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POVZETEK 

Branje je pomembno za razvoj otroka in njegovo uspešnost v šoli in življenju, saj krepi 

pozornost, zbranost in širi obzorja. Branje nas prav tako spremlja že od otroštva, zato je 

pomembno, da otroku že od začetka približamo branje tako, da mu beremo pravljice. S tem 

lahko dobi zanimanje in naklonjenost za kasnejše samostojno branje in učenje. Otrokom 

pravljice odprejo svet domišljije in igre. Prav tako mu pomagajo spoznati realistično življenje, 

težave in načine spoprijemanja z le-temi. Spoznajo tudi različne kulture in življenjske 

vrednote. Branje vpliva na otrokov celostni razvoj.  

Magistrsko delo predstavlja bralno spremljanje učencev v družbi s terapevtskim psom. 

Natančneje, zanimalo nas je, kako poteka bralna dejavnost v družbi terapevtskega psa, kakšna 

je njegova vloga prisotnosti na učence in ali se motivacija branja skozi srečanja spreminja. 

Izvedli smo raziskavo s slovenskim društvom za terapijo s pomočjo živali – Ambasadorji 

nasmeha in prek srečanj v tretjih razredih spremljali motivacijo branja. Pred srečanji in po 

njih smo prek anketnih vprašalnikov izvedli pred- in potest. Z njimi smo spremljali napredek 

motivacije. Po koncu srečanj smo z anketnim vprašalnikom povprašali tudi starše in z njimi 

pridobili povratne informacije glede srečanj. Pri raziskavi so bile uporabljene tehnike 

kvalitativnega in kvantitativnega raziskovalnega pristopa (anketni vprašalniki, opazovanje, 

opazovalna shema). Pridobljeni podatki so bili sprotno beleženi in ustrezno analizirani. 

Analiza je pokazala, da se je motivacija branja učencem povečala, prav tako se jim je 

povečalo zanimanje za branje. Razvidno je tudi, da so starši podali pozitivno povratno 

informacijo glede branja v družbi terapevtskega psa in tak način priporočajo tudi drugim.  

Rezultati magistrskega dela predstavljajo vpogled v praktično izpeljavo branja v družbi 

terapevtskega psa. Prav tako je spodbuda za učitelje, da to vpeljejo v pouk, saj v razred 

prinese nekaj novega, pozitivnega, razburljivega ter hkrati predstavlja spodbudo in možnost 

povečanja motivacije za branje.  

Ključne besede: branje, bralno spremljanje, motivacija, bralni napredek, terapevtski pes.  

 





 

ABSTRACT 

Monitoring the pupils reading with the aid of the therapy dog 

Reading is important for children's development and performance at school and in life, as it 

strengthens their attention and concentration and expands their horizons. We start reading 

when we are young, so it is important to familiarize children with reading by reading them 

fairy tales. In that way, they might gain interest to continue reading and learning 

independently at a later stage. Fairy tales open up a world of imagination and play. They also 

help children learn about the real life, problems and ways to deal with these problems. In that 

way, children learn about different cultures and values. Reading thus affects their 

comprehensive development.  

This master's thesis presents children’s reading with the assistance of a therapy dog. In 

particular, we wanted to determine how children read in the presence of a therapy dog, what 

the role of its presence is for children and whether motivation for reading changes through 

different reading sessions. We conducted a research with a Slovene association for animal-

assisted therapy, Smile Ambassadors (sl. Ambasadorji nasmeha), and monitored third-graders' 

motivation for reading during sessions. Before and after sessions, a pretest and posttest were 

conducted to monitor the progress of motivation. Once the sessions were over, we also 

surveyed the children's parents to obtain their feedback regarding the sessions. In the research, 

qualitative and quantitative research methods were used (surveys, monitoring, observation 

scheme). The acquired data were continuously recorded and suitably analysed. According to 

the analysis, children's motivation for reading as well as their interest in reading increased. It 

is also evident that parents gave positive feedback about reading in the presence of a therapy 

dog, so they recommend this approach to others. 

The results of this master's thesis provide an insight into how children actually read in the 

presence of a therapy dog. It also encourages teachers to introduce this approach in their 

teaching, as it is something new, positive and exciting, while at the same time providing 

incentive and possibly increasing children's motivation for reading.  

Keywords: reading, reading assistance, motivation, reading progress, therapy dog. 
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I UVOD 

Pogosto se sprašujemo, kako spodbuditi bralno motivacijo pri otroku. Vloga staršev pri branju 

otrok je najpomembnejši dejavnik za začetno bralno pismenost. Spodbude staršev k branju, 

predstavitev načina branja in interpretacija branja so pomembni tako v predšolskem kot tudi v 

šolskem obdobju.  

Bralna pismenost je sposobnost razumeti in uporabiti tiste pisne jezikovne oblike, ki jih 

zahteva delovanje v družbi, ali so pomembne za posameznika (IEA). Cilj bralne pismenosti je 

izobraziti in vzgojiti učence v uspešne in zadovoljne posameznike, ki bodo gradili prihodnost. 

Branje lahko popestrimo z različnimi dejavniki. Eden izmed teh je vključitev terapevtskega 

psa med otroke in branje. Delo s terapevtskimi živalmi je marsikje po svetu poznano in 

priznano v šolah s prilagojenim programom. Takšno delo je polno izzivov in prinaša številne 

koristi.  

Sama imam zelo rada živali in imam doma dva psa, ki mi vsak dan prinašata veselje, večjo 

motiviranost za delo in občutek varnosti. Zato sem se odločila, da bi rada to metodo 

preizkusila in vključila med otroke, saj me je zanimalo, ali bi lahko prisotnost psa izboljšala 

motivacijo za branje.  

V teoretičnem delu predstavljam vlogo in pomen branja na otrokov razvoj, opredeljujem 

prvine motivacije in opisujem bralno-motivacijske strategije. Prav tako opisujem tudi vpliv 

šole in poučevanja na bralno motivacijo ter pomembnost vloge učitelja kot modela in vodje v 

razredu. Vključene so tudi številne raziskave na to temo v Sloveniji in tujini. Poudarjam 

razliko med zunanjo in notranjo motivacijo ter z raziskavami primerjam pomembnost notranje 

motivacije in vpliva v šoli. Osredotočila sem se tudi na vlogo in vpliv živali na ljudi skozi čas 

in kako je odnos živali do ljudi napredoval skozi leta. Raziskala sem študije o odnosu in igri 

med živaljo in otrokom. Opisujem tudi vključitev terapevtskega psa v pouk, njegovo vlogo in 

ravnanja z njim.  

Izvedla sem raziskavo o bralnem spremljanju učencev v družbi terapevtskega psa. 

Osredotočila sem se na vpliv družbe psa pri branju in na motivacijo za branje. Na osnovni šoli 

Vič sem sodelovala s slovenskim društvom za terapijo s pomočjo živali – Ambasadorji 

nasmeha in razredničarko tretjega razreda. Društvo je samostojno, nepridobitno združenje 

občanov, ki se strokovno ukvarjajo z izobraževanjem in raziskovanjem pospeševanja učinkov 

terapije z živalmi. Namen društva je prizadevanje, da se terapija in dejavnosti s pomočjo 

živali ustalijo in izvajajo kot priznana oblika pomoči v zdravstvu, šolstvu in na drugih 

primernih področjih, ki jih pokrivajo ustrezne ustanove v Sloveniji, ter tudi v obliki 

individualnih obiskov na domu v sodelovanju z za to usposobljenim osebjem in ustanovami 

(Slovensko društvo za terapijo s pomočjo živali – Ambasadorji nasmeha, b. d.). Vsak teden je 

organizirano srečanje, kjer smo z učenci izvajali dejavnosti, v katerih je udeležen tudi 

terapevtski pes Ari, ki je z vodnico opravil tečaj in pridobil certifikat, s katerim lahko 

obiskuje šole in učence pod vodstvom svoje lastnice. Nekatera srečanja so potekala tudi na 

daljavo prek aplikacije Zoom. V raziskavo so vključeni učenci tretjega razreda treh skupin. 

Vsaka skupina sodeluje dva meseca. V tem času spremljam napredek motivacije in napredek 

branja, potek dejavnosti, branja, prilagajanja in ravnanje s terapevtskim psom ter podrobno 

opazujem odzivanja učencev. V raziskavo so vključeni tudi starši, saj z reševanjem 

vprašalnika podajo povratno informacijo glede motiviranosti učencev in izvajanja dejavnosti. 

Podatke sem pridobila in zbrala s preizkusom znanja (pred-testom in po-testom), 
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opazovanjem in anketami z učenci ter starši. S predtestom ugotovim, kako in koliko so učenci 

že motivirani za branje, kakšne bralne navade imajo, kakšne so težave glede branja.  

S po-testom ugotovim, ali so učenci z branjem v družbi terapevtskega psa bolj motivirani za 

branje in ali se je tehnika branja izboljšala. Opazovanje poteka sproti, zapis je v obliki sheme 

opazovanja. S shemo spremljam potek srečanja in spremembe skozi srečanja. Na prvem 

srečanju učencem razdelim vprašalnik o tem, kako radi berejo in koliko časa namenijo branju. 

Vprašalnike ponovno razdelim čez nekaj časa in na koncu. Tako lahko vidim napredek 

motivacije. Staršem ob koncu srečanj rešijo vprašalnik, s katerimi pridobim povratno 

informacijo o poteku, mnenju, razlike med srečanji v živo in na daljavo ter kako so opazili 

napredek branja otrok. Pri raziskavi so uporabljene tehnike kvantitativnega in kvalitativnega 

(ankete, opazovanje) raziskovalnega pristopa. Pridobljeni podatki so sproti beleženi in 

ustrezno analizirani. Pridobljeni rezultati prispevajo k temu, da bo čim več učiteljev 

uporabljalo te dejavnosti. V Sloveniji že poteka program R.E.A.D. – Reading Education 

Assitance Dogs. Program so razvili v ZDA v okviru društva Intermountain Therapy Animals 

(ITA, 2009, v Trampuš, 2014). Osnovna ideja programa je vzpostaviti varen in miren kotiček, 

v katerem otrok bere psu.  
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II TEORETIČNI DEL 

1 VLOGA IN POMEN BRANJA 

Branje je kompleksen proces, ki so ga začeli preučevati v 19. stoletju, in sicer natančneje v 

Nemčiji in Franciji. Na začetku 20. stol. so ga začeli natančneje preučevati tudi Angleži. 

Najprej so se začeli ukvarjati z zaznavnimi procesi, kasneje se je raziskovanje usmerilo na 

procese razumevanja pri branju in prav tako uporabo različnih metod pri opismenjevanju. 

Proti koncu 20. stoletja je proučevanje branja doživelo razcvet. Od takrat poteka raziskovanje 

tako na teoretičnem kot tudi na praktičnem področju (Pečjak, 1999).  

Vzrok nebranja in posledično pomanjkljiva pismenost pripeljeta do nepoznavanja pomena 

branja za posameznika in družbo. Prav tako obstajajo tudi številni drugi vzroki, kot je 

zapletenost branja v primerjavi s sprejemanjem pripovedi risanke na televiziji. Prepogosto 

gledanje risank povzroča zmanjšanje zanimanja za branje v zgodnji mladosti. Otroku, ki 

spoznava branje, je naporno grafično razbijanje besedila, saj mora razbrati delce kroga in črte, 

ki sestavljajo črke in pisave, ter jih pretvoriti v besede, povedi in pripoved. Spoznanja 

strokovnjakov so, da človeški možgani za to potrebujejo nekaj tisoč operacij. Pri 

opismenjevanju otrok in pri njihovem srečanju s pisano besedo moramo biti strpni in 

potrpežljivi zaradi odstopanja med jezikovnimi razlikami. Za razumevanje besedila morajo 

otroci prebrano besedilo pretvoriti v mentalne predstave o dogajanju in osebah, ki nastopajo v 

besedilu. To je pomemben korak za razumevanje besedila. Pri tem morajo uporabljati tudi 

predhodno znanje in predstave o pomenu besed. Posledično zaradi tega nastajajo različna 

čustva, ki jih otroci začutijo med branjem, in tudi precej različne predstave o prebranem. Ko 

otroci pretvarjajo besedila v nazorne predstave, si vsak otrok zamisli svojo risanko in razvija 

domišljijo. Prav to je pomembno za razvoj bralne sposobnosti in drugih jezikovnih zmožnosti 

(Grosman idr., 2003). 

Branje spodbuja dejavno interakcijo z besedilom. Zaradi dejavne bralčeve udeležbe je branje 

nenadomestljiva vaja k rabi jezika ter prispeva k razvoju in izboljšanju drugih jezikovnih 

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

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

in k razvitejšemu govoru, ker bralec spoznava izrazne možnosti jezika in pridobiva nove 

besede. To velja za vse oblike branja. Če je besedilo izbrano skladno z razvojno stopnjo otrok, 

višja kakovost besedila omogoča bolj raznoliko bogatenje jezikovnih zmožnosti. Zaradi teh 

spoznanj se branju prepisuje največji pomen za razvoj vsestranske pismenosti, še zlasti za 

razvito sposobnost jezikovnega sporazumevanja (Grosman idr., 2003).  

Za ustvarjanje sveta zavzetih bralcev je pomemben užitek, ki ga pridobijo z branjem, in tudi 

motivacija. Ta jih spodbudi, da si vzamejo čas za branje. Na zavzetost bralcev vplivajo 

različni socialni in kulturni dejavniki, ki vplivajo na motivacijo za branje in na čustvene 

vidike bralne pismenosti (Bucik, 2003, v Vlada Republike Slovenije, 2019). 

Otroci se za branje odločajo zaradi različnih motivov. Eni berejo, ker so radovedni, burijo 

svojo domišljijo, drugi se radi zatopijo v knjige. Za nekatere otroke branje predstavlja velik 

izziv. Pomemben motiv je prav tako socialna interakcija. Številni berejo zato, da se o vsebini 

knjige pogovarjajo in delijo svoja mnenja. Tudi priznanje in pohvala sta pomemben motiv 

branja. Nekateri berejo, ker želijo boljše ocene ali nagrado. Motivacija za branje je 

mnogovrstna in otroci niso splošno motivirani, temveč so motivirani na različne načine in za 

različne bralne vsebine (Bucik, 2003, v Vlada Republike Slovenije, 2019). 
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2 OPREDELITEV IN PRVINE BRALNE MOTIVACIJE 

Bralna motivacija je nadpomenka za različne motivacijske dejavnike, ki spodbujajo k branju, 

dajejo bralnemu procesu smisel in pomagajo posamezniku, ki želi bralno izkušnjo ponoviti 

(Pečjak in Gradišar, 2015).  

Poleg pojma bralna motivacija se v sodobni strokovni literaturi pojavlja tudi pojem bralna 

zavzetost. Bralno zavzet bralec je notranje motiviran, gradi in povezuje znanje s pomočjo 

širjenja pojmov, uporabe kognitivnih strategij in s sodelovanjem z drugimi (Guthrie, 2004, v 

Pečjak, 2006).  

Zelo pomembno vlogo pri razvijanju motivacije za branje v prostem času ima šola. Prav tako 

otroci postanejo motivirani tudi zaradi svoje okolice, torej zaradi staršev in vrstnikov. S 

pomočjo knjižnic učenci spoznavajo različne bralne zvrsti in vsebinsko raznolikost z branjem 

umetnostnih in neumetnostnih besedil. Med branjem v prostem času in branjem v šoli obstaja 

velika povezanost motivacijskih dejavnikov. Učenci, ki berejo v prostem času, so bolj 

motivirani za branje v šoli in tudi za branje med učenjem (Pečjak in Gradišar, 2015).  

V šoli je bralna motivacija pojmovana kot del bralne učinkovitosti. Opredeljujemo jo kot 

skupek delovanja kognitivnih, metakognitivnih in motivacijskih dejavnikov. Ti se odražajo z 

branjem posameznika. Branje ima prav tako velik vpliv na človekovo osebno in poklicno 

življenje. Motivacija za branje se zmanjša na prehodu z nižje na višjo stopnjo osnovne šole. 

Raziskava bralne motivacije slovenskih osnovnošolcev kaže upad motiviranosti za branje od 

tretjega do sedmega razreda (Pečjak in Bucik, 2004). Učenci so ob vstopu v šolo motivirani 

za branje, predvsem zaradi pozitivnih izkušenj branja odraslih. Želijo si, da bi čim hitreje 

samostojno brali. V nižjih razredih pri učencih, ki jim usvajanje bralne tehnike povzroča 

težave, jim že začne upadati motivacija. Vendar zaradi pozitivnih izkušenj branja odraslih 

motivacija ne upade. Večje težave se pojavijo, ko branje postane glavno sredstvo učenja 

(Pečjak in Gradišar, 2015).  

2.1 Bralno-motivacijske strategije 

Bralno-motivacijske strategije predstavljajo inovativno metodo, ki se izraža po preprostosti 

uporabljenih strategij in njihovi enostavni izvedbi. Ravno zaradi tega jih je praktično mogoče 

izvesti kjer koli, ker temeljijo na delu z besedilom. Strategije spodbujajo k uživanju med 

branjem, še posebej, če so zasnovane na igri. Njihova uporaba pomaga, da izkušnja branja 

postane prijetna. Pozitivne izkušnje bralce spodbudijo in motivirajo k nadaljnjemu branju. 

Koncept bralno-motivacijskih strategij je spremenil poglede na razumevanje branja in 

poučevanje književnosti. Za doseganje ciljev so ključni motivacija, vzgoja in uporaba igre 

(Sarto, 2015).  

Tudi bralno-učne strategije temeljijo na kognitivno-konstruktivističnih spoznanjih, a so 

usmerjene k rabi neliterarnih besedil. Vsi, ki se v Sloveniji ukvarjajo z branjem, poudarjajo 

pomen motivacije, saj je motivacija tudi sicer eden izmed ključnih dejavnikov učnega 

procesa, ki vpliva na trajnost učnih rezultatov (Juriševič, 2012). Je tudi ena izmed ključnih 

sestavin pismenosti, pomemben dejavnik pri bralnem razumevanju in pri bralnem vedenju 

posameznikov (Pečjak in Bucik, 2004).  

Kordigel Aberšek (2008) poudarja vlogo igre pri bralno-motivacijskih strategijah. Ta ima 

dvojni pomen: po eni strani je močan dejavnik, saj učenje povezuje z užitkom in čustvi, po 

drugi strani daje bralcu avtonomnost, ki jo potrebuje, da lahko sam raziskuje s sestavljanjem 
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pomenov prebranega literarnega besedila. Splošni cilji izvedbe strategij so spodbujanje 

uživanja v branju literarnih besedil, spodbujanje neposrednega stika s celotnim literarnim 

besedilom, polno čutno zaznavanje in doživljanje oblikovnih posebnosti besedil ter 

posameznih literarnih zvrsti, spodbujanje komunikacije z besedilom in o besedilu ter 

vzgajanje v bralce z vzpostavljanjem okolja, ki omogoča pozitivno izkušnjo z literarnim 

besedilom. Ti cilji so usmerjeni v pridobivanje zmožnosti za ustvarjalno komunikacijo z 

literarnim besedilom, pri čemer so književne sposobnosti, značilnosti in dejavnosti, ki 

posamezniku omogočajo dejaven stik z literaturo kot sprejemniku ali ustvarjalcu.  

Motiviranje za branje temelji na svobodni izbiri. To pomeni, da ni prisotnih ocen in branje ni 

podrejeno utilitarnemu cilju, temveč si prizadeva za pomoč pri odkrivanju različnih literarnih 

del. Strategije za branje delujejo postopno, saj so odvisne od literarnega besedila in 

pripravljenih gradiv. Glavni cilj strategij je na spreten, dostopen in igriv način pomagati 

bralcu pri premagovanju ovir, ki jih predenj postavlja branje. Pri tem je odvisna tudi osebna 

inteligenca. S tem želimo, da otrok doseže bralno avtonomijo in se osvobodi odvisnosti od 

drugih. Moč strategij je v skupnem pogovoru o lastnih spoznanjih. Dinamika skupine, dialog 

in lastno mnenje vsakega posameznika spodbujajo bralni razvoj vsakega posameznika (Sarto, 

2015).  

Wigfield in Guthrie (1997, v Pečjak, 2006) sta koncept večdimenzionalnosti motivacije za 

branje natančno opredelila. Njune ugotovitve sta kasneje potrdila še Baker in Wigfield (1999, 

v Pečjak, 2006). Ugotovitve kažejo, da motivacija za branje vključuje enajst prvin, ki se 

razvrščajo v tri širše skupine: Prva skupina združuje prepričanja o sposobnostih in 

učinkovitosti branja ter vključuje: lastno učinkovitost, izziv in izogibanje dejavnosti. Druga 

skupina vključuje cilje in razloge za branje, notranje in zunanje: radovednost, zatopljenost in 

pomembnost. Tretja skupina se nanaša na socialni vidik branja ter vključuje socialnost in 

ustrežljivost.  

Pri notranji motivaciji je za branje pomembna vloga psiholoških dejavnikov: kompetentnost, 

pripadnost in avtonomnost. Poleg teh sta pomembna še sledenje posameznikovim osebnim 

interesom in socialno delovanje (Sweet in Turner, 1997, v Pečjak in Bucik, 2004).  

2.2 Interes 

Interes je navada, motivacijsko prepričanje, komponenta osebnosti in nekaj, kar izvabi narava 

besedila. Najpogosteje je opredeljen kot psihološko stanje ali osebno nagnjenje posameznika 

(Hidi, 2000, v Juriševič, 2012). Interes kot psihološko stanje vključuje tudi usmerjeno 

pozornost, povečano miselno delovanje, vztrajanje in čustveno vključenost. Hidi (2000) 

razširi teorijo in govori o dveh vrstah interesa: situacijskem in osebnem interesu. Situacijski 

interes povzročijo določeni pogoji v okolju, ki usmerjajo pozornost posameznika. Ko neki 

dražljaj sproži interes, je njegova pozornost usmerjena na ta dražljaj. Odziv je lahko 

kratkoročen, lahko je tako zanimiv, da ta situacijski interes pripomore k začetku dolgotrajnega 

osebnega interesa. Osebni interes je opredeljen kot značilnost posameznika, ki se razvije po 

določenem času, je razmeroma stabilen in dolgotrajen, navadno povezan s povečanim 

znanjem, pozitivnimi vrednotami in čustvi do nekega področja. Situacijski in osebnosti interes 

se marsikdaj prekrivata in vplivata drug na drugega.  

Guthrie in Wigfield (2002, v Pečjak idr., 2006) poudarjata, da se učencu odprejo možnosti za 

učenje, ko postane zavzet bralec in pojasnita, da lahko zavzetost za branje pomembno 

kompenzira učenčevo manj spodbudno domače okolje za učenje in vpliva na nadaljnje 

šolanje.  



6 

Motivirani učenci, ki besedilo razumejo, si z branjem pridobivajo nova znanja in med 

branjem izluščijo pomembne stvari. Med branjem si znajo postavljati tudi vprašanja in iščejo 

odgovore na njih. Na koncu kritično povzamejo. Ti učenci so notranje motivirani in imajo 

interes za temo Anderson-Guthrie (1999, v Pečjak idr., 2006).  

Tudi rezultati PISA 2000 poudarjajo pomembnost bralne motivacije za učno uspešnost in 

kažejo, da so bolj motivirani bralci dosegali višje učne rezultate kot manj zavzeti bralci 

(Pečjak idr., 2006). 

Dolgoročno motivacijsko ravnanje na šoli se lahko vzpostavi s povezanimi bralno-

motivacijskimi dejavniki v okviru notranje motivacije, zunanje motivacije in socialne 

motivacije. Pri osebnem interesu se v povezavi z notranjo motivacijo vprašamo, katera 

vsebina nas pri branju zanima. Dejavnik zunanje motivacije, torej vloga učitelja, spodbuja 

razvijanje interesa in utemeljevanje pomena bralne pismenosti. Pomembno je kakovostno 

branje, saj interes ni edino merilo izbire. Pri socialni motivaciji sta pomembni soodločanje pri 

izbiri kakovostnega gradiva in utemeljevanje za določeno izbiro glavne teme. Ker gre za 

socialno motivacijo, ki se dogaja med vrstniki, se tudi preverja bralni interes vrstnikov in 

izbira najljubše gradivo, ki mora biti utemeljeno (Devjak in Saksida, 2016). 

Če se osredotočimo na pouk književnosti, se učenčevim zmožnostim, razumevanju besedil in 

prosti izbiri gradiva pripisujejo pozitivne lastnosti. Te so osredinjene na učenca, vezane na 

ideološke predpostavke o demokratičnih in veljajo za prijetne metode razvijanja bralne 

zmožnosti. Po drugi strani so znanje, vodenje, ki ga izvaja odrasla oseba, in seznami besedil 

velikokrat pripisani negativno. Takšno razmišljanje pripelje do različnih posledic. Znanje o 

književnosti, ki ga učenci pridobivajo med poukom, postaja nepotrebno in obremenjujoče za 

učence. Če se osredotočimo na učiteljevo branje (vodenje odrasle osebe), razlago, ki je 

nepotrebna, saj med pogovorom z učenci ruši njihovo razumevanje besedil glede na starost in 

njihovo avtentičnost do besedila. Mladi bralci imajo pravico brati kar koli, zato seznami 

besedil omejujejo njihovo svobodo do branja in so v nasprotju z njihovimi interesi, saj je 

izbira besedil odraz odrasle selekcije književnosti. Za to trditev velja ogled podatkov glede 

naraščanja števila izdanih knjig, kar ni sorazmerno tudi z naraščanjem kakovosti. Glede na 

podatke se povečuje tudi število založb in s tem posledično večanje obsega izdanih 

mladinskih knjig. Priročnik, ki ga je pripravljal strokovni odbor, je zato vrednotil izdaje na 

temelju kakovosti. Kakovostna besedila je opremil z anotacijami in »zlatimi hruškami«.  

Pri izbiri mladinskih knjig torej ne gre za kakršno koli vrednotenjsko nevtralnost ali za 

odsotnost vrednostnih meril in poljubnost izbire besedil, ampak zgolj za strokovno utemeljeno 

tehtanje in označevanje kakovosti. Izbira besedila je povezana tudi s pogovorom v razredu, 

delom v skupinah in bralno značko. Vse to zahteva nikalni odgovor glede na vprašanje, ali naj 

mladi bralci sami izbirajo vrste besedil. Glede na ogromno ponudbo književnih del bi lahko 

svobodna izbira mladih bralcev povzročila oviranje razvoja bralne kulture in zmožnosti. 

Svetovanje mlademu bralcu predstavlja temeljno orientacijo, ki jo učitelj ponudi učencu v 

sodobnem času tiska oziroma sporočil nasploh. To ne pomeni, da bralec ni bralno svoboden. 

Bralec izbira med kakovostnimi mladinskimi besedili. Književni pouk lahko delimo na dva 

tipa, in sicer na tradicionalni pouk in komunikacijski pouk. Vendar to ne pomeni, da obstajata 

samo ti dve možnosti, namreč komunikacijski pouk vsebuje elemente tradicionalnega. Prav 

tako tradicionalni pouk spodbuja določeno stopnjo komunikacije (Saksida, 2010). 

Interes ne more biti edino merilo izbire. Preveliko poudarjanje književnih interesov razložimo 

z dejstvom, da ne ločujejo motivacije in interesa v prostem času ter za branje v okviru pouka. 

Glavni smisel književnega pouka ni v ugajanju otrokovim književnim interesom. Strokovna 
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izbira besedil omogoča učencem seznanitev z ustreznimi besedili v okviru pouka, subjektivno 

predelavo in odziv po prebranem. Če povzamemo, naloga šole ni, da razvija le naklonjenost 

do branja, temveč da s pristopi razvija bralne zmožnosti in širi literarno razgledanost 

(Saksida, 2010).  
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3 VPLIV ŠOLE IN POUČEVANJA NA BRALNO MOTIVACIJO 

Sodobni pristopi k bralnemu poučevanju izhajajo iz spoznanj novejših teorij o učenju, ki v 

ospredje postavljajo samoregulacijske kognitivne in motivacijske dejavnike. Kakšno vlogo bo 

imelo branje na učence, je precej odvisno od poučevanja. Guthrie, Alao in Rinehart (1996, v 

Pečjak idr., 2006) poudarjajo, da je cilj bralnega pouka vzgoja dejavnih, zavzetih bralcev, ki 

znajo branje uporabljati za dosego življenjskih ciljev. Če otroci ne postanejo bralci v 

osnovnošolskem obdobju, je le malo možnosti, da bi takšni postali v adolescenci. Cilji 

bralnega poučevanja so različni glede na starost in vrsto šolanja. Branje je v šoli za razvijanje 

bralne zmožnosti (bralne tehnike, razumevanja in uporabe branja za učenje), razvijanje 

motivacije za branje in spoznavanje različnih vrst branja (Pečjak in Gradišar, 2002). 

Slovenske raziskave kažejo na pomembno vlogo strokovnih delavcev pri razvoju učenčeve 

motivacije za branje (Jamnik in Perko, 2005, v Pečjak idr., 2006).  

Raziskave poudarjajo, da je za učenčevo bralno motivacijo zelo pomembno, da ima okrog 

sebe odrasle, ki predstavljajo pozitiven model bralca. Učitelj kot bralni model lahko pozitivno 

deluje na učence pod pogojem, da je sam dober bralec in je prepričan, da so cilji branja, ki so 

napisani v učnem načrtu, pomembni. Prepričanja učiteljev v zvezi s pomembnostjo branja 

delujejo posredno na učence, prek različnih kontekstualnih dejavnikov (Pečjak in Bucik, 

2004). 
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4 NOTRANJA IN ZUNANJA MOTIVACIJA 

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

dejavnosti, ne glede na to, ali ima dejavnost zunanjo vrednost. Notranje motiviran otrok bo 

sam izbiral knjige in jih bral tudi v prostem času. Tak otrok išče priložnosti za branje in 

pogosto izgubi občutek za čas. Notranje motivirano vedenje izhaja iz posameznikovega 

interesa in ne potrebuje nagrade, razen spontane izkušnje, povezane z njegovim interesom in s 

tem užitkom ob branju. Notranja motivacija vznikne zaradi osebnih interesov in lastnih 

izkušenj. Na razvoj notranje motivacije vplivata tudi posameznikova avtonomnost in svoboda. 

Možnost izbire je pomembna za spodbujanje notranje motivacije. Tako si otroci sami izberejo 

knjige, ki jih zanimajo. Zunanja motivacija se nanaša na situacijo, ko se posameznik 

udejstvuje v dejavnosti zaradi zunanje spodbude ali ker pričakuje izid, ki je povezan z 

zunanjo naravo. Otrok, ki bere, da bi dobil točke, je motiviran s spodbudo, ki mu jo da učitelj. 

Najpogostejše zunanje spodbude so dobre ocene, želja ustreči staršem in ter priznanje. Tei 

cilji so močni, vendar kratkoročni. Notranje in zunanje spodbude vplivajo na otroke na 

različne načine. Notranje spodbude za vseživljenjsko branje so nujne, ker imajo dolgoročen 

vpliv in vzbudijo dalj časa trajajočo bralno dejavnost (Bucik, 2003). 

Pri motiviranju branja ima šola pomembno vlogo, pomembni so tudi domače okolje in 

vrstniki. Motivacija za branje se na prehodu z nižje na višjo stopnjo osnovne šole zmanjša. Ko 

učenci začnejo s šolanjem, je motivacija najvišja. Motivacija za branje lahko pade, če se 

pojavijo težave pri usvajanju bralne tehnike (Nolimal in Novaković, 2013). 

Če želimo spodbuditi notranjo motivacijo in doseči, da so dejavnosti ob branju za otroka 

zanimive, moramo poskrbeti, da so dejavnosti zanje izzivalne. Ne smejo biti pretežke ali 

prelahke. V takih situacijah si bodo otroci izbrali dejavnosti, ki jim bodo omogočale pridobiti 

občutek kompetentnosti, kot je branje ustrezno zahtevnih knjig glede na starostno obdobje 

(Bucik, 2003). 

Otrok se razvije v zavzetega bralca, če znamo spodbujati interes za branje in pozitiven odnos 

do knjige že v predšolskem obdobju. Interes za branje je pomemben del notranje motivacije. 

Interes je nagnjenje, ki se razvije po določenem času. Navadno je povezan s povečanim 

znanjem in pozitivnimi vrednotami ter čustvi do nekega področja. Otrokov zgodnji interes je 

pomemben za njegove kasnejše bralne dosežke. Interes do branja se ne razvije, če otroka 

knjige le obkrožajo in če ima v svojem okolju le model bralca. Pomembno je, da starši, 

skrbniki otroku berejo in ga popeljejo v svet knjig. Interes za branje se razvije kot posledica 

ugodnih izkušenj z branjem. Otrok v knjigah najde nekaj zase, zanima ga svet, ki je čustveno, 

spoznavno in domišljijsko drugačen od njegovega sveta. Cilj staršev, vzgojiteljev in učiteljev 

je razviti zavzetega bralca, vzbuditi interes za branje, pozitiven odnos do branja ter s tem 

povečati bralne dejavnosti in spretnosti. Učinek branja naj bi bilo ugodje, zadovoljstvo nad 

novimi spoznanji, nekaj notranjega in osebnega (Bucik, 2003).  

4.1 Raziskave glede motivacije za branje 

Notranje motivirani učenci opravljajo šolske obveznosti, ker v njih najdejo zadovoljstvo. 

Nagrada zanje pomeni že sodelovanje in ni povezano s pohvalo ali dobro oceno. Vendar to ne 

pomeni, da če imamo več zunanje motivacije, da imamo potem notranje manj ali obratno. 

Učenci sodelujejo zaradi notranjih in zunanjih dejavnikov hkrati. Notranja motivacija v 

šolskih obveznostih pomeni trajnejše učenje z dosežki, razvijanje kompetentnosti. Notranje 

motivirani učenci se ne obremenjujejo z dosežki, medtem ko se zunanje motivirani učenci 
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osredinijo na nagrado. S tem učenje in delo postaneta površinski. Ti učenci lahko tudi povsem 

izgubijo motivacijo do dela (Lucariello Joan, 2016). 

Veliko raziskav kaže, da na pozitivne učne dosežke pomembno vpliva zunanja motivacijska 

spodbuda. Ko učenci razvijajo večjo kompetentnost, postajajo znanje, ki so ga do sedaj 

usvojili, in spretnosti osnova za zahtevnejše naloge. Te so učencem manj naporne in prijetne. 

Ko učenci pridejo do te točke, učenje samo po sebi postane notranja nagrada. Seveda 

spodbujanje notranje motivacije zahteva oblikovanje dejavnosti, ki spodbujajo učenčevo 

osnovno potrebo po samostojnosti in kompetentnosti (Lucariello Joan, 2016). 

Kratkoročni cilji krepijo motivacijo bolj kot dolgoročni. Kratkoročni cilji so srednje zahtevni 

in svojevrstni, medtem ko so dolgoročni splošni in prezahtevni. Za motivacijo so pomembne 

tri lastnosti postavljanja ciljev. Kratkoročni cilji so bolj motivirajoči, saj učenci lažje 

spremljajo napredek, svojevrstni cilji so primernejši od splošnih, ker jih je lažje nadzirati, in 

zmerno zahtevni cilji bodo bolj motivirali učence, ker jih razumejo kot uresničljive, a vseeno 

zahtevne. Raziskave so pokazale, da imajo kratkoročni, svojevrstni in zmerno zahtevni cilji 

pozitiven vpliv na dosežke. Učencem je treba pri pouku zagotoviti različne priložnosti in 

možnosti za postavljanje teh ciljev (Lucariello Joan, 2016).  

4.2 Bralne dejavnosti 

Bralne dejavnosti spodbujajo jezikovni in intelektualni razvoj, razvijajo zanimanje za različna 

področja in prispevajo k razvoju bralnih navad. Predbralne dejavnosti motivirajo za branje, 

medbralne dejavnosti prispevajo k razumevanju in poglabljanju doživetja, medtem ko 

pobralne dejavnosti utrjujejo in poglabljajo razumevanje in doživetje besedil. Dejavnosti ob 

branju umetnostnih besedil morajo biti takšne, da utrjujejo estetski užitek; likovne, glasbene, 

gibalne dejavnosti, spontana improvizacija in druge dejavnosti s področja domišljijske, 

govorne in estetske vzgoje. K odprtosti za književnost in k estetskemu užitku lahko veliko 

prispevajo zvočni zapisi (radijske igre, glasbene pravljice), posnetki po književnih predlogah, 

obiski lutkovnih in gledaliških predstav … (Jamnik, 1999, v Blatnik Mohar, 2003).  

Tuje raziskave kažejo, da je kompetentnost za branje pozitivno povezana z izbiro nalog (bolj, 

ko se posameznik čuti kompetentnega, večji izziv predstavljajo zanj bralne naloge, hitreje 

izbere tudi težje naloge), s trudom in vztrajnostjo (bolj, ko je prepričan vase, bolj je vztrajen) 

ter z dosežkom (večja kompetentnost – boljši dosežki) (Gambrell idr., 1996, v Pečjak idr., 

2006).  

4.3 Socialna motivacija 

Socialna motivacija za branje sodi med zunanje spodbujevalce. Učenec bere v prvi vrsti zato, 

da lahko s sošolci sodeluje v določenih bralnih dejavnostih. Socialni vidik je posebej 

pomemben pri opredeljevanju motivacije (Sweet, 1997, v Pečjak idr., 2006). Socialni vidik 

branja vključuje socialnost in ustrežljivost. Hepler in Hickman (1982, v Pečjak idr., 2006) sta 

že poudarili, da je v skupini pomembno graditi skupnost bralