnih taborih.  

3. 2 Cilji raziskave 

 

Temeljni cilj raziskave je ugotoviti, kako povečati bralno motivacijo oziroma motivirati 
dečke za branje. Ugotoviti želimo tudi, ali lahko s "pravilno" izbiro gradiva oziroma 

teme, načinom posredovanja nalog in različnimi dejavnostmi navdušimo dečke za 

branje. Vzpodbuditi želimo njihovo radovednost za branje. 

 

Prikazati želimo tudi vključevanje bralnih nalog v različne obšolske dejavnosti in 
oblikovati poustvarjalne naloge, ki bodo temeljile na izbranem delu (v našem primeru 
knjigo Kla kla klasika, avtorjev Roka Terkaja, Igorja Sakside) in jih prilagoditi za 

uporabo na bralnem dogodku. 

 

Z oblikovanjem veščine bralec in objavo v publikaciji veščin želimo doseči, da bo 
branje še naprej prisotno pri tabornikih. 

3. 3 Raziskovalna vprašanja 

 

– Kako motivirati dečke za branje? 

– Ali lahko pri dečkih z motivno-tematsko izbiro gradiva, ki temelji na bralnih 

interesih mladega bralca, povečamo bralno motivacijo? 

– Ali bodo oblikovane naloge oziroma bralni dogodek bolj spodbujali dečke za 
branje? 
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– Ali tudi pri tabornikih lahko vključimo branje in povečujemo motivacijo? 

– Kako vključevati branje, bralni dogodek pri tabornikih? 

3. 4 Metodologija 

3. 4. 1 Metoda in raziskovalni pristop 

 

V magistrskem delu smo v raziskovalnem delu uporabili kvalitativni akcijski 

raziskovalni pristop, deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja in 
nestrukturirane kombinirane oblike zbiranja podatkov (primer opazovanje, intervju, 

ankete). 

3. 4. 2 Vzorec  

 

Izbrani vzorec je neslučajnostni, priložnostno-namenski in vključuje 30 dečkov (6 
skupin), starih od 11 do 14 let, ki so člani Zveze tabornikov občine Kranj in tako tudi 

Zveze tabornikov Slovenije. Vključeni so dečki iz različnega okolja, ki se razlikujejo 
po znanju, in so pokazali zanimanje in z izpolnjeno prijavnico ter podpisom staršev 
potrdili sodelovanje na bralnem dogodku – BRANJE ME-NE BRIGA – ki je potekal na 

Svetem Joštu pri Kranju. 

3. 4. 3 Opis postopka zbiranja podatkov in opis instrumentov 

 

Podatke smo zbirali na osnovi anketnega vprašalnika z zaprtim in odprtim tipom 
vprašanj za dečke in jih seznanili z namenom ter cilji raziskave. Ankete smo jim 

razdelili na začetku in na koncu tabora. Ta je bil organiziran za namen pridobitve 
podatkov za empirično raziskavo. Na bralnem dogodku so dečki opravljali veščino 
bralec, ki smo jo sestavili za namen empirične raziskave. Dečki so brali knjigo in imeli 

različne poustvarjalne naloge (natančen program je dodan). O namenu raziskave 
smo obvestili tudi starše anketiranih otrok. Poleg podpisanih prijavnic smo pridobili 
tudi soglasja za izvedbo ankete ter uporabo pridobljenih podatkov, fotografij v 

raziskovalne namene.  

 

Za pridobitev podatkov od načelnikov rodov (vodje, ki skrbijo za taborniški program) 
in načelnice Zveze tabornikov Slovenije (skrbi za program mladih pri tabornikih v 
Sloveniji) smo uporabili strukturirani intervju. 

  

Vsi instrumenti so bili sestavljeni za potrebe empirične raziskave s ciljem pridobitve 
odgovorov na zadana raziskovalna vprašanja. 
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3. 4. 4 Opis obdelave podatkov 

 
Z analizo anketnih vprašalnikov smo primerjali odgovore, mnenja dečkov. 
Informacije, ki smo jih pridobili z rešenimi anketnimi vprašalniki, smo analizirali s 
pomočjo kodiranja podatkov z vnaprej napisanimi kriteriji. Te smo sprotno 
komentirali, analizirali in interpretirali. 

 

Povzeli smo tudi odgovore intervjujev načelnikov in dodali intervju z načelnico Zveze 
tabornikov Slovenije. Zaradi pozitivnega odgovora bomo veščino objavili v publikaciji 
taborniških veščin Zveze tabornikov Slovenije. 

3. 4. 5 Rezultati in interpretacija podatkov 

 
Rezultate oziroma podatke anket in intervjujev smo obdelali s pomočjo deskriptivne 

metode, odgovore anketnih vprašalnikov prikazali s pomočjo frekvenčnih distribucij v 
obliki tabel in grafov. Odgovore intervjujev pa smo interpretirali.  

Z raziskavo smo želeli dokazati, da se z ustreznimi pristopi in motivacijo, z 
ustvarjalnimi, drugačnimi načini preverjanja prebranega gradiva in ustrezno izbiro 
bralnega gradiva oziroma tematike da ohraniti ali povečati bralni interes. Hoteli smo 
dokazati, da lahko branje vključimo tudi pri različnih obšolskih dejavnostih in da prav 
tako lahko kakšnega otroka navdušimo za branje. 
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3. 5 Bralni dogodek 

 

 

 

 

  

Slika 8: Vabilo na bralni dogodek 

Slika 9: Vabilo na bralni dogodek 
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3. 5. 1 Izvedba, namen, cilji 

 

V letu 2018 smo izvedli pri tabornikih bralni dogodek. 30 dečkov in vodniki smo se 
peš odpravili na Svetega Jošta, kjer smo tudi prespali in dva dni namenili za 
pridobitev rezultatov raziskave. 

 

Dečki so na začetku in koncu dobili anketo, ki so jo anonimno rešili. Namen bralnega 
dogodka je bil, da pri dečkih povečamo interes za branje, dokažemo, da branje ni le 

suhoparna stvar, ki spominja na šolo, ampak da lahko beremo tudi pri tabornikih. 

