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POVZETEK 

Branje je ena izmed osnovnih spretnosti, ki se je učenci naučijo v prvih letih življenja. Omogoča 

nam sporazumevanje z drugimi, pridobivanje informacij in pomeni način sprostitve. Poseben 

izziv je za učence učenje branja v tujem jeziku, med katerimi je angleščina v Sloveniji 

najpogostejša. Na uspešnost pri branju v angleščini kot tujem jeziku vplivajo številni dejavniki, 

notranji in tudi zunanji.  

Glavni namen magistrskega dela je bil raziskati, kakšna je povezanost med dosežkom bralnega 

razumevanja v angleščini kot tujem jeziku in zunanjim dejavnikom dostopnosti do angleškega 

bralnega gradiva. Pri tem smo raziskovali dostopnost do angleških besedil v tiskani in tudi v 

elektronski obliki. Ta so danes zaradi množične uporabe elektronskih medijev in možnosti 

dostopa do svetovnega spleta še posebej aktualna. Za izvedbo raziskave smo izbrali regijo 

Posavje v Sloveniji, kjer podobnih raziskav še ni bilo narejenih. V raziskavi je sodelovalo 24 

učiteljev angleščine, 81 učencev 6. razredov in 4 šolske knjižničarke.  

Ugotovili smo, da v izbrani regiji največ učencev doma nima dostopa do knjig v angleščini ali 

pa jih imajo zelo malo (do pet). Tudi angleških revij in časopisov imajo doma malo ali pa jih 

sploh nimajo. Imajo pa skoraj vsi učenci dostop do elektronskih naprav in svetovnega spleta, 

zato ni presenetljivo, da so rezultati pokazali, da otroci več časa namenijo branju angleških 

besedil v elektronski kot pa v tiskani obliki. Raziskava kaže, da je povprečni dosežek učencev 

v bralnem razumevanju v angleščini višji pri učencih, ki so lahko dostopali do večjega števila 

knjig v angleščini doma in v učilnici, a analiza podatkov s programom SPSS statistično 

pomembnih razlik ni pokazala. Smo pa ugotovili statistično pomembne razlike v povprečnem 

dosežku pri bralnem razumevanju med učenci, ki trdijo, da branju angleških besedil v tiskani 

in elektronski obliki namenijo več časa. Ugotovili smo tudi, da imajo učitelji in učenci 

večinoma pozitivna stališča do knjižnih kotičkov/knjižnih polic z angleškimi knjigami v 

učilnici. 
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ABSTRACT 

Reading is one of the basic skills that pupils learn during their first years of life. It enables us 

to communicate with others, to acquire information and it represents a way of relaxation. A big 

challenge for pupils is to learn how to read in a foreign language, among which English is the 

most common in Slovenia. The success of reading in English is influenced by many factors, 

both internal and external.  

The main purpose of the master's thesis was to explore the relationship between the achievement 

of reading comprehension in English as a foreign language and the external factor of 

accessibility to English reading material. In this regard, we have studied both the availability of 

English texts in printed as well as in electronic form. The latter is especially actual, because of 

the massive use of electronic media and the possibility of access to the world network. The 

research took place in the region of Posavje in Slovenia, where similar research was not done 

yet. It involved 24 English teachers, 81 pupils of the 6th grade and 4 school librarians.  

We have found that most students in the selected region do not have access to books in English 

or have very few books (up to five). They even do not have much access to English magazines 

and newspapers at home. But almost all pupils have access to electronic devices and the 

network, so it is not surprising that the results have shown that children spend more time reading 

English texts in electronic rather than in printed form. The research shows that the average 

achievement of pupils in reading comprehension in English is higher among pupils who could 

access to more books in English at home and in the classroom, although data analysis with the 

SPSS program did not show statistically significant differences. However, we found statistically 

significant differences in the average achievement in reading comprehension among pupils who 

claim to spend more time reading English texts in printed and electronic form. We also found 

that teachers and pupils mostly have positive attitudes towards reading corners/bookshelves 

with English books in the classroom.   
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I  UVOD 

Jezik je osnovno sredstvo sporazumevanja. Omogoča nam, da opisujemo zunanji svet in 

izrazimo naša notranja občutja, vrednote, mnenja in stališča ter se tako povezujemo z drugimi 

ljudmi. V današnjem času globalizacije znanje maternega jezika mnogokrat ni dovolj za 

uspešno udejstvovanje v družbi. Zaradi pojava elektronskih medijev, svetovnega spleta, razvoja 

tehnologije in cenovne dostopnosti potovanj je povezovanje z ljudmi z različnih delov sveta 

postalo lažje in hitrejše, vendar pa je globalizacija prinesla tudi številne nove izzive. Eden izmed 

teh je znanje skupnega jezika, ki nam omogoča sporazumevanje z ljudmi, katerih materni jezik 

ni enak našemu. V tem smislu velja angleščina za enega najpomembnejših jezikov, saj je 

razširjena pri velikem delu svetovne populacije. Pomembna je tako v poslovni kot zasebni sferi, 

saj znanje angleščine ljudem poveča možnost zaposlitve, omogoča pridobivanje informacij iz 

raznovrstnih virov in komuniciranje v poslovnem svetu ter nove načine preživljanja prostega 

časa.  

Za uspešno rabo jezika mora posameznik med drugim usvojiti spretnost branja. Ta se začne s 

prepoznavanjem zapisa in razumevanjem pomena znakov. Vidno zaznavanje omogoča 

prepoznavanje zapisa, slušno razločevanje pa je prvi pogoj za razumevanje besedila. Sodobna 

družba zahteva od posameznika, da je fleksibilen pri branju različnih vrst gradiva, zato je srž 

učenja branja bralno pismen posameznik, za katerega je značilno, da besedilo razume in zna 

pridobljene informacije tudi uporabiti (Pečjak, 1999b). Med dejavnike bralne pismenosti uvršča 

IFLA (2006, v Haramija 2017): branje otroku, model odraslega kot bralni zgled in obkroženost 

z bralnim gradivom. Otrokom je bralno gradivo v tiskani obliki v slovenščini veliko dostopnejše 

kot pa bralno gradivo v angleščini, vseeno se v tem pogledu angleščina kot tuji jezik razlikuje 

od drugih, kajti učenci so učenci z njim v stiku zunaj učilnice bistveno pogosteje kot z drugimi 

tujimi jeziki. Z angleškimi napisi se otroci večinoma srečajo, še preden se začnejo v šoli 

sistematično učiti branja, saj lahko zasledijo angleške besede v različnih oglasih, čedalje 

pogosteje pa se učenci z njimi srečajo prek elektronskih medijev. Večina otrok v našem prostoru 

ima namreč vsaj enega od elektronskih medijev in dostop do spleta. Pomen dostopnosti do 

bralnega gradiva poudarjajo v številnih združenjih (PIRLS, PISA, IFLA), kjer so potrdili 

povezanost med dostopnostjo do bralnega gradiva in bralnimi dosežki, a je večina raziskav 

osredinjenih na dostopnost do pisnih besedil v prvem jeziku, zelo malo pa je raziskav na temo 

povezanosti do bralnega gradiva v angleščini kot tujem jeziku in bralnim dosežkom v 

angleščini.  
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II  TEORETIČNI DEL 

1.  OPREDELITEV POJMA PISMENOST 

Pravica do pismenosti izhaja iz otrokove pravice do izobraževanja, povezana pa je tudi s pravico 

do dostopa informacij in pravico do izražanja mišljenja (Konvencija o otrokovih pravicah, 

1989).  

Koncept pismenosti zajema dvoje spretnosti:  

 sposobnost ustreznega razumevanja sporočil (branje) in  

 sposobnost tvorjenja smiselnih sporočil (pisanje) (Hladnik, 2017).  

V Nacionalni strategiji za razvoj pismenosti (2006) je ta opredeljena kot »trajno razvijajoča se 

zmožnost posameznikov, da uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme simbolov za 

sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za življenje v družini, šoli, na delovnem 

mestu in v družbi«. Poudarja tudi, da »pridobljeno znanje in spretnosti ter razvite sposobnosti 

posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno osebnostno rast ter odgovorno delovanje v 

poklicnem in družbenem življenju« (str. 6). Na razvoj pismenosti vplivajo sposobnosti in 

veščine, ki jih otrok pridobiva že v predšolskem okolju in niso neposredno vezane na pisano in 

brano besedo, to so na primer pozornost, metaliterarne in metajezikovne sposobnosti, jezikovno 

razumevanje, pragmatični vidiki uporabe jezika in funkcionalnost gledanja (Gabrovec, 2013). 

1.1 Opredelitev pojma bralna pismenost  

Ena izmed temeljnih sestavin pismenosti je poleg pisanja, računanja, digitalne in informacijske 

pismenosti bralna pismenost. V literaturi najdemo zanjo tudi izraz bralna zmožnost. Bralna 

pismenost presega kognitivne elemente branja (dekodiranje in razumevanje besedil) in 

vključuje še druge vidike, npr. interes za branje in znajdenje v pisnih besedilih. Je ključna za 

posameznikovo udejstvovanje v družbi in je temelj vseh drugih oblik pismenosti. Je eden izmed 

temeljev jezikovne zmožnosti in pripomore k učinkovitejši rabi maternega in tujih jezikov, 

pripomore k večji jezikovni samozavesti, odprtosti posameznika za sprejemanje jezikovne in 

kulturne raznolikosti ter boljši vključenosti v digitalno družbo (Nolimal in Novaković, 2013).  

Definicije bralne pismenosti so se sčasoma spreminjale in so pogojene z družbenimi dejavniki, 

vsem pa je skupno, da obsega pojem bralne pismenosti razumevanje prebranega besedila, ki je 

lahko izraženo v različnih oblikah. V prvi raziskavi bralne pismenosti pri nas, ki je bila izvedena 

leta 1991, je bila ta opredeljena kot »sposobnost razumeti in uporabiti tiste oblike pisnega 

jezika, ki jih zahteva družba ter/ali jih ceni posameznik« (IEA: PIRLS, 2016, str. 2). Sčasoma 

so v raziskavi PIRLS oblikovali novo definicijo, ki poudarja, da so pri branju pomembne tudi 

bralne izkušnje učenk in učencev ter njihovo predhodno znanje o temi. Na razvoj bralne 

pismenosti vpliva tudi dostop do raznolikih vrst besedila in medij, prek katerega so ta 

posredovana. Oblikovali so novo definicijo: »Bralna pismenost je sposobnost razumevanja in 

uporabe tistih pisnih jezikovnih oblik, ki jih zahteva družba in/ali jih vrednoti posameznik. 

Bralke in bralci ustvarjajo pomen iz besedil v različnih oblikah. Berejo za to, da se učijo, da z 

drugimi sodelujejo v skupnostih bralcev v šoli in vsakdanjem življenju, ter za veselje« (IEA: 

PIRLS, 2016, str. 2).  
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V raziskavi PISA (Pedagoški inštitut: PISA, 2015) poudarijo še motivacijski dejavnik in bralno 

pismenost opredeljujejo kot »razumevanje, uporabo, razmišljanje o napisanem besedilu ter 

zavzetost do branja tega, kar bralcu omogoča doseganje postavljenih ciljev, razvijanje lastnega 

znanja in potencialov ter sodelovanje v družbi« (str. 10), podobno tudi v raziskavi Eurydice 

(2011), kjer so jo definirali kot »splošno zmožnost razumevanja, uporabe in premisleka o 

napisanem, vse za to, da bi se izpolnili posameznikovi in družbeni cilji« (str. 7). Haramija 

(2017) pa jo je definirala kot »predpogoj za udejstvovanje v bralni kulturi« (str. 1). Poudari 

tudi, da se »bralna pismenost kot zmožnost in družbena praksa razvija vse življenje v različnih 

okoliščinah in na različnih področjih in prežema vse človekove dejavnosti« (str. 1).  

Raven bralne pismenosti je bila v raziskavi PISA 2006 (PISA 2006, v Repovž in Štraus, 2008) 

določena glede na posameznikovo obvladovanje: 

 oblike besedila, ki se kaže v tem, da zna učenec brati različne oblike pisnega gradiva 

(npr. prošnje, obrazce, prozo itd.) in zna poleg pisane besede tudi npr. grafe in diagrame. 

 

 bralnega procesa: ta vključuje obvladovanje osnovnih spretnosti znanja, sposobnost 

pridobivanja informacij, oblikovanje splošnega razumevanja besedil, interpretacijo 

besedila, uporabo informacij iz besedila in prepoznavanje oblik ter lastnosti besedila. 

 

 bralnih situacij: gre za pripravo in uporabo različnih besedil, namenjenih za osebno 

rabo, uradnih dokumentov in objav za javno rabo (priročniki, učbeniki, delovni listi 

itd.).  

1.2  Meritve dosežkov bralne pismenosti otrok v Sloveniji  

Raziskava bralne pismenosti PIRLS je v Sloveniji potekala v letih 2001, 2006, 2011 in 2016 

med četrtošolci. V raziskavah so ugotovili, da se dosežki bralne pismenosti slovenskih učencev 

konstantno zvišujejo. Bralni dosežki v omenjeni raziskavi se delijo glede na namen branja in 

procese razumevanja. Naloge, ki preverjajo namen branja, se navezujejo na literarno izkušnjo 

in pridobivanje ter uporabo informacij, naloge, ki preverjajo procese razumevanja, pa na iskanje 

in priklic eksplicitno zapisane informacije, izpeljavo preprostega sklepa, integracijo in 

interpretacijo idej ter informacij in evalvacijo besedilnih in jezikovnih elementov (IEA: PIRLS, 

2016). Pri tem se namen in procesi bralnega razumevanja ne izključujejo, temveč so med seboj 

povezani.  

Iz rezultatov raziskav bralne pismenosti PISA, ki so potekale v letih 2006, 2009, 2012 in 2015 

med petnajstletniki, ugotovimo podobno kot iz rezultatov raziskav PIRLS, in sicer da so se 

dosežki bralne pismenosti skozi leta povečevali. Vendar pa so bili dosežki učencev do leta 2012 

pod povprečjem OECD. Pod okriljem Zavoda za šolstvo RS so zato potekala številna strokovna 

usposabljanja, posvetovanja in konference z namenom, da bi dvignili raven bralne pismenosti 

pri slovenskih osnovnošolcih (npr. projekt Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne 

pismenosti in dostopa do znanja, ki je potekal od leta 2011 do 2013). Prizadevanja so se izkazala 

za uspešna, saj so se rezultati v letu 2015 pomembno izboljšali. V tem letu so bili namreč 

dosežki slovenskih devetošolcev v bralni pismenosti prvič nad povprečjem OECD (OECD: 

PISA, 2015). Vlada RS nadaljuje delo na področju razvoja bralne pismenosti. V Nacionalni 
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strategiji (2017) razvoja bralne pismenosti je predstavljena vizija, v kateri poudarjajo, da naj bi 

imel vsak posameznik v Sloveniji razvito bralno pismenost, ki bi mu omogočala optimalen 

razvoj sposobnosti za dejavno življenje in delo.  

1.3  Opredelitev pojma digitalna pismenost  

Oblike besednega zapisa so se spreminjale že od antičnih časov, ko so besedila še vklesavali v 

kamen. Podobno, kot se je Platon znašel v času prehoda iz večinoma ustne kulture v na novo 

porajajočo se pisno kulturo, so ljudje sredi 15. stoletja, kot posledico izuma tiska, doživeli 

razmah pisnih knjig, ki so zamenjale rokopise (Zwitter in Bucik, 2017). Po petsto letih branja 

na papirnem nosilcu pa ponovno doživljamo spremembe. V zadnjih desetletjih na bralne navade 

ljudi najbolj vplivajo elektronski mediji, ki omogočajo branje prek zaslona, dostop do spleta in 

digitalno sporazumevanje. Bralci morajo zato danes usvojiti tradicionalne oblike branja in 

obenem razviti tudi nove načine procesiranja besedil, saj zahtevajo različne oblike besedil 

različno procesiranje in povečujejo razlike med bralci. Skladno s tem zahteva pouk danes 

razvijanje več oblik pismenosti. Poleg poučevanja strategij začetne pismenosti se učenci 

usposabljajo za zahtevne oblike kritičnega branja in razumevanja raznovrstnega nabora besedil 

v tiskani in elektronski obliki (Grosman, 2009).  

Ker je razvoj tehnologije v zadnjih desetletjih močno zaznamoval vsakdanje življenje na vseh 

področjih in močno vplival tudi na način pridobivanja, shranjevanje in izmenjavo informacij, 

je v zadnjem času veliko govora o eni izmed ključnih sestavin pismenosti, ki se nanaša na varno 

in kritično uporabo digitalne tehnologije in so jo strokovnjaki poimenovali s pojmom »digitalna 

pismenost« (Javrh, 2018).  

Definirana je kot »temeljna zmožnost posameznika, da uporablja in deluje v digitalnem svetu. 

Je zmožnost varne in kritične uporabe tehnologij informacijske družbe na različnih področjih: 

pri delu, v prostem času in za sporazumevanje z drugimi. Ključni sestavni del te zmožnosti je 

digitalna kompetenca« (Javrh, 2018, str. 14). Digitalna kompetenca se nanaša na samozavestno 

in kritično rabo digitalne tehnologije za pridobivanje in izmenjavo informacij, komunikacijo in 

reševanje osnovnih problemov na vseh življenjskih področjih. Pomembna je za pridobivanje 

drugih ključnih kompetenc, kot so komunikacijske, jezikovne, osnovne matematične in 

naravoslovne spretnosti (Carretero, Vuorikari in Punie, 2017). 

Slovenski vzgojno-izobraževalni sistem pri razvoju digitalne pismenosti sledi evropskim 

smernicam (Eurydice, 2011). Med splošnimi cilji (Učni načrt za angleščino, 2016), ki so 

povezani z zmožnostjo branja digitalnih besedil v angleščini, je zapisano, da učenci spoznajo 

in uporabljajo elektronske in spletne slovarje, da pridobivajo podatke s spleta (spletne strani, 

portali, družabna omrežja), jih uporabljajo za komuniciranje v angleščini (elektronska pošta, 

klepetalnice, blogi, forumi) in pridobivajo gradivo o različnih temah, obravnavanih pri pouku.  

2.  OPREDELITEV POJMA BRANJE 

Začetki preučevanja branja segajo v drugo polovico 19. stoletja in so vezani na pojav 

laboratorijev za eksperimentalno psihologijo. V tem obdobju so se ukvarjali z značilnostmi 

zaznavanja v procesu branja, pri čemer so preučevali predvsem gibanje oči pri branju. Na 
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začetku 20. stoletja so začeli proces branja raziskovati tudi angleški avtorji. Osredinili so se 

na psihološke osnove branja, razlike med dobrimi in slabimi bralci ter značilnostmi med tihim 

in glasnim branjem. Po prvi svetovni vojni so postali bistvo raziskovanja branja bralno 

razumevanje in različne metode opismenjevanja. Od 60. in 70. let dvajsetega stoletja pa 

poteka na tem področju še posebej intenzivno raziskovanje. Nastale so številne definicije 

branja, ki jih lahko z vsebinskega vidika razdelimo v tri velike skupine, glede na to, katere 

procese pri branju avtorji poudarjajo (Pečjak, 1999a).  

V prvo skupino sodijo definicije, ki v procesu branja poudarjajo zaznavanje. Vsem 

definicijam je skupno, da branje opredeljujejo kot spretnost, ki zajema priklic in 

prepoznavanje enot besedila. Branje opredeljujejo kot receptivno komunikacijsko dejavnost, 

pri kateri je bralčeva primarna funkcija sprejemanje besedil (Nolimal in Novaković, 2013). 

Začne se z dekodiranjem osnovnih enot besedila, tj. črk, in nadaljuje s prepoznavanjem večjih 

enot, besed, stavkov, povedi in odstavkov. Glavni namen učenja branja je dobro usvojena 

tehnika branja, s poudarkom na učenju grafemov in fonemov ter učenju slovničnih pravil, 

sporočilo besedila pa je skupek glavnih idej iz vsakega odstavka (Shehu, 2015). 

Druga skupina zajema definicije branja, ki poudarjajo predvsem razumevanje pri bralnem 

procesu. Primer definicije branja, ki poudarja predvsem razumevanje, je Goodmanova 

definicija (1970): »je psiholingvistični proces, pri katerem bralci po svojih najboljših močeh 

rekonstruirajo sporočila, ki so podana v pisni ali grafični obliki« (v Pečjak, 1999a, str. 12).  

V tretjo skupino spada večina definicij sodobnih avtorjev, ki branje definirajo kot dinamičen 

proces, ki poteka v interakciji med bralcem in besedilom in na katerega vplivata bralčeva bralna 

pismenost in splošno znanje. P. Vilar idr. (2016) so branje definirali kot »proces sprejemanja, 

dekodiranja in razumevanja sporočil, ki zahteva določene veščine oz. kompetence. Branje se 

pojavlja v različnih oblikah (npr. poglobljeno, hitro), v različnih kontekstih (prosti čas, učenje, 

delovno mesto itd.) ter za različne namene. Lahko ga vidimo kot formativno, razvedrilno, 

umetniško doživljajsko, eksistencialno spoznavno, v vlogi gradnje identitete itd. Predstavlja 

sredstvo za doseganje različnih ciljev v praktičnem življenju: od razumevanja, komuniciranja, 

delovanja, načrtovanja itd. (str. 17).« Cziko, Greenleaf, Hurwitz, in Schoenbach (2000) 

poudarjajo, da je pomen, ki ga pripišemo posameznemu besedilu, odvisen od predhodnega 

znanja in izkušenj, ki jih imamo o svetu. Branje opredeljujejo kot »kompleksen proces, pri 

katerem bralec sam oblikuje pomen besedila, ne le iz besed in stavkov, ki jih prebere, temveč 

tudi s pomočjo idej, spominov in predhodnega znanja o brani tematiki«. Branje torej 

opredeljujejo kot dejavnost, ki je odvisna od različnih dejavnikov, pa tudi od posameznikovega 

splošnega znanja, osebnosti in dojemanja sveta. Tudi v raziskavi bralne pismenosti PIRLS 

poudarjajo vlogo, ki jo ima bralec pri ustvarjanju pomena prebranega. Branje opredeljujejo kot 

»konstruktiven in interaktiven proces, kjer pomen besedila ustvarja bralec v interakciji z 

besedilom. Pri tem uporablja jezikovne in metajezikovne strategije, besedilo in bralna izkušnja 

pa sta vedno umeščena v določen kontekst.« (IEA: PIRLS, 2016, str. 2) Opazimo, da pri 

sodobnem dojemanju branja bralec ni le pasivni prejemnik zapisanih sporočil, temveč je aktiven 

pri povezovanju novih informacij s starimi in iskanju namena besedila.  
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3.  KOGNITIVNA TEORIJA J. PIAGETA  

Učenje branja je stopnja v fazi učenja jezika in poteka skladno s kognitivnim razvojem otroka 

(Grosman, 2009). Jezik je bil za Piageta predvsem sredstvo za izražanje misli. Trdil je, da 

mišljenje ni toliko odvisno od jezika, jezik pa lahko pospešuje kognitivni razvoj (Smrtnik 

Vitulić, 2011).  

Čeprav je vsak učenec unikaten, obstajajo univerzalne karakteristike, ki se pojavljajo pri vseh 

otrocih v določenem časovnem obdobju, ki so pogojene z razvojem otroka (Pinter, 2006). V 

povezavi z razvojem kognitivnih funkcij in živčevja je Piaget na podlagi teorije spoznavanja 

določil štiri stopnje razvoja mišljenja. Piaget trdi, da je izvor inteligence v bioloških dejavnikih 

organizacije in adaptacije. Organizacija je posameznikova težnja, da poveže različne procese v 

skladen sistem, adaptacija pa je težnja po interakciji z okoljem. Teorija temelji na predpostavki, 

da otroci sami oblikujejo svoje znanje. Cilj razvoja mišljenja je čim boljša prilagoditev okolju, 

kar je Piaget poimenoval miselna adaptacija. Z vključevanjem novih informacij v obstoječe 

miselne sheme prilagajamo okolje sebi, se asimiliramo. Hkrati pa se tudi akomodiramo, s tem 

ko lastne miselne sheme spreminjamo in prilagajamo novim izkušnjam (Simatwa, 2010).  

Kognitivne stopnje med seboj niso strogo ločene, ampak otrok postopoma v nesprejemljivem 

zaporedju prehaja iz ene v drugo. Okolje lahko pospeši prehajanje iz ene stopnje v drugo, vendar 

le do neke mere, zato ker je kognitivni razvoj vezan tudi na nevrofiziološki razvoj. Stopnja, na 

kateri je otrok, vključuje tudi posamezne lastnosti prejšnje stopnje, vrnitev na predhodno pa ni 

možna (Simatwa, 2010).  

Stopnje kognitivnega razvoja J. Piageta so:  

 senzomotorična stopnja ali zaznavno-gibalna stopnja (0–2 leti) 

Otroci se o zunanjem svetu učijo s fizično akcijo z uporabo zaznavnih in gibalnih dejavnosti, ki 

jih izvajajo z lastnim telesom, predmeti in drugimi ljudmi. Pridobljeno znanje in izkušnje 

uporabljajo za vse bolj organizirane kognitivne strukture, njegovo vedenje pa postaja bolj 

namerno. V tem obdobju pridobijo razumevanje koncepta stalnosti objektov. To pomeni 

zavedanje, da objekti obstajajo, čeprav jih ne vidijo, slišijo ali občutijo (Smrtnik Vitulić, 2011).  

 predoperacionalna stopnja (2–7 let)  

Na tej stopnji začnejo otroci prepoznavati simbole (besede in geste) in jih postopoma 

uporabljajo na čedalje bolj organiziran in logičen način. Za to stopnjo so značilni posnemanje, 

simbolna igra in uporaba govora. Otroci so že zmožni operiranja s preteklostjo, sedanjostjo in 

prihodnostjo, kar pomeni, da njihovo mišljenje ni vezano le na trenutek zaznavanja. Za 

mišljenje v tej fazi so značilni egocentrizem (otroci ne razločujejo med svojim pogledom na 

svet od pogledov drugih ljudi), ireverzibilnost, ki se kaže v tem, da otroci ne zmorejo razmišljati 

o obratnem poteku dogodkov, in semilogično mišljenje (skrivnostne razlage naravnih pojavov, 

zamenjava vzrokov in posledic) (Smrtnik Vitulić, 2011).  

 

 



 

7 

 stopnja konkretnih operacij ali konkretnooperativna stopnja (7–11 let)  

Večina šestošolcev je starih 10 ali 11 let, torej so v fazi konkretno logičnih operacij. Otroci v 

tem starostnem obdobju razumejo predvsem dobesedni pomen, abstraktnega mišljenja pa 

praviloma še nimajo razvitega (Učni načrt za angleščino, 2016). Za to stopnjo je značilna 

decentracija. To pomeni, da se je posameznik zmožen osredotočiti na več vidikov neke 

situacije. Razvije se tudi reverzibilnost, ki se kaže v tem, da so otroci zmožni razmišljati o 

poteku dogodkov v »obratni smeri« (od konca do začetka). Otroci pridejo do spoznanja, da 

nekateri predmeti obdržijo prvotne značilnosti, čeprav jih spreminjamo in preoblikujemo. 

Predmete znajo razporejati v razrede in hkrati so zmožni sočasne obravnave več razredov hkrati 

(npr. barva in velikost). Operacije uporabljajo tudi za sklepanje med odnosi in objekti. V tem 

obdobju so zmožni razumeti matematične operacije seštevanja, odštevanja, množenja, deljenja, 

razvrščanja in zamenjave (Smrtnik Vitulić, 2011), naučijo pa se tudi brati in pisati (Simatwa, 

2010).  

 stopnja formalnih operacij ali formalnooperativna stopnja (11–15 let) 

Za to stopnjo je značilen pojav abstraktnega mišljenja, kar pomeni, da miselne operacije niso 

več omejene na zgolj konkretne predstave (Smrtnik Vitulić, 2011). Mladostniki so zmožni 

sprejemati mišljenje vrstnikov in komunikacije o različnih idejah. Zmožni so tudi predvideti 

posledice dejanj, ne da bi imeli neposredne izkušnje, povezane s problemom (Simatwa, 2010).   

4.  RAZVOJ BRALNE ZMOŽNOSTI  

Naučiti učence brati je bila že od nekdaj ena temeljnih nalog šole. Tudi v današnji dobi je eden 

izmed najpomembnejših ciljev izobraževalnih sistemov v Evropi, da si vsi državljani pridobijo 

ustrezne bralne zmožnosti. Različni avtorji navajajo, da so dobro razvite bralne zmožnosti v 

učnem jeziku temeljni pogoj za učno uspešnost (Eurydice, 2011, in Pečjak, 1996).  

Pri usvajanju bralne opismenjenosti lahko poenostavljeno rečemo, da poznamo dva teoretična 

pogleda, »preprostega« in »celostnega«. Prvi model, ki mu pravimo tudi »tradicionalni« oz. 

»formalistično-racionalni«, je prevladoval v 20. stoletju. Zanj je značilen pogled, ki razlaga, da 

je razumevanje besedila posledica dekodiranja besedila in razumevanja jezika. Zagovorniki 

menijo, da učenci, ki usvojijo tehniko branja in razumejo jezik, v katerem je besedilo napisano, 

razumejo tudi besedilo (Pečjak, 1999b). Težave, ki se pojavijo, so posledica motenj dekodiranja 

in pomanjkljivega znanja jezika. Kritike se nanašajo na to, da tekoče branje ne vodi do želje po 

branju, razumevanja besedila in oblikovanja znanja z razumevanjem (Nolimal in Novaković, 

2013).  

Drugi pogled na opismenjevanje, ki mu pravimo »celosten« in tudi »komunikacijski«, je prvi 

predstavil Edmund Huey leta 1908, pri čemer je izhajal iz pedagoške psihologije Johna 

Deweyja (Nolimal in Novaković, 2013). V slovenskih osnovnih šolah je prisoten od leta 1998, 

ko je bil posodobljen Učni načrt za slovenščino (Vogel, 2015). Zanj je značilno, da je celosten, 

vodi k funkcionalni pismenosti in poudarja učenčevo aktivno vlogo. Celostnost se kaže v tem, 

da izhaja iz vsakodnevnega življenja otroka, zajema umetnostna in neumetnostna besedila, pri 

čemer poteka učenje tehnike branja večinoma na neumetnostnih besedilih in med seboj 
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povezuje vse komunikacijske sposobnosti, to so poslušanje, govorjenje, branje in pisanje. Pri 

tem je pomembno poudariti, da se spretnosti med sabo prepletajo in vplivajo ena na drugo 

(Pečjak, 1999b). Primarna človekova dejavnost je poslušanje, saj otrok posluša, preden govori, 

bere in piše. Je tudi temeljna dejavnost, ker vpliva na razvoj vseh nadaljnjih spretnosti (Plut – 

Pregelj, 2012, v Nolimal in Novaković, 2012). Zagovorniki tega pristopa priporočajo 

vzporedno učenje bralnih tehnik in razumevanja (Nolimali in Novakovič, 2012).  

Najbolj znan komunikacijsko-edukacijski model, ki obravnava razvoj bralne zmožnosti, je 

model avtorice J. Chall (1983). Avtorica omenja naslednje bralne stopnje: priprave za branje, 

usvojenost dekodiranja, usvajanja tehnike branja, branje za učenje, odkrivanje pomena in 

večstranski pogled na prebrano in oblikovanje odnosov in stališč. Pri razvoju tega modela se je 

oprla na Piagetovo teorijo spoznavnega razvoja in izpostavlja nekatere smernice glede 

poučevanja bralne pismenosti: razvoj bralne pismenosti je odvisen od starosti učenca, od 

poučevanja, ki ga je učenec deležen doma in v šoli, in od stopnje razvitosti predhodne stopnje. 

Bralne stopnje med seboj niso ločene, ampak prehajajo ena v drugo in se prekrivajo (Pečjak, 

1999b). 

S. Pečjak (1999b) je stopnje učenja bralne zmožnosti razdelila podobno, le da je stopnje 

razdelila v dve večji fazi. Prvo fazo je poimenovala faza opismenjevanja v ožjem pomenu 

besede, ki naj bi jo učenci v maternem jeziku usvojili do konca prvega izobraževalnega 

obdobja. Razdelila jo je na naslednje stadije:  

 razvijanje predbralnih sposobnosti (od 6. do 7. leta) 

Razvoj predbralnih zmožnosti oz. priprave na branje se nanašajo na otrokov razvoj kompetenc 

in veščin v predšolskem obdobju, ko se pri otroku razvija porajajoča pismenost. Ta vključuje 

sposobnost branja različnih jezikovnih sistemov pred usvojitvijo besednih znakov. Je vse kar 

otrok ve o branju, bralnem gradivu in pismenost (Haramija, 2017). V obdobju razvijanja 

predbralnih zmožnosti poteka učenje jezika s poslušanjem in govorjenjem. Govorna spretnost 

in količina usvojenega besedišča sta močno povezana z zmožnostjo branja, ker omogočata 

učencem učenje branja s predvidevanjem, kar jim pomaga pri dekodiranju črk (Pinter, 2006). 

Haramija (2017) navaja, da je za učenje branja poleg glasovnega zavedanja prav tako 

pomembno vidno razločevanje. Ti spretnosti razvijajo otroci z grafomotoričnimi vajami, s 

katerimi razvijajo gibalne spretnosti za pisanje in orientacijo v prostoru. Tudi v UN za 

slovenščino (2018) so kot predopismenjevalne zmožnosti navedene vidno razločevanje, slušno 

razločevanje in razčlenjevanje, orientacija na telesu, v prostoru in na papirju ter pravilna drža 

telesa in pisala. 

 usvajanje tehnike branja (od 6./7. do 8. leta) 

Ta sklop vključuje omejeno število bralnih spretnosti, ki omogočajo dekodiranje besedila in jih 

učenci navadno usvojijo do osmega ali devetega leta (Nolimali in Novaković, 2012). Dekodirati 

besedilo pomeni, da učenec prepozna napisane črke oz. besede in vzpostavi odnos črka-glas 

(Pečjak, 1995). Poleg učenja dekodiranja črk, se mora učenec naučiti še dekodiranje drugih 

znakov: števil in ločil, zato da lahko prebere besedilo (Beck in Juel, 1995).  
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 urjenje/avtomatizacijo bralne tehnike (od 7./8. do 9. leta) 

Tretji stadij zajema urjenje tehnike branja, njen cilj pa je, da branje postane avtomatizirano. 

Kaže se kot učenčevo tekoče branje besedil, primernih za njegovo stopnjo, povezano z 

razumevanjem teh besedil.  

Našteti stadiji se povsem ujemajo s prvimi tremi stopnjami  modela J. Chall, razlike najdemo 

samo v poimenovanju. Učenci naj bi to fazo usvojili do konca prvega izobraževalnega obdobja, 

ko večino besed že preberejo avtomatizirano in v prebranem že iščejo pomen (Nolimal in 

Novaković, 2013).  

Druga faza, ki jo S. Pečjak imenuje faza opismenjevanja v širšem pomenu besede, se nanaša 

na učenje branja z razumevanjem (9.–14. leta). Cilj te faze je, da je učenec sposoben tekočega 

branja različnih vrst gradiv in da je branje zanj tudi način za pridobivanje novih znanj, torej 

»branje za učenje« (Pečjak, 1999b). Ujema se s četrto stopnjo »branja za učenje« avtorice J. 

Chall. To je faza, ko se učenec nauči brati z razumevanjem in lahko branje uporablja za učenje, 

kar je bistvo učenja branja v osnovni šoli.  

Prepoznavanje kod v besedilu ni dovolj, da posameznik besedilo tudi razume, ker so besede 

same zase brezpomenske. Kodam mora zato pripisati pomen. Bistvo učenja branja je usvojiti 

drugi sklop dejavnosti, torej brati z razumevanjem, pri tem pa ne gre zanemariti pomembnosti 

začetnega učenja dekodiranja, saj dobro dekodiranje pomembno vpliva na kasnejše učenje 

branja z razumevanjem. Obstaja povezava med uspešnostjo pri dekodiranju in poznejšo 

uspešnostjo pri branju z razumevanjem (Stanovich, 1986, iz Beck in Juel, 1995).  

Da učenec usvoji takšno vrsto branja, mora imeti primerno razvite kognitivne in metakognitivne 

sposobnosti. Kognitivne sposobnosti se nanašajo na obvladovanje bralnih spretnosti, 

metakognitivne pa na učenčevo sposobnost opazovanja lastnega procesa branja in sposobnost 

umerjanja tega procesa. Metakognitivne sposobnosti so povezane tudi z motivacijo za branje 

(Pečjak, 1999b).   

Zadnji stopnji iz modela J. Chall pri S. Pečjak ne zasledimo. To sta najvišji stopnji v razvoju 

bralnih sposobnosti. Na zadnjih dveh stopnjah se bralec uči fleksibilnega pristopa k bralnemu 

gradivu. To pomeni, da različne vrste gradiva uporablja za različne načine branja. Bralcu, ki je 

fleksibilen in ima razvito hitro branje z razumevanjem, pravimo, da je bralno pismen. Za višje 

stopnje je značilna sposobnost branja v jeziku, ki je zapleten in abstrakten, pri čemer bralec 

uporablja procese sklepanja in je do bralnega besedila kritičen (Chall, 1983). Stopnji sta 

naslednji:  

 večstranski pogled na prebrano (od 14. do 18. leta)  

 konstrukcija in rekonstrukcija (od 18. leta dalje)  

4.1   Učenje branja  

Bralna pismenost je širši pojem kot branje in zajema še druge komponente, kot so bralna 

motivacija, večstranski pogled na prebrano, primerjanje besedil med seboj itd., zato zajema 

proces učenja branja le del razvoja bralnega opismenjevanja, sam proces branja pa je usmerjen 
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na dekodiranje in razumevanje zapisanega. Učenje branja je zapletena miselna dejavnost, ki 

temelji na razvoju govora. Pri učenju branja gre namreč za transfer s slušne zaznave na pisno 

(Razdevšek - Pučko, 1999). Večina avtorjev deli proces učenja branja v dve fazi, ki zajemata 

tri stadije v razvoju bralnega opismenjevanja, ki jih je predstavila avtorica J. Chall. To so stadiji 

usvajanje tehnike branja, urjenje in branje za učenje. Avtorji te tri stadije združujejo v dve fazi 

učenja branja. To sta usvajanje bralne tehnike in učenje s pomočjo branja.  

Usvajanje bralne tehnike  

Prva faza je integracija dveh procesov. Prvi proces je proces dekodiranja oz. vzpostavitev 

odnosa črka-glas. Učenci se seznanijo s črkami in njim pripadajočimi glasovi, nato pa sledi 

povezovanje črk v besede, stavke in povedi. Pri drugem procesu se bralec nauči uporabe 

jezikovnih sposobnosti, npr. skladanje in pomenoslovje. Ključna dejavnika dekodiranja sta 

natančnost in hitrost prepoznavanja.  

Učenje s pomočjo branja 

To je druga faza v bralnem razvoju in presega prvo v sposobnosti razumevanja prebranega. 

Naučiti učence brati z razumevanjem je bistvo osnovnošolskega učenja branja in pomeni, da so 

učenci zmožni brati z namenom pridobivanja novega znanja (Pečjak, 1995).  

4.2   Vrste branja glede na poglobljenost pri branju 

Glede na poglobljenost pri branju ločimo:  

 intenzivno branje 

To je branje, pri katerem bralec bere podrobno, z določenimi cilji in nalogami, ki jih mora 

opraviti v povezavi s prebranim besedilom. Takšno branje lahko zajema pregled besedila, 

ki nam omogoča pridobitev potrebnih podatkov, vstavljanje manjkajočih besed med 

besedilom (angl. gap-fill) ali razvrščanje odstavkov v pravilni vrstni red. Vendar takšno 

branje samo po sebi učenca ne spodbuja k branju v prostem času (Fractor, Woodruff, 

Martinez in Teale, 1993).  

 ekstenzivno branje 

V literaturi zaznamo poleg pojma ekstenzivno branje tudi branje za zabavo. V zadnjih letih 

pripisujejo tovrstnemu branju čedalje večji pomen in poudarjajo, da je pri razvoju mladega 

bralca prav tako pomembno kot intenzivno branje (Fractor, Woodruff, Martinez in Teale, 

1993). Ugotovitve podpira raziskava PIRLS (IEA: PIRLS 2016), v kateri je navedeno, da 

branje za zabavo mnogo bolj vpliva na razvoj pismenosti kot branje za pridobivanje 

informacij. Tudi Haramija (2017) ter Zwitter in Bucik (2017) poudarjajo načelo zanimivega 

branja. Učiteljem svetujejo, da naj imajo otroci možnost dostopa do različnega knjižnega 

gradiva različnih težavnostnih stopenj. Branje le ene knjižne zvrsti nas namreč opremi le z 

enim tipom besednega zaklada in miselnih povezav (Zwitter in Bucik, 2017). Branje knjig, 

ki jih učenec izbere sam, daje učencu možnost, da razširi svoje bralne zmožnosti 
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ekstenzivnega branja, ki ga z branjem povedi in besedil iz učbenika ne bi usvojil 

(Hasselgreen, Kaledaite, Martin in Pižorn, 2011).  

C. Clark in K. Rumbold (2006) navajata naslednje dejavnike, ki spodbujajo branje za 

zabavo:  

 okolje, bogato z bralnim gradivom,  

 možnost izbire bralnega gradiva, 

 vloga pomembnega odraslega kot bralnega modela,  

 spodbujanje branja za zabavo v šolskem okolju. 

O pomembnosti branja za zabavo v prostem času pišejo tudi v raziskavi PISA (Pedagoški 

inštitut, PISA 2016), kjer so ugotovili, da branje za zabavo pozitivno vpliva na bralno zmožnost. 

Tudi C. Clark in K. Rumbold (2006) poudarjata, da otroci, ki sami izberejo knjige, ki jih želijo 

brati, običajno preberejo večje število knjig in berejo pogosteje v šoli in doma. Ugotovili sta 

številne prednosti branja za zabavo, in sicer da je branje za zabavo povezano z boljšim bralnim 

razumevanjem, širjenjem besedišča in splošnega znanja, boljšega razumevanja drugih kultur in 

višjo samozavestjo otroka kot bralca. 

4.3   Razvoj bralne zmožnosti v slovenskih osnovnih šolah pri 

predmetu slovenščina  

»Materni jezik je jezik, ki se ga je oseba naučila v zgodnjem otroštvu v krogu družine oziroma 

drugem primarnem okolju, kadar je otrok živel pri sorodnikih, v domovih ipd.« (SURS: Popis 

2002) Za večino slovenskih državljanov je slovenščina materni jezik, za učence slovenskih 

osnovnih šol pa tudi učni jezik. Izjemi sta le italijanščina in madžarščina, ki sta poleg 

slovenščine učna jezika na jezikovno mešanih območjih (Straus, 2018).  

Cilji, povezani z razvijanjem bralne zmožnosti v UN za slovenščino (2018), se v prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju nanašajo na razvijanje predopismenjevalnih zmožnosti, 

sistematično razvijanjem tehnike branja razvijanje branja z razumevanjem preprostih besedil. 

Ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja naj bi učenci usvojili tehniko branja 

besedil, napisanih s tiskanimi in pisanimi črkami, tekoče brali ustrezna besedila, primerna 

njihovim zmožnostim, in dokazali razumevanje prebranega besedila.  

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju začnejo učenci najbolj intenzivno razvijati branje 

z razumevanjem in uporabljajo različne bralne učne strategije. V tem obdobju spoznajo tudi 

različne vrste besedil in branje povsem avtomatizirajo (Nacionalna strategija za razvoj bralne 

pismenosti, 2006). Poudarek je tudi na razvijanju metajezikovne zmožnosti. Ta se nanaša na 

razmišljanje o procesu branja in razumevanje lastnega branja (Nolminali in Novaković, 2013).  

Učenci v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju začnejo branje uporabljati za pridobivanje 

novega znanja, informacij in izkušenj. Branje postane poleg poslušanja in gledanja temeljno 

sredstvo za učenje. Na tej stopnji so sposobni analizirati, kaj berejo, ter se kritično odzvati na 

stališča, s katerimi se srečujejo pri branju (Pečjak, 2010, v Nolimal in Novaković, 2013). V UN 

za slovenščino (2011) je zapisano, da otroci na tej stopnji tekoče in primerno berejo in razumejo 

ustrezna besedila, znajo določiti okoliščine nastanka besedila, sporočevalčev namen, temo, 
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podteme/ključne besede in bistvene podatke, obnovijo besedilo, ga vrednotijo in utemeljijo 

svoje mnenje. V Nacionalni strategiji za razvoj bralne pismenosti (2017) je navedeno, da naj bi 

ob koncu osnovnošolskega izobraževanja večina učencev dosegla vsaj temeljno raven bralne 

pismenosti. To pomeni, da učenci zmorejo branje uporabljati za učenje ali pridobivanje drugih 

spretnosti (Eurydice, 2011).  

4.4   Razvoj bralne zmožnosti v slovenskih osnovnih šolah pri 

predmetu angleščina  

»Tuji jezik je jezik, ki v družbi, kjer se poučuje, navadno nima neposredne vsakodnevne rabe. 

V glavnem ga govorci uporabljajo zunaj dežele, v kateri se ga učijo« (Čok, Skela, Kogoj, 1999, 

str. 42). Učenje branja v tujem jeziku se začne, ko otrok nehote bere sporočila v tujem jeziku, s 

katerimi pride v stik v svojem okolju. Stik s tujim jezikom je v primerjavi z maternim po navadi 

skromen, ker ga govorci večinoma uporabljajo zunaj dežele, v kateri se ga učijo. Vseeno pa je 

angleščina tuji jezik, s katerim se učenci zunaj učilnice srečujejo bistveno več kot z drugimi 

tujimi jeziki. Zaradi različnih predhodnih izkušenj so razlike v znanju angleščine med učenci 

precejšnje. Ker nekateri učenci s tujim jezikom zunaj razreda nimajo veliko stika, je še 

pomembnejše, da se med poučevanjem ustvari potreba po uporabi tujega jezika (Čok, Skela, 

Kogoj, 1999). V slovenskem prostoru je prvi tuji jezik od drugega razreda dalje del obveznega 

programa devetletne osnovne šole, v prvem razredu pa je ponujen v okviru neobveznih izbirnih 

vsebin. To pomeni, da šola v prvem razredu ponudi možnost poučevanja tujega jezika, učenci 

pa se sami odločijo, ali bodo pouka tujega jezika udeleževali (Straus, 2018). Po podatkih 

Statističnega urada Republike Slovenije iz leta 2014 je za večino učencev (97 %) je prvi tuji 

jezik angleščina, za preostale 3 % pa nemščina (Svetlin Kastelic, 2017). Tako kot pouk 

slovenščine poteka tudi pouk angleščine po komunikacijskem modelu, kar pomeni, da naj bi 

bilo pridobivanje jezika čim bolj podobno naravnemu. To se kaže v ciljih, ki se nanašajo na 

jezikovno rabo, pravila rabe, miselne procese komunikacije, medpredmetne povezave in 

organizacijo pouka. Ta je organiziran doživljajsko, situacijsko in vsebuje komunikacijska 

dejanja (Čok, Skela, Kogoj, Razdevšek - Pučko, 1999). 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju je poudarek predvsem na razvoju komunikacijskih 

spretnosti poslušanja in govorjenja. Cilji, povezani z branjem in bralnim razumevanjem, se 

nanašajo na predopismenjevalne in opismenjevalne zmožnosti/spretnosti. Osnovne veščine 

branja ter bralnega razumevanja začnejo učenci usvajati šele na koncu obdobja, torej v tretjem 

razredu. Otroci razvijajo tehniko branja in osnovne bralne učne strategije, povezane z 

razumevanjem posameznih besed, fraz, preprostih povedi v ciljnem jeziku in prepoznavanjem 

določenih podatkov v besedilu (Učni načrt za tuji jezik v 1. razredu, 2013; Učni načrt za tuji 

jezik v 2. in 3. razredu, 2013). Kljub temu da je v prvih letih šolanja pri učenju tujega jezika 

poudarek na govornem sporočanju in sprejemanju govornih besedil v angleščini, je pri učencih 

opaziti zanimanje tudi za učenje branja v tujem jeziku (Hasselgreen, Kaledaite, Martin in 

Pižorn, 2011). 

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju učenci na podlagi veščin, pridobljenih v prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju, razvijajo spretnosti branja (dekodiranje) in osnovne bralne 
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veščine ter sistematično nadgrajujejo spretnost bralnega razumevanja. Razvijajo tudi odnos do 

branja in interes za branje (Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013). 

V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju še naprej razvijajo cilje iz drugega obdobja ter jih 

nadgrajujejo in širijo. V tem obdobju razvijajo kompleksnejše učne strategije, se seznanijo z 

možnostjo različnih razumevanj in interpretacij besedila ter ohranjajo in krepijo interes in 

motivacijo za branje (Učni načrt za angleščino, 2016).  

5.  VPLIV SLOVENŠČINE KOT MATERNEGA JEZIKA NA UČENJE 

ANGLEŠČINE KOT TUJEGA JEZIKA 

Slovenščina za večino slovenskih učencev ni le materni, temveč tudi učni jezik, saj v njem 

poteka učenje in je tudi učitelju dobro poznan. Je izvor znanja, iz katerega učenec črpa in si 

pomaga pri učenju drugih tujih jezikov, med katerimi je pri nas najpogostejša angleščina. V 

nasprotju s tujim jezikom so za materni jezik značilni legitimnost jezika (široka možnost rabe), 

socializacijska raba (sklepanje prijateljstev) in referenčnost (smiselna in verodostojna raba). 

Vpliv prvega jezika opazimo na vseh ravninah tujega. Učenci se morajo v tujem jeziku spet 

naučiti vseh štirih komunikacijskih zmožnosti, vendar pa je razlika v tem, da ima učenec pri 

učenju tujega jezika že usvojene posamezne kognitivne procese in sestavine procesiranja 

informacij (Čok, Skela, Kogoj, Razdevšek - Pučko, 1999). Mlajši ko je otrok, bolj sta procesa 

usvajanja jezika prepletena, ker mlajši otroci še nimajo razvite metakognitivne možnosti, da bi 

lahko zavestno razmišljajo o strukturi in načinu učenja jezika (Pinter, 2006).  

Pri učenju angleščine kot tujega jezika prihaja do transferja (prenos in povezava). Pojavi se v 

situacijah, v katerih »si pri novem učenju ali novi situaciji pomagamo z znanjem, izkušnjami, 

navadami, ki smo jih pridobili, spoznali se naučili ali že uporabili v neki drugi, podobni 

situaciji« (Razdevšek - Pučko, 1999, str. 45). Ko se učenec začetnik sreča z novo nalogo v 

angleščini, se zateče k slovenščini in skuša za rešitev problema uporabiti strategije, ki jih že 

pozna. Ko pridobi učenec več izkušenj v tujem jeziku, se težnja po primerjanju jezikov zmanjša, 

vendar nikoli povsem ne izgine. Razdevšek - Pučko in Skela (1999) navajata, da lahko pri 

učenju tujega jezika na razredni stopnji predpostavljamo, da bo pri učenju angleščine prišlo do 

pozitivnega splošnega in specifičnega transferja, da bo otrok zmogel prenesti nekatere 

specifične funkcije z maternega na tuji jezik in da bo otroku že usvojeno znanje (branje) uspelo 

prenesti na področje tujega jezika.  

V Učnem načrtu za angleščino (2016) so navedene kompetence, ki jih učenci usvojijo pri učenju 

branja v materinščini in jih kasneje uporabljajo za učenje branja v angleščini. To so 

opismenjevanje, slogovna izraznost, poznavanje načel besedilnosti in uporaba sporazumevalne 

zmožnosti. Učenci, katerih materni jezik je slovenščina in ki se učijo tujega jezika angleščine, 

bodo na primer že poznali črke, ki se uporabljajo v latinici in se jim jih pri učenju branja v 

angleščini ne bo treba ponovno učiti (Brewster in Ellis, 1991).  
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6.  DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA RAZVOJ BRALNE PISMENOSTI V 

ANGLEŠČINI  

Humanistično-konstruktivistično pojmovanje učenja poudarja, da na učenčeve učne dosežke 

vpliva mnogo dejavnikov. Nekateri so notranji, odvisni od učenca, drugi pa so zunanji. Med 

notranje dejavnike prištevamo učenčeve intelektualne zmožnosti in dejavnosti v procesu 

učenja, njegova pričakovanja, motivacijo in čustva. Zunanji dejavniki pa so tisti, ki zajemajo 

družinsko in družbeno okolje (Grosman, 2009). P. Vilar idr. (2015) omenjajo, da velja pri 

razvoju bralne pismenosti spodbujati dejavnike, povezane s širšo družbeno skupnostjo, 

družinske dejavnike in dejavnike, povezane s šolo. 

Podobno bi lahko razdelili tudi dejavnike, ki vplivajo na učenje bralne pismenosti v angleščini 

kot tujem jeziku. L. Čok (1999) je jih je razdelila v štiri večje skupine. V prvi skupini omenja 

dejavnike, ki izvirajo iz učenca (notranji), v nadaljnje tri pa je razvrstila dejavnike, ki so 

povezani z družinskim in družbenim okoljem ter vrsto izobraževalnega sistema in šolsko prakso 

(zunanji dejavniki).  

6.1  Dejavniki, odvisni od učenca 

Sem sodi raven učenčevih splošnih kognitivnih, socialnih in motoričnih sposobnosti, ravni 

spretnosti in osebnostne značilnosti, ki so pomembne pri učenju branja (Čok, Skela, Kogoj, 

Razdevšek - Pučko, 1999).  

Ugotovili so, da so dejavniki, ki izvirajo iz učenca in so povezani z nižjimi bralnimi dosežki v 

angleščini kot tujem jeziku, slabo poznavanje besedišča, površno učenje namesto poglobljenega 

učenja z razumevanjem, nezadostno poznavanje slovnice, premalo branja različnih pisnih 

gradiv in pomanjkanje motivacije za učenje (Iqbal, Noor, Muhabat in Kazemian, 2015). Tudi 

V. Savić (2019) je ugotovila, da motivacija za branje pomembno vpliva na bralne dosežke v 

angleščini kot tujem jeziku. Gilakjani in Sabouri (2016) poudarjata, da razvoj bralnih navad in 

čas, ki ga posvetijo učenci branju v angleščini kot tujem jeziku, pomembno vplivata na dosežke 

bralnega razumevanja v angleščini. M. Arellano (2013) je ugotovila, da je eden izmed 

pomembnih dejavnikov spol. Učenke so namreč dosegle boljše rezultate bralnega razumevanja 

v angleščini kot tujem jeziku kot pa učenci. Učenci so imeli več težav pri prepoznavanju oblike 

besedila, ugotavljanju glavnega sporočila in iskanju podatkov v besedilu. V raziskavi, izvedeni 

med slovenskimi učenci, je bilo ugotovljeno podobno. Kompetentnost deklet in dečkov za 

branje v 3. razredu je bila približno enaka, do sedmega razreda pa je kompetentnost za branje 

pri deklicah narasla, pri fantih pa strmo padla (Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2010).  

6.2  Dejavniki, povezani z družinskim okoljem   

6.2.1 Družinska pismenost  

Preden otrok vstopi v šolo, imata dom in družinska pismenost največji vpliv na otrokov razvoj 

pismenosti. Družinska pismenost je del bralne pismenosti, ki jo razumemo kot »različne 

dejavnosti znotraj družine, povezane s pismenostjo v najširšem delu besede, ko hkrati 

sodelujejo različne generacije in se skupaj učijo. Je vsaka dejavnost, pri kateri družinski člani 

uporabljajo bralne, pisne ali računske spretnosti v družinski skupnosti v vsakdanjem življenju. 
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Vključuje pa tudi bralno kulturo in navade, povezane s pismenostjo.« (Haramija, str. 1) To je 

okolje, kjer otrok pride do prvih stikov s pisnim gradivom, kjer nastajajo spodbude pri 

spoznavanju tujega jezika in se ne nazadnje oblikuje bralna kultura (Čok, Skela, Kogoj, 

Razdevšek - Pučko, 1999). V raziskavi PIRLS (Pedagoški inštitut, 2001), kjer sicer raziskujejo 

dejavnike, ki vplivajo na bralno pismenost učencev v prvem jeziku, so vpliv družinskega okolja 

izmerili s stopnjo izobrazbe staršev, številom učnih pripomočkov, ki jih imajo učenci 

(računalnik, lastna pisalna miza, lastne knjige in dostop do dnevnega časopisa), ter številom 

vseh knjig in številom otroških knjig doma. Ugotovili so, da je število knjig povezano s 

socialnoekonomskim statusom in da vsi našteti dejavniki vplivajo na bralne dosežke učencev. 

Tudi Shathakathulla (2018) je v raziskavi preučeval vpliv socialnoekonomskega in kulturnega 

statusa družine na otrokove bralne dosežke v angleščini kot tujem jeziku. Status družine je 

izmeril s stopnjo izobrazbe, ki so jo dosegli starši, višino prihodkov družine in poklicem, ki ga 

starši opravljajo. Ugotovil je, da dosegajo učenci, ki odraščajo v družinah z višjim dohodkom 

in imajo starše z višjo izobrazbo, višje bralne dosežke.   

6.3  Dejavniki, povezani z družbenim okoljem 

Ti dejavniki se nanašajo na mesto, ki ga ima pisana beseda v javnosti, prisotnost tujega jezika 

v okolju, kulturne in družbene konvencije, ki predpisujejo vlogo nacionalnega in tujega jezika 

v družbi in določajo možnosti za urjenje branja (Čok, Skela, Kogoj, Razdevšek - Pučko, 1999). 

V kulturnih in sistemskih dejavnikih bralne pismenosti (Vilar, 2015) je navedeno, da je treba 

pri dejavnikih bralne pismenosti spodbujati pozitivno družbeno ozračje, ki branje spoštuje in 

ga neguje, navajati mlade bralce na obiskovanje knjižnice in izvajati promocijo branja na 

državni ravni.  

6.4  Vrsta izobraževalnega sistema in šolska praksa  

Dejavniki so povezani s cilji in načinom opismenjevanja v prvem in tujem jeziku, časom 

vključitve drugega jezika v pouk (vzporedno/zaporedno), vlogo tujega jezika v kurikulumu, 

usposobljenostjo učitelja za opismenjevanje učencev in učnimi sredstvi ter gradivi, 

namenjenimi opismenjevanju v tujem jeziku (Čok, Skela, Kogoj, Razdevšek - Pučko, 1999). 

Podobno kot v večini drugih evropskih držav poteka učenje branja v angleščini kot tujem jeziku 

šele po tem, ko se učenci že naučijo brati v prvem jeziku (Pinter, 2006). Učenci začnejo z 

učenjem branja v slovenščini že v prvem razredu in do konca tretjega razreda že usvojijo bralno 

tehniko in osnove branja z razumevanjem (Učni načrt za slovenščino, 2011), sistematično 

poučevanje branja v angleščini pa se začne kasneje, na koncu tretjega razreda (Učni načrt za 

tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013). Tako Iqbal, Noor, Muhabat in Kazemian (2015) kot tudi 

Gilakjani in Sabouri (2016) so ugotovili, da imajo učitelji velik vpliv na razvijanje bralnega 

razumevanja v angleščini kot tujem jeziku. Poudarili so, da je treba učence spodbujati k 

poglobljenemu branju in jih učiti uporabe različnih bralnih strategij. Gilkjani in Sabouri (2016) 

sta poudarila tudi, da naj bo pouk zasnovan na podlagi učenčevih predhodnih izkušenj in že 

pridobljenega znanja in njegovih interesov. Šolsko okolje je še posebej pomembno za učence, 

ki ne prihajajo iz družinskega okolja, ki bi spodbujalo bralno pismenost (Hasselgreen, 

Kaledaite, Martin in Pižorn, 2011).  
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6.4.1 Bralna kultura  

Bralna kultura se razvija v okviru formalnega (šola) in neformalnega izobraževanja (družina), 

zato jo lahko uvrstimo tako med dejavnike, povezane z družinskim okoljem, kot tudi med 

dejavnike, povezane z družbenim in šolskim okoljem. »Bralna kultura je odnos posameznika in 

družbe do knjige kot medija in branja kot procesa, torej splet družbenih pojmovanj, vrednot, 

norm, sporočil v zvezi z branjem. Gre za razvoj bralnih navad, pa tudi za odnos do branja kot 

procesa in njegove vloge pri razvedrilu, pridobivanju znanja, posameznikovem razvoju itd.« 

(Haramija, 2017) Cilji Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, povezani s promocijo 

bralne kulture, so naslednji: razvijati bralno kulturo, oblikovati vseživljenjske bralne navade, 

zagotoviti kakovostne in dostopne literarne prireditve in spodbujati kupovanje knjig (Javna 

agencija za knjigo RS). Na državni ravni je izpeljanih veliko javnih kampanj, programov, 

projektov in literarnih prireditev z namenom dvigniti bralno kulturo v Sloveniji, mnogi med 

njimi so namenjeni tudi mlajšemu občinstvu.  

6.4.2 Bralna motivacija  

Motivacija je dejavnik, ki je povezan z vsemi sklopi, ki jih je opredelila L. Čok (1999). V osnovi 

jo delimo na notranjo in zunanjo motivacijo. Prva spodbuja notranje motivacijske spodbude, ki 

se kažejo v učenčevi želji učiti se in razumeti besedilo. Zunanja motivacijo pa je posledica 

zunanjih motivacijskih dejavnikov, med katere spadajo učitelji, družina, vrstniki in širše 

družbeno okolje. Ker vplivajo notranje motivacijske spodbude neposredno na motivacijski 

proces, jih imenujemo neposredne, zunanje motivacijske spodbude pa so posredne, ker jih 

uporablja nekdo od zunaj, z namenom, da bi posredno spodbudil motivacijski proces (Čok, 

Skela, Kogoj, Razdevšek - Pučko, 1999).  

Motivacija za učenje tujega jezika se razlikuje od motivacije za učenje maternega jezika in je 

bolj odvisna od vpliva zunanjih dejavnikov, ki spodbujajo motivacijo za učenje pri otroku. 

Motivacijo za učenje maternega jezika je Vygotski poimenoval »naravna motivacija«, saj 

nastaja na podlagi otrokove potrebe po sporočanju. Namen učenja prvega jezika je potreba po 

sporazumevanju z rojenimi govorci, potreb po samodejni rabi tujega jezika pa je v vsakdanjem 

življenju bistveno manj oz. jih ni, ker po navadi tuji jezik v družbi, kjer se poučuje, nima 

neposredne vsakodnevne rabe. Namen poučevanja tujega jezika je namreč komuniciranje z 

ljudmi, za katere je angleščina ravno tako tuji jezik. Ker sporazumevanje v tujem jeziku v 

resničnem šolskem okolju ne obstaja, je lahko motivacija učencev za učenje tujega jezika 

zmanjšana, zato zahteva poučevanje tujega jezika več formalnega izobraževanja in učnih 

tehnik, s katerimi skušamo nadomestiti pomanjkanje stika z jezikom zunaj razreda (Čok, Skela, 

Kogoj, Razdevšek - Pučko, 1999). Motivacijo, ki vpliva na interes za branje, imenujemo bralna 

motivacija, v literaturi pa se pojavlja tudi pojem bralna zavzetost. Je »skupek« delovanja 

kognitivnih, metakognitivnih in motivacijskih dejavnikov, ki se odražajo v branju posameznika 

(Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006, str. 7).  

Rezultati mednarodne raziskave PISA (OECD, 2016) kažejo na to, da je motivacija za branje 

povezana z dosežki bralnega razumevanja. Otroci, ki radi berejo, so brali pogosteje in dlje časa, 

uporabljali so primernejše bralne strategije in dosegali višje dosežke bralnega razumevanja in 

bralne pismenosti. Tudi raziskava, izvedena med slovenskimi osnovnošolci, je pokazala 
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povezavo med posamezni motivacijskimi elementi (kompetentnostjo in interesom za branje) in 

bralno uspešnostjo (Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006). Tuje raziskave, izvedene med 

otroci in mladostniki, potrjujejo, da velja podobno tudi za povezanost med motivacijo za branje 

v angleščini kot tujem jeziku in bralnimi dosežki v angleščini (Ahmed, 2016; Aziz, Yusuf in 

Moriyanti, 2015, Savić, 2019 in Lee, 2015).  

7.  BRALNO RAZUMEVANJE  

Z bralnim razumevanjem so se začeli ukvarjati ob koncu 19. stoletja v ZDA. Prvi je pojem 

uporabil Američan Abbel. Pojem bralnega razumevanja so nato začeli raziskovati številni 

raziskovalci, saj je bralno razumevanje v zadnjih desetletjih postalo glavni namen učenja branja. 

Prvi pogoj za bralno razumevanje so dobro utrjene bralne tehnike (Pečjak, 1995).  

Najbolj znana definicija bralnega razumevanja izhaja iz teorije sheme. Teorijo sta prva zapisala 

avtorja Anderson in Pearson v letu 1984 in poudarja pomen, ki ga ima bralčevo predznanje na 

bralni proces in ustvarjanje sheme. Shema je organizirana struktura znanja, na katero nanašamo 

nove informacije, pridobljene z branjem besedil. Vsak bralec si sam ustvarja svojo shemo, ki je 

edinstvena in ni enaka nobeni drugi (Pearson, Roehler, Dole ni Duffy, 1990). Tudi definicija 

bralnega razumevanja S. Pečjak (1995) izhaja iz teorije sheme. Branje z razumevanjem 

opredeljuje kot »aktiven proces, v katerem skuša bralec interpretirati, kar je prebral, v skladu s 

svojim predznanjem o vsebini, ki jo je prebral« (str. 7).  

Skela (1999) je oblikoval podobno definicijo bralnega razumevanja, ki ga je opredelil kot 

»interaktivni proces med novimi vsebinami in učenčevimi izkušnjami ter znanjem, ki se odvija 

med branjem« (Skela, 1999, str. 96). Ker bralec z branjem pridobiva nove informacije in jih 

vgrajuje v mrežo že znanih, torej se uči, imenujejo številni avtorji branje z razumevanjem 

»branje za učenje«. V raziskavi Eurydice (2011) je zapisano, da učenec razume besedilo, ko ga 

lahko uporabi za učenje. Tudi S. Pečjak (2006) navaja, da bralci, ki besedilo dobro razumejo, z 

branjem pridobivajo nova znanja in znajo med branjem izluščiti bistvene podatke. 

S. Pečjak (1995) je razdelila dejavnike bralnega razumevanja na dve glavni skupini. Prvi 

skupina dejavnikov izhaja iz besedila, druga skupina pa so dejavniki, ki izhajajo iz bralca.  

1. Značilnosti besedila, ki vplivajo na razumevanje pri branju:  

 slovnično-slogovna zgradba (dolžina stavkov in povedi, nenikalne povedi, tvorni način 

itd.), 

 pomenska zgoščenost (ponavljanje že napisanega),  

 kognitivna strukturiranost besedila (poudarjanje pomembnih podatkov, povzetek, 

dajanje primerov). 

2. Značilnosti bralca, ki vplivajo na bralno razumevanje: 

 inteligentnost bralca (splošna in verbalna sposobnost bralca),  

 bralna spretnost oz. tehnika branja (usvojenost bralne tehnike),  

 bralčevo predznanje (poznavanje tematike, o kateri bere),  

 namen pri branju. 
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7.1  Kvalitativni pristop k razumevanju branja 

Ta pristop se nanaša na kvalitativne ravni razumevanja pri branju. Ravni razumevanja 

preverjamo z različnimi vprašanji, glede na to, katere miselne procese sprožajo. Vprašanja nižje 

ravni zahtevajo reprodukcijo oz. priklic podatkov in dejstev, prebranih v besedilu, vprašanja 

višje ravni pa aktivirajo višje miselne procese: analiziranje, primerjanje in sintetiziranje 

(Pečjak, 1995).  

V splošnem lahko govorimo o treh ravneh bralnega razumevanja.  

Najnižja raven bralnega razumevanja je razumevanje besed, ki se pojavljajo v besedilu. Prvi 

pogoj za razumevanje besed je usvojena tehnika branja (dekodiranje). Čeprav je uspešno 

dekodiranje prvi pogoj za branje, pa ne pomeni, da bralec besedilo razume. Prvo raven 

razumevanja besedila preverjamo z vprašanji, ki se nanašajo na prepoznavanje terminologije 

(besedni in nebesedni simboli) in specifičnih dejstev (datum, osebe, kraji, dogodki itd.). 

Bistvo druge ravni branega razumevanja je interpretacija oz. sklepanje z razumevanjem. To v 

praksi pomeni, da bralec dojame bistvo oz. poglavitne ideje, razume povezanost med 

posameznimi deli besedila in jih zna razložiti, zna izločiti medsebojno odvisne dogodke in 

stališča, si oblikuje jasno sliko o osrednjih problemih v besedilu in zna sklepati in presojati na 

podlagi podatkov na kasnejše dogodke.  

Tretja, najvišja raven razumevanja se nanaša na kritično ustvarjalno branje in uporabno 

razumevanje. Uporabno razumevanje kaže na sposobnost bralca, da zna informacije, 

pridobljene z branjem, uporabiti v novih situacijah. Pojem kritično branje/razumevanje pa 

pomeni, da bralec na podlagi izkušenj, ki jih ima, oblikuje sodbo o besedilu, ga ovrednoti. 

Razumevanje na tej ravni zahteva miselnost višjih miselnih procesov: analiziranje, 

selekcioniranje, povezovanje informacij na nove načine, posploševanje in drugo (Pečjak, 1995). 

7.2  VRSTE BRALNIH UČNIH STRATEGIJ 

Na povzemanje in oblikovanje pomena iz pisnega besedila vplivajo jezikovni in kognitivni 

procesi. Bralne strategije se uvrščajo med kognitivne procese. Definirane so kot »posebni 

postopki, ki učencem omogočijo, da se zavejo, kako dobro so razumeli besedilo, da 

razumevanje izboljšajo in se iz tega česa naučijo« (Eurydice, 2011, str. 36). Dobri bralci jih 

uporabljajo med branjem na zavedni ali nezavedni ravni. To pomeni, da si pri branju pomagajo 

s predhodnim znanjem, si postavljajo vprašanja o prebranem ali uporabijo znanje o vrsti 

besedila za razumevanje jezikovne zgradbe. Šibki bralci uporabljajo manj bralnih strategij in 

besedilo pogosto berejo naprej, čeprav ga ne razumejo (Eurydice, 2011).  

Poznavanje različnih bralnih strategij omogoča učencu, da razbere bistvo, najde potrebne 

podatke in natančno razume vsebino. To so na primer branje za splošno orientacijo, preletavanje 

in preskakovanje. Uporabo različnih bralnih strategij urijo učenci z vajami bralnega 

razumevanja, ki usposabljajo učence za branje neznanih besedil z ustrezno hitrostjo in 

razumevanje besedil glede na njihov namen. (Učni načrt za angleščino, 2016) 
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S. Pečjak (1995) definira bralno strategijo kot »najbolj racionalno pot oziroma način za pristop 

k bralnemu gradivu. Pod pojmom pristop razumemo predelavo besedila s pomočjo branja, 

katere končni rezultat je dobro razumevanje in pomnjenje prebranega« (str. 42).  

Bralne strategije je razvrstila v naslednje kategorije glede na: 

 ciljno skupino, kateri so namenjene, in sicer na: 

 strategije, ki jih uporablja učitelj pri obravnavi besedil, 

 strategije, ki jih uporabljajo učenci pri učenju iz pisnih gradiv (zanje avtorji 

uporabljajo kratico BUS – bralne učne strategije); 

 

 poudarek v besedilu: 

 makrostrukturne, usmerjene v predelavo glavnih misli, 

 mikrostrukturne, usmerjene v predelavo podrobnosti; 

 

 primarno kognitivno funkcijo: 

 strategije, namenjene izboljšanju razumevanja, 

 strategije, namenjene izboljšanju pomnjenja. 

Znotraj posameznih strategij zasledimo v šolski situaciji dejavnosti, ki so časovno pogojene in 

katerih cilj je razvijanje spretnosti besedila. Večina avtorjev jih deli na: 

 predbralne dejavnosti  

To so dejavnosti, ki potekajo pred branjem besedila, njihov namen pa je aktivirati učenčevo 

predznanje o vsebini in vrsti besedila, spodbuditi zanimanje za besedilo in predvideti, o čem bo 

govorilo. 

 dejavnosti med branjem 

Učenec z njimi med branjem besedila preverja razumevanje in točnost napovedi, ki jih je 

postavil pred branjem in tvori nove napovedi.  

 dejavnosti po branju 

Učencem omogočajo, da se na besedilo odzovejo, ocenijo vsebino in jo povežejo s predhodnim 

znanjem in izkušnjami (Čok, Skela, Kogoj, Razdevšek - Pučko, 1999). 

S. Pečjak (1995) dodaja prvim trem dejavnostim še dejavnost, imenovano študijske strategije. 

To so strategije, ki vključujejo vse dejavnosti, torej pred in med branjem ter po njem. Učenec 

jih uporablja pri učenju iz pisnih besedil, ko mora prebrane informacije organizirati ali si jih 

zapomniti.  

7.3  Preverjanje bralnega razumevanja pri učencih  

Bralci uporabljajo za ustvarjanje pomena besedila različne strategije. Procesi razumevanja, ki 

jih preverjajo v raziskavi PIRLS (Klemenčič, E. in Mirazchiyski, IEA: PIRLS in ePIRLS; 2016, 

str. 16), so: 
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 iskanje in priklic eksplicitno zapisane informacije  

Bralne naloge, povezane s tem procesom, so prepoznavanje informacije, ki je pomembna za 

določen cilj branja, iskanje določenih idej, iskanje definicij ali besednih zvez, prepoznavanje 

časa in kraja v zgodbi in iskanje teme ali glavne ideje.  

Pri branju z zaslona preverjajo, ali učenec prepozna dele spletne strani, ki vsebujejo 

informacijo, prepoznajo določene informacije, ki so povezane s ciljem branja, in prepoznajo 

določene informacije na grafičnem prikazu.  

 izpeljava preprostega sklepa  

To pomeni, da učenec razume posledičnost dogodkov, izpelje zaključno misel in jo zna 

argumentirati, prepozna posplošitve v besedilu in opiše odnos med dvema likoma.  

Pri branju z zaslonov preverjajo, ali učenec med morebitnimi spletnimi stranmi izbere 

najustreznejše, povzema glavni namen spletne strani, opiše razmerje med besedilom in 

grafom/grafi in ugotovi morebitno uporabnost povezav.  

 integracija in interpretacija idej ter informacij  

Procesi razumevanja besedila lahko vključujejo prepoznavanje teme besedila, predpostavljanje 

dejanj likov, primerjanje informacij iz besedila, ugotavljanje razpoloženja pripovedi in 

interpretacijo informacij iz besedila glede na realni svet.  

Spletne naloge branja, s katerimi preverjajo integracijo in interpretacijo besedil, so vezane 

predvsem na rabo različnih spletnih virov. Učenci primerjajo informacije znotraj posamezne 

spletne strani in z drugimi spletnimi stranmi, posplošujejo in povezujejo informacije z različnih 

spletenih strani in sklepajo iz pridobljenih informacij.  

 evalvacija oziroma vrednotenje besedilnih in jezikovnih elementov 

Ustrezno vrednotenje besedila se kaže v tem, da učenec presoja jasnost informacij v besedilu, 

oceni, ali bi se lahko dogodki resnično zgodili, oceni, ali naslov dobro odraža vsebino besedila 

in ali bi avtorjevi argumenti lahko vplivali na mišljenje bralcev, opiše učinke jezikovnih 

sredstev in določi avtorjev pogled na glavno temo.  

Poleg vseh naštetih morajo učenci pri branju e-besedil presoditi, ali je vir informacije 

verodostojen, določiti perspektivo, stališča in pristranskost v besedilu.  

Čeprav poteka preverjanje bralnega razumevanja v raziskavi PIRLS pisno, pa so med 

najpogostejšimi načini preverjanja bralnega razumevanja med poukom poleg pisnega 

odgovarjanja na vprašanja tudi ustno odgovarjanje na vprašanja o prebranem besedilu, pogovor 

o prebranem in risanje.  
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7.4  Ocenjevanje bralnega razumevanja v angleščini kot tujem jeziku v 

osnovni šoli  

Ocenjevanje bralnega razumevanja naj bi potekalo predvsem pisno. Naloge so zasnovane tako, 

da učenec odgovarja na vprašanja o besedilu z izbiro danih možnosti, prepoznava besedne in 

slikovne prikaze, prenaša podatke v drugo obliko, povzema misli itd. Pri pouku naj se predvidi 

čas za tiho branje in spodbuja branje za razumevanje. Ker je bistvo ocenjevanja bralnega 

razumevanja otrokov ustrezni odziv (dokazi razumevanja), lahko otrok odgovarja v učnem 

(slovenščina) ali tujem jeziku (angleščina). Pri tem se jezikovna pravilnost odgovorov ne 

upošteva. Pred ocenjevanjem morajo biti zastavljeni jasni cilji in opisni kriteriji. Tipi nalog, 

primernih za ocenjevanje bralnega razumevanja, so odgovarjanje na vprašanja z danimi 

možnostmi, povezovanje besedilnih in slikovnih prikazov, preoblikovanje podatkov, 

poimenovanje stvari itn. Čeprav poteka ocenjevanje bralnega razumevanja predvsem pisno, 

lahko bralno razumevanje ocenjujemo tudi z govornimi dejavnostmi (Učni načrt za angleščino, 

2016).  

7.5  Težave, s katerimi se soočajo učenci pri bralnem razumevanju v 

angleščini kot tujem jeziku  

Ko so o branju govorili še kot o procesu dekodiranja, so tudi težave pri bralnem razumevanju 

v tujem jeziku pripisovali zgolj slabo usvojeni tehniki branja. Danes, ko večina avtorjev opisuje 

branje kot dinamičen proces, ki je odvisen od mnogih dejavnikov, pa avtorji razloge v nižjih 

dosežkih bralnega razumevanja iščejo tudi drugje, saj se težave pojavljajo tudi pri učencih, ki 

imajo bralno tehniko dobro usvojeno (Shehu, 2015).  

Kasim in Raisha (2017) sta težave bralnega razumevanja, ki jih imajo učenci pri učenju branja 

v angleškem jeziku razdelila na jezikovne in nejezikovne.  

7.5.1 Jezikovne težave bralnega razumevanja 

Jezikovne težave se nanašajo na bralčevo jezikovno znanje. To je znanje o povezavi črka-glas, 

stavčnih strukturah, besedah in slovničnih pravilih, s katerimi besede povezujemo. (Kashim in 

Raisha, 2017). Mednje sodijo: 

 težave, povezane z dekodiranjem  

Usvojena bralna tehnika je prvi pogoj za razumevanje besedila, čeprav uspešno dekodiranje še 

ne pomeni nujno tudi razumevanja (Pečjak, 1995).  

 pomanjkanje besedišča  

Besedišče, ki ga uporabljamo pri branju, je pasivno in se nanaša na število besed, ki jih v 

določenem jeziku prepoznamo (Pečjak, 1995). Poznavanje besed je neposredno povezano z 

bralnim razumevanjem in je ključna komponenta pri bralnem razumevanju, saj lahko 

nerazumevanje pomena besed prepreči razumevanje glavne misli besedila. Pri znanih besedah 

poteka proces zaznavanja hitreje in se začenja z videzom besede, pri čemer vseh črk sploh ne 

pogledamo, manj znane besede pa lahko prepoznamo le s procesom analize, torej tako, da 
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pogledamo vsako črko (Pečjak, 1995). Iqbal, Noor, Muhabat in Kazemain (2015) so ugotovili 

močno povezanost med slabšim znanjem angleškega besedišča in bralnim razumevanjem v 

angleščini kot tujem jeziku. Kashim in Raisha (2017) sta ugotovila, da je nezadostna količina 

besedišča glavni vzrok za slabše dosežke bralnega razumevanja v angleščini kot tujem jeziku. 

Tudi Shehu (2015) in Pinter (2006) omenjata pomembnost pomena posameznih besed v tujem 

jeziku. Zadostna količina usvojenega besedišča v angleščini omogoča učencem »pametno 

ugibanje«, kar pomeni, da lahko učenci predvidevajo nekatere besede v besedilu glede na 

smiselnost. Če na primer otrok na začetku zgodbe prebere besedo »Once«, lahko predvidi, da 

se bo fraza nadaljevala z »upon a time« (Pinter, 2006).  

 težave, povezane s skladnjo in slovnico  

Pri učencih se kažejo kot težave pri razumevanju pomena kompleksnih povedi, razumevanju 

pogojnih stavkov, težave z razumevanjem vrstnega reda besed in težave razumevanja časov. 

Vse naštete težave vplivajo na slabšo razumevanje pisnih besedil v angleščini kot tujem jeziku 

(Kashim in Raisha, 2017).   

7.5.2 Nejezikovne težave bralnega razumevanja  

Nejezikovne težave so vse ostale, ki niso povezane z otrokovimi jezikovnimi zmožnostmi. 

Mednje sodijo:  

 intelektualne sposobnost bralca  

Otroci z nižjim inteligentnim količnikom, se lahko naučijo tekočega branja, vendar pa imajo 

pozneje več težav pri razumevanju, primerjanju besedila z drugimi besedili in ovrednotenju 

prebranega (Pečjak, 1995). 

 slabše razvite bralne tehnike  

Osebe, ki niso dobri bralci, imajo težave pri uporabi bralnih strategij. Dobri bralci prilagajajo 

hitrost branja glede na namen branja (Pečjak, 1995). 

 pomanjkljivo predznanje  

Če učenec nima zgrajene kognitivne strukture, na katero bi lahko dodajal novo pridobljene 

informacije, je njegovo razumevanje oteženo, saj novo pridobljenih podatkov ne more povezati 

s starimi (Shehu, 2015). Posledica sta memorianje podatkov (učenje »na pamet«) in hitro 

pozabljanje prebranega (Kasim in Raisha, 2017).  

 težave v delovnem spominu  

Nanašajo se predvsem na težave s priklicem informacij, ki so jih učenci ravnokar prebrali 

(Shehu, 2015).  

 premalo ekstenzivnega branja  

Nekateri učenci berejo v tujem jeziku zelo malo, zato imajo lahko težave z dekodiranjem in 

iskanjem glavne ideje besedila, posledica pa je slabo razumevanje besedila. Ekstenzivno branje 
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se nanaša na branje, ki poteka zunaj učilnice in za katero se učenci odločijo sami. V literaturi 

zasledimo tudi termin »branje za zabavo«. Bralec si literaturo izbere sam in bere v svojem 

tempu (Shehu, 2015).   

 tip besedila in tipografska ureditev  

Obstajajo tipi besedila, za katere so učenci bolj motivirani in jih laže razumejo (Shehu, 2015). 

Pečjak (1996) piše o tipografski ureditvi, ki jo določajo dolžina in širina vrstic, presledek med 

vrsticami, svetlobni kontrast med papirjem in tiskom, vrsta tiska ter vrsta in dimenzija črk. 

Kasim in Raisha (2017) opozarjata, da na razumevanje pri branju vpliva tudi dolžina besedila. 

Učenci so v njuni raziskavi navedli, da se pri branju daljšega besedila v angleščini utrudijo in 

težje usmerjajo pozornost.  

 pomanjkanje motivacije za branje  

Raziskave kažejo, da je motivacija za branje povezana z dosežki bralnega razumevanja. Interes 

je tisti, ki bralcu omogoča, da se v besedilu poglobi in ga skuša razumeti (Pečjak, Bucik, 

Gradišar in Peklaj, 2006). Povezanost med dosežki bralnega razumevanja v tujem jeziku in 

motivacijo za branje v angleščini kot tujem jeziku potrjujejo številne tuje raziskave (Iqbal, 

Noor, Muhabat in Kazemian, 2015 in Savić, 2019).  

 motnje koncentracije  

Te so lahko odvisne od bralca ali pa so posledica okoljskih dejavnikov, kot sta hrup in 

pomanjkanje svetlobe (Čok, Skela, Kogoj, Razdevšek - Pučko, 1999).  

 težave pri povezovanju idej in prepoznavanju glavne ideje besedila 

Težave pri ugotavljanju glavne ideje besedila se pri učencih velikokrat pojavijo, ker se učenci 

zaradi nerazumevanja besed v angleščini preveč osredotočajo na pomen posameznih besed, ki 

jih ne razumejo (Iqbal, Noor, Muhabat in Kazemian, 2015).  

8.  PISNO GRADIVO  

Evropske smernice spodbujajo uporabo raznovrstnih bralnih gradiv (Eurydice, 2011; 

Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti, 2017). Priporočajo, da naj bo bralno gradivo 

raznovrstno glede na obliko (tiskano, elektronsko in interaktivno), vsebino in jezik, saj je tako 

učencem omogočeno, da se učijo uporabljati različne bralne strategije, v različnih okoliščinah 

in z različnim namenom.   

V Učnem načrtu za angleščino (2016) zasledimo veliko napotkov pri izbiri besedil v angleščini. 

Pri zgodnjem branju morajo biti sporočila in besedila učencem razumljiva in ustrezati njihovim 

potrebam. Besedila naj bi bila v veliki meri vzeta iz vsakdanjega življenja, primerne dolžine in 

prilagojena učenčevi razvojni stopnji. V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju, na koncu 

katerega so šestošolci, naj bi bila besedila kratka (2–3 odstavke), večinoma prilagojena, 

poenostavljena in jasno strukturirana. Besedila naj bodo napisana v standardnih različicah 

angleščine, navezujejo naj se na učencu znane in razumljive teme z njegovega osebnega in 

družbenega področja, imajo konkretno vsebino, vsebujejo pogosto rabljeno besedišče in 
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preproste slovnične strukture, imajo pripovedno strukturo in vsebujejo nebesedno podporo 

(slike in fotografije). Knjige, ki jih učenci berejo v tujem jeziku, naj bi vsebovale približno od 

5 do 10 % besed, ki so zanje težje, kar jim omogoča ravno pravšnji izziv pri branju. Če je teh 

besed več kot 15 %, je besedilo zanje pretežko, če pa je teh besed manj kot 5 %, besedilo zanje 

ne bo ponujalo izziva (Alderson, 2000, v Hasselgreen, Kaledaite, Martin in Pižorn, 2011). 

Med priporočenimi besedili so v Učnem načrtu za angleščino (2016) tako tiskana kot tudi 

elektronska besedila. Priporočene oblike besedil so oglasi, brošure, učbeniška gradiva, tiskani 

slovarji, navodila za uporabo naprav in stvari, letaki, grafiti, nalepke, obvestila o varnosti, 

revije, poenostavljena (umetnostna) besedila, pisma, javna obvestila, recepti in obvestila na 

prometnih znakih. Hasselgreen, Kaledaite, Martin in Pižorn (2011) omenjajo med besedili, ki 

jih lahko učitelji tujega jezika uporabijo za branje, tudi knjige, ki so napisane posebej za učence 

angleščine kot tujega jezika in za katere se v angleški literaturi uporablja izraz »graded books« 

(knjige razvrščene po težavnostnih stopnjah). Razvrščene so glede na starost, stopnjo bralne 

zmožnosti bralca ali katero drugo karakteristiko. Tako so na primer za »bralce začetnike« 

primerne knjige, ki imajo najosnovnejše besedišče, slovnične strukture in zgodbo. Ko bralec 

tekoče bere knjige na najnižji stopnji, se premakne na naslednjo in nadaljuje branje knjig, 

označenih z višjo stopnjo zahtevnosti.  

8.1  Elektronsko gradivo   

Besedila prek elektronskih medijev so posredovana drugače kot besedila, posredovana prek 

tiskanih medijev, posledično pa je interakcija med bralcem in besedilom spremenjena. Za branje 

elektronskih gradiv je pomembna spretnost reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih, 

ki pri branju besedil v tiskani obliki ni pomembna. To pomeni, da ima pri branju digitalnih 

besedil poleg procesa dekodiranja, razumevanja in interpretacije digitalnega besedila ključno 

vlogo tudi usposobljenost posameznika za to, da najde ustrezne povezave in ukaze, če želi priti 

do ustreznih informacij (Javrh, 2017).  

8.1.2 Branje s spleta  

Na spletu iščemo informacije za osebno in profesionalno rabo. Branje poteka prek zaslona in 

zahteva vse veščine in strategije za branje, ki so potrebne tudi za branje na papirju. 

Informacijam, podanim prek papirja in zaslona, je skupno, da vsebujejo poleg pisnega besedila 

še informacije, podane s fotografijami, grafi, tabelami in zemljevidi. Vseeno pa se strategije pri 

branju z zaslona vsaj nekoliko razlikujejo od strategij pri branju s papirja, saj ponuja podajanje 

informacij prek elektronskih medijev možnosti, ki na papirnem nosilcu niso mogoče. 

Informacije na spletnih straneh so lahko interaktivne, animirane, lahko imajo dodan zvok, 

videoposnetek, pop-up ikone, lahko pojavljajo in izginjajo, tiskana besedila pa tega ne 

omogočajo (IEA: PIRLS, 2016). V nasprotju z branjem tiskanih gradiv smo v virtualnem svetu 

obkroženi z veliko količino informacij, ki so posredovane skozi najrazličnejše oblike sporočil 

(e-novice, e-pošta itd.) in so posredovane nestrukturirano (Perenič, 2017). Zanje so značilna 

nestabilnost, fleksibilnost in interaktivna interakcija med bralcem in besedilom. Osnovno 

obliko elektronskega besedila imenujemo nadbesedilo (angl. hypertext) in je sestavljeno iz 

različnih delov besedil (angl. node), brez vnaprej določenega zaporedja posameznih sestavin, 

ki jih največkrat spremlja vizualna in/ali zvočna podpora. Vsebuje lahko še bogato slikovno 
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gradivo, fotografije, grafe in številke. Druga značilnost nadbesedil so možnosti povezav (angl. 

link). Ti bralcu omogočajo, da dele besedil povezuje sam in določa njihovo zaporedje glede na 

lastno zanimanje. Zaradi lastne izbire zaporedja branja in povezav, ki jih pri procesu branja 

izbira, se njegov potek branja praviloma razlikuje od poteka branja drugih bralcev, ki berejo 

isto besedilo. Takšno branje postane dejanje izbiranja med različnimi besedilnimi podatki in 

med različnim trajanjem pozornosti, ki jo bralec namenja posameznim delom besedila.  

Pri digitalnem branju sta od avtorja odvisna količina in kakovost podatkov, izbor in uporaba 

posameznih besedilnih sestavin pa je prepuščena bralcu. To spreminja tradicionalno interakcijo 

med bralcem in besedilom, saj daje bralcu odgovornost za izbor oz. neizbor posameznih delov 

besedila in ustvarjanje pomena besedila (Grosman, 2009). Pri branju besedila z zaslona mora 

bralec ohranjati pozornost, obenem pa uporabljati navigacijske strategije, izbirati med meniji, 

stranmi in podstranmi, odstranjevati pop-up ikone, v spominu ohranjati poti, po katerih je prišel 

do informacij, in preverjati verodostojnost informacij (IEA: PIRLS, 2016). Liu (2005) in Kovač 

(2017) sta ugotovila, da namenimo pri branju z zaslonom več časa brskanju (angl. »browsing«) 

in skeniranju (angl. »scanning«), iščemo informacije s pomočjo ključnih besed, besedilo 

preberemo le enkrat, zaradi organizacije besedila je branje pogosto nelinearno in selektivnejše. 

Razlika v uporabi digitalnih in tiskanih besedil je tudi v namenu. V raziskavi je več kot polovica 

otrok (60 %) navedla, da uporablja digitalne medije za zabavo (poslušanje glasbe, družabna 

omrežja itn.), 42 % pa jih uporablja v izobraževalne namene.  

8.1.3 E-knjige 

»Elektronska književna besedila so besedila, ki nastanejo z računalniki in na njih, z različnimi 

računalniškimi programi ter so namenjena branju na računalniškem zaslonu« (Grosman, 2009). 

Podobno kot svetovni splet se tudi elektronska književnost hitro širi, pri čemer je večina besedil 

še vedno v angleščini.   

Med elektronske knjige spada posebna oblika knjig, ki ji v angleščini pravijo »vook«, pri nas 

pa se uporablja poimenovanje hibridna knjiga. Te knjige združujejo besedilo in video pripoved. 

Možno jih je brati tako na računalnikih kot tudi na elektronskih bralnikih in mobilnih telefonih. 

Pojavlja se vprašanje, ali takšna književnost pritegne več bralcev kot tradicionalne oblike knjig 

in ali takšne oblike zapisa povzročajo slabše bralne dosežke in od bralcev pričakujejo manj 

zahtevno raven bralne zmožnosti (Grosman, 2009).  

Interaktivne knjige so elektronske knjige in vključujejo video in interaktivne vsebine. Za branje 

potrebujemo elektronsko napravo (tablico ali pametni telefon) in internetni dostop (Kucirkova 

in Littleton, 2016, v Zwitter in Bucik, 2017).   

8.1.4 E-učbeniki  

Na začetku so bili elektronski učbeniki (krajše e-učbeniki) digitalizirana oblika tiskanih gradiv, 

dandanes pa je e-učbenik »učni medij, ki je zasnovan tako, da je prilagojen posameznikovemu 

predznanju, prevladujočemu spoznavnemu stilu ipd. ter pri njem spodbuja proces aktivnega 

učenja. Gre namreč za takšno e-učno gradivo, kjer so k besedilu dodani različni multimedijski 

in interaktivni elementi, kot so npr. hiperpovezave, videi, različni zvoki in animacije (Kreuh, 
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Kač in Mohorčič, 2011, v Pečjak, 2017). Prednost uporabe e-učbenikov, ki zajemajo snov iz 

učnih načrtov, se kaže v tem, da lahko učenci naloge rešujejo brez strahu pred napakami ter 

izbirajo naloge, ki se jim zdijo vizualno privlačne in so motivacijsko zasnovane (učenci npr. 

dobijo cekine za pravilno rešene naloge) (Razpet, 2017).  

8.2  Prednosti branja besedil v elektronski obliki  

Prva prednost branja digitalnih gradiv je v tem, da digitalni mediji omogočajo dostop do e-knjig 

in drugega elektronskega gradiva brez obiska tradicionalne knjižnice. Možnost oddaljenega 

dostopa je še posebej priročna za ljudi, ki imajo težave z gibljivostjo, ostareli itd. Digitalni 

mediji omogočajo tudi možnost prilagajanja velikosti pisave, kar je prikladno predvsem za 

starejše uporabnike ali uporabnike, ki imajo težave z različnimi vrstami slabovidnosti (Razpet, 

2017). Branje besedil v elektronski obliki poveča bralno motivacijo otrok. Otroci imajo pri 

branju elektronskih besedil, ki so velikokrat opremljena s 3D-sličicami in zvokom, dlje 

usmerjeno pozornost. Digitalni dokumenti so lahko dostopni, obenem pa nam splet omogoča 

tudi dostop do različnih spletnih strani naenkrat, čemur pravimo v slovenščini večopravilnost, 

v angleščini pa »multi tasking«. Večopravilnost po eni strani povzroča preobremenjenost in 

izčrpanost možganov, po drugi pa so možgani zaradi nje prožnejši (Perenič, 2017).  

8.3  Slabosti branja besedil v elektronski obliki  

Čeprav številne raziskave poudarjajo povezanost med dostopnostjo do širokega nabora 

bralnega gradiva in dosežki bralnega razumevanja, pa se pojavljajo tudi vprašanja o 

učinkovitosti dostopa do elektronskih pisnih besedil. Splet ponuja širok nabor informacij, 

vendar nekateri raziskovalci (Spitzer, 2016, Rosen, 2016, Alter, 2017, v Kovač, 2017; Poznič 

in Perenič, 2017) poudarjajo, da branje elektronskih gradiv in njihovo razumevanja nista nujno 

povezani. Posledica pretirane rabe zaslonov je namreč lahko površno branje. Prevelika količina 

časa, preživetega ob zaslonih, v možganih povzroča procese podobne zasvojenosti, posledično 

pa k vedno hitrejšemu in vse bolj površnemu sprejemanju informacij, kar ovira zmožnost 

abstraktnega mišljenja. Čeprav branje tiskanih gradiv omenjenega problema ne more povsem 

odpraviti, pa je površno branje gradiv lahko posledica elektronskih zaslonov in drugačne 

strukture elektronskih gradiv (hipertekst). Naslednja slabost so motnje pozornosti, ki se 

velikokrat pojavijo kot posledica večopravilnosti. Ker zaradi večopravilnosti posameznim 

besedilom na spletu po navadi namenimo le kratek čas, ko nam pozornost že pritegne drugo 

sporočilo, se povečajo obremenitve delovnega spomina, posledično pa to vpliva tudi na 

dolgoročni spomin, pomnjenje in razumevanje (Perenič, 2017). Škrlj (2017) poudarja še eno 

slabost, in sicer da aplikacije, ki jih uporabljamo za branje e-gradiv ne delujejo vedno. Mnenja 

o pozitivnem vplivu televizije na bralni razvoj so različna. Van der Voort in Van der Kamp 

(1997, v Eurydice, 2011) sta ugotovila, da gledanje televizije negativno vpliva na odnos do 

branja in skrajša čas za branje, po drugi strani pa branje podnapisov pozitivno vpliva na učenje 

dekodiranja.  

9.  DOSTOPNOST DO BRALNEGA GRADIVA  

Dostopnost do bralnega gradiva zajema besedila, do katerih lahko otrok dostopa v učilnici, 

šolski knjižnici, doma ali v širši skupnosti. Učinkovita je, če ima otrok bralna gradiva na voljo 
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dnevno (IRA, 2000). Na pomembnost dostopnosti do bralnega gradiva opozarjajo tudi v 

Nacionalni strategiji za razvoj bralne pismenosti (2017) in navajajo naslednje strateške cilje za 

razvoj bralne pismenosti: vzpostaviti učinkovit družbeni okvir za razvijanje bralne pismenosti, 

razvijanje bralne pismenosti, povečevanje dostopnosti do knjig in drugega bralnega gradiva in 

v okviru vzgojno-izobraževalnega sistema nameniti večjo pozornost posameznim 

starostnim/ciljnim skupinam. Dostopnost do bralnega gradiva naj bi povečevali s sistematičnim 

vlaganjem v nastajanje kakovostnega bralnega gradiva, s podporo knjižničarski dejavnosti in 

različnim projektom, povezanim z branjem, prebivalcem pa bi omogočili dostop in svetovanje 

pri izbiri bralnega gradiva v vseh življenjskih obdobjih. Dostopnost do bralnega gradiva pa ne 

vključuje le obkroženosti z bralnim gradivom, temveč tudi prostor in čas, namenjen branju, ter 

odraslo osebo (učitelja, knjižničarja in/ali starša), ki otroka dobro pozna, tako da mu lahko 

svetuje o izbiri bralnega gradiva, ki ga bo zanimalo (Krashen, 1996, po IRA, 2000). Da je 

prostor, kjer lahko otroci berejo, pomemben, poudarjajo tudi v raziskavi PIRLS (Pedagoški 

inštitut, 2001), v kateri preverjajo vire, ki jih imajo otroci doma in jim omogočajo branje. Med 

njimi so lastna pisalna miza, lastna soba, računalnik ali tablica in možnost dostopa do 

svetovnega spleta. Ugotovili so, da ima večina slovenskih učencev doma naštete vire in da je 

njihova soba prostor, kjer največkrat berejo.  

V številnih raziskavah (IEA: PIRLS, 2016; Puglisi, Hulme, Hamilton in Snowling, 2017, PISA 

2004) navajajo, da so višji dosežki bralne pismenosti povezani z domačim okoljem, ki je 

naklonjeno učenju. To je okolje, kjer imajo otroci omogočeno dostopnost do knjig, imajo 

podporo pri izobraževanju, njihovi starši imajo doseženo višjo izobrazbo, starši ali drugi 

pomembni odrasli jim glasno berejo, doma imajo elektronske naprave, iz katerih lahko berejo, 

radi pa berejo tudi njihovi starši. Svetovno knjižničarsko združenje izpostavlja tri ključne 

dejavnike, ki vplivajo na bralno kompetenco otrok in se ujemajo z že omenjenimi dejavniki. 

Med njimi so izpostavljenost otroka gradivu za branje, spodbuda staršev ali drugih pomembnih 

odraslih in njihova zainteresiranost za branje otroku ter model staršev ali drugih pomembnih 

odraslih, ki sami berejo. V Združenju priporočajo, da ima otrok doma svojo knjižno polico, ki 

je dovolj nizka, da jo lahko doseže.  

P. Vilar (2015) navaja, da je pri razvijanju bralne pismenosti potreben stik z raznovrstnim 

bralnim gradivom, ki vključuje leposlovno in informativno literaturo, kar otroku omogoča, da 

razvije zavedanje o pomenu branja na vseh predmetnih področjih. Tudi učenci sami so navedli, 

da bi brali več, če bi jih tematika v knjigah zanimala, če bi imeli za branje več časa in če bi bile 

knjige cenovno dostopnejše (Clark in Foster, 2005). 

9.1  Šolske knjižnice 

Tako šolske kot tudi splošne knjižnice imajo pri razvoju bralne, pa tudi informacijske, digitalne, 

vizualne in medijske pismenosti pomembno vlogo. Glavni nameni knjižnic so spodbujanje 

branja, bralne pismenosti in bralne kulture. Te namene uresničujejo z izposojo gradiva, 

svetovalnim delom, izvajanjem programov in projektov, prostočasnimi aktivnostmi, storitvami 

za starše in sodelovanjem s šolami. Imajo tudi pomembno vlogo pri zagotavljanju otrokove 

obkroženosti z gradivom prek vseh medijev. Vsebujejo namreč tiskana gradiva (knjige, 

časopise, revije, slikanice, stripe itd.), avdiovizualno gradivo (CD-ji, avdio- in videokasete, 
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filme itd.), elektronsko gradivo (elektronske knjige in časopisi, spletni izobraževalni viri, CD-

romi, DVD-ji itd.) in igrače (Haramija, 2017). S. Pečjak (2006) poudarja, da je zgodnje 

navajanje otrok na obiske knjižnic in izposojanje gradiva pomembno, saj so otroci, ki si 

izposojajo knjige, tudi pozneje zvesti bralci. Velika prednost knjižnic je v tem, da lahko otroci 

sami izbirajo med velikim številom knjižnega gradiva. Ugotovitve kažejo, da učenci, ki 

pogosteje uporabljajo šolsko knjižnico, bolj uživajo pri branju, imajo bolj razvito bralno 

zmožnost in pozitivnejši pogled nase kot bralca in na branje kot proces (Clark, 2010).  

Šolska knjižnica je edina knjižnica, ki jo obišče vsak vsaj enkrat v življenju in je pomemben 

člen pri omogočanju dostopa do pisnega gradiva. V Sloveniji je šolska knjižnica v osnovnih 

šolah zakonsko predpisana (Vilar, 2015) in jo ima 99 % vseh šol, pri čemer so izjema le redke 

podružnične šole (IEA: PIRLS, 2016). Učence in učenke na koncu 2. vzgojno-izobraževalnega 

obdobja že večinoma samostojno uporabljajo šolske in splošne knjižnice, na koncu 3. obdobja 

pa so pri uporabi knjižnic že povsem samostojni (Nacionalna strategija za razvoj bralne 

pismenosti, 2017). Velika večina knjig (91,3 %) do katerih so lahko učenci dostopali v šolskih 

knjižnicah v letu 2012, je bila v slovenščini. Ostala gradiva so bila napisana v tujih jezikih, med 

katerimi je prevladovala angleščina (Svetlin Kastelic, 2017). V večini držav je bila ugotovljena 

povezanost med bralnimi dosežki učencev in opremljenostjo šolskih in razrednih knjižnic 

(Pedagoški inštitut, PIRLS, 2001), Slovenija je bila pri tem izjema, vendar pa je bila ugotovljena 

povezanost med pogostostjo izposoje knjig v knjižnicah in bralnim razumevanjem.   

9.2  Razredne knjižnice 

Šola lahko deloma kompenzira razlike, ki so posledica različno spodbudnega družinskega 

okolja, saj lahko otroci do bralnega gradiva dostopajo tudi v šoli. Še več, za čim učinkovitejšo 

izravnavo razlike med otroki, ki imajo doma dostop do zadostne količine bralnega gradiva, in 

otroki, ki te možnosti nimajo, bi morali imeti otroci na voljo v učilnici in šolski knjižnici dovolj 

bralnega gradiva (IRA, 2000). Podobno so ugotovili tudi v raziskavi IEA (1999, v PIRLS 2016), 

kjer so ugotovili, da so imele države z višjim povprečnim bralnim dosežkom večje knjižnice in 

še posebej velike razredne knjižnice (tudi knjižni kotički, v angleščini »reading corners« ali 

»classroom libraries«). To so prostori, kjer otroci berejo oz. se pretvarjajo, da berejo, učiteljeva 

naloga pa je, da otrokom v dnevu zagotovi čas za branje. Razredne knjižnice s knjigami v tujem 

jeziku naj bi bile zasnovane tako, da ponujajo kakovosten prostor za učenje, obenem pa tudi 

prostor za sprostitev. Otroci se v knjižnem kotičku zadržijo dlje časa, če je opremljen z mehko 

podlago, ki je udobnejša za branje, kot leseni stoli, učitelj pa lahko med branjem predvaja glasbo 

brez besedila, kar učencem omogoča, da se še bolj osredotočijo in sprostijo (Hasselgreen, 

Kaledaite, Martin in Pižorn, 2011). Prav tako poudarjajo pomembnost videza, opremljenosti in 

organizacije knjižnega kotička. Fractor, Woodruff, Martinez in Teale (1993, v Hasselgreen, 

Kaledaite, Martin in Pižorn, 2011) navajajo kriterije za kakovostno razredno knjižnico za otroke 

v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Ta naj bi vsebovala vsaj štiri knjige na otroka, 

organizacijo knjig po zvrsteh, bila opremljena z gradivom za promocijo branja, bila naj bi dobro 

osvetljena in mirna ter dovolj velika za vsaj pet otrok. Knjige v njej naj bi bile kakovostne in 

opremljene s kakovostnimi ilustracijami. Bile naj bi na višini, kjer jih lahko otroci dosežejo, 

označene glede na vrsto (domišljijske knjige, revije, stripi itn.), primerne njihovi razvojni 

stopnji in privlačnega videza. Še posebej mlajši otroci velikokrat izberejo knjigo glede na videz 
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platnice. Pomembno je, da so v kotičku knjige s tematikami, ki pritegnejo učenke in učence, z 

resnično in domišljijsko vsebino. Bralno gradivo lahko poleg knjig vključuje tudi revije v tujem 

jeziku in komične stripe, ki so še posebej primerni za učence z nižjimi bralnimi zmožnostmi v 

tujem jeziku (Hasselgreen, Kaledaite, Martin in Pižorn, 2011). Brewster in Ellis (1991) navajata 

poleg vseh naštetih priporočil za ureditev knjižnega kotička še, da so platnice knjig vidne, kar 

omogoča hitrejšo in lažjo izbiro knjige, da je kotiček opremljen z rožami in izdelki učencev ter 

da imajo učenci prost dostop do knjižnega kotička čim pogosteje. Poudarjata tudi, da je knjižni 

kotiček primeren prostor, v katerem lahko učitelj nauči učence primernega ravnanja s knjigami. 

9.3  E-knjižnica 

Hasselgreen, Kaledaite, Martin in Pižorn (2011) omenjajo računalnik z dostopom do spletne 

knjižnice v učilnici kot enega izmed pomembnih načinov dostopa do bralnega gradiva v tujem 

jeziku. Pri nas je prva e-knjižnica in e-knjigarna Biblos nastala leta 2013 pod okriljem Beletrine 

v sodelovanju s številnimi slovenskimi splošnimi knjižnicami in inštitutom IZUM, pod okriljem 

sistema COBISS. Omogoča izposojo e-knjig pa tudi nakup bralnega gradiva. Čeprav je večina 

besedil v slovenščini, je možna izposoja in nakup knjig tudi v angleščini in drugih tujih jezikih. 

Branje e-knjig, dostopnih na Biblosu, omogočajo naprave z operacijskim sistemom Android 

(npr. pametni telefoni), osebni računalniki, brskalniki s tehnologijo e-črnila, ki omogočajo vpis 

ADOBE ID. Več kot polovica uporabnikov bere e-gradivo prek računalnika, sledita pa tablični 

računalnik in pametni telefon (Javrh, 2017).  

Čeprav bi pričakovali, da si bodo mladi, ki so v digitalni svet vpeljani že od najzgodnejših let, 

v veliki meri izposojali e-knjige, je bil delež bralcev v starosti skupini od 0 do 15 let komaj 7 

%, delež mladih, starih od 16 do 20 let, pa le 4 %. Razlog bi lahko iskali v tem, da otroci 

elektronskih naprav ne uporabljajo le za branje, ampak tudi za druge dejavnosti, kot so 

poslušanje glasbe, gledanje filmov itn. Hladnik (2017) namreč poudarja, da lahko pretirana 

uporaba elektronskih medijev za gledanje televizije, poslušanje glasbe, igranje računalniških 

iger, fotografiranje in snemanje, zmanjša čas, ki ga učenci posvetijo branju. Vzrok bi lahko 

našli tudi v tem, da nobena od osnovnošolskih knjižnic ne omogoča izposoje elektronskih knjig 

prek sistema Biblos. Elektronsko gradivo si lahko udeleženci vzgojno-izobraževalnih ustanov 

izposodijo le v petih gimnazijah in eni fakulteti. Takšen rezultat je morda tudi posledica 

premajhnega števila in ne dovolj raznovrstnega števila e-knjig, namenjenih mladim. Biblos si 

zato prizadeva, da bi obogatil izbor mladinske literature, povezane predvsem s knjigami, ki jih 

otroci potrebujejo za šolsko branje (Razpet, 2017).  

9.4  Vpliv dostopnosti do bralnega gradiva na bralne navade otrok 

Že v letu 2001 so opazili trend zmanjševanja števila knjig, do katerih lahko otrok dostopa v 

domačem okolju. Zmanjšalo se je število otrok, ki so imeli doma več kot sto knjig, in večalo 

število otrok, ki so imeli doma manj kot 10 knjig (OECD, PISA, 2001, v Pedagoški inštitut: 

PISA, 2015). Vendar to ne pomeni, da otroci danes berejo manj, celo obratno. Nekatere 

raziskave potrjujejo dejstvo, da otroci zaradi razmaha digitalne tehnologije berejo več (Liu, 

2005) in navajajo dva najpomembnejša razloga za ugotovitev: to je hitro in enostavno širjenje 

informacij in digitalna tehnologija, ki dostop do informacij omogoča V raziskavi, ki so jo 

izvedli C. Clark, Osborne in Dogdale (2009, v Eurydice, 2011), so ugotovili, da je branje prek 
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elektronskih medijev najpogostejše branje otrok. Elektronska gradiva, ki jih otroci največkrat 

berejo, so SMS-sporočila, e-sporočila, spletne strani in besedila na spletnih omrežjih. Zanimivo 

je, da so med navedenimi elektronskimi gradivi v raziskavi, E-knjige najmanj brano elektronsko 

gradivo, spletne strani pa bere kar dve tretjini otrok in mladostnikov (Clark in Poulton, 2011). 

Navkljub določenim razlikam med branjem s papirja in branjem z zaslona, pa obstajajo tudi 

pomembne podobnosti. Ugotovili so, da na bralne dosežke pri branju z zaslona vpliva tudi 

dostopnost do tiskanih gradiv, učenci, ki so imeli boljši dostop do digitalnih gradiv, pa so imeli 

tudi boljši dostop do tiskanih gradiv, ter da se dejavnika povezujeta. C. Clark in L. Poulton 

(2011) sta ugotovili tudi, da otroci in mladostniki, ki imajo doma svoje knjige, berejo več, ne 

le knjižnega gradiva, temveč tudi več drugega tiskanega gradiva, med katerimi jih največ bere 

revije. V raziskavi PIRLS (IEA, 2016) so ugotovili, da je število knjig doma povezano s 

socialnoekonomskim statusom. Z. Zasacka (2017) ugotavlja podobno. Večina poljskih 

dvanajstletnikov (98,4) je v letu 2013 sicer imelo dostop do računalnika, vendar jih je imela 

svoj računalnik le tretjina. Ugotovila je, da so imeli otroci, ki so imeli lasten računalnik, 

večinoma tudi dostop do bogate knjižne zbirke in da so njihovi starši dosegli višjo raven 

izobrazbe.  

Skoraj vsi poljski otroci (97,5 %) so imeli tudi dostop do spleta, dom pa je bil kraj, kjer so splet 

najpogosteje uporabljali (Zasacka, 2017). Podobno velja tudi za slovenske otroke in 

mladostnike. Podatki raziskave PIAAC (2016) so pokazali, da prav vsi v vsakodnevnem 

življenju uporabljajo elektronske naprave, kot so računalnik, telefoni in druge naprave. 70 % 

jih vsak dan uporablja E-pošto, 60 % pa jih doma ali drugje (knjižnice ipd.) uporablja splet za 

razumevanje različnih problemov (Javrh, 2017).  

V raziskavi PIRLS (Klemenčič in Mirazchiyski, IEA: PIRLS in ePIRLS, 2016) so ugotovili, da 

ima približno polovica slovenskih osnovnih šol možnost dostopa do elektronskih gradiv. Po 

številu računalnikov se šole zelo razlikujejo, redke računalnika sploh nimajo, večina pa jih ima 

do 30 računalnikov. Kirwil (2011, v Zasacka, 2017) navaja, da otroci splet uporabljajo ne le 

prek računalnikov, temveč tudi prek pametnih telefonov, televizije in igralnih konzol. Kadar 

uporabljajo elektronske medije za branje, jih največkrat uporabljajo za branje novic in blogov. 

Več kot polovica jih je navedla računalnik tudi kot pripomoček pri opravljanju domače naloge 

in učenje.  

Ahmad, Hussain, Minaz in Idris (2015) so ugotovili, da so bili dosežki bralnega razumevanja 

boljši, če so študentje brali besedila v tiskani obliki, kot če so jih brali v elektronski. Po drugi 

strani pa je C. Reid (2016) v raziskavi med angleškimi drugošolci ugotovila, da je bila 

povezanost med dosežki bralnega razumevanja višja pri otrocih, ki so brali e-knjige kot pri 

otrocih, ki so brali tiskane knjige. Rezultati ePIRLS 2016 (Klemenčič in Mirazchiyski, IEA: 

PIRLS in ePIRLS, 2016) med slovenskimi osnovnošolci kažejo, da so bili bralni dosežki pri 

branju besedil na ekranu precej nižji od branja besedil na papirju, se pa rezultati posameznih 

držav razlikujejo, saj so v nekaterih državah, kot so Združeni arabski emirati, Singapur in 

Danska, rezultati pri branju e-gradiva pomembno višji od branja tiskanega gradiva. Učenci, ki 

so dosegli pri branju z zaslona višje rezultate, so med poukom večkrat uporabljali računalnik, 

doma so imeli na voljo več digitalnih naprav in so za pisanje poročil večkrat uporabljali 

računalnik. Čeprav omogoča računalnik dostop do bralnega gradiva, pa ni nujno, da bodo otroci 
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računalnik uporabljali v ta namen. Rezultati PIRLS 2011 (Pedagoški inštitut, PIRLS, 2011) so 

sicer med slovenskimi osnovnošolci pokazali pozitivno povezanost med bralnimi dosežki in 

možnostjo uporabe računalnika, vendar v nekaterih državah te povezave niso ugotovili. 

Obstajajo tudi raziskave, ki razlik med bralnim razumevanjem in branjem v elektronski ali 

tiskani verziji niso potrdile (Sharpio in Niederhauser, 2004, v Perenič, 2015). Liu (2005) prav 

tako ni ugotovila razlik med bralnim razumevanjem pri branju digitalnega in tiskanega, je pa 

ugotovila razliko v hitrosti. Tiskana besedila so učenci brali hitreje kot elektronska. 

9.5  Vpliv dostopnosti do bralnega gradiva na dosežke bralnega 

razumevanja  

Otroci, ki so imeli v Sloveniji doma več kot 200 knjig, so dosegali rezultate bralne pismenosti 

nad mednarodnim povprečjem, ostali pa tako visokih rezultatov niso dosegli (Pedagoški 

inštitut: PIRLS, 2001). Tudi Mol E. S. in Bus A. (2011) in C. Clark in L. Poulton (2011) so 

ugotovile povezanost med dostopnostjo do tiskanega gradiva in bralnim razumevanjem. V 

raziskavi IEA (1999, v IEA: PIRLS, 2001) in PIRLS (Pedagoški inštitut, 2001) so prav tako 

ugotovili, da število knjig v domačem okolju vpliva na bralne dosežke otrok in je povezano s 

socialnoekonomskim statusom družine (IEA: PIRLS, 2016). Ni pa pomembno le število knjig, 

do katerih otrok dostopa v domačem okolju, temveč tudi, ali so knjige primerne za otrokovo 

razvojno stopnjo. V raziskavi PIRLS (IEA, 2016) so poleg števila knjig, ki ga imajo učenci 

doma, upoštevali tudi, koliko izmed teh knjig je otroških, torej primernih za razvojno stopnjo 

učencev. Ugotovili so, da je število otroških knjig, ki jih imajo učenci doma, pomembnejše od 

števila vseh knjig. Učenci, ki so imeli doma veliko število otroških knjig, so v raziskavi (2001) 

dosegli veliko boljše rezultate od tistih, ki so imeli otroških knjig malo oz. jih sploh niso imeli. 

Otroci, ki imajo doma majhno število lastnih knjig, so v 15 letih napredovali manj kot otroci, 

ki imajo doma več knjig (IEA: PIRLS, 2016).  

Podobno kot potrjujejo rezultati raziskav povezanost med dostopnostjo do pisnih besedil v 

prvem jeziku in dosežki bralnega razumevanja v prvem jeziku, kažejo tudi raziskave, ki v večini 

potrjujejo povezanost med dostopnostjo do besedil v angleščini kot tujim jezikom in bralnim 

razumevanjem v angleščini. Branje v angleščini kot tujem jeziku pomaga učencem pri širitvi 

besedišča, tekočnosti branja in bralnem razumevanju. V raziskavi, narejeni med iranskimi in 

malezijskimi študenti, je bilo ugotovljeno, da obstaja povezava med branjem proze v angleščini 

in dosežki bralnega razumevanja v angleščini (Shafiel Ebrahimi, 2016). Raziskava, ki je bila 

narejena med iranskimi mladostnicami, je pokazala, da tudi branje blogov v angleščini 

pozitivno vpliva na bralno razumevanje v angleščini (Samareh, 2018).  

III  EMPIRIČNI DEL 

10.   OPREDELITEV PROBLEMA 

V magistrskem delu smo raziskovali, kakšna je povezanost med dostopnostjo do besedil v 

tiskani in elektronski obliki v angleščini kot tujem jeziku in bralnim razumevanjem v angleščini 

pri šestošolcih v regiji Posavje. Primanjkuje namreč raziskav o povezanosti med dostopnostjo 

do angleških gradiv in dosežkih pri angleščini pri učencih v slovenskem šolskem prostoru. 

Problem smo se odločili raziskati v regiji Posavje, ki ne sodi med osrednje regije, kot je na 
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primer osrednjeslovenska, kjer je na splošno na voljo več možnosti za usvajanje angleščine kot 

tujega jezika.  

Raziskovalna vprašanja 

1. Kakšna stališča imajo učitelji angleščine v regiji Posavje do angleškega knjižnega 

kotička/angleške knjižne police v učilnici? 

2. Kakšna stališča imajo šestošolci v regiji Posavje do angleškega knjižnega 

kotička/angleške knjižne police v učilnici? 

3. Ali med šestošolci v regiji Posavje obstajajo statistično pomembne razlike v 

povprečnem dosežku bralnega razumevanja v angleščini med skupinami učencev, ki 

imajo dostop do različne količine knjižnih gradiv v angleščini v učilnici? 

4. Ali med šestošolci v regiji Posavje obstajajo statistično pomembne razlike v 

povprečnem dosežku bralnega razumevanja v angleščini med skupinama učencev, ki so 

v vseh letih šolanja imeli knjižni kotiček/knjižno polico z angleškimi knjigami v 

učilnici, in tistimi, ki knjižnega kotička/knjižne police z angleškimi knjigami v vseh 

letih šolanja v učilnici niso imeli?   

5. Ali med šestošolci v regiji Posavje obstajajo statistično pomembne razlike v 

povprečnem dosežku bralnega razumevanja v angleščini med skupinama učencev, ki 

imajo v učilnici računalnik z dostopom do spleta, in učenci, ki v učilnici nimajo 

računalnika z dostopom do spleta? 

6. Kakšna je med šestošolci v regiji Posavje povezanost med skupinami učencev, ki imajo 

dostop do različne količine knjižnih gradiv v angleščini v domačem okolju, in časom, 

ki ga učenci tedensko namenijo branju tiskanih gradiv v angleščini?  

7. Ali med šestošolci v regiji Posavje obstajajo statistično pomembne razlike v 

povprečnem bralnem dosežku v angleščini med skupinami učencev, ki imajo dostop do 

različne količine knjižnih gradiv v angleščini v domačem okolju? 

8. Ali med šestošolci v regiji Posavje obstajajo statistično pomembne razlike v 

povprečnem dosežku bralnega razumevanja v angleščini med skupinami učencev, ki 

imajo dostop do različne količine revij/časopisov v angleščini v domačem okolju? 

9. Ali med šestošolci v regiji Posavje obstajajo statistično pomembne razlike v 

povprečnem dosežku bralnega razumevanja v angleščini med skupinami učencev, ki si 

različno pogosto izposojajo knjige v angleščini? 

10. Ali med šestošolci v regiji Posavje obstajajo statistično pomembne razlike v 

povprečnem dosežku bralnega razumevanja v angleščini med skupinami učencev, ki 

namenijo branju tiskanih besedil v angleščini tedensko različno količino časa?   

11. Ali med šestošolci v regiji Posavje obstajajo statistično pomembne razlike v 

povprečnem dosežku bralnega razumevanja v angleščini med skupinami učencev, ki 

namenijo branju elektronskih besedil v angleščini tedensko različno količino časa?   

12. Ali učitelji angleščine v regiji Posavje sodelujejo s šolskimi knjižničarji pri nakupu 

angleških gradiv za šolsko knjižnico? 

13. Ali imajo v šolskih knjižnicah v regiji Posavje učenci na voljo računalnike, na katerih 

so že naložena e-gradiva v angleščini? 
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11.  RAZISKOVALNA METODA 

Za empirični del magistrske naloge smo uporabili kombiniran pristop, kvantitativen in 

kvalitativen. Uporabili smo deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja.  

12.  VZOREC 

Vzorec raziskave je bil izbran priložnostno. Vanj je zajetih 81 šestošolcev posavskih osnovnih 

šol, 24 učiteljev in 4 knjižničarke, vsi izmed njih zaposleni v različnih osnovnih šolah v Posavju. 

V nadaljevanju jih bom zaradi večje preglednosti imenovala le kot učence, učitelje in 

knjižničarke. Od 81 učencev jih je 43 fantov (53,1 %) in 53 deklic (46,9 %). Njihova povprečna 

starost je 11 let in 7 mesecev (preglednica 1, slika 1).   

Preglednica 1: Število in delež anketiranih učencev glede na spol 

 Število odgovorov  Odstotek [%] 

Moški 43 53,1 

Ženski 38 46,9 

Skupaj 81 100,0 

 

 
 
Slika 1: Grafični prikaz anketiranih po spolu 

13.  OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Preizkus bralnega razumevanja  

Za preverjanje bralnega razumevanja učencev smo uporabili nalogi bralnega razumevanja, ki 

smo jih pridobili iz Nacionalnih preverjanj znanja iz leta 2011. Nalogi vsebujeta literarni 

besedili, ki sta prilagojeni razvojni stopnji šestošolcev. Razumevanje prvega besedila je 

preverjeno s tipom naloge kratkih vprašanj in odgovorov, razumevanje drugega besedila pa je 

preverjeno z nalogo alternativnega tipa (prav/narobe/ni v besedilu). Vsaka naloga vsebuje šest 

točk, skupno pa so jih učenci torej lahko dosegli največ dvanajst. Zaradi večje preglednosti sta 

bila preizkusa natisnjena na A3-formatu. 
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Anketni vprašalnik za učence šestih razredov 

Za pridobitev podatkov smo sestavili anonimni anketni vprašalnik za učence 6. razredov 

posavskih osnovnih šol. Celoten inštrument sestavlja trinajst vprašanj zaprtega tipa, tri 

vprašanja polodprtega tipa in štiri podvprašanja, a vsi učenci niso odgovarjali na vsa. Za 

zagotovitev zanesljivosti ugotovitev so vprašanja jasna, ključni deli vprašanj pa so podčrtani. 

Veljavnost smo zagotovili z analizo vprašalnika, objektivnost pa tako, da smo izločili 

subjektivni vpliv na reševanje in s tem, da so vsi učenci dobili enaka navodila in anketni 

vprašalnik reševali ob približno istem času. Občutljivost smo zagotovili z merskimi lestvicami. 

V juniju 2018 je bila narejena tudi pilotna raziskava, v kateri je sodelovalo 11 učencev 6. 

razreda. Vprašalnik je bil nato dopolnjen/spremenjen glede na rezultate pilotne raziskave. S 

prvim delom vprašalnika smo od učencev pridobili podatke: 

 o spolu, 

 njihovo starost v letih in mesecih, 

 ime šole, ki jo obiskujejo, 

 zaključno oceno pri angleščini v 5. in 6. razredu. 

Drugi del je sestavljen iz vprašanj, ki se navezujejo na: 

 dostopnost učencev do tiskanega in elektronskega gradiva v angleščini, ki ga imajo v 

šoli (učilnica in šolska knjižnica) in doma,  

 prisotnost knjižnega kotička z angleškimi knjigami v učilnici,  

 elektronske učne pripomočke, ki jih uporabljajo za branje v angleščini,  

 pogostost izposoje angleških gradiv v šolski ali splošni knjižnici,  

 sodelovanje pri projektu angleške bralne značke,  

 količino časa, ki jo namenijo branju tiskanih in elektronskih gradiv, 

 vrsto bralnih angleških besedil, ki jih berejo, 

 prostor, kjer največkrat berejo, 

 njihovo mnenje o tem, kaj bi jih spodbudilo k pogostejšemu branju.   

Anketni vprašalnik za učitelje angleščine 

Sestavili smo vprašalnik za učitelje angleščine, ki poučujejo v posavskih osnovnih šolah. 

Sestavljen je iz desetih vprašanj zaprtega tipa in treh podvprašanj. Z njim smo pridobili podatke 

o:  

 smeri izobrazbe,  

 številu angleških knjig v učilnici, 

 prisotnosti knjižnega kotička v učilnici, 

 pogostosti obiskovanja šolske knjižnice z učenci, 

 pogostosti ocenjevanja bralnega razumevanja pri preverjanjih znanja,  

 sodelovanju pri projektu angleške bralne značke. 
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Polstrukturirani intervju  

Sestavili smo tudi polstrukturiran intervju za knjižničarje, ki vsebuje 14 vprašanj, s katerim smo 

pridobili informacije, ki jih ni bilo mogoče pridobiti z anketnima vprašalnikoma za učitelje in 

učence. V raziskavi so sodelovale štiri knjižničarke. Z intervjujem smo pridobili podatke o 

številu učencev na šoli, številu knjig v angleščini v knjižnici, pogostosti izposoje knjig v 

angleščini, možnosti dostopa do elektronskih gradiv v angleščini v knjižnici, podatke o načinu 

dobave angleškega gradiva, ali knjižničarke pri nakupu knjig sodelujejo z učitelji angleščine in 

ali poznajo spletne strani, ki ponujajo nakup angleških knjig. 

14.  OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Pred zbiranjem podatkov sem osnovne šole seznanila s svojo raziskavo in se z učitelji in 

knjižničarji dogovorila za datum izvedbe raziskave. Ta je bila izvedena na začetku maja 2019, 

med rednim poukom angleščine v dopoldanskem času. Učenci so najprej rešili preizkusa 

bralnega razumevanja v angleščini, nato pa še anketni vprašalnik. V istem dnevu sem opravila 

tudi raziskavo med učitelji in intervju s šolskimi knjižničarkami.  

15.  POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Podatke, ki smo jih pridobili s pomočjo anketnih vprašalnikov za učitelje, smo analizirali v 

dokumentu Excell, za predstavitev rezultatov pa smo uporabili opisno statistiko. Podatke, ki 

smo jih pridobili z anketnim vprašalnikom za učence in se nanašajo na povezanost med 

spremenljivkami, smo analizirali s programom IBM SPSS Statistics 23.0 in uporabili ustrezne 

preizkuse. Nekatere podatke smo analizirali opisno. Polstrukturirani intervju smo kvalitativno 

analizirali.  

16.  REZULTATI Z RAZLAGO  

V nadaljevanju magistrskega dela so predstavljeni rezultati raziskovalnih vprašanj z razlago. 

Zaradi preglednosti so rezultati razdeljeni na posamezne vsebinske sklope. V posameznem 

sklopu so vedno najprej predstavljene ugotovitve, povezane z dostopnostjo do tiskanega 

gradiva v angleščini, nato pa še do elektronskega. V prvem sklopu (1) so predstavljena stališča 

učiteljev in učencev do knjižnega kotička/knjižne police z angleškimi knjigami v učilnici, v 

drugem sklopu (2) so predstavljene ugotovitve, ki se nanašajo na dostopnost učencev do 

angleškega pisnega gradiva v učilnici, v tretjem (3) pa ugotovitve, povezane z dostopnostjo 

učencev do angleškega gradiva doma. V četrtem sklopu (4) so pojasnjeni rezultati, povezani z 

dostopnostjo do angleškega pisnega gradiva v knjižnici, v zadnjem pa (5) povezanost med 

pogostostjo branja angleških gradiv v tiskani in elektronski obliki in povprečnim bralnim 

dosežkom v angleščini ter vrste besedil v angleščini, ki jih otroci berejo.  
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1. sklop: Stališča učiteljev in učencev do knjižnega kotička/knjižne police z angleškimi 

knjigami v učilnici 

Odgovor na prvo raziskovalno vprašanje: Kakšna stališča imajo učitelji angleščine v 

regiji Posavje do angleškega knjižnega kotička/angleške knjižne police v učilnici? 

Preglednica 1: Prisotnost knjižnega kotička/knjižne police z angleškimi knjigami v učilnici 

(odgovori učiteljev) 

 Število učilnic Odstotek [%] 

Ni posebnega prostora za knjižno gradivo.  13 54,2 

Knjižni kotiček.  9 37,5 

Knjižna polica. 2 8,3 

Skupaj 24 100,0 

 

Od 24 učiteljev angleščine v posavskih osnovnih šolah jih ima 11 (45,8 %) v razredu knjižni 

kotiček (37,5 %) ali knjižno polico z angleškimi knjigami (8,3 %). 12 učiteljev angleščine (54,2 

%) pa v učilnici nima posebnega prostora, namenjenega knjižnemu gradivu.  

Preglednica 2: Razlogi, zaradi katerih učitelji angleščine nimajo urejenega knjižnega kotička 

oz. knjižne police z angleškimi knjigami v učilnici 

 Število 

odgovorov 

Odstotek 

[%] 

Nimam svoje učilnice.  4 33,3 

Finančne zmožnosti.  4 33,3 

Prostorska stiska.  2 16,7 

Nisem dobila ideje zanj.  2 16,7 

Drugo. 1 8,3 

Knjižni kotiček/knjižna polica se mi ne zdi 

pomemben/pomembna.  

0 0,0 

Skupaj 13 100,0 

 

Zanimalo nas je, kateri so razlogi, da nimajo urejenega posebnega prostora za knjižno gradivo. 

Vprašanje je dopuščalo, da so učitelji lahko dopisali tudi svoj odgovor. Izmed 13 učiteljev, ki 

so odgovorili, da knjižnega kotička v učilnici nimajo, sta bila najpogostejša razloga, da nimajo 



 

37 

svoje učilnice ali da jim finančne zmožnosti tega ne dopuščajo. Za oba odgovora so se odločili 

štirje učitelji (33,3 %). Druga najpogostejša odgovora sta bila prostorska stiska in pa, da učitelja 

nista dobila ideje zanj (16,7 %). Eden izmed učiteljev je dopisal odgovor pod drugo (8,3 %), in 

sicer da »imajo učenci takšen kotiček v knjižnici«. Nihče izmed anketirancev ni odgovoril, da 

knjižnega kotička/knjižne police nima, ker se mu takšen prostor ne zdi pomemben.   

Preglednica 3: Možnost izposoje knjižnega gradiva iz knjižnega kotička/knjižne police 

 Število odgovorov Odstotek [%] 

Da. 8 72,7 

Ne. 3 27,3 

Skupaj 11 100 

 

Od enajstih učiteljev, ki imajo v razredu knjižni kotiček ali knjižno polico, si lahko otroci pri 

osmih učiteljih (72,7 %) knjižno gradivo izposodijo za domov, pri treh učiteljih (27,3 %) pa si 

gradiva ne morejo izposoditi za domov, ampak je namenjeno branju v učilnici. Večina učiteljev 

v raziskavi PIRLS (Pedagoški inštitut, 2001) navaja, da ima v razredu bralni kotiček, pri čemer 

jih ima več kot polovica v razredu do 25 knjig. Nekaj manj kot polovica učiteljev ima v razredni 

knjižnici od 1 do 2 reviji. Učenci si knjige iz razredne knjižnice največkrat lahko tudi izposojajo. 

V raziskavi je zapisano le število knjig, ne pa tudi, v katerem jeziku so napisane.  

Preglednica 4: Količina knjižnega gradiva v angleščini, ki ga imajo učitelji angleščine v 

učilnici (odgovori učiteljev) 

Število knjig v angleščini   Število odgovorov Odstotek [%] 

Nič. 2 8,3 

1–5 2 8,3 

6–15 6 25,0 

16–50 11 45,8 

51–100 2 8,3 

Več kot 100. 1 4,3 

Skupaj 24 100,0 

 

Iz podatkov v tabeli razberemo, da ima največ učiteljev v učilnici od 16 do 50 angleških knjig 

(45,8 %). Sledijo jim učitelji, ki imajo v učilnici od 6 do 15 knjig v angleščini (25,0 %). Enak 

je delež učiteljev (8,3 %), ki imajo v učilnici od 51 do 100 knjig v angleščini, od 1 do 5 knjig 
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ali pa knjig v angleščini v učilnici nimajo. Le eden izmed učiteljev ima v učilnici več kot 100 

knjig v angleščini (4,3 %).  

Preglednica 5: Mnenje učiteljev angleščine o tem, ali bi želeli v učilnici imeti več knjižnega 

gradiva v angleščini 

Ali bi v učilnici želeli imeti več bralnega 

gradiva v angleščini?  

Število odgovorov Odstotek [%] 

Da. 20 83,3 

Ne.  4 16,7 

Skupaj  24 100 

 

83,3 % učiteljev si želi imeti v učilnici več angleškega bralnega gradiva, 16,7 % pa ne. Učitelji 

so pri tem vprašanju odgovor tudi pojasnili. Najpogosteje si učitelji želijo več angleškega 

bralnega gradiva v učilnici zato, ker se jim zdi to zanimiv način za seznanjanje otrok z 

angleškim jezikom (9-krat). Ena izmed učiteljic je navedla, da »gre za eno od avtentičnih 

situacij za seznanjanje z angleškim jezikom. Menim, da učence to tudi motivira in da se jim 

zdijo tovrstna gradiva zanimiva.« Drugi najpogostejši razlog je bil, da bi več angleškega 

bralnega gradiva v učilnici pripomoglo k razvoju bralnih navad otrok (8-krat). Menijo, da bi 

bralno gradivo v angleščini v učilnici učence spodbudilo k pogostejšemu branju, ker bi učenci 

med njimi lahko posegli tudi med odmori oz. bi si jih lahko sposodili za domov tudi iz razredne 

knjižnice. Učiteljica, ki nima v učilnici nobene knjige v angleščini, a si ga želi imeti, je svoj 

odgovor pojasnila tako: »Želim si, da bi učenci lahko prosto vzeli gradivo domov za branje.« 

En izmed učiteljev je zapisal, da ima količinsko sicer dovoljšne število knjig, vendar pa si želi, 

da bi v svojo zbirko dodal knjige novejšega datuma, ki bi bile za učence privlačnejše. Trije 

izmed štiri učiteljev, ki si v učilnici ne želijo imeti več angleškega bralnega gradiva, so 

odgovorili, da ga imajo že dovolj. Vsi izmed teh učiteljev učilnici že imajo vsaj 50 enot 

knjižnega gradiva. Trije učitelji svojega odgovora niso pojasnili.  

Iz odgovorov učiteljev angleščine opazimo, da se učitelji večinoma zavedajo pomena 

dostopnosti učencev do knjig v angleščini in da si jih večina želi imeti več angleškega bralnega 

gradiva v razredu. Najpogostejša razloga, da v učilnici nimajo urejenega knjižnega 

kotičke/knjižne police v učilnici, sta finančna in prostorska stiska, nihče od učiteljev pa ne meni, 

da se mu knjižni kotiček/knjižna polica z angleškimi knjigami ne zdi pomemben.  
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Odgovor na drugo raziskovalno vprašanje: Kakšna stališča imajo šestošolci v regiji 

Posavje do angleškega knjižnega kotička/angleške knjižne police v učilnici? 

Preglednica 6: Prisotnost knjižnega kotičke/knjižne police z angleškim bralnim gradivom v 

učilnici v vseh letih šolanja (odgovori učencev) 

 Število odgovorov Odstotek [%] 

Da. 34 42,0 

Ne.  47 58,0 

Skupaj  81 100,0 

 

Iz podatkov v preglednicah ugotovimo, da so si odgovori učiteljev in učencev podobni. Analiza 

odgovorov 81 učencev je namreč v primerjavi z odgovori učiteljev pokazala primerljive 

odstotke. 34 otrok (42,0 %) jih je odgovorilo, da so knjižni kotiček/knjižno polico v vseh letih 

šolanja že imeli v učilnici, 47 otrok (58 %) pa je odgovorilo, da takšnega prostora v učilnici 

niso nikoli imeli.    

Preglednica 7: Mnenje učencev o knjižnem kotičku/knjižni polici z angleškimi knjigami 

 Število odgovorov Odstotek [%] 

Knjižni kotiček/knjižna polica mi je (bil) všeč. 27 79,4 

Knjižni kotiček/knjižna polica mi ni (bila) všeč. 7 20,6 

Skupaj  34 100,0 

 

Rezultati med učenci, ki so v vseh letih šolanja v učilnici imeli knjižni kotiček/knjižno polico 

z angleškimi knjigami, kažejo, da ima večina učencev (79,4 %) pozitivna stališča do takšnega 

prostora v učilnici. Preostalim učencem, ki jih je približno petina (20,6 %), pa knjižni 

kotiček/knjižna polica z angleškimi knjigami ni všeč.  

Učenci, ki v vseh letih šolanja knjižnega kotička/knjižne police niso imeli (47 učencev), so 

odgovarjali na vprašanje: Ali si želiš imeti knjižni kotiček/knjižno polico z angleškimi knjigami 

v učilnici? Odgovori so prikazani v preglednici 8.  
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Preglednica 8: Ali si želiš imeti knjižni kotiček/knjižno polico z angleškimi knjigami v 

učilnici? 

 Število odgovorov Odstotek [%] 

Vseeno mi je.  27 57,4 

Želel bi ga imeti. 17 36,2 

Ne želim ga imeti.  3 6,4 

Skupaj  47 100 

 

Med učenci je največji delež tistih, ki jim je vseeno, ali bi tak prostor v učilnici imeli (57,4 %). 

Sledijo učenci, ki si v učilnici želijo imeti knjižni kotiček/knjižno polico (36,2 %). Zelo majhen 

pa je delež tistih, ki si takšnega prostora v učilnici ne želijo imeti (6,4 %). Opazimo, da imajo 

učenci, ki so v vseh letih šolanja že imeli dostop do knjižnega kotička/knjižne police z 

angleškimi knjigami v učilnici, bolj pozitivna stališča do takšnih prostorov kot učenci, ki te 

možnosti niso imeli. Slednji so do knjižnih kotičkov/knjižnih polic večinoma neopredeljeni.  

2. sklop: dostopnost učencev do angleškega pisnega gradiva v učilnici 

Odgovor na tretje raziskovalno vprašanje: Ali obstajajo statistično pomembne razlike 

med šestošolci v regiji Posavje v povprečnem dosežku bralnega razumevanja v angleščini 

med skupinami učencev, ki imajo dostop do različne količine knjižnih gradiv v angleščini 

v učilnici? 

Preglednica 9: Količina knjižnega gradiva v angleščini v učilnici (odgovori učencev) 

Število knjig v angleščini Število odgovorov Odstotek [%] 

Nič. 3 3,7 

1–5 8 9,9 

6–15 23 28,4 

16–50 24 29,6 

51–100 17 21,0 

Več kot 100. 6 7,4 

Skupaj 81 100,0 

 

Največ učencev (29,6 %) je navedlo, da imajo v učilnici od 16 do 50 enot knjižnega gradiva v 

angleščini. 28,40 % jih ima v učilnici od 6 do 15 knjig v angleščini, 21,0 % jih ima od 51 do 
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100 knjig, 13,9 % jih ima v učilnici od 51 do 100 knjig v angleščini, sledijo jim učenci (11,1 

%), ki imajo v učilnici od 1 do 5 knjig. 3,7 % učencev nima v učilnici nobene knjige, le 2,8 % 

učencev pa trdi, da ima v učilnici več kot 100 enot knjižnega gradiva.   

Descriptives 

Bralno razumevanje (št. točk)   

 N 

Povp. 

vred. 

Std.  

odklon Varianca 

95% Confidence Interval for Mean Min.  

vrednost 

Maks.  

vrednost Lower Bound Upper Bound 

Nobene 3 2,6667 ,57735 ,33333 1,2324 4,1009 2,00 3,00 

1-5 8 5,3750 3,02076 1,06800 2,8496 7,9004 2,00 10,00 

6-15 23 6,2174 3,14724 ,65625 4,8564 7,5784 2,00 12,00 

16-50 24 7,0417 2,31214 ,47196 6,0653 8,0180 3,00 11,00 

51-100 17 7,0000 2,82843 ,68599 5,5458 8,4542 1,00 11,00 

Več kot 100 6 7,0000 2,68328 1,09545 4,1841 9,8159 3,00 10,00 

Total 81 6,4691 2,82439 ,31382 5,8446 7,0937 1,00 12,00 

 

Test homogenosti varianc  

Bralno razumevanje (št. točk)   

Levenov test g1 g2 Sig. 

1,430 5 75 ,223 

 

ANOVA 

Bralno razumevanje (št. točk)   

 Vsota kvadratov  

Kvadrat 

aritmetične sredine F Sig. 

Med skupinami  68,760 13,752 1,811 ,121 

Znotraj skupin  569,413 7,592   

Skupaj  638,173    

 

Dependent Variable:   Bralno razumevanje (št. točk)   

 (I) Knjige učilnica (J) Knjige učilnica Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 
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 Mean 

Difference (I-J) Lower Bound Upper Bound 

Tukey HSD Nobene 1-5 -2,70833 1,86541 ,695 -8,1641 2,7474 

6-15 -3,55072 1,69140 ,299 -8,4975 1,3961 

16-50 -4,37500 1,68732 ,112 -9,3099 ,5599 

51-100 -4,33333 1,72549 ,134 -9,3799 ,7132 

Več kot 100 -4,33333 1,94835 ,239 -10,0317 1,3650 

1-5 Nobene 2,70833 1,86541 ,695 -2,7474 8,1641 

6-15 -,84239 1,13098 ,976 -4,1502 2,4654 

16-50 -1,66667 1,12488 ,677 -4,9566 1,6233 

51-100 -1,62500 1,18136 ,741 -5,0801 1,8301 

Več kot 100 -1,62500 1,48808 ,883 -5,9772 2,7272 

6-15 Nobene 3,55072 1,69140 ,299 -1,3961 8,4975 

1-5 ,84239 1,13098 ,976 -2,4654 4,1502 

16-50 -,82428 ,80401 ,908 -3,1758 1,5272 

51-100 -,78261 ,88130 ,948 -3,3601 1,7949 

Več kot 100 -,78261 1,26311 ,989 -4,4768 2,9116 

16-50 Nobene 4,37500 1,68732 ,112 -,5599 9,3099 

1-5 1,66667 1,12488 ,677 -1,6233 4,9566 

6-15 ,82428 ,80401 ,908 -1,5272 3,1758 

51-100 ,04167 ,87346 1,000 -2,5129 2,5963 

Več kot 100 ,04167 1,25766 1,000 -3,6366 3,7199 

51-100 Nobene 4,33333 1,72549 ,134 -,7132 9,3799 

1-5 1,62500 1,18136 ,741 -1,8301 5,0801 

6-15 ,78261 ,88130 ,948 -1,7949 3,3601 

16-50 -,04167 ,87346 1,000 -2,5963 2,5129 

Več kot 100 ,00000 1,30842 1,000 -3,8267 3,8267 

Več kot 100 Nobene 4,33333 1,94835 ,239 -1,3650 10,0317 

1-5 1,62500 1,48808 ,883 -2,7272 5,9772 
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6-15 ,78261 1,26311 ,989 -2,9116 4,4768 

16-50 -,04167 1,25766 1,000 -3,7199 3,6366 

51-100 ,00000 1,30842 1,000 -3,8267 3,8267 

Games-Howell Nobene 1-5 -2,70833 1,11881 ,251 -6,7759 1,3593 

6-15 -3,55072* ,73605 ,001 -5,8632 -1,2383 

16-50 -4,37500* ,57781 ,000 -6,2827 -2,4673 

51-100 -4,33333* ,76269 ,000 -6,7745 -1,8921 

Več kot 100 -4,33333 1,14504 ,064 -8,9327 ,2660 

1-5 Nobene 2,70833 1,11881 ,251 -1,3593 6,7759 

6-15 -,84239 1,25351 ,982 -5,0139 3,3291 

16-50 -1,66667 1,16764 ,712 -5,7317 2,3983 

51-100 -1,62500 1,26934 ,790 -5,8343 2,5843 

Več kot 100 -1,62500 1,52991 ,887 -6,7965 3,5465 

6-15 Nobene 3,55072* ,73605 ,001 1,2383 5,8632 

1-5 ,84239 1,25351 ,982 -3,3291 5,0139 

16-50 -,82428 ,80834 ,909 -3,2420 1,5935 

51-100 -,78261 ,94934 ,961 -3,6368 2,0715 

Več kot 100 -,78261 1,27697 ,987 -5,3220 3,7568 

16-50 Nobene 4,37500* ,57781 ,000 2,4673 6,2827 

1-5 1,66667 1,16764 ,712 -2,3983 5,7317 

6-15 ,82428 ,80834 ,909 -1,5935 3,2420 

51-100 ,04167 ,83267 1,000 -2,4907 2,5740 

Več kot 100 ,04167 1,19279 1,000 -4,4828 4,5662 

51-100 Nobene 4,33333* ,76269 ,000 1,8921 6,7745 

1-5 1,62500 1,26934 ,790 -2,5843 5,8343 

6-15 ,78261 ,94934 ,961 -2,0715 3,6368 

16-50 -,04167 ,83267 1,000 -2,5740 2,4907 

Več kot 100 ,00000 1,29251 1,000 -4,5638 4,5638 

Več kot 100 Nobene 4,33333 1,14504 ,064 -,2660 8,9327 
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1-5 1,62500 1,52991 ,887 -3,5465 6,7965 

6-15 ,78261 1,27697 ,987 -3,7568 5,3220 

16-50 -,04167 1,19279 1,000 -4,5662 4,4828 

51-100 ,00000 1,29251 1,000 -4,5638 4,5638 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

Bralno razumevanje (št. točk) 

 

Knjige učilnica N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 

Tukey HSDa,b Nobene 3 2,6667  

1-5 8 5,3750 5,3750 

6-15 23 6,2174 6,2174 

51-100 17  7,0000 

Več kot 100 6  7,0000 

16-50 24  7,0417 

Sig.  ,124 ,838 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 7,803. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 

error levels are not guaranteed. 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,430, g1 = 5, g2 = 75, α = 0,223) 

test One-Way ANOVA ni pokazal statistično pomembnih razlik v dosežku bralnega 

razumevanja med skupinami učencev, ki imajo v učilnici dostop do različnega števila knjig (F 

= 1,811, α = 0,121). Tudi HSD POST HOC-TEST ni pokazal statistično pomembnih razlik med 

dosežkom pri bralnem razumevanju v angleščini in skupinami učencev, ki imajo v učilnici 

različno število knjig v angleščini.  

Rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da so 

skupine učencev, ki trdijo, da imajo v učilnici večje število knjig v angleščini, v povprečju 

dosegle boljše rezultate bralnega razumevanje v angleščini.  

Odgovor na četrto raziskovalno vprašanje: Ali med šestošolci v regiji Posavje obstajajo 

statistično pomembne razlike v povprečnem dosežku bralnega razumevanja v angleščini 

med skupinama učencev, ki so v vseh letih šolanja imeli knjižni kotiček/knjižno polico z 
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angleškimi knjigami v učilnici, in tistimi, ki knjižnega kotička/knjižne police z angleškimi 

knjigami v vseh letih šolanja v učilnici niso imeli?   

 

Group Statistics 

 
Knjižni kotiček N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Bralno razumevanje (št. točk) Da 34 6,3824 3,01526 ,51711 

Ne 47 6,5319 2,70949 ,39522 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Bralno 

razumevanje 

(št. točk) 

Equal 

variances 

assumed 

,861 ,356 
-

,234 
79 ,816 -,14956 ,63968 -1,42280 1,12368 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  
-

,230 
66,528 ,819 -,14956 ,65085 -1,44883 1,14971 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (t = 0,861 α = 0,356) aproksimativni T- 

test ni pokazal statistično pomembnih razlik v povprečnem dosežku bralnega razumevanja v 

angleščini med učenci, ki so v vseh letih imeli dostop do knjižnega kotička/knjižne police z 

angleškimi knjigami, in učenci, ki knjižnega kotička/knjižne police v vseh letih šolanja niso 

imeli (t = 0,234, g = 79, α = 0,816). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za 

vzorec pa lahko trdimo, da je bila razlika v povprečnem dosežku bralnega razumevanja v 

angleščini med učenci, ki so knjižni kotiček/knjižno polico z angleškimi knjigami v učilnici v 

vseh letih šolanja imeli (M = 6,38), primerljiv tistemu, ki so ga dosegli učenci, ki takšnega 

prostora niso imeli (M = 6,53). S. Pečjak je v letu 2006 opravljala podobno raziskavo v 

povezanosti med prisotnostjo knjižnega kotička s slovenskimi knjigami v učilnici in motivacijo 

za branje med učenci ter razlik v motiviranosti med učenci ni opazila. Razlog je iskala v tem, 

da je bil izbor knjig, ki so bile v knjižnem kotičku, večinoma sestavljen iz priročnikov in 

slovarjev, ki veljajo za manj priljubljeno branje otrok. Vendar pa v spodnji preglednici 

(preglednica 3) vidimo, da ima večina učiteljev, med katerimi sem izvedla raziskavo, v učilnici 

tudi pravljice in zgodbe v angleščini, skoraj polovica pa jih ima tudi revije in stripe v angleščini. 

Razlog za rezultat bi lahko iskali v tem, da knjige morda niso privlačne učencem, ker so že 
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zastarele ali pa se jim platnice ne zdijo privlačne. Mogoče je tudi, da jih ne zanima tematika in 

da knjižno gradivo ni dovolj raznovrstno. Morda knjižni kotički niso opremljeni tako, da bi bili 

učencem zanimivi in prijetni (mehka podlaga za sedenje, organizirano bralno gradivo glede na 

vrsto) ali pa morda niso zagotovljene druge možnosti za branje (tišina, primerna osvetljenost in 

čas za branje). Mogoče je tudi, da je teh pravljic manj kot slovarjev in priročnikov. Morda jih 

tudi učitelji enostavno ne povabijo, da bi te knjige vzeli v roke in brali. 

Preglednica 10: Vrsta tiskane literature v angleščini, ki jo imajo učitelji angleščine v učilnici 

Vrsta literature  Odgovori učiteljev Odstotek [%] 

Pravljice in zgodbe.  17 32,7 

Slovarji, priročniki. 13 25,0 

Revije. 10 19,2 

Stripi. 9 17,3 

Enciklopedije in leksikoni. 3 5,8 

 

Učitelji so lahko pri tem vprašanju obkrožili več mogočih odgovorov. V preglednici opazimo, 

da imajo učitelji angleščine izmed angleških knjig največ pravljic in zgodb (32,7 %). Sledijo 

jim slovarji in priročniki (25 %). Tretja najpogostejša vrsta gradiva so revije v angleščini (19,2 

%), sledijo pa jim stripi (17,3%) in enciklopedije ter leksikoni (5,8 %).  

Preglednica 11: Učitelji angleščine, ki imajo v učilnici dostop do računalnika 

Ali imate v razredu računalnik z 

dostopom do spleta? 

Število odgovorov Odstotek [%] 

Da. 22 91,7 

Ne. 2 8,3 

Skupaj  24 100,0 

 

Med učitelji jih ima velika večina v učilnici, kjer poučujejo, računalnik z dostopom do spleta 

(91,7 %), le malo (8,3 %) pa jih te možnosti v učilnici nima. Rezultati niso presenetljivi, saj 

učitelji danes velikokrat uporabljajo računalnik kot sredstvo za poučevanje.   
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Preglednica 12: Možnost dostopa učencev do angleških besedil na računalniku v učilnici 

Ali imate v učilnici računalnik, na 

katerem lahko bereš angleška 

besedila? 

Število odgovorov Odstotek [%] 

Da. 25 30,9 

Ne. 56 69,1 

Skupaj  81 100,0 

 

Največ učencev (69,1 %) v učilnici nima možnosti dostopa do računalnika, na katerem bi lahko 

brali besedila v angleščini. 30,9 % učencev pa to možnost ima. Iz odgovorov učiteljev in 

učencev lahko sklepamo, da ima večina učilnic računalnik z dostopom do spleta. Ta je v večji 

meri namenjen učiteljem, v manjši meri pa lahko do njega dostopajo tudi učenci in ga uporabijo 

za branje angleških besedil.   

Preglednica 13: Mnenje učencev o tem, ali bi želeli imeti v učilnici računalnik, na katerem bi 

lahko brali angleška besedila 

Če si odgovoril/a z NE: Ali si ga 

želiš imeti? 

Število odgovorov Odstotek [%] 

Da. 35 62,5 

Ne. 4 7,1 

Vseeno mi je. 17 30,4 

Skupaj 56 100,0 

 

Med učenci, ki računalnika z dostopom do elektronskih besedil v angleščini v učilnici nimajo 

(56 učencev), si jih večina (62,5%) v učilnici želi imeti računalnik. Skoraj tretjina učencev (30,4 

%) je neopredeljena glede vprašanja. Le 7,1 % učencev si računalnika v učilnici, na katerem bi 

lahko brali angleška besedila, ne želi imeti. Iz podatkov lahko sklepamo, da je računalnik med 

otroki priljubljen medij za dostop do angleških besedil.  
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Preglednica 14: Uporaba elektronskih naprav za branje angleških besedil med poukom 

Ali med poukom uporabljate 

elektronske naprave za branje 

angleških besedil? 

Število odgovorov Odstotek [%] 

Skoraj nikoli. 45 55,6 

Redko. 17 21,0 

Pogosto. 9 11,1 

Včasih.  8 9,9 

Skupaj  81 100,0 

 

Največ učencev med poukom skoraj nikoli ne uporablja elektronskih naprav za branje angleških 

besedil (55,6 %). Dobra petina učencev (21,0 %) jih računalnik z namenom branja angleških 

besedil uporablja redko. Pogosto uporablja elektronske medije 11,1 % učencev, včasih pa 9,9 

%.  

Odgovor na peto raziskovalno vprašanje: Ali med šestošolci v regiji Posavje obstajajo 

statistično pomembne razlike v povprečnem dosežku bralnega razumevanja v angleščini 

med skupinama učencev, ki imajo v učilnici računalnik z dostopom do spleta, in učenci, 

ki v učilnici nimajo računalnika z dostopom do spleta? 

 

Group Statistics 

 

Računalnik, učilnica N 

Povp. 

vrednost 

Std. 

odklon Varianca 

Bralno razumevanje (št. točk) Da 25 5,7600 3,23110 ,64622 

Ne 56 6,7857 2,59170 ,34633 

 

Independent Samples Test 

 

Levenov test 

enakosti varianc t-test for Equality of Means 

F Sig. t g 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
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Bralno 

razumevanje (št. 

točk) 

Equal variances 

assumed 
2,606 ,110 

-

1,522 
79 ,132 -1,02571 ,67384 -2,36696 ,31553 

Equal variances 

not assumed 
  

-

1,399 
38,385 ,170 -1,02571 ,73317 -2,50946 ,45803 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (t = 2,606 α = 0,110) aproksimativni T- 

test ni pokazal statistično pomembnih razlik v povprečnem dosežku bralnega razumevanja v 

angleščini med učenci, ki v učilnici imajo dostop do računalnika, in učenci, ki v učilnici nimajo 

dostopa do računalnika (t = 1,522, g = 79, α = 0,132). Podatkov ne moremo posplošiti na 

osnovno množico. Iz podatkov, predstavljenih za vzorec, pa lahko ugotovimo, da so učenci, ki 

v učilnici niso imeli računalnika, dosegli večje število točk (M = 6,79) pri testu bralnega 

razumevanja v angleščini kot učenci, ki so v razredu imeli računalnik (M = 5,76).  

3. sklop: Dostopnost učencev do bralnega gradiva v angleščini v domačem okolju  

Ker so rezultati raziskave v pilotni raziskavi pokazali, da imajo učenci doma le malo knjižnega 

gradiva v angleščini, so razredi, ki določajo število knjig, majhni.   

Preglednica 15: Količina knjižnega gradiva v angleščini, ki ga imajo učenci doma 

Število knjig v angleščini Število odgovorov Odstotek [%] 

Nič. 22 27,2 

1–5 40 49,4 

6–15 8 9,9 

16–50 11 13,6 

51–100 0 0,0 

Več kot 100. 0 0,0 

Skupaj 81 100 

 

Največ učencev (49,4 %) ima doma od 1 do 5 knjig v angleščini, 27,2 % jih doma nima nobene 

knjige v angleščini, sledijo tisti, ki imajo doma od 16 do 25 enot knjižnega gradiva v angleščini 

(13,6 %), nato učenci, ki imajo doma od 6 do 15 knjig v angleščini (9,9 %). Nihče izmed 

učencev nima doma več kot 50 enot knjižnega gradiva v angleščini.  

Odgovor na šesto raziskovalno vprašanje: Kakšna je med šestošolci v regiji Posavje 

povezanost med skupinami učencev, ki imajo dostop do različne količine knjižnih gradiv 

v angleščini v domačem okolju, in časom, ki ga učenci tedensko namenijo branju tiskanih 

gradiv v angleščini?  
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Preglednica: Moč povezanosti med številom knjig v angleščini doma in časom, ki ga učenci 

posavskih osnovnih šol tedensko namenijo branju tiskanih besedil v angleščini  

Correlations 

 Knjige doma 

Čas, tiskana 

besedila 

Spearmanov 

korelacijski koeficient 

Knjige doma Korelacijski koeficient 1,000 ,448** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 81 81 

Čas, tiskana besedila Korelacijski koeficient  ,448** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 81 81 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Vrednost Spearmanovega korelacijskega koeficienta je 0,448, kar pomeni, da sta spremenljivki 

dostopnost do knjižnega gradiva v angleščini doma in čas, ki ga učenci tedensko namenijo 

branju tiskanih besedil v angleščini, srednje močno povezani. Sklepamo lahko, da učenci, ki 

imajo doma več knjig v angleščini, namenijo tedensko več časa branju tiskanih besedil v 

angleščini. Podobna raziskava je bila narejena med angleškimi učenci. C. Clark in L. Poulton 

(2011) sta ugotovili, da so otroci, ki so imeli doma dostop do knjig, brali pogosteje in pri branju 

bolj uživali. 

Odgovor na sedmo raziskovalno vprašanje: Ali med šestošolci v regiji Posavje obstajajo 

statistično pomembne razlike v povprečnem bralnem dosežku v angleščini med skupinami 

učencev, ki imajo dostop do različne količine knjižnih gradiv v angleščini v domačem 

okolju?  

Descriptives 

Bralno razumevanje (št. točk)   

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Nobene 22 5,4545 3,21792 ,68606 4,0278 6,8813 1,00 12,00 

1-5 40 6,9250 2,75855 ,43617 6,0428 7,8072 2,00 12,00 

6-15 8 6,5000 2,77746 ,98198 4,1780 8,8220 2,00 11,00 

16-50 11 6,8182 1,94001 ,58493 5,5149 8,1215 5,00 10,00 

Total 81 6,4691 2,82439 ,31382 5,8446 7,0937 1,00 12,00 
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Test homogenosti varianc 

Bralno razumevanje (št. točk)   

Levenov test g1 g2 Sig. 

1,142 3 77 ,337 

 

ANOVA 

Bralno razumevanje (št. točk)   

 Vsota kvadratov df 

Kvadrat 

aritmetične sredine F Sig. 

Med skupinami 32,307 3 10,769 1,369 ,259 

Znotraj skupin 605,866 77 7,868   

Skupaj 638,173 80    

 

Multiple Comparisons 

Odvisna spremenljivka:   Bralno razumevanje (št. točk)   

 

(I) Knjige doma (J) Knjige doma 

Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

 Lower Bound Upper Bound 

Tukey HSD Nobene 1-5 -1,47045 ,74456 ,206 -3,4257 ,4848 

6-15 -1,04545 1,15810 ,803 -4,0867 1,9958 

16-50 -1,36364 1,03584 ,555 -4,0838 1,3565 

1-5 Nobene 1,47045 ,74456 ,206 -,4848 3,4257 

6-15 ,42500 1,08640 ,980 -2,4279 3,2779 

16-50 ,10682 ,95500 ,999 -2,4010 2,6147 

6-15 Nobene 1,04545 1,15810 ,803 -1,9958 4,0867 

1-5 -,42500 1,08640 ,980 -3,2779 2,4279 

16-50 -,31818 1,30340 ,995 -3,7410 3,1046 

16-50 Nobene 1,36364 1,03584 ,555 -1,3565 4,0838 

1-5 -,10682 ,95500 ,999 -2,6147 2,4010 
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6-15 ,31818 1,30340 ,995 -3,1046 3,7410 

 

Bralno razumevanje (št. točk) 

 

Knjige doma N 

Subset for alpha = 

0.05 

 1 

Tukey HSDa,b Nobene 22 5,4545 

6-15 8 6,5000 

16-50 11 6,8182 

1-5 40 6,9250 

Sig.  ,512 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 13,968. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is 

used. Type I error levels are not guaranteed. 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,142, g1 = 3, g2 =77, α = 0,337) 

test One-Way ANOVA ni pokazal statistično pomembnih razlik v povprečnih dosežkih 

bralnega razumevanja v angleščini med skupinami učencev, ki so imeli doma različno število 

knjig v angleščini (F = 1,369, α = 0,259). Tudi HSD POST-TEST ni pokazal statistično 

pomembnih razlik med primerjavami skupin učencev z različnim številom knjig v domačem 

okolju.  

Rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da 

dosegajo najnižji dosežek bralnega razumevanja v angleščini učenci, ki nimajo doma nobene 

knjige (M = 5,45), v primerjavi s skupinami učencev, ki doma imajo knjige v angleščini (M = 

6,93, M = 6,50 in M = 6,80).  
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Preglednica 16: Količina angleških revij/časopisov, ki jih imajo učenci doma 

Ali imate doma tiskane revije/časopise v 

angleščini? 

Število odgovorov Odstotek [%] 

Da, imamo jih zelo veliko. 0 0,0 

Da, imamo jih precej. 7 8,6 

Da, vendar jih imamo malo. 33 40,7 

Ne, doma nimamo angleških revij/časopisov. 41 50,6 

Skupaj  108 100,0 

 

Največ učencev (50,6 %) doma nima angleških revij ali časopisov. Malo angleških revij ali 

časopisov ima 40,7 % učencev, 8,6 % pa jih ima doma precej angleških revij in časopisov. 

Nihče izmed učencev ne trdi, da imajo doma zelo veliko angleških revij in časopisov. Če 

povzamemo rezultate s preglednic, ugotovimo, da imajo učenci na splošno doma le malo 

tiskanega gradiva v angleščini.  

Odgovor na osmo raziskovalno vprašanje: Ali med šestošolci v regiji Posavje obstajajo 

statistično pomembne razlike v povprečnem dosežku bralnega razumevanja v angleščini 

med skupinami učencev, ki imajo dostop do različne količine revij/časopisov v angleščini 

v domačem okolju? 

Descriptives 

Bralno razumevanje (št. točk)   

 N 

Sred. 

vrednost 

Std. 

odklon Varianca 

95% Confidence Interval for 

Mean Min. 

vrednost 

Max. 

vrednost Lower Bound Upper Bound 

Da, imamo jih precej 7 6,8571 3,07834 1,16350 4,0102 9,7041 2,00 11,00 

Da, vendar jih imamo 

malo 
33 6,8788 2,45914 ,42808 6,0068 7,7508 3,00 12,00 

Ne, doma nimamo 

angleških 

revij/časopisov 

41 6,0732 3,06097 ,47804 5,1070 7,0393 1,00 12,00 

Total 81 6,4691 2,82439 ,31382 5,8446 7,0937 1,00 12,00 

 

Test homogenosti varianc  

Bralno razumevanje (št. točk)   
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Levenov test g1 g2 Sig. 

,880 2 78 ,419 

 

ANOVA 

Bralno razumevanje (št. točk)   

 Vsota kvadratov  df 

Kvadrat 

aritmetične sredine F Sig. 

Med skupinami  13,020 2 6,510 ,812 ,448 

Znotraj skupin 625,153 78 8,015   

Skupaj 638,173 80    

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   Bralno razumevanje (št. točk)   

 

(I) Revije/časopisi (J) Revije/časopisi 

Mean 

Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

 Lower 

Bound Upper Bound 

Tukey HSD Da, imamo jih precej Da, vendar jih imamo 

malo 
-,02165 1,17807 1,000 -2,8364 2,7931 

Ne, doma nimamo 

angleških 

revij/časopisov 

,78397 1,15778 ,777 -1,9823 3,5502 

Da, vendar jih imamo 

malo 

Da, imamo jih precej ,02165 1,17807 1,000 -2,7931 2,8364 

Ne, doma nimamo 

angleških 

revij/časopisov 

,80562 ,66208 ,447 -,7763 2,3875 

Ne, doma nimamo 

angleških 

revij/časopisov 

Da, imamo jih precej -,78397 1,15778 ,777 -3,5502 1,9823 

Da, vendar jih imamo 

malo 
-,80562 ,66208 ,447 -2,3875 ,7763 

Games-

Howell 

Da, imamo jih precej Da, vendar jih imamo 

malo 
-,02165 1,23976 1,000 -3,5925 3,5492 

Ne, doma nimamo 

angleških 

revij/časopisov 

,78397 1,25788 ,812 -2,7955 4,3634 

Da, imamo jih precej ,02165 1,23976 1,000 -3,5492 3,5925 
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Da, vendar jih imamo 

malo 

Ne, doma nimamo 

angleških 

revij/časopisov 

,80562 ,64170 ,425 -,7300 2,3413 

Ne, doma nimamo 

angleških 

revij/časopisov 

Da, imamo jih precej -,78397 1,25788 ,812 -4,3634 2,7955 

Da, vendar jih imamo 

malo 
-,80562 ,64170 ,425 -2,3413 ,7300 

 

Bralno razumevanje (št. točk) 

 

Revije/časopisi N 

Subset for alpha = 

0.05 

 1 

Tukey HSDa,b Ne, doma nimamo angleških 

revij/časopisov 
41 6,0732 

Da, imamo jih precej 7 6,8571 

Da, vendar jih imamo malo 33 6,8788 

Sig.  ,714 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 15,186. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error 

levels are not guaranteed. 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,880, g1 = 2, g2 =78, α = 0,419) 

test One-Way ANOVA ni pokazal statistično pomembnih razlik v povprečnih dosežkih 

bralnega razumevanja v angleščini med skupinami učencev, ki so imeli doma različno angleških 

število revij in časopisov (F = 0,812, α = 0,448). Tudi HSD POST-TEST ni pokazal statistično 

pomembnih razlik med primerjavami skupin učencev z različnim številom knjig v domačem 

okolju.  

Rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da 

dosegajo učenci, ki doma nimajo angleških revij in časopisov, v povprečju nižji rezultat od 

učencev, ki imajo doma malo ali precej angleških revij in časopisov.  
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Preglednica 17: Pogoji učencev za branje v domačem okolju 

 

Ker nas ni zanimalo le število tiskanih knjig, revij in časopisov v angleščini, do katerih 

dostopajo učenci doma, temveč tudi, ali imajo doma primerne razmere, so učenci v anketnem 

vprašalniku označili, ali imajo doma pisalno mizo in svojo sobo. Večina učencev ima doma 

svojo pisalno mizo (97,5 %), iz česar lahko sklepamo, da imajo tudi primeren prostor za branje. 

Velik je tudi delež učencev, ki ima doma svojo lastno sobo (84,0 %).  

Preglednica 18: Elektronske naprave, na katerih lahko učenci doma berejo angleška besedila 

 

Kaj od naštetega imaš doma?                                                      Da Odstotek      

[%] 

Ne Odstotek 

[%] 

Pisalna miza. 79 

 

97,5 2 

 

2,5 

Svojo sobo. 68 

 

84,0 13 16,0 

Kaj od naštetega imaš doma?                                                      Da Odstotek 

[%] 

Ne Odstotek 

[%] 

Pametni telefon. 77 

 

95,1 4 

 

4,9 

Prenosni računalnik. 61 

 

75,3 20 

 

24,7 

Tablični računalnik.            46 

 

56,8 35 

 

43,2 

Stacionarni računalnik.  32 

 

39,5 49 

 

60,5 

E-bralnik (npr. Kindle, Kobo, Booken itn.). 9 

 

11,1 71 

 

87,7 

Dostop do internetne povezave. 80 

 

98,8 1 

 

1,2 
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Skoraj vsi učenci imajo doma dostop do internetne povezave (98,8 %) in vsaj eno od 

elektronskih naprav, na kateri lahko dostopajo do angleških elektronskih besedil. Med učenci 

jih ima doma največ svoj pametni telefon (95,1 %). Dostop do prenosnega računalnika jih ima 

75,3 %, do tabličnega 56,8 %, do stacionarnega pa 39,5 %. Izmed elektronskih naprav jih ima 

najmanj doma dostop do e-bralnika (11,1 %). Glede na zbrane podatke opazimo, da ima večina 

učencev doma dostop do elektronskih besedil v angleščini. Podobno so ugotovili v raziskavi 

PIRLS (Pedagoški inštitut, 2001). Rezultati raziskave kažejo, da je imelo že takrat veliko 

slovenskih učencev dostop do svetovnega spleta in računalnik. 

Če primerjamo preglednici 14 in 15 s preglednico 17, ugotovimo, da ima več učencev doma 

možnost dostopa do elektronskih besedil v angleščini (98,8 %) kot pa dostop do tiskanih besedil 

v angleščini (72,8 % jih ima doma vsaj eno knjigo v angleščini, 49,4 % pa revije in časopise v 

angleščini). 

4. sklop: Rezultati, povezani z dostopnostjo do angleškega gradiva v knjižnicah  

Preglednica 19: Količina knjižnega gradiva v angleščini, ki je učencem dostopna v šolski 

knjižnici 

 Število knjig v 

angleščini 

Število učencev na šoli Št. knjig v angleščini 

na učenca 

Šola 1 420 123 3,4 

Šola 2 2150 686 3,1 

Šola 3  443 160 2,7 

Šola 4  400 252 1,5 

Skupaj 3412 1221 2,8 

 

Iz preglednice je razvidno, da imajo izbrane posavske šole od 1,5 do 3,4 knjige v angleščini na 

učenca. V povprečju to znaša 2,8 knjige v angleščini na učenca. Prva šola ima v šolski knjižnici 

3,4 knjige v angleščini na učenca, druga šola 3,1 knjige, tretja 2,7 in zadnja 1,5 knjige v 

angleščini na učenca.  

Šolska knjižnica mora imeti najmanj 10 knjig na učenca (Uradni list RS, 2003), vendar pa ni 

zapisano, koliko knjig naj bi bilo v tujih jezikih. Velika večina knjig (91,3 %) do katerih so 

lahko učenci dostopali v šolskih knjižnicah v letu 2012, je bila v slovenščini. Ostala gradiva so 

bila napisana v tujih jezikih, med katerimi je prevladovala angleščina (Svetlin Kastelic, 2017). 

Predvidevamo lahko, da je delež knjig v slovenščini in tujih jezikih v šolskih knjižnicah v 

Posavju podoben deležu v vseh slovenskih šolskih knjižnicah skupaj.  
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Preglednica 20: Pogostost obiskovanja šolske knjižnice v spremstvu učitelja angleščine 

 Število o odgovorov Odstotek [%] 

Nekajkrat letno. 19 79,1 

Vsaj enkrat tedensko.  4 16,7 

Enkrat ali dvakrat mesečno. 1 4,2 

Skoraj nikoli.   0 0 

Skupaj  24 100 

 

Največ učiteljev (79,1 %)  je navedlo, da z učenci obiščejo knjižnico nekajkrat na leto. Vsaj 

enkrat na teden obišče knjižnico z učenci 16,7 % učiteljev, najmanj (4,2 %) pa jo obišče enkrat 

do dvakrat na mesec.  

Preglednica 10: Vedenje učencev o tem, kje v knjižnici najdejo knjige v angleščini 

Ali veš kje v knjižnici najdeš knjige 

v angleščini? 

Število odgovorov Odstotek [%] 

Da. 64 79,0 

Ne. 17 21,0 

Skupaj  81 100,0 

 

Učencev, ki vedo, kje v knjižnici najdejo angleške knjige, je 78,7 %, učencev, ki tega ne vedo, 

pa 21,3 %.  

Preglednica 11: Pogostost izposoje angleškega gradiva (knjige, revije, e- knjige itn.) v šolski, 

razredni ali splošni knjižnici 

 Število o odgovorov Odstotek [%] 

Vsaj enkrat tedensko.  5 6,2 

Enkrat ali dvakrat mesečno. 15 18,5 

Nekajkrat letno. 26 32,1 

Skoraj nikoli.   35 43,2 

Skupaj  81 100,0 
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Skoraj polovica učencev (43,2 %) si knjig v angleščini ne izposodi skoraj nikoli. Nekajkrat na 

leto si jih izposodi 32,1 % učencev, enkrat ali dvakrat na mesec si knjige v angleščini izposodi 

18,5 % učencev, vsaj enkrat na teden pa le 6,2 %.  

Odgovor na deveto raziskovalno vprašanje: Ali med šestošolci v regiji Posavje obstajajo 

statistično pomembne razlike v povprečnem dosežku bralnega razumevanja v angleščini 

med skupinami učencev, ki si različno pogosto izposojajo knjige v angleščini? 

Descriptives 

Bralno razumevanje (št. točk)   

 N 

Povp. 

vrednost Std. odklon Varianca 

95% Confidence Interval for 

Mean Min. 

vrednost 

Max. 

vrednost Lower Bound Upper Bound 

Vsaj enkrat tedensko 5 8,6000 1,81659 ,81240 6,3444 10,8556 7,00 11,00 

Enkrat do dvakrat 

mesečno 
15 7,3333 2,63674 ,68080 5,8732 8,7935 2,00 12,00 

Nekajkrat letno 26 7,1923 2,43342 ,47723 6,2094 8,1752 3,00 11,00 

Skoraj nikoli 35 5,2571 2,87323 ,48566 4,2702 6,2441 1,00 12,00 

Total 81 6,4691 2,82439 ,31382 5,8446 7,0937 1,00 12,00 

 

Test homogenosti varianc  

Bralno razumevanje (št. točk)   

Levenov test g1 g2 Sig. 

,371 3 77 ,774 

 

ANOVA 

Bralno razumevanje (št. točk)   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 98,915 3 32,972 4,708 ,005 

Within Groups 539,258 77 7,003   

Total 638,173 80    

 

Multiple Comparisons 
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Odvisna spremenljivka:   Bralno razumevanje (št. točk)   

 

(I) Kako pogosto si 

izposodiš angleška 

gradiva? 

(J) Kako pogosto si 

izposodiš angleška 

gradiva? 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

 Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Tukey 

HSD 

Vsaj enkrat tedensko Enkrat do dvakrat mesečno 1,26667 1,36659 ,791 -2,3220 4,8554 

Nekajkrat letno 1,40769 1,29230 ,697 -1,9859 4,8013 

Skoraj nikoli 3,34286* 1,26521 ,048 ,0204 6,6654 

Enkrat do dvakrat mesečno Vsaj enkrat tedensko -1,26667 1,36659 ,791 -4,8554 2,3220 

Nekajkrat letno ,14103 ,85805 ,998 -2,1122 2,3943 

Skoraj nikoli 2,07619 ,81669 ,061 -,0685 4,2209 

Nekajkrat letno Vsaj enkrat tedensko -1,40769 1,29230 ,697 -4,8013 1,9859 

Enkrat do dvakrat mesečno -,14103 ,85805 ,998 -2,3943 2,1122 

Skoraj nikoli 1,93516* ,68517 ,030 ,1359 3,7344 

Skoraj nikoli Vsaj enkrat tedensko -3,34286* 1,26521 ,048 -6,6654 -,0204 

Enkrat do dvakrat mesečno -2,07619 ,81669 ,061 -4,2209 ,0685 

Nekajkrat letno -1,93516* ,68517 ,030 -3,7344 -,1359 

 

Bralno razumevanje (št. točk) 

 

Kako pogosto si izposodiš 

angleška gradiva? N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 

Tukey HSDa,b Skoraj nikoli 35 5,2571  

Nekajkrat letno 26 7,1923 7,1923 

Enkrat do dvakrat mesečno 15 7,3333 7,3333 

Vsaj enkrat tedensko 5  8,6000 

Sig.  ,228 ,564 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 11,987. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 

not guaranteed. 
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Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,371 g1 = 3, g2 =77, α = 0,774) je 

test One-Way ANOVA pokazal statistično pomembne razlike v povprečnih dosežkih bralnega 

razumevanja v angleščini med skupinami učencev, ki si iz knjižnice različno pogosto izposojajo 

knjige v angleščini (F = 4,708, α = 0,005). Tudi HSD POST-TEST je pokazal statistično 

pomembne razlik med primerjavami skupin učencev, ki si različno pogosto izposojajo knjige v 

angleščini iz knjižnice. Pokazal je razlike med skupinami učencev, ki si knjige v angleščini 

izposojajo vsaj enkrat na teden, in tistimi, ki si jih ne izposodijo skoraj nikoli (α = 0,048), in 

med učenci, ki si knjige v angleščini izposojajo nekajkrat na leto, in tistimi, ki si jih ne 

izposojajo skoraj nikoli (α = 0,030). Med ostalimi skupinami učencev POST-HOC test ni 

pokazal statistično pomembnih razlik, lahko pa ugotovimo, da za vzorec velja, da pogosteje kot 

si učenci izposojajo knjige v angleščini, boljši je njihov dosežek bralnega razumevanja v 

angleščini.   

S petodstotnim tveganjem lahko trdimo, da bi se tudi v osnovni množici pojavile razlike v 

bralnem dosežku pri angleščini med učenci, ki si različno pogosto izposojajo knjige v 

angleščini. Tisti, ki si knjig v angleščini ne izposojajo skoraj nikoli, bi dosegli nižji povprečni 

dosežek v bralnem razumevanju v angleščini (M = 5,25) kot skupini učencev, ki si knjige v 

angleščini izposojajo vsaj enkrat na teden (M = 8,60) ali nekajkrat na leto (M = 7,19).  

Rezultati raziskave, ki jo je C. Clark (2010) opravila med angleškimi osnovnošolci, so prav 

tako pokazali močno povezanost med bralnimi dosežki in pogostostjo uporab knjižnice.  

Preglednica 12: Število učiteljev angleščine, ki sodelujejo pri projektu angleške bralne značke 

v šolskem letu 2018/2019 

 Število odgovorov Odstotek [%] 

Da.  18 75,0 

Ne.  6 25,0 

Skupaj 24 100,0 

 

Večina učiteljev (75 %) sodeluje pri projektu angleške bralne značke, četrtina pa jih pri projektu 

ne sodeluje. Največ učiteljev se je za sodelovanje odločilo, ker se jim zdi pomembno navajanje 

učencev na branje leposlovja v angleščini, obenem pa izboljšanje znanja tujega jezika (12-krat). 

Trije učitelji so napisali, da se jim zdi sodelovanje učencev pri bralni znački pomembno, ker 

tako učenci spoznavajo angleške knjige, ena učiteljica pa je zapisala, da je »z bralno značko 

začela že njena predhodnica, sicer pa gre za možnost, da otroci spoznavajo angleška besedila 

in tako bogatijo besedni zaklad«. 

Kot najpogostejši razlog za nesodelovanje so učitelji navedli pomanjkanje financ (5-krat), ena 

izmed učiteljic pa je napisala, da trenutno nadomešča učiteljico, ki bralne značke za tekoče 

šolsko leto ni predvidela. V intervjujih s knjižničarkami sem izvedela, da na treh od štirih 

osnovnih šol učitelji sami določijo seznam knjig, ki jih morajo učenci prebrati. Kot razlog so 
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navedle, da jim vsakoletni nakup novih knjig v angleščini za potrebe bralne značke pomeni 

finančno oviro, zato učitelji izberejo knjige za bralno značko med knjigami, ki so jih kupili že 

v letih pred tem.   

Preglednica 13: Število učencev, ki sodelujejo pri angleški bralni znački v šolskem letu 

2018/2019 

 Število odgovorov Odstotek [%] 

Da. 39 48,1 

Ne. 42 51,9 

Skupaj 81 100,0 

 

Malo več kot polovica učencev (50,9 %) sodeluje pri angleški bralni znački, drugi (49,1 %) pa 

pri bralni znački ne sodelujejo. Glede na to, da so rezultati raziskave pokazali, da približno 

polovica učencev sodeluje pri bralni znački in da si skoraj vsi učenci, ki sodelujejo pri tem 

projektu, pridobijo knjige z izposojo ene od knjižnic, lahko sklepamo, da si knjige v angleščini 

izposojajo predvsem učenci, ki so vključeni v omenjeni projekt. Knjige si vsaj nekajkrat na leto 

namreč izposoja 56,8 % učencev. 

Preglednica 14: Način dostopa učencev do knjig, ki jih morajo prebrati za angleško bralno 

značko 

 Število odgovorov Odstotek [%] 

V šolski knjižnici.  24 61,5 

V splošni knjižnici.  3 7,7 

V razredni knjižnici.  10 25,6 

Kupijo mi jih starši.  2 5,1 

Skupaj  39 100,0 

 

Med učenci, ki sodelujejo pri projektu angleške bralne značke (39 učencev), si jih v šolski 

knjižnici izposodi potrebne knjige 61,5 %, v splošni 7,7 %, v razredni 25,6 %, starši pa kupijo 

knjige 5,1 % učencem.  
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Preglednica 15: Prostori, kjer učenci najpogosteje berejo angleška besedila po pogostosti 

 Število odgovorov Odstotek [%] 

Doma. 45 55,6 

V šoli.  34 41,9 

Drugje.  2 2,5 

Skupaj 81 100,0 

 

Največ učencev (55,6 %) najpogosteje bere angleška besedila doma, v šoli jih najpogosteje bere 

41,9 %. Dva učenca (2,5 %) bereta angleška besedila drugje. Eden je zapisal, da v knjižnici, 

drugi pa, da jih sploh nikoli ne bere. Dobljeni rezultati se ujemajo z rezultati C. Clarkova (2005) 

je ugotovila, da otroci največkrat berejo v domači spalnici, drugi prostor, kjer berejo 

najpogosteje je učilnica, tretji pa dnevna soba.  

5. sklop: Rezultati, povezani s pogostostjo branja angleških gradiv v tiskani in elektronski 

obliki in vrste besedil v angleščini, ki jih otroci berejo. 

Preglednica 16: Čas, ki ga učenci v povprečju tedensko namenijo branju tiskanih gradiv v 

angleščini  

 Število odgovorov Odstotek [%] 

Ne berem.  36 44,4 

Do 30 minut.  37 45,7 

Od 30 minut do 2 uri.  8 9,9 

Več kot 2 uri.   0 0,0 

Skupaj 81 100,0 

 

Največ učencev (45,7 %) bere angleška tiskana besedila do 30 minut na teden, 44,4 % učencev 

pa jih ne bere nikoli. Sledijo učenci, ki berejo angleška tiskana besedila od 30 minut do 2 uri 

(9,9 %). Nihče pa ne trdi, da takšna besedila bere več kot 2 uri na teden.  
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Preglednica 17: Čas, ki ga učenci v povprečju tedensko namenijo branju elektronskih gradiv v 

angleščini 

 Število odgovorov Odstotek [%] 

Ne berem.  26 32,1 

Do 30 minut.  33 40,7 

Od 30 minut do 2 uri.  19 23,5 

Več kot 2 uri.   3 3,7 

Skupaj 81 100,0 

 

Iz podatkov v preglednicah 26 in 27 ugotovimo, da učenci v povprečju namenijo več časa branju 

elektronskih kot pa tiskanih besedil v angleščini, kar se ujema z rezultati drugih raziskav o 

bralnih navadah otrok. Večji odstotek učencev ne bere tiskanih besedil v angleščini (44,4 %) 

kot pa elektronskih besedil (32,1 %). Veliko večji je odstotek učencev, ki branju elektronskih 

besedil namenijo od 30 minut do dve uri na teden (23,5 %), kot pa otrok, ki namenijo toliko 

časa branju tiskanih besedil v angleščini (9,9 %). Nihče izmed učencev ne trdi, da bere tiskana 

besedila v angleščini več kot 2 uri na teden, elektronska besedila pa berejo 3,3 % učencev več 

kot dve uri na teden.  

Odgovor na deseto raziskovalno vprašanje: Ali med šestošolci v regiji Posavje obstajajo 

statistično pomembne razlike v povprečnem dosežku bralnega razumevanja v angleščini 

med skupinami učencev, ki namenijo branju tiskanih besedil v angleščini tedensko 

različno količino časa?  

Descriptives 

Bralno razumevanje (št. točk)   

 N 

Povp. 

vrednost 

Std.  

odklon Varianca 

95% Confidence Interval for 

Mean Min. 

vrednost 

Maks. 

vrednost Lower Bound Upper Bound 

Ne berem. 36 5,6389 2,98714 ,49786 4,6282 6,6496 1,00 12,00 

Do 30 minut. 37 7,1892 2,59099 ,42596 6,3253 8,0531 2,00 12,00 

Od 30 minut do 2 uri. 8 6,8750 2,35660 ,83318 4,9048 8,8452 4,00 11,00 

Total 81 6,4691 2,82439 ,31382 5,8446 7,0937 1,00 12,00 

 

Test homogenosti varianc 
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Bralno razumevanje (št. točk)   

Levenov test g1 g2 Sig. 

,651 2 78 ,524 

 

ANOVA 

Bralno razumevanje (št. točk)   

 Vsota kvadratov df 

Vsota kvadratov 

aritmetičnih sredin  F Sig. 

Med skupinami 45,317 2 22,658 2,981 ,057 

Znotraj skupin  592,856 78 7,601   

Skupaj  638,173 80    

 

Multiple Comparisons 

Odvisna spremenljivka:   Bralno razumevanje (št. točk)   

 
(I) Čas, tiskana 

besedila 

(J) Čas, tiskana 

besedila 

Mean 

Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

 Lower Bound Upper Bound 

Tukey HSD Ne berem. Do 30 minut. -1,55030* ,64541 ,048 -3,0924 -,0082 

Od 30 minut do 2 uri. -1,23611 1,07760 ,488 -3,8108 1,3386 

Do 30 minut. Ne berem. 1,55030* ,64541 ,048 ,0082 3,0924 

Od 30 minut do 2 uri. ,31419 1,07495 ,954 -2,2541 2,8825 

Od 30 minut do 2 uri. Ne berem. 1,23611 1,07760 ,488 -1,3386 3,8108 

Do 30 minut. -,31419 1,07495 ,954 -2,8825 2,2541 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

Bralno razumevanje (št. točk) 

 

Čas, tiskana besedila N 

Subset for alpha = 

0.05 

 1 

Tukey HSDa,b Ne berem. 36 5,6389 

Od 30 minut do 2 uri. 8 6,8750 
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Do 30 minut. 37 7,1892 

Sig.  ,242 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 16,685. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type 

I error levels are not guaranteed. 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,651, g1 = 2, g2 = 78, α = 0,524) je 

test One-Way ANOVA pokazal statistično pomembne razlike v povprečnih dosežkih bralnega 

razumevanja v angleščini med skupinami učencev, ki namenijo branju tiskanih besedil v 

angleščini različno količino časa (F = 2,981, α = 0,57). POST-HOC TEST je pokazal statistično 

pomembne razlike v povprečnem dosežku bralnega razumevanja v angleščini med učenci, ki 

ne berejo angleških tiskanih besedil, in tistimi, ki jih berejo do 30 minut na teden (α = 0,048. 

Med drugimi skupinami učencev ni pokazal statistično pomembnih razlik v povprečnem 

dosežku bralnega razumevanja v angleščini.  

S 5,7-odstotnim tveganjem lahko trdimo, da bi se tudi v osnovni množici pojavljale razlike v 

bralnem dosežku pri angleščini med skupinama učencev, ki branju tiskanih besedil namenijo 

do 30 minut na teden (M = 5,64), in učenci, ki ne berejo angleških besedil v tiskani obliki (M 

= 7,19). 

Odgovor na enajsto raziskovalno vprašanje: Ali med šestošolci v regiji Posavje obstajajo 

statistično pomembne razlike v povprečnem dosežku bralnega razumevanja v angleščini 

med skupinami učencev, ki namenijo branju elektronskih besedil v angleščini tedensko 

različno količino časa?   

Descriptives 

Bralno razumevanje (št. točk)   

 N 

Povp. 

vrednost 

Std.  

odklon Varianca 

95% Confidence Interval for 

Mean Min. 

vrednost 

Max. 

vrednost Lower Bound Upper Bound 

Ne berem. 26 4,8462 2,23951 ,43920 3,9416 5,7507 2,00 10,00 

Do 30 minut. 33 6,5758 2,61044 ,45442 5,6501 7,5014 1,00 12,00 

Od 30 minut do 2 uri. 19 7,7895 2,69936 ,61928 6,4884 9,0905 2,00 12,00 

Več kot 2 uri. 3 11,0000 ,00000 ,00000 11,0000 11,0000 11,00 11,00 

Total 81 6,4691 2,82439 ,31382 5,8446 7,0937 1,00 12,00 

 



 

67 

Test homogenosti varianc 

Bralno razumevanje (št. točk)   

Levenov test df1 df2 Sig. 

1,863 3 77 ,143 

 

ANOVA 

Bralno razumevanje (št. točk)   

 Vsota kvadratov  df 

Vsota kvadratov 

aritmetičnih sredin F Sig. 

Med skupinami 163,570 3 54,523 8,846 ,000 

Znotraj skupin 474,603 77 6,164   

Skupaj 638,173 80    

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   Bralno razumevanje (št. točk)   

 

(I) Čas, elektronska 

besedila 

(J) Čas, elektronska 

besedila 

Mean 

Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

 Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Tukey HSD Ne berem. Do 30 minut. -1,72960* ,65103 ,046 -3,4392 -,0200 

Od 30 minut do 2 uri. -2,94332* ,74931 ,001 -4,9110 -,9756 

Več kot 2 uri. -6,15385* 1,51381 ,001 -10,1292 -2,1785 

Do 30 minut. Ne berem. 1,72960* ,65103 ,046 ,0200 3,4392 

Od 30 minut do 2 uri. -1,21372 ,71497 ,332 -3,0913 ,6638 

Več kot 2 uri. -4,42424* 1,49711 ,021 -8,3557 -,4928 

Od 30 minut do 2 uri. Ne berem. 2,94332* ,74931 ,001 ,9756 4,9110 

Do 30 minut. 1,21372 ,71497 ,332 -,6638 3,0913 

Več kot 2 uri. -3,21053 1,54239 ,168 -7,2609 ,8398 

Več kot 2 uri. Ne berem. 6,15385* 1,51381 ,001 2,1785 10,1292 

Do 30 minut. 4,42424* 1,49711 ,021 ,4928 8,3557 

Od 30 minut do 2 uri. 3,21053 1,54239 ,168 -,8398 7,2609 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Bralno razumevanje (št. točk) 

 

Čas, elektronska besedila N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 

Tukey HSDa,b Ne berem. 26 4,8462  

Do 30 minut. 33 6,5758  

Od 30 minut do 2 uri. 19 7,7895  

Več kot 2 uri. 3  11,0000 

Sig.  ,070 1,000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 8,796. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 

not guaranteed. 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,863, g1 = 3, g2 = 77, α = 0,143) je 

test One-Way ANOVA pokazal statistično pomembne razlike v povprečnih dosežkih bralnega 

razumevanja v angleščini med skupinami učencev, ki namenijo branju elektronskih besedil v 

angleščini različno količino časa na teden (F = 8,846, α = 0,000). 

POST HOC TEST je pokazal statistično pomembne razlike v povprečnem dosežku bralnega 

razumevanja v angleščini med učenci, ki ne berejo angleških elektronskih besedil, in tistimi, ki 

jih berejo do 30 minut na teden (α = 0,046), pa tudi med tistimi, ki ne berejo elektronskih 

angleških besedil, in tistimi, ki berejo elektronska besedila v angleščini od 30 minut do 2 uri (α 

= 0,01 ) in več kot 2 uri (α = 0,01 ). Post HOC test je pokazal tudi razlike med skupinama 

učencev, ki berejo angleška elektronska besedila do 30 minut na dan in več kot dve uri na dan 

(α = 0,02). Med ostalimi skupinami test ni pokazal statistično pomembnih razlik, za vzorec pa 

ugotovimo, da velja, da več časa  namenijo učenci tedenskemu branju elektronskih besedil v 

angleščini, višje povprečne dosežke bralnega razumevanja so dosegli. 

S tveganjem 0,0 % trdimo, da bi skupina učencev, ki ne bere angleških elektronskih besedil, 

dosegla v povprečju nižje število točk bralnega razumevanja (M = 4,85) kot skupine učencev, 

ki angleška elektronska besedila berejo do 30 minut na dan (M = 6,58), od 30 minut do 2 uri 

(M = 7,79) in več kot 2 uri (M = 11,0). Prav tako bi v osnovni množici učenci, ki berejo angleška 

elektronska besedila več kot 2 uri, dosegli višje število točk (M = 11) od učencev, ki berejo 

takšna besedila do 30 minut na dan (M = 6,58). Tudi rezultati drugih raziskav potrjujejo 

podobno. Gilakjani in Sabouri (2016) sta ugotovila, da razvoj bralnih navad in čas, ki ga 
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posvetijo učenci branju v angleščini kot tujemu jeziku pomembno vplivata na dosežke bralnega 

razumevanja v angleščini. 

Preglednica 18: Pogostost branja različnih vrst besedil v angleščini 

Kako 

pogosto 

bereš 

besedila v 

angleščini? 

Redko  Včasih Pogosto Skupaj 

      N           [%]      N           [%]    N              [%]      N           [%] 

Učbeniki v 

angleščini 

11 13,6 23 28,4 42 51,9 76 93,8 

Besedila 

angleških 

pesmi 

15 18,5 18 22,2 40 49,4 73 90,1 

Knjige v 

angleščini 

35 43,2 24 29,6 14 17,3 73 90,1 

Stripi v 

angleščini 

26 32,1 27 33,3 17 21,0 70 86,4 

Spletne 

strani v 

angleščini 

22 27,2 23 28,4 24 29,6 69 85,2 

Angleška 

sporočila, 

napisana v 

klepetalniku  

24 29,6 23 28,4 21 25,9 68 84,0 

Revije v 

angleščini 

35 43,2 18 22,2 13 16,0 66 81,5 

Angleški 

podnapisi v 

filmih 

11 13,6 20 24,7 34 42,0 65 80,2 

Blogi v 

angleščini 

31 38,3 10 12,3 18 22,2 59 72,8 

E-pošta v 

angleščini  

36 44,4 18 22,2 9 11,1 63 77,8 
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E-knjige v 

angleščini 

33 40,7 18 22,2 7 8,6 58 71,6 

Drugo  0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 3,6 

 

Največ otrok bere najpogosteje angleške učbenike (93,8 %). Po pogostosti sledijo besedila 

angleških pesmi in knjige v angleščini (90,1 %). Večina otrok bere tudi stripe v angleščini (86,4 

%), spletne strani v angleščini (85,2 %), angleška sporočila, napisana v klepetalniku (84,0 %), 

in angleške podnapise v filmih (80,2 %). Veliko učencev bere še revije v angleščini (81,5 %), 

bloge (72,8 %), E-pošto (77,8 %) in E knjige v angleščini (71,6 %), vendar jih berejo redko. 

3,6 % učencev bere pogosto tudi druga angleška bralna gradiva. Dva učenca sta navedla, da 

bereta komentarje na spletni strani YouTube, eden pa komentarje v aplikaciji Instagram.   

Preglednica 19: Mnenje učencev o tem, kaj bi jih spodbudilo k pogostejšemu branju besedil v 

angleščini 

Kaj bi te spodbudilo k pogostejšemu 

branju besedil v angleščini?   

Se 

strinjam. 

Se ne strinjam Ne vem. 

 N         [%]  N         [%]  N         [%]  

Če bi imeli v učilnici dovolj 

računalnikov/tablic.  

44 45,3 17 21,0 20 24,7 

Če bi imeli v knjižnici več knjig, revij in e- 

gradiva v angleščini.  

32 39,5 16 19,8 33 40,7 

Če bi imel doma več knjig, revij in e- 

gradiva v angleščini.   

31 38,3 15 18,5 35 43,2 

Če bi imeli v učilnici več knjig, revij in e- 

gradiva v angleščini.  

30 37,0 16 19,8 35 43,2 

Če bi bila knjižnica bliže.  

 

11 13,6 34 42,0 36 44,4 

Drugo 

 

3 2,8 0 0,0 0 0,0 

 

Največ učencev (46,3 %) se strinja, da bi jih k pogostejšemu branju besedil spodbudilo, če bi 

imeli v učilnici dovolj računalnikov/tablic. 42,6 % se jih strinja s trditvijo, če bi imeli doma več 

knjig, revij in e-gradiva, 40,7 % jih meni, da bi brali več, če bi imeli v knjižnici več knjig, revij 

in e-gradiva v angleščini, le 12,0 % pa jih meni, da bi jih k branju spodbudilo, če bi bila 
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knjižnica bliže. Rezultat ni presenetljiv, ker imajo vsi anketirani učenci v šoli možnost izposoje 

gradiva v šolski knjižnici. Trije učenci (2,8 %) so dopisali, da menijo, da bi brali več, če bi bile 

knjige bolj zabavne in zanimive, če bi imeli več kvizov v povezavi s prebranimi knjigami in če 

bi jih učitelji o tem prepričali.  

Odgovor na dvanajsto raziskovalno vprašanje: Ali učitelji angleščine v regiji Posavje 

sodelujejo s šolskimi knjižničarji pri nakupu angleških gradiv za šolsko knjižnico? 

V intervjujih s knjižničarkami sem izvedela, da se pri nakupu angleškega bralnega gradiva vse 

posvetujejo z učitelji angleščine. To se jim zdi še posebej pomembno, ker v večini primerov 

učitelji določijo seznam knjig, ki jih bodo potrebovali za izvedbo angleške bralne značke. 

Odgovor na trinajsto raziskovalno vprašanje: Ali imajo v šolskih knjižnicah v regiji 

Posavje učenci na voljo računalnike, na katerih so že naložena e-gradiva v angleščini? 

V intervjujih sem izvedela tudi, da imajo na vseh osnovnih šolah v šolski knjižnici vsaj en 

računalnik z dostopom do svetovnega spleta, ki učencem omogoča, da berejo besedila v 

angleščini. Na nobenem od računalnikov nimajo že naloženih besedil v angleščini, ki bi jih 

učenci lahko brali, računalnik pa lahko uporabljajo le pod nadzorom knjižničarke. 

IV  ZAKLJUČKI 

V magistrskem delu smo raziskovali povezanost med spremenljivkama dosežek bralnega 

razumevanja v angleščini in dostopnost posavskih šestošolcev do angleških gradiv v tiskani in 

elektronski obliki. V raziskavo smo vključili naslednje dejavnike: možnost dostopa do 

angleških gradiv v tiskani in elektronski obliki v domačem okolju, učilnici in šolski knjižnici, 

pogostost izposoje knjig v angleščini, čas, ki ga učenci tedensko namenijo branju tiskanih in 

elektronskih besedil, uporaba elektronskih medijev za branje angleških besedil med poukom, 

sodelovanje pri angleški bralni znački, prisotnost knjižnega kotička/knjižne police v učilnici, 

vrsta literature, ki jo učenci najpogosteje berejo.  

Zanimalo nas je tudi, kakšna so stališča učiteljev angleščine v Posavju do knjižnih 

kotičkov/knjižne police v učilnici, kolikšno je število knji, revij in časopisov, ki jih imajo v 

učilnici in kakšno je sodelovanje pri projektu angleške bralne značke. V nadaljevanju so 

zapisane ugotovitve. Vse izmed njih se navezujejo na učitelje angleščine, učence šestih 

razredov in knjižničarje v izbrani regiji Posavje.  

Največ učencev ima v učilnici od 16 do 50 enot knjižnega gradiva, do katerega lahko dostopajo. 

Med knjigami v učilnici, do katerih lahko dostopajo učenci, je največ pravljic in zgodb, 

slovarjev in priročnikov, revij in stripov. Le malo je enciklopedij in leksikonov. Med skupinami 

učencev, ki dostopajo do različnega števila knjig v angleščini, nismo ugotovili statistično 

pomembnih razlik, za vzorec pa velja, da so učenci, ki imajo v učilnici več knjižnega gradiva v 

angleščini, dosegli boljši rezultat bralnega razumevanja v angleščini. Večina učiteljev si želi, 

da bi imeli v učilnici več angleškega bralnega gradiva, vendar se pri tem srečujejo z nekaterimi 

ovirami. To so na primer, da nimajo svoje učilnice, ampak se selijo iz razreda v razred, finančne 

in prostorske zmožnosti.  
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Večina učiteljev ima v učilnici računalnik z dostopom do svetovnega spleta, ki ga največkrat 

uporabljajo za potrebe pouka. Le malo je učencev, ki imajo v učilnici dostop do računalnika, 

na katerem bi lahko brali angleška besedila. Med učenci, ki imajo dostop do računalnika v 

učilnici, in učenci, ki te možnosti nimajo, nismo ugotovili statističnih razlik v bralnem 

razumevanju v angleščini. Več kot polovica učencev, ki dostopa do računalnika v učilnici 

nimajo, si ga želi imeti. Največ učencev je navedlo, da med poukom skoraj nikoli ali pa le redko 

uporabljajo elektronske naprave za branje angleških besedil.  

Na podlagi raziskave lahko povzamem, da učenci iz posavske regije doma nimajo veliko 

tiskanega bralnega gradiva v angleščini. Skoraj tretjina učencev doma nima nobene knjige v 

angleščini, polovica pa jih ima od 1 do 5 enot knjižnega gradiva v angleščini. Večina učencev 

ima doma malo revij/časopisov v angleščini oz. nima nobene takšne revije ali časopisa. 

Opazimo lahko, da so učenci v vzorcu, ki imajo doma večje število knjig, dosegli pri testu 

bralnega razumevanja v angleščini večje število točk, čeprav test One-Way ANOVA ni pokazal 

statistično pomembnih razlik med skupinami učencev. Veliko več učencev lahko dostopa do 

angleških gradiv v elektronski kot v tiskani obliki, dostop do interneta in vsaj eno izmed 

elektronskih naprav, ki to omogoča, imajo namreč skoraj vsi učenci.  

V knjižnicah posavskih osnovnih šol, zajetih v raziskavi, imajo od 1,5 do 3,4 knjige v angleščini 

na otroka. Učenci si v njih izposojajo knjige v angleščini predvsem za potrebe bralne značke. 

Seznam knjig za angleško bralno značko večinoma sestavijo učitelji angleščine sami. Pri 

omenjenem projektu sodeluje večina učiteljev in približno polovica učencev. Po pogostosti si 

jih izposodi največ knjige v šolski knjižnici, približno četrtina v razredni knjižnici, zelo malo 

pa si jih bralno gradivo izposodi v splošni knjižnici ali pa mu ga kupijo starši. Več kot polovica 

učencev ve, kje v knjižnici najde knjige v angleščini. Večina učencev si knjige v angleščini 

sposoja nekajkrat na leto, približno petina si jih izposoja vsaj enkrat na teden, zelo malo pa 

enkrat ali dvakrat na mesec. Z učiteljem angleščine obiščejo knjižnico v večini nekajkrat na 

leto. Ugotovili smo statistično pomembne razlike med učenci, ki si knjige v angleščini različno 

pogosto izposojajo. Učenci, ki si knjige izposojajo pogosteje, so namreč dosegli višji dosežek 

bralnega razumevanja v angleščini od učencev, ki si knjige v angleščini izposojajo redko ali pa 

skoraj nikoli. Ugotovili smo, da knjižničarji pri nakupu angleških gradiv sodelujejo z učitelji 

angleščine in da imajo v knjižnicah na voljo računalnike, na katerih lahko učenci dostopajo do 

e-gradiv v angleščini.  

Prostor, kjer največ učencev bere angleška besedila, je dom. Velik je tudi delež učencev, ki 

takšna besedila največkrat berejo v šoli, le malo pa je učencev, ki najpogosteje berejo kje drugje. 

Najpogostejše branje otrok so učbeniki v angleščini, sledijo besedila angleških pesmi, knjige v 

angleščini, stripi v angleščini, spletne strani v angleščini, angleška sporočila, napisana v 

klepetalniku, in revije v angleščini. Manj pogosto berejo otroci angleške podnapise v filmih, 

bloge v angleščini, e-pošto v angleščini in e-knjige v angleščini. Časovno namenijo učenci v 

povprečju na teden več časa za branje elektronskih kot tiskanih besedil. Ugotovili smo 

statistično pomembne razlike v bralnem dosežku med učenci, ki so pogosteje brali tiskana in 

elektronska besedila v angleščini.  
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Največ učencev se strinja s trditvijo, da bi jih k pogostejšemu branju angleških besedil 

spodbudilo to, da bi imeli v učilnici možnost dostopa do računalnikov/tablic. Druga trditev, s 

katero so se najpogosteje strinjali, je, da bi imeli v knjižnici več knjig, revij in e-gradiva, tretja 

in četrta pa, da bi omenjeno angleško gradivo imeli doma in v učilnici. Le malo učencev meni, 

da bi jih k pogostejšemu branju v angleščini spodbudilo, če bi imeli knjižnico bliže. Razlog za 

to je verjetno ta, da imajo vse šole, v katerih sem opravila raziskavo, lastne knjižnice, tako da 

ima večina učencev v času pouka knjižnico v bližini. Pri vsaki od navedenih trditev smo opazili 

velik delež neopredeljenih.  

Približno polovica učiteljev angleščine ima v učilnici urejen knjižni kotiček/knjižno polico z 

angleškimi knjigami v učilnici. Podoben je tudi delež učencev, ki so imeli v vseh letih šolanja 

tak prostor v učilnici. Med skupinama učencev, ki so kadarkoli v učilnici imeli knjižni 

kotiček/knjižno polico, in tistimi, ki tega pogoja niso imeli, nismo ugotovili statistično 

pomembnih razlik v bralnem razumevanju pri angleščini. Večina učiteljev in učencev posavskih 

osnovnih šol ima do knjižnega kotička/knjižne police z angleškimi knjigami v učilnici pozitivna 

stališča. Med odgovori učencev, ki knjižnega kotička/knjižne police z angleškimi knjigami niso 

v učilnici nikoli imeli in so odgovarjali na vprašanje, ali bi si takšen prostor v učilnici želeli 

imeti, je izstopal velik delež neopredeljenih. Na drugi strani je bil večini učencev, ki so imeli v 

učilnici urejen prostor z angleškimi knjigami, tak prostor všeč. Predvidevamo lahko, da ima 

učitelj velik vpliv na to, kakšna stališča bodo imeli učenci do knjižnih kotičkov/knjižnih polic 

z angleškimi knjigami v učilnici in do branja angleških besedil nasploh.  
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VI  PRILOGE 

PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE  

Anketni vprašalnik                            

Ime osnovne šole: _________________________                                            

Spol:     moški     ženski  

Starost (leta in meseci): _____________________ 

Zaključna ocena pri angleščini v 5. razredu: _____ 

Zaključna ocena pri angleščini v 6. razredu: _____ 

1. Koliko knjig v angleščini imate doma (ne štejejo revije, časopisi, šolski učbeniki)? 

a) Nobene.  

b) 1–5. 

c) 6–15. 

č)   16–50. 

d) 51–100. 

e) Več kot 100.  

 

2. Ali imaš doma tiskane revije/časopise v angleščini? 

a) Da, imamo jih zelo veliko.  

b) Da, imamo jih precej. 

c) Da, vendar jih imamo malo.  

č)   Ne, doma nimamo angleških revij/časopisov.  

 

3. S kljukico označi, kaj od naštetega imaš doma.  

 

 

 

                                   

 

 

pisalno mizo  

svojo sobo  

stacionarni računalnik   

prenosni računalnik     

tablični računalnik             

dostop do internetne povezave  

E- bralnik (npr. Kindle, Kobo, Booken itn.)  

pametni telefon  

Tvoja šifra: 

 

stacionarni 

računalnik 

prenosni računalnik 

tablični računalnik 
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4. Koliko knjig v angleščini imate v učilnici za angleščino? 

a) Nobene.  

b) 1–5. 

c) 6–15. 

č)   16–50. 

d)   51–100. 

d)   Več kot 100. 

 

5. Ali med poukom kdaj berete besedila, ki niso v angleškem učbeniku (npr. besedila 

iz revij, časopisov, knjig, stripov itd.)? 

a) Pogosto. 

b) Včasih. 

c) Redko. 

d) Nikoli. 

 

6. Ali je (bil) v tvoji učilnici knjižni kotiček/knjižna polica z angleškimi knjigami v 

vseh letih šolanja (ne štejejo revije, časopisi, šolski učbeniki)?  

a) Da. 

b) Ne.  

* Če si odgovoril/a z DA: Ali ti je (bil) knjižni kotiček/knjižna polica z 

angleškimi knjigami všeč?  

a) Da. 

b) Ne.  

 

* Če si odgovoril/a z NE: Ali si želiš imeti knjižni kotiček/knjižno polico 

z angleškimi knjigami v učilnici?  

             a) Da. 

             b) Ne. 

             c) Vseeno mi je.  

 

7. Ali sodeluješ pri angleški bralni znački (npr. EPI reading badge)?  

a) Da. 

b) Ne.  

* Če si odgovoril/a z DA: Kje si izposodiš knjige za angleško bralno 

značko? 

a) V šolski knjižnici. 

b) V splošni knjižnici. 

c) V razredni knjižnici. 

d) Starši mi jih kupijo.  
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8. Ali imate v učilnici računalnik, na katerem lahko bereš angleška besedila? 

a) Da. 

b) Ne.  

* Če si odgovoril/a z NE: Ali si ga želiš imeti? 

 a) Da. 

                        b) Ne. 

                        c) Vseeno mi je.  

 

9. S kljukico označi, katera angleška besedila bereš.   

Mogočih je več odgovorov. Če katerega izmed besedil ne bereš, ne označi ničesar.  
                                                                                                                                              Pogosto    Včasih        Redko   

E- pošta v angleščini (npr. Gmail, Yahoo, iCloud itn.)    

angleška sporočila, napisana v klepetalniku (Facebook Messenger, 

Instagram chat, WhatsApp Messenger itn.) 

   

spletne strani v angleščini     

E-knjige v angleščini    

blogi v angleščini     

angleške podnapise v filmih     

besedila angleških pesmi    

knjige v angleščini    

revije v angleščini     

stripi v angleščini    

učbenike v angleščini     

drugo:     

 

10. Ali veš, kje v knjižnici najdeš angleške knjige? Obkroži.  

a) Da. 

b) Ne.  

 

11. Kako pogosto si izposodiš angleška gradiva (knjige, revije, e- knjige itd.) v šolski 

ali splošni knjižnici? 

a) Vsaj enkrat na teden.  

b) Enkrat ali dvakrat na mesec. 

c) Nekajkrat letno.  

d) Skoraj nikoli. 
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12. Koliko časa tedensko nameniš branju angleških tiskanih besedil (npr. knjige, 

revije, stripi itd.)?  

a) Ne berem angleških tiskanih besedil.  

b) Do 30 minut.  

c) 2–3 ure. 

d) Več kot 3 ure.  

 

13. Koliko časa tedensko nameniš branju angleških elektronskih besedil (npr. blogi, 

e- knjige, forumi, YouTube itd.) 

a) Ne berem angleških tiskanih besedil. 

b) Do 30 minut. 

c) 2–3 ure. 

d) Več kot 3 ure.  

 

14. Kje največkrat bereš angleška besedila (tiskana in elektronska)? 

a) Doma. 

b) V šoli. 

c) Drugje (npr. v splošni knjižnici, pri prijatelju doma, na počitnicah itn.). Dopiši: 

_______________________________________________________________ 

 

15. Kaj bi te spodbudilo k pogostejšemu branju angleških besedi? 

 
                                                                                               Se strinjam.  Se ne strinjam.   Ne vem.  

Če bi imeli v učilnici več knjig, revij in e-gradiva v angleščini.     

Če bi imel doma več knjig, revij in e-gradiva v angleščini.    

 

  

Če bi imeli v knjižnici več knjig, revij in e-gradiva v 

angleščini.  

   

Če bi bila knjižnica bliže.   

 

  

Če bi imeli v razredu dovolj računalnikov/tablic.   

 

  

Drugo:  

 

  

 

Hvala za sodelovanje. 

 
Viri slik: 

https://www.istockphoto.com/vector/tablet-pc-app-icons-bright-screen-drawing-gm450988847-23788673 

https://www.istockphoto.com/illustrations/drawing-of-the-computer   

https://www.wpclipart.com/computer/laptop/laptop_line_art.png.html 

 

 

 

https://www.istockphoto.com/vector/tablet-pc-app-icons-bright-screen-drawing-gm450988847-23788673
https://www.istockphoto.com/illustrations/drawing-of-the-computer
https://www.wpclipart.com/computer/laptop/laptop_line_art.png.html
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PRILOGA 2: BESEDILO »PIRATES« IZ NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA 

2011 
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PRILOGA 3: BESEDILO »ZIPPES CIRCUS« IZ NACIONALNEGA PREVERJANJA 

ZNANJA 2011 
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PRILOGA 5: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 

Anketni vprašalnik  

Število let poučevanja: _________________ 

Izobrazba: ___________________________ 

 

1. Koliko knjig v angleščini imate v razredu? 

a) Nobene.  

b) 1–5. 

c) 6–15. 

č)   16–50. 

d)   51–100. 

e)   Več kot 50.  

 

2. Ali je v Vaši učilnici urejen poseben prostor, v katerem imate angleške knjige in/ali 

revije?  

a) Da, v učilnici je knjižni kotiček. 

b) Da, v učilnici je knjižna polica. 

c) Ne.  

 

* Če ste odgovorili z DA, odgovorite na spodnji vprašanji. 

 

Ali si lahko učenci izposodijo knjige iz knjižnega kotička/s knjižne 

police in jih odnesejo domov? 

a) Da. 

b) Ne.  

 

Katero vrsto knjig v angleščini imate v razredu? Mogočih je več 

odgovorov.  

a) Slovarji in priročniki. 

b) Enciklopedije in leksikoni.  

c) Pravljice in zgodbe.  

d) Stripi. 

e) Revije.  

f) Drugo: ________________________________________________ 
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* Če ste odgovorili z NE: Kaj Vas pri ureditvi knjižnega kotička z 

angleškimi knjigami ovira? 

a) Nisem dobil/-a ideje zanj. 

a) Finančne zmožnosti.  

b) Prostorska stiska.  

c) Nimam svoje učilnice, zato poučujem v različnih prostorih.  

d) Knjižni kotiček se mi ne zdi pomemben.  

e) Drugo: ________________________________________________ 

 

3. Ali je v Vaši učilnici računalnik, na katerem so besedila v angleščini? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

4. Ali imate v razredu računalnik z dostopom do spleta? 

a) Da. 

b) Ne.  

 

5. Ali med poukom učenci kdaj uporabljajo katero izmed elektronskih naprav za 

branje besedil v angleščini? Mogočih je več odgovorov.  

a) Da, uporabljajo pametne telefone. 

b) Da, uporabljajo stacionarne računalnike. 

c) Da, uporabljajo tablične računalnike. 

d) Da, uporabljajo e-bralnike.  

e) Ne.  

 

6. Ali bi si želeli imeti v učilnici več angleškega bralnega gradiva?  

a) Da. 

b) Ne.  

             Pojasnite svoj odgovor. _________________________________________________ 

 

7. Kako pogosto z učenci obiščete šolsko knjižnico? 

a) Enkrat tedensko. 

b) Enkrat mesečno. 

c) Od enkrat do dvakrat letno.  

d) Nikoli.  

 

8. Ali sodelujete pri projektu angleške bralne značke (npr. EPI Reading Badge)?  

a) Da. 

b) Ne.  

Zakaj DA/NE?______________________________________________________ 

 

 

Hvala za sodelovanje. 
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PRILOGA 6 : Intervjuji s knjižničarkami  

 

Knjižničarka 1  

1. Koliko učencev je na vaši šoli?  

Na šoli je 686 učencev. 

2. Koliko angleških knjig imate v knjižnici? 

Približno 2150. Številka zajema strokovno gradivo za učitelje, leposlovje za učence, ne 

vključuje pa učbeniškega gradiva.  

3. Katere vrste angleškega bralnega gradiva imate v knjižnici? 

Slovarje, leposlovne knjige (romani), knjige za angleško bralno značko, ki so razvrščene glede 

na težavnostne stopnje, učbenike in delovne zvezke za poučevanje, priročnike in vadnice. 

Angleške poezije ni.  

4. Kje po navadi naročate angleško bralno gradivo?  

Naročamo ga prek izobraževalnega založništva DZS. Na šolo dobimo promocijsko gradivo, 

izpolnjeno naročilnico pa nato pošljemo po faksu. 

5. Ali poznate katero od spletnih strani, kjer lahko kupite angleško bralno gradivo 

(npr. Book Depository, The Book People itn.)?  

Ne. 

6. Kako pogosto si učitelji izposojajo angleško gradivo?  

Učitelji si iz knjižnice pogosto izposojajo predvsem angleško gradivo, ki ga uporabljajo za 

pripravo na izobraževalni proces (učbeniki, delovni zvezki, priročniki). Imajo tudi svoje 

angleške knjige, ki so jih v knjižnici odpisali (»kabinetna knjižnica«). 

7. Kako pogosto si učenci izposojajo angleške knjige? 

Večinoma si izposojajo knjige za bralno značko. V letošnjem letu je nekaj učenk prišlo v 

knjižnico z namenom izposoje leposlovnih knjig, da bi utrjevale angleščino.  

8. Ali si učenci pogosto izposojajo tudi angleške knjige, ki niso na seznamu za 

angleško bralno značko?  

Ne. Izposojajo si jih predvsem za bralno značko. Učitelji jim dajo sezname, na katerih je 

gradivo, ki si ga izposojajo. Nekaj let ne sodelujemo več pri angleški bralni znački Epi Reading 

Badge, ker je bil nakup knjig zanjo precejšen finančni zalogaj, tako da učitelji za bralno značko 

sestavijo svoje sezname. Ti zajemajo predvsem knjige, ki so že na šoli. V višjih razredih je 

bralcev manj, ker jih začne zanimati tudi veliko drugi stvari. 
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9. Ali je v Vaši knjižnici možna izposoja angleških elektronskih bralnih gradiv? 

Ne. Prehajamo pa na sistem Cobiss.  

10. Koliko računalnikov z dostopom do spleta imate v knjižnici? 

Tri računalnike, izmed katerih je eden namenjen učencem. Uporabljajo ga redko, ker imajo na 

voljo tudi računalniško učilnico.  

11. Imate na računalniku že naložena angleška e-gradiva? 

Ne. 

12. Bi si želeli imeti v knjižnici več angleškega bralnega gradiva?  

Mislim, da za naše potrebe zadostuje količina angleškega gradiva, ki je na voljo.  

13. Ali učitelji sodelujejo z Vami pri nakupu angleških bralnih gradiv? 

Da, vedno, nakup knjig poteka v dogovoru z učitelji, kar velja tako za strokovne kot druge 

angleške knjige.  

14. Imate poleg knjig tudi kakšna druga angleška bralna gradiva? 

Da, naročamo dve angleški reviji.  

Knjižničarka 2  

1. Koliko učencev je na vaši šoli?  

252.  

2. Koliko angleških knjig imate v knjižnici? 

V knjižnici je okoli 10.000 enot gradiva, od tega je okoli 400 enot v angleščini.  

3. Katere vrste angleškega bralnega gradiva imate v knjižnici? 

Naročeni smo na eno angleško revijo. Učbenikov in delovnih zvezkov je v knjižnici malo, saj 

jih imajo učitelji v učilnici ali kabinetu. Imamo tudi nekaj knjig, napisanih v slovenščini, z 

razlago angleške slovnice. Nekatera od teh gradiv še niso popisana, po novem pa bodo sedaj 

vsa, saj vse knjižnice prehajajo v sistemu Cobiss.  

4. Kje po navadi naročate angleško bralno gradivo?  

Vse se naroča prek DZS-ja, ker imamo dogovor z založbo za dodaten popust. Knjige se prek 

posrednika v tem primeru dobi ceneje, kot če bi jih naročili neposredno pri Oxfordu.  

5. Ali poznate katero od spletnih strani, kjer lahko kupite angleško bralno gradivo 

(npr. The Book People, Book Depository)? 

Ne.   
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6. Kako pogosto si učitelji izposojajo angleške knjige?  

Tudi nekateri učitelji si sposojajo angleške knjige, predvsem za bogatenje besednega zaklada.  

7. Kako pogosto si učenci izposojajo angleške knjige? 

V času bralne značke pridno. V knjižnici so največ trije izvodi enega naslova, zato si lahko 

učenci izposodijo največ dve angleški knjigi naenkrat, da bi bile knjige čim bolj v obtoku. V 

obdobju pred zaključkom projekta bralne značke pa si lahko izposodijo največ eno knjigo 

naenkrat. Izven tega časa si angleške knjige izposojajo priložnostno in vedno eni in isti.  

8. Ali si učenci pogosto izposojajo tudi angleške knjige, ki niso na seznamu za 

angleško bralno značko?  

Da, sposojajo si tudi knjige, ki niso na seznamu za bralno značko  

9. Ali je v Vaši knjižnici možna izposoja angleških elektronskih bralnih gradiv? 

Da, izposoja je možna, ampak si učenci nikoli ne izposodijo elektronskih bralnih gradiv, ker 

tudi ne uporabljajo mCobissa. Verjetno zaradi tega, ker velja v šoli prepoved uporabe mobilnih 

telefonov.   

10. Koliko računalnikov z dostopom do spleta imate v knjižnici? 

Na voljo je en računalnik, vendar samo za šolsko delo, ne za igrice. Povezave do spletnih nalog 

dajo učitelji, jaz pa učence nadziram, ali računalnik res uporabljajo v ta namen.   

11. Imate na računalniku že naložena angleška e-gradiva? 

Ne, nimamo.  

      12.  Bi si želeli imeti v knjižnici več angleškega bralnega gradiva? 

* Če je odgovor da, kaj Vas pri tem ovira? 

Številčno je knjižnega gradiva dovolj, je pa veliko zastarelega gradiva. Pogrešam novejše, 

aktualnejše gradivo, ki je trenutno »in« in bi bilo napisano v angleškem jeziku, kot je npr. zbirka 

knjig Harry Potter. V knjižnici si želim imeti tudi knjige, ki so še v drugih svetovnih jezikih, 

saj bi to verjetno spodbudilo zanimanje učencev za različne jezike.   

Ovira za nabavo novih angleških knjig so visoki stroški. Na šoli potekajo bralne značke v treh 

jezikih, kar znaša skupaj približno 300 evrov.  

      13. Ali učitelji sodelujejo z Vami pri nakupu angleških bralnih gradiv?  

Ja, nikoli sama ne kupujem angleškega bralnega gradiva, temveč kupujem knjige, ki so na 

seznamih, ki jih dobi od učiteljev. Druga gradiva kupuje sama, angleška pa ne.  

14. Imate poleg knjig tudi kakšna druga angleška bralna gradiva? 

      Da, v knjižnici so tudi angleške revije.  
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Knjižničarka 3  

1. Koliko učencev je na vaši šoli? 

160. 

2. Koliko angleških knjig imate v knjižnici? 

Vseh angleških knjig je 443. 

3. Katere vrste angleškega bralnega gradiva imate v knjižnici? 

Imamo knjige za angleško bralno značko, učbenike, romane in slovarje. 

4. Kje po navadi naročate angleško bralno gradivo? 

Naročamo ga prek založbe DZS.  

5. Ali poznate katero od spletnih strani, kjer lahko kupite angleško bralno gradivo 

(npr. Book Depository, The Book People itn.)? 

Ne.  

6. Kako pogosto si učitelji izposojajo angleško bralno gradivo? 

Med učitelji si angleško bralno gradivo največkrat izposodijo učitelji angleščine, redko pa tudi 

drugi.  

7. Kako pogosto si učenci izposojajo angleške knjige? 

Najpogosteje si jih izposojajo v času, ko poteka bralna značka, in sicer predvsem v drugi 

polovici trajanja projekta. Obstaja peščica zavzetih bralcev, ki berejo angleško gradivo čez celo 

leto. To so učenci, ki veliko berejo že v slovenskem jeziku.  

8. Ali je v Vaši knjižnici možna izposoja angleških elektronskih bralnih gradiv? 

Ne.  

9. Koliko računalnikov z dostopom do spleta imate v knjižnici? 

Imamo dva računalnika z dostopom do spleta. Učenci ju lahko uporabljajo le v izobraževalne 

namene.  

10. Imate na računalniku že naložena angleška e-gradiva? 

Ne.  

11. Bi si želeli imeti v knjižnici več angleškega bralnega gradiva?  

Menim, da je angleških gradiv dovolj.  
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12. Ali učitelji sodelujejo z Vami pri nakupu angleških bralnih gradiv? 

Da, angleške knjige vedno kupujem v sodelovanju z učiteljema angleščine.   

13. Imate poleg knjig tudi kakšna druga angleška bralna gradiva? 

Da, imamo nekaj izvodov različnih revij v angleščini.  

Knjižničarka 4  

1. Koliko učencev je na vaši šoli? 

123. 

2. Koliko angleških knjig imate v knjižnici? 

Vseh angleških knjig je približno 420. Knjižnica kupuje gradivo za učitelje in se vse hrani tukaj, 

po kabinetih pa jim sposodi tisto, kar potrebujejo. Angleški slovarji so pri učitelju, ostalo pa v 

knjižnici. 

3. Katere vrste angleškega bralnega gradiva imate v knjižnici? 

Imamo romane, knjige za angleško bralno značko, slovarje in priročnike. Knjige so razvrščene 

po razredih.   

4. Kje po navadi naročate angleško bralno gradivo? 

Naročamo ga prek založbe DZS.  

5. Ali poznate katero od spletnih strani, kjer lahko kupite angleško bralno gradivo 

(npr. Book Depository, The Book People itn.)? 

Ne.  

6. Kako pogosto si učitelji izposojajo angleško bralno gradivo? 

Občasno si ga izposodijo, sicer pa si ga izposojajo predvsem učenci.  

7. Kako pogosto si učenci izposojajo angleške knjige? 

Angleške knjige si najpogosteje izposojajo učenci, ki so sodelujejo pri projektu angleške bralne 

značke. Zadnja leta poteka na šoli angleška bralna značka, za katero določi seznam knjig učitelj 

angleščine. Dve angleški knjigi morajo prebrati vsi učenci, da opravijo bralno značko, pa 

morajo prebrati še tretjo. Če učenec prebere debelejšo knjigo, jo učitelj prizna za dve.  

Sicer pa je knjižnica prostor, v katerega pridejo otroci zelo radi, saj v knjižnici potekajo tudi 

različni dogodki in projekti (eden izmed takih je noč v knjižnici – vstopnina je prebrana knjiga).  

Najprej je bil dogodek namenjen mlajšim učencem, potem pa so ga želeli tudi starejši učenci. 

V knjižnici potekajo tudi priprave za otroški parlament. Tukaj učenci naberejo potrebno gradivo 

in delajo plakate na izbrano temo. Knjižnica je odprta vsak dan, tudi jutranje varstvo poteka 
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občasno tukaj. V jutranjem varstvu beremo skupaj, večinoma knjige v slovenščini, včasih pa 

tudi kakšno v angleščini ali pa se igrajo različne miselne igre.  

8. Kako to, da ste se odločili, da na šoli organizirate svojo bralno značko? 

Razlog so finance. Knjige pri angleški bralni znački se vsako leto spreminjajo, tako da je nakup 

novih knjig precej drag. Učitelj angleščine sam sestavi seznam angleških knjig, ki so večinoma 

že v knjižnici iz preteklih let. Ob zaključku tudi sam naredi priznanje za uspešno opravljeno 

bralno značko.  

9. Ali si učenci pogosto izposojajo tudi angleške knjige, ki niso na seznamu za 

angleško bralno značko?  

Si izposojajo, vendar mnogo manj kot tiste, ki so na seznamu bralne značke. V knjižnici je tudi 

nekaj zahtevnejših, debelih knjig za boljše bralce. Na splošno pa opažam upad v obiskovanju 

knjižnice v višjih razredih. Ko so učenci še na razredni stopnji, obiščejo knjižnico pogosteje,  z 

učitelji in učiteljicami, na predmetni stopnji pa jih začne zanimati tudi veliko drugih stvari, 

knjižnico pa tudi z učitelji obiščejo manj pogosto.  

10. Ali je v Vaši knjižnici možna izposoja angleških elektronskih bralnih gradiv? 

Ne.  

11. Koliko računalnikov z dostopom do spleta imate v knjižnici? 

Imamo dva računalnika z dostopom do spleta.  

12. Imate na računalniku že naložena angleška e-gradiva? 

Ne.  

13. Bi si želeli imeti v knjižnici več angleškega bralnega gradiva?  

Menim, da je angleških gradiv dovolj.  

14. Ali učitelji sodelujejo z Vami pri nakupu angleških bralnih gradiv? 

Da, pri nakupu angleških knjig vedno sodelujem z učiteljem angleščine.  

15. Imate poleg knjig tudi kakšna druga angleška bralna gradiva? 

Da, imamo nekaj revij v angleščini. Sicer pa je nekaj angleških bralnih gradiv tudi v kabinetu 

in v učilnicah. 1. in 2. razred imata knjižni kotiček, prav tako je ta urejen tudi v učilnici 

angleščine.  

 

 

 