Nismo pa le brali knjige, temveč smo imeli tudi različne poustvarjalne naloge. 
 

Na bralnem dogodku so dečki opravljali veščino bralec, katere cilji so bili: 
– poglabljanje stika z naravo; 

– razvijanje pozitivnega stališča do branja; 
– razvijanje bralne zmožnosti (bralne tehnike, razumevanje in uporaba);  
– spodbujanje motivacije za branje; 

– spoznavanje različnih vrst branja umetnostnih in neumetnostnih 

besedil. 
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Dnevni red bralnega dogodka 

 

KNJIGA ME-NE BRIGA 

(bralni dogodek) 
 

DNEVNI RED – 8. 12. 2018 

10.00–11.00 prihod, namestitev po sobah, razdelitev po skupinah (določitev imen) 

11.00–12.00 reševanje ankete, razdelitev in predstavitev gradiva, predstavitev 

dnevnega reda 

12.00–12.30 ustvarjanje bralnega kotička 

12.30–14.00 branje knjige Kla kla klasika (Igor Saksida, Rok Terkaj – Trkaj) 

14.00–15.00 kosilo in počitek (poslušanje CD zgoščenke Kla kla klasika) 

15.00–16.30 pogovor po skupinah  

– vsak napiše svoje mnenje o prebranem ter obesi papir na tablo; 

– pogovorite se o prebranem; 

– skupaj napišite kritiko knjige in mnenje, kaj bi pohvalili, izboljšali, dodali. 
 

16.30–17.30 ustvarjanje nastopa1  

17.30–18.00 malica 

18.00–19.30 ustvarjanje nastopa 

19.30–20.00 večerja 

                                                           
1
 Nastop naj bo dolg od 5 do 10 minut. Nekdo v skupini naj bo povezovalec. Nastopati morajo vsi v skupini. Na 

voljo imate dostop do spleta, uporabo kitar, kahona, glasbeno spremljavo ... 

Nekaj možnosti:  
– izberite si eno pesem, ki jo boste zarapali; 
– napišite svojo različico, posodobitev pesmi, ki jo najdete v knjigi Kla kla klasika; 
– napišite svojo različico, posodobitev pesmi prvotnega avtorja; 
– sestavite battle med svojo posodobitvijo poezije, Terkajevim zapisom in klasiko. 
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20.00–20.30 priprave na večer (kostumi, pripomočki, ponovitev nastopa) 

20.30 – večer ob ognju: Tabornik ima literarni talent; 

–  prižig ognja in petje himne; 
–  nastop starejših tabornikov (battle); 
–  nastop skupin; 

–  razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad. 

 

Umivanje, spanje  

 

 

 

 

 

DNEVNI RED – 9. 12. 2018 

7.00–7.30 vstajanje, umivanje 

7.30–8.00 zajtrk 

8.00–9.00 reševanje ankete, pogovor o bralnem dogodku, evalvacija 

9.00–10.00 pospravljanje, pakiranje in odhod v dolino  
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3. 6 Interpretacija rezultatov  

3. 6. 1 Interpretacija rezultatov anket 

 

Na Svetem Joštu pri Kranju smo na bralnem dogodku izvedli raziskavo. Sodelovalo 
je 30 dečkov. Anketa na začetku bralnega dogodka je vsebovala 8 vprašanj, anketa 
na koncu pa 10 vprašanj. Prav tako je bila zagotovljena anonimnost. 
 

Interpretacija rezultatov anket pred bralnim dogodkom 

 

1. Ali rad bereš? 

Graf 1: Odgovori dečkov, ali radi berejo 

Na prvo vprašanje, ali rad bereš, je 10 % dečkov odgovorilo, da zelo radi berejo, 33 

%  pa da radi berejo knjige. Prav tako 33 % anketirancev bere samo, če je nujno, 17 
% ne mara branja, 7 % pa branje celo sovraži. Glede na dobljene rezultate, bi lahko 
rekli, da slaba polovica rada bere, medtem ko pa jih nekaj več kot pol ne bere rada 
oziroma to počnejo zaradi drugih. Ti drugi so učitelji oziroma starši. Branja ne marajo 
zato, ker jim je dolgočasno, se jim ne da brati in raje namenijo čas drugim stvarem 
oziroma sploh nimajo časa, da bi brali in ker jih branje preveč spominja na šolo. 
 

Zelo rad 

berem. 

10% 

Rad berem. 

33% Berem samo, če je 
nujno. 

33% 

Ne maram branja. 

17% 

Sovražim branje. 
7% 

Odnos do branja 
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2. Kakšen je tvoj najpogostejši motiv za branje? 

 

Na vprašanje, kaj jim predstavlja branje, jih je 23 % odgovorilo, da razvedrilo, 

zabava, nekaj več se jih za branje odloči zaradi izobraževanja. Največji motiv za 
branje pa so knjige za domače branje, saj je to v šolah obvezno in zaradi bralne 

značke. Samo 3 % pa jih ne bere. Z njimi bi se morali pogovoriti. Oni namreč vseeno 
berejo, pa čeprav so to časopisi, novice na računalniku ...  
 

 

Razvedrilo, zabava.  

23% 

Izobraževanje.  
27% 

Knjige za domače 
branje, bralno 

značko.  
47% 

Drugo.  

0% 

Ne berem.   

3% 

Najpogostejši motiv za branje 

Graf 2: Najpogostejši motivi za branje 
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3. Kdo najbolj vpliva na tvoj izbor gradiva? (Lahko obkrožiš več 
odgovorov.) 

 

Največji vpliv na to, kakšno literaturo bodo dečki brali, imajo učitelji (40 %), nato pa 
oni sami (36 %). Nujno je potrebno, da se učitelji zavedajo, da imajo takšen vpliv. S 
pravilno izbiro in zanimivimi tematikami lahko povečajo bralni interes pri dečkih in 

tako bodo tudi v prostem času mogoče dobili željo, da bi prebrali še kakšno dodatno 
knjigo. Verjetno je bil to najpogostejši izbran odgovor zato, ker učenci berejo le v šoli 
(domače branje). Starši, prijatelji in mediji imajo manjši vpliv. Medtem ko nihče ni 
odgovoril, da ima vpliv nanj tudi knjižničarka. Mogoče zaradi tega, ker ne obiskujejo 
knjižnice, ali sploh ne vedo, da jim lahko knjižničar pomaga pri izbiri knjig. Obstaja 
tudi možnost, da so naleteli na takšne knjižničarje, ki niso posvečali pozornost temu, 

da bi pomagali dečkom pri izboru. 
 

 

 

  

Sam. 

36% 

Starši. 
8% 

Učitelji. 
40% 

Prijatelji. 

10% 

Knjižničarji. 
0% 

Mediji. 

6% 

Vpliv za branje 

Graf 3: Vpliv za branje 
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4. Kaj bi bral, če bi moral nekaj izbrati? 

 

Pri vprašanju, katere vrste gradiva bi izbrali, je polovica oziroma največ dečkov 
odgovorilo, da bi za branje najraje izbrali kriminalke in grozljivke. Nekaj odstotkov 

manj (35 %) pa bi izbrali pustolovske knjige. Sedem učencev je obkrožilo odgovor 
drugo, kjer so štirje napisali, da bi najraje brali stripe in trije revije, skupaj je takih 

dečkov 10 %. Eden od dečkov je odgovoril, da bi najraje bral ljubezenske zgodbe. 

Pesmi in pravljic ne bi izbral nihče.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesmi. 

0% 

Pravljice. 

0% 

Kriminalke, grozljivke. 

50% 

Ljubezenske zgodbe. 

4% 

Pustolovke knjige. 

35% 

Drugo. 

11% 

Vrste gradiva 

Graf 4: Vrste gradiva 
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5. Kaj misliš, kako bi lahko navdušili za branje tvoje vrstnike, ki ne berejo 
radi? 

6. Kako oziroma s čim bi tebe lahko prepričali, da bi prebral knjigo? 

 

Odgovore na peto in šesto vprašanje smo združili, saj so se odgovori ponavljali. 

Druge dečke in njih same bi lahko navdušili s pravilno izbiro vsebine, tematiko in 
vrsto gradiva, ki jim je blizu; z naslovom, ilustracijo, ki bi jih pritegnila; z obnovo 

knjige, kjer ne bi razkrili konca, da bi jih to gnalo, da bi jo hoteli prebrati; da ni preveč 
debela že na videz. Pritegnili bi jih lahko s kakšno zanimivo začetno dejavnostjo 
(kviz, uganke); s srečanjem z avtorjem oziroma s kakšno dobro nagrado. 
Eden pa je odgovoril, da nima pojma, kako bi motiviral druge, saj se mu zdi, da se niti 

njega ne da, čeprav bi si to želel.  
 

7. Naredili bomo veščino bralec. Potrudili se bomo, da bo zanimiva vsem. 
Napiši, kako bi lahko tabornik osvojil to veščino, kje bi izvajali 
dejavnosti, katero bralno gradivo naj bi uporabili … 

 

Dečki so bili enotnega mnenja, da bi bilo za opravljeno veščino potrebno prebrati vsaj 

eno knjigo. Predlagali so, da bi lahko naredili večer ob ognju in se pogovarjali z 
vrstniki o knjigi, da bi lahko naredili kakšen kviz, družabno igro ali pa vsebino vključili 
na orientaciji na kontrolnih točkah. 
 

Samo štirje so menili, da bi bilo potrebno izbrati primerno tematiko knjige, glede na 

to, kdo želi veščino opravljati. 
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Interpretacija rezultatov anket po bralnem dogodku 

 

1. Ali ti je bilo všeč na bralnem dogodku? 

 

 

Graf 5: Odgovori, ali jim je bilo všeč na bralnem taboru 

 

Skoraj vsem dečkom je bilo všeč na bralnem dogodku, le 7 % oziroma dva od 

tridesetih sta odgovorila, da jima ni bilo všeč. Odgovoriti sta morala še na vprašanje 
2, medtem ko so ostali nadaljevali z vprašanjem 3.  
 

2. Zakaj oziroma kaj ti ni bilo všeč? 

 

Odgovorila sta, da zato ker res ne marata branja ter da ju branje preveč spominja na 
šolo. Menimo, da bi potrebovali še nekaj več časa in bi mogoče lahko tudi njiju 

pripravili vsaj do tega, da ne bi imela takšnega odpora do branja. 
 

 

Da. 

93% 

Ne. 

7% 

Ali ti je bilo všeč na bralnem dogodku? 
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 3. Ali misliš, da bi bil bralni dogodek manj zanimiv, če bi izbrali knjigo, ki ti 
ne bi bila všeč?  

V večini (73 %) so dečki odgovorili, da bi bralni dogodek bil manj zanimiv, če bi izbrali 
knjigo, ki jim ne bi bila všeč. 26 % dečkov pa je odgovorilo, da bi bil bralni dogodek 
enako zanimiv ne glede na knjigo, ki bi jo izbrali. To so dečki, ki zelo radi berejo ter 
nekaj tistih, ki radi berejo. Vsebina knjige jim ni toliko pomembna, saj jim branje 

predstavlja užitek. 
  

Da. 

74% 

Ne. 

26% 

Izbira knjige 

 

Graf 6: Odgovor, ali misliš, da bi bil bralni dogodek manj zanimiv, če bi izbrali 
knjigo, ki ti ne bi bila všeč 
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4.  Ali ti je bila knjiga všeč?

Izbrana knjiga (KLA KLA KLASIKA, avtorja Roka Terkaja in Igorja Sakside) je bila 

všeč dobrim trem četrtinam udeležencev (77 %), medtem ko približno tretjini (23 %) 

knjiga ni bila všeč. 

 

 

 

5. Kaj bi lahko dodali, da bi bila knjiga bolj zanimiva?  

 

Dečki so predlagali, da bi lahko dodali še kakšno pesem, ki bi vsebovala aktualne 
tematike (npr. "Starwarsa"). Dodali bi še kakšen izziv, nalogo, na koncu tudi meil 

avtorjev, da bi jim lahko poslali njihove predelave, posnetke. Vključili bi še kakšno 
dodatno ilustracijo, fotografijo, CD z video vsebino. 

 

 

 

 

 

Da. 

77% 

Ne. 

23% 

Ti je bila knjiga všeč? 

 

Graf 7: Odgovori, ali ti je bila knjiga všeč 



Pedagoška fakulteta Ljubljana  Jasmina Tirović, magistrsko delo 

61 

 

 

6. Napiši, katera dejavnost  (v povezavi s knjigo) ti je bila najbolj všeč.

 

Tabela 3: Prikaz, katera dejavnost je bila izbrana določenemu številu dečkov 

 

Tu so dečki lahko našteli več odgovorov. Najbolj jim je bil všeč večer ob ognju, ki ima 
za tabornika, ne glede na program, ki se ob njem dogaja, poseben čar, zato so ga 
verjetno izbrali skoraj vsi. Večini je bilo tudi všeč ustvarjanje bralnega kotička in trem 
manj (24) priprava nastopa, kjer so imeli popolnoma proste roke. 

Skoraj polovici (14) je bilo všeč tudi sodelovanje v skupinah, 13 dečkom pa je bilo 

všeč tudi čas, ki je bil namenjen branju. 
 

 

7. Napiši še idejo, kaj bi še lahko počeli. 
 

Dečki so napisali odgovore, ki so jih navedli že pri petem vprašanju. Dodali so, da bi 
lahko povabili na bralni dogodek tudi avtorja knjige, imeli z njimi večer ob ognju, 

intervju ... 

  

DEJAVNOST ŠTEVILO DEČKOV 

Ustvarjanje kotička 27 

Branje knjige 13 

Pogovor po skupinah 14 

Priprava nastopa 24 

Večer ob ognju 29 
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8. Ali bi lahko tudi v šoli na tak način obravnavali knjige? (Ne razmišljaj o 
) tem, da ne bi imeli časa.

 

Skoraj tri četrtine dečkov je mnenja, da se na tak način ne more obravnavati 
določene knjiga v šoli. Odgovorili so tudi na vprašanje 9, ostalih 27 %, ki pa menijo, 

da lahko, pa so odgovorili še na zadnje vprašanje. 
 

 

 

 

9. Zakaj misliš,  da ne bi mogli obravnavati knjige na tak način?
 

Dečki menijo, da ne bi mogli obravnavati knjige na drugačen, zanimiv in zabaven 
način,  ker imajo v šoli stare učiteljice in zaradi njihovega neznanja. Zdi se jim, da v 

šoli knjige niso tako zanimive oziroma imajo vedno ene in iste – stare naloge pa si 

sledijo po istem kopitu (pisanje spisev, obnova). Napisali so tudi, da se v šoli ne 
morejo tako sprostiti, nimajo prostih rok, da bi ustvarjali, predstavili na svoj način. 
 

Da. 

27% 

Ne. 

73% 

Obravnavanje knjige v šoli 

Graf 8: Obravnavanje knjige v šoli 
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 10.  Ali misliš, da bi več učencev rajši brali, če bi knjige obravnavali tako 

oziroma počeli takšne dejavnosti, kot smo jih mi in s takšno knjigo, kot 

smo jo imeli mi?  

Skoraj vsi so pritrdili, da bi zagotovo kar nekaj njihovih sošolcev raje posegali po 
knjigah oziroma brali, če bi imeli na voljo kakšno zabavno knjigo. V primeru, da 
sklepajo po sebi, ko so se zabavali na bralnem dogodku, menijo, da bi bilo všeč tudi 
sošolcem. Se pa zavedajo, da v šoli vseeno obstajajo določena pravila in so časovno 
omejeni. 

 

Zdi se jim, da bi že veliko lahko naredili s pestrim izborom knjig, ki bi jih lahko 

prebrali.     
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3. 6. 2 Interpretacija rezultatov intervjujev načelnikov 

 

Intervjuje smo opravili z načelniki kranjskih rodov. Načelniki rodu so tisti, ki v 
organizaciji skrbijo za kreiranje in izvedbo programa, seveda ob pomoči drugega 
vodstva, vodnikov. Zastavili smo jim štiri vprašanja, na katera so podali odgovore, ki 

smo jih povzeli. 

 

1. Ali se ti zdi, da je pomembno, da tudi pri tabornikih razvijate branje? 

 

Vsem načelnikom se to zdi pomembno. Zavedajo se, da je branje vrednota, ki je 
pomembna na vseh področjih življenja. Seveda pa bi morali branje razvijati na takšen 
način, da bi bil povezan s taborništvom (taborniške tematike, na orientaciji, povezan 
z določenimi veščinami ...).  
 

2. Se ti zdi prav, da bi poleg veščin, kot so pevec, risar, imeli tudi veščino 
bralec? 

 

Vsi se strinjajo, da bi lahko imeli veščino bralec. Pri tabornikih je res mešana, pestra 
skupina ljudi in zagotovo so med njimi tudi knjižni molji. Mogoče pa bi pritegnili tudi 
tiste, ki malo manj radi berejo. Če bi imeli takšno veščino in bi jo vsaj polovica voda 

želela opravljati, bi se zagotovo zanjo odločil tudi preostali vod. Eden izmed ciljev pri 
veščini bi lahko bil – navduši vsaj enega v vodu, da s teboj opravlja veščino bralec, 

da prebere enako knjigo kot ti. Zavedajo pa se, da bi bilo tako kot pri ostalih veščinah 
tudi pri veščini bralec veliko odvisno od vodnika, predvsem od tega, kako sam gleda 

na branje, saj če je sam navdušen, bo tako posledično tudi lažje navdušil ostale.  
 

3. Ali na sestankih oziroma različnih taborih berete vi in otroci? Kako, na 

kakšen način? 

 

Eden od načelnikov je odgovoril, da se velikokrat zgodi, da starejši ob večerih berejo 
mlajšim. Imajo pa tudi nekaj otrok, ki med počitkom radi prebirajo knjige. Razmišljajo, 
da bi na taboru zopet uvedli taborniško knjižnico. Včasih so na taborih obiskali tudi 

knjižnico tistega okolja in se dogovorili, da si v času taborjenja lahko izposojajo 
knjige. 

 

Eden je odgovoril, da so včasih brali ob večerih, vendar pa je tega vse manj, saj jim 
zmanjka časa oziroma so zvečer preveč utrujeni. 
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Vsi pa so mnenja, da berejo – sicer posledično preko drugih veščin. Se pravi, ko 
iščejo informacije, različne podatke, da lahko osvojijo veščino ... Berejo tudi časopis, 
ki ga sami ustvarjajo, naredijo na taborih.  

 

 

4. Se ti zdi, da so bralne naloge in branje lahko tudi zabavne in zanimive? 

 

Strinjajo se, da je to mogoče. Morali bi paziti, da ne bi silili otroke in da bi to vpeli v 
taborništvo in ne bi branje spominjalo na "šolo". Zagotovo bi lahko naredili kakšen 
kviz, večer ob ognju, strateško knjigo ali kakšno dejavnost, ki bi bila zanimiva vsem. 
Vsi so zatrdili, da če bi imeli veščino bralec, bi jo otroci opravljali na taborih. Mogoče 
ne vsi, zagotovo pa imajo že sedaj v glavi nekaj imen otrok, ki bi bili te veščine zelo 
veseli in bi jo opravili več kot odlično. 
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3. 7 Intervju z načelnico Zveze tabornikov Slovenije 

 

1. Zakaj misliš, da še ni veščine bralec? 

 

Menim, da veščine bralec med naborom taborniških veščin ni zato, ker je branje pri 
marsikateri veščini metoda, posrednik ali orodje za dosego veščine. Pri veščini 
robinzon (mč 3, starost 8–10 let) je med obveznimi dejavnostmi zahtevano prebrati 

knjigo Daniela Defoja Robinzon Crusoe, pri veščini igralec (mč 3, starost 8–10 let) je 

med dejavnostmi predstavitev najljubšega igralca/-ke, za kar si morajo otroci o teh 

igralcih tudi kaj prebrati. Tudi pri veščini zabavljač (gg2, starost 12–14 let) morajo 

odigrati skeče, povedati šale, pripraviti ali voditi večerne programe, za kar je 
potrebna predpriprava in branje, da pridejo do idej in scenarijev, ki jih potem odigrajo. 

Pri veščini poročevalec (gg2, starost 12–13 let) gre za sporočevalske zmožnosti, za 
pisanje in ustvarjanje besedil, za kar je prav tako potrebnega veliko branja, sicer ne 

gre za branje umetnostnih besedil, ampak bolj za branje in ustvarjanje reportaž. Pri 
veščini jezikač (gg3, starost 13–15 let) pa gre za zelo podobne vsebine, kot bi bile 

lahko pri veščini bralec, saj je pod cilji zapisano: razumem besedila, napisana v 

izbranem tujem jeziku, poznam besede, slovnična in stavčna pravila tujega jezika. Pri 

tej veščini gre za branje v tujem jeziku. 

 

2. Ali se ti zdi, da je pomembno, da tudi pri tabornikih razvijate branje? 

Zakaj? 

 

Menim, da je pomembno, da pri tabornikih razvijamo tudi bralne sposobnosti. 

Taborniška organizacija in njen program sta zelo široko usmerjeni in je tudi branje 
kompetenca, ki jo moramo razvijati. Zelo pester taborniški program pri otrocih razvija 
popolnoma vse ključne kompetence, ki izhajajo iz temeljnih veščin, ki jih je lizbonski 
spomladanski vrh leta 2000 prepoznal za zelo pomembne. Komunikacija v maternem 

jeziku je tako prva ključna kompetenca, ki je tudi pri tabornikih ne smemo 
zanemarjati. 

 

3. Misliš, da bi lahko pri tabornikih motivirali tabornike za branje? 

 

Menim, da je taborniška dejavnost po naravi takšna, da so vključeni otroci za vse 
dejavnosti zelo motivirani. Če jim znajo vodniki pripraviti zanimivo tematiko in 
osmisliti branje oziroma pripraviti aktivnosti o prebranem (poustvarjanje besedil, 

nadaljevanje zgodb …), bi tudi tisti otroci, ki niso »knjižnji molji«, zagotovo uživali v 
sami dejavnosti branja. 
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4. Imaš kakšen zanimiv predlog, kaj bi še lahko dodali veščini bralec? 

  

Menim, da si že sama zapisala ogromno idej pod obvezne in izbirne dejavnosti v 
veščini, dodajam pa tri svoje ideje: 

– priprava skečev na prebrano besedilo; 

– poustvarjanje prebranih zgodb ob tabornem ognju (kratke gledališke 
predstave, sprememba žanrov prebranih zgodb in priprava gledališke 
predstave …); 

– naloge razumevanja prebranega besedila je treba vključiti na kontrolne 
točke na orientacijskih tekmovanjih. 
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3.8 Odgovor z zveze tabornikov Slovenije o sprejetju veščine 

Slika 10: Izjava zveze 
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4. ZAKLJUČEK 

 

Branje je ena izmed najpomembnejših pismenosti, s katero se srečujemo na vsakem 
koraku v našem življenju. Pomembno je, da že zelo zgodaj pri otrocih vzpodbudimo 
interes za branje, pozitiven odnos do knjig oziroma branja, povečujemo bralne 

aktivnosti, smo dober bralni vzor. Najprej so za to zadolženi starši, kasneje pa tudi 
vzgojitelji, učitelji, vrstniki … Zdi se mi, da če bi se bolje zavedali, da je branje za 
otrokov razvoj pomemben, bi verjetno več časa namenili branju. S skrbnimi 

načrtovanimi dejavnostmi postopoma razvijamo bralne zmožnosti in vzgojimo 
samostojnega bralca.    

 

Na začetku raziskovanja smo si zastavili različne cilje z namenom, da raziščemo, ali 

lahko povečamo bralno motivacijo pri dečkih in če jo lahko, na kakšen način bi to 

storili. Odgovori na vprašanja nas niso presenetili oziroma so bili pričakovani. Dečki v 
večini ne berejo radi oziroma berejo zaradi šolskega dela. Na izbor gradiva najbolj 

vplivajo učitelji, nato pa oni sami, kar pripisujemo temu, da so to verjetno knjige za 

bralno značko. Po pričakovanju imajo najrajši grozljivke, kriminalke in pustolovske 

knjige. Glede na njihove odgovore si želijo, da bi se tudi v šoli naredila kakšna 
sprememba. Imeli so kar nekaj idej, kako bi motivirali druge za branje, treba pa se je 

tu vprašati, ali so to samo napisani predlogi, ali mislijo, da bi to bilo zanimivo in bi 
pomagalo tudi v praksi.  

Skrb vzbujajoče je, da so mnenja, da v šoli na takšen način ne morejo obravnavati 

knjige tudi zaradi neznanja učiteljev. Čeprav so prav učitelji tisti, ki bi se morali 
vseskozi izobraževati in glede na težavo – da upada bralna motivacija predvsem pri 

dečkih – se tudi seznaniti z novejšimi načini dela z besedilom. Zdi se mi, da je nujno, 

da začnejo s takim delom in da ponudijo pester nabor knjig tako za dečke kot za 

dekleta. Zavedam se, da je potrebno nekoliko več časa, vendar je potrebno in 
vredno. Treba bi bilo opraviti raziskavo v razredih, kjer bi preizkusili na drugačen 
način obravnavati knjige in preveriti, ali tudi v šoli lahko povečamo bralno motivacijo 
otrok in na kakšen način. S primerom dobre prakse in nalogami bi morali seznaniti 

učitelje na šolah. Treba bi bilo prebrati še kakšno raziskavo o tem, kaj mislijo učitelji, 
na kakšen način oni obravnavajo knjigo in zakaj tako, kaj si mislijo o tem, kaj je 

najboljše ... Ne glede na vse pa ne smemo pozabiti, da kljub temu da poskušamo 
ugoditi nekaterim željam mladih bralcev, to ni edino merilo za izbor in da pouk ne 

sme pristati na popuščanje otrokov in zahtevi po ugodju (Saksida, 2010). 

Dosegli smo namen. Kljub bralnemu dogodku, kljub temu da so morali brati, 

obravnavati knjigo, so dečki pri tem uživali. Zavedamo se, da so uživali, ker imajo 
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radi taborništvo, se vedno udeležujejo različnih taborov, ker jim je lepo in so skupaj s 
prijatelji. Izbrali smo primerno knjigo, ki je bila všeč večini. Strinjajo pa se tudi, da če 
jim knjiga ne bi bila všeč, jim ne bi bilo tako zanimivo. Najbolj so uživali med 
postavljanjem kotička in večeru ob ognju ter pripravi nastopa. V začetku so imeli 
dečki nekaj težav pri nastopanju, saj je bila prisotna trema. Ko smo najprej eno  

"zarapali" in naredili intervju, so se starejši sprostili in tudi oni uživali med 
nastopanjem in poslušanjem.  
 

Tudi načelniki se zavedajo, da je branje pomembno. Glede na to, da so pri tabornikih 

ljudje z najrazličnejšimi interesi, pozitivno pozdravljajo veščino bralec. 
 

Z veščino bralec smo želeli vključiti in spodbuditi dečke k branju. Zavedamo se, da 
jim moramo knjigo približati in zbuditi zanimanje zanjo. Veseli smo, da jo bomo lahko 

vključili v publikacijo Zveze tabornikov Slovenije in tako nekaj tabornikov, ki radi 
berejo, razveselili, da je končno vključena tudi takšna veščina. Mogoče bomo 

posledično navdušili za knjigo še nekaj tabornikov ali pa vsaj povečali njihov bralni 

interes oziroma motivacijo. 

Dokazali smo, da imajo mladostniki še željo po branju, vendar so njihove bralne 
tehnike slabše. Z motivno-tematsko izbiro gradiva lahko povečamo bralno motivacijo. 
Z ustreznimi metodami dela lahko dečke pripravimo do branja knjige. Dokazali smo, 
da lahko tudi pri različnih dejavnostih (tabornikih) uporabimo branje in povečujemo 
motivacijo na različne načine (pri večeru ob ognju, kvizu, po skupinah ...). 
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6.  PRILOGE 

 

SOGLASJE ZA STARŠE 

 

 

SOGLASJE 

 

 

Soglašam, da moj otrok ____________________________________ 
sodeluje v raziskavi o bralnih navadah. 

 

 

 

Podpis staršev: _________________________ 

 

 

 

Ankete bodo anonimne, podatki ne bodo objavljeni poimensko, zbrane 

podatke bom uporabila pri magistrski nalogi z naslovom Mladi bralci pri 

tabornikih. 

 

 

Jasmina Tirović 



Pedagoška fakulteta Ljubljana  Jasmina Tirović, magistrsko delo 

77 

 

Pozdravljen! 

Sem Jasmina Tirović, študentka Pedagoške fakultete v 
Ljubljani, bolonjski študijski program 2. stopnje, smer razredni 

pouk. Pišem magistrsko nalogo z naslovom Mladi bralci pri 
tabornikih. Oblikovala jo bom pod mentorstvom prof. dr. Igorja 

Sakside.  

Za sodelovanje se ti že vnaprej zahvaljujem. 

 

Anketa na začetku bralnega dogodka 

Z – D – R- A – V – O!  
Prosim, odgovori na vprašanja. Pomembno je, da dobim prave informacije, ki jih bom 

uporabila v magistrski nalogi. 

 

Reševanje je anonimno, tako da naj te ne bo strah. Nepravilnih odgovorov ni. 
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1. Ali rad bereš?  
A   Zelo rad berem. 

B   Rad berem. 

C   Berem samo, če je nujno. 
Č   Ne maram branja. 

D   Sovražim branje. 
 

Če si obkrožil črko c, č ali d, prosim, odgovori tudi na 1. a vprašanje. Drugače pojdi 
na vprašanje številka 2. 
 

1. a Zakaj? 

 

  

 

2. Kakšen je tvoj najpogostejši motiv za branje? 

A   Razvedrilo, zabava.  

B   Izobraževanje.  

C   Knjige za domače branje, bralno značko.  

Č   Drugo.  

D   Ne berem.   

 

3. Kdo najbolj vpliva na tvoj izbor gradiv? (Lahko obkrožiš več odgovorov.) 

A   Sam. 

B   Starši. 
C   Učitelji 
Č   Prijatelji. 

D   Knjižničarji. 
E   Mediji. 

 

4. Kaj bi bral, če bi moral nekaj izbrati? 

 A   Pesmi. 

 B   Pravljice.  

C   Kriminalke, grozljivke. 

Č   Ljubezenske zgodbe. 

D   Knjige pustolovščin. 
E   Drugo: ________________________ . 
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5. Kaj misliš, kako bi lahko navdušili za branje tvoje vrstnike, ki ne berejo 

radi? 

 

 

 

 

 

6. Kako oziroma s čim bi tebe lahko prepričali, da bi prebral knjigo? 

 

 

 

 

 

7. Naredili bomo veščino bralec. Potrudili se bomo, da bo zanimiva vsem. 
 Napiši, kako bi lahko tabornik osvojil to veščino, kje bi izvajali 
dejavnosti,  katero bralno gradivo naj bi uporabili … 

Lahko narišeš tudi znak, ki bi predstavljal veščino. 
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Anketa na koncu bralnega dogodka 

Z – D – R – A – V – O! 

 1. Ti je bilo na bralnem dogodku všeč? 

    A   Da. 

    B   Ne. 

 

Če si obkrožil odgovor ne, reši še drugo vprašanje. Če si odgovoril z da, pojdi 
na vprašanje tri. 
 

 2. Zakaj oziroma kaj ti ni bilo všeč? 

 

 3. Ali misliš, da bi bil bralni dogodek manj zanimiv, če bi izbrali knjigo, ki ti 
ne bi bila všeč?  

A   Da. 

B   Ne. 

 

 4. Ti je bila knjiga všeč?  
A   Da. 

B   Ne. 

 

 5. Kaj bi lahko še dodali, da bi bila knjiga bolj zanimiva? 

 

 

 6. Napiši, katera dejavnost (v povezavi s knjigo) ti je bila najbolj všeč? 

 

 

 7. Napiši vsaj eno idejo, kaj bi še lahko počeli. 
 

 

 8. Bi lahko tudi v šoli na tak način obravnavali knjige? (Ne razmišljaj o tem, 
da ne bi imeli časa.) 

A   Da. 

B   Ne. 

Če si odgovoril z ne, reši še vprašanje devet. Če si odgovoril z da, pojdi na vprašanje 
10. 
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 9. Zakaj misliš, da ne bi mogli obravnavati knjige na tak način? 

 

 

 10.Misliš, da bi več učencev rajši brali, če bi knjige obravnavali oziroma 

počeli takšne dejavnosti, kot smo jih mi? Zakaj? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvala. 

 

Z naravo k boljšemu človeku in z nami v naravo!  
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Intervju z načeniki družin kranjskih rodov 

Z – D – R – A – V – O! 

Sem Jasmina Tirović, študentka Pedagoške fakultete v 
Ljubljani, bolonjski študijski program 2. stopnje, smer razredni 

pouk. Pišem magistrsko nalogo z naslovom Mladi bralci pri 
tabornikih. Oblikovala jo bom pod mentorstvom prof. dr. Igorja 

Sakside.  

Za sodelovanje se ti že vnaprej zahvaljujem. 
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Prosim, odgovori na vprašanja. Pomembno je, da dobim prave informacije, ki jih bom 

uporabila v magistrski nalogi. 

 

Reševanje je anonimno. 
 

1. Ali se ti zdi, da je pomembno, da tudi pri tabornikih razvijate branje? 

 

 

 

 

 

2. Se ti zdi prav, da bi poleg veščin, kot so pevec, risar, imeli tudi veščino 
bralec? 

 

 

 

 

 

  

3. Ali na sestankih oziroma različnih taborih berete vi in otroci? Če da, 

kako, na kakšen način? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Se ti zdi, da so bralne naloge in branje lahko tudi zabavne in zanimive? 

 

 

 

Hvala. 

 

Z naravo k boljšemu človeku in z nami v naravo! 
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Intervju z načelnico Zveze tabornikov Slovenije 

Z – D – R – A – V – O! 

Sem Jasmina Tirović, študentka Pedagoške fakultete v 
Ljubljani, bolonjski študijski program 2. stopnje, smer razredni 

pouk. Pišem magistrsko nalogo z naslovom Mladi bralci pri 
tabornikih. Oblikovala jo bom pod mentorstvom prof. dr. Igorja 

Sakside.  

Za sodelovanje se ti že vnaprej zahvaljujem. 
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1. Zakaj misliš, da še ni veščine bralec? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Ali se ti zdi pomembno, da tudi pri tabornikih razvijate branje? Zakaj? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Misliš, da bi lahko pri tabornikih motivirali tabornike za branje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Imaš kakšen zanimiv predlog, kaj bi še lahko dodali veščini bralec? 
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 Poustvarjalne in ustvarjalne naloge

Dečki so na bralnem dogodku počeli različne dejavnosti, in sicer so med drugimi: 
– ustvarjali bralni kotiček; 
– brali knjigo; 
– se pogovarjali v skupinah; 
– se pripravljali na nastop in ga ustvarjali; 
– imeli večer ob ognju. 

 

 

  

Slika 11: Priredba Lepe Vide 

Slika 12: Priredba Lepe Vide 

 

Slika 13: Priredba Ostrovrhar 
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Slika 14: Pesem KLA-KLA-KLASIKA 
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Slika 16: Priredba pesmi Na trgu 

Slika 15: Pesem 
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VEŠČINA BRALEC 
Objavljena bo v publikaciji veščin Zveze tabornikov Slovenije. Možni bodo še manjši 
popravki. 

Ime veščine: Tabornik bralec 
Za katero starost je prilagojena?  

GG3 

 
Koliko časa se potrebuje, da se osvoji veščino? 

Na večdnevnih rodovih akcijah.  
 

 
Kako bo otrokom ta veščina koristila? (sestavek o tem, kaj vse se bom v sklopu veščine naučili) 

Otroci bodo povečali bralni interes, bodo v stiku z naravo, se preizkusili, ali jim uspe 
navdušiti ostale tabornike za branje.  
Preizkusili se bodo tudi v igralskih, pisarskih in risarskih ter pionirskih veščinah. 
Krepilo se bo delo v skupini, skrb za mlajše.  

 
Kaj mora znati? (operativni cilji po alinejah) 

 poglabljanje stika z naravo; 
 razvijanje pozitivnega stališča do branja; 
 razvijanje bralne zmožnosti (bralne tehnike, razumevanje in uporaba);  
 spodbujanje motivacije za branje; 
 spoznavanje različnih vrst branja umetnostnih in neumetnostnih besedil. 

 
Kje lahko to izvedo? (dodatna literature po alinejah) 

knjige: 

 Pečjak, S., Bucik, N., Gradišar, A., Peklaj, C. (2006). Bralna motivacija v šoli: 
merjenje in razvijanje. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

 Pečjak, S., Bucik, N., Peštaj, M., Poflesek, A., & Pirc, T. (2010). Bralna 
pismenost ob koncu osnovne šole – ali fantje berejo drugače kot dekleta? 
Sodobna pedagogika, 61(1), 86–102.  

Spletni viri: 

 https://www.lu-ajdovscina.si/mma/branje/2011091514151665/ 

 magistrska naloga z naslovom Mladi bralci pri tabornikih. 

 

https://www.lu-ajdovscina.si/mma/branje/2011091514151665/
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Katera področja osebnega razvoja s to veščino razvija? (obkroži križec) 

Človek kot del narave 

Razum 

Doživljanje sebe 

Okolje 

Značaj 

x 

x 

x 

x 

 

 
Katere praktične dejavnosti mora opraviti? 

Obvezne dejavnosti: (dejavnosti po ilinejah) 

 Prebrati vsaj eno knjigo in jo predstaviti v taborniški knjižnici ostalim 
članom. 

 Izdelati taborniško knjižnico v naravi (v skupini). 
 En večer brati na glas drugim tabornikom (lahko samo enemu vodu). 

 Skupaj s člani voda in vodnikom pripraviti literarni večer (npr. krajšo 
igro ali recital na izbrano knjigo, rapanje ob taborniškem ognju, 

predstavitev knjige ...). 

Izbirne dejavnosti (najmanj 1): 

 Prebrati vsaj eno knjigo, po izboru drugega tabornika. 

 Organiziranje taborniške bralne značke. Vsak izmed sodelujočih prinese 
knjigo po izbiri, ki si jo čez tabor izmenjujejo. Vsak pripravi tudi kratko 
dejavnost v povezavi s knjigo, ki jo bo kasneje izvajal. 

 Pripraviti strateško igro na izbrano knjigo. 
 Pripraviti namizno družabno igro na izbrano knjigo. 
 Pripraviti noč čarovnic – v povezavi z izbrano knjigo. 

 Sestaviti kviz, tekmovanje (kdo več ve) na izbrano knjigo. 
Kdo prizna veščino? 

Vodnik ali vodja programa taborniške akcije. 
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Koristni nasveti vodniku za pomoč članom: (sestavek o priporočilih za izvajanje veščine) 

Koristni nasveti vodniku za pomoč članom: veščino lahko osvajajo vsi člani voda. 
Gre za to, da spodbujamo pri branju tiste tabornike, ki radi berejo in mogoče 
navdušimo s tem tudi kakšnega, ki po navadi ne bere rad. Da se pokažemo kot 
dober bralni model in tabornikom spodbudimo zavest po branju. Dobro je, če vodnik 
pozna vod, da izbere vsebino glede na njihove želje, primerno glede na starost, spol 
... Vodnik si lahko zastavi izziv, da veščino opravlja cel vod na tematiko, ki jo 
izberejo člani voda. Pripravimo jim zanimive, poustvarjalne naloge. 
 

Pomembno je, da se vodnik opravljanja veščine loti z veseljem in uporabi domišljijo, 
kreativnost in dokaže, da branje ni le nekaj, kar je dolgočasno in povezano s šolo. 
Kontrolne točke na orientacijah, rapanje ob večernem ognju, intervju prijateljev, ki 

se pretvarjata, da je eden od njiju glavni književni junak ali pa mogoče avtor. Idej je 
zelo veliko. Vzemite si opravljanje veščine kot izziv. Predvsem pa predlagam, da jo 

poskusite voditi oziroma opraviti tudi vsi tisti, ki niste ljubitelji knjig in branja. 
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SLIKE PRIMEROV, KAKŠEN BI LAHKO BIL ZNAK ZA VEŠČINO BRALEC 

  

Slika 17: Znak za veščino bralec Slika 18: Znak za veščino bralec 

Slika 19: Znak za veščino bralec 

Slika 20: Znak za veščino bralec 
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FOTOGRAFIJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Slika 21: Večer ob ognju 

 

Slika 22: Branje knjige 
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Slika 25: Pogovor v skupinah 

Slika 26: Branje knjige in pogovor 

  

  

Slika 23: Branje knjige in pogovor Slika 24: Delo v skupinah 
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Slika 27: Branje knjige 
Slika 28: Delo v skupini 

Slika 29: Branje knjige 

    

Slika 30: Priprave na bralni dogodek 
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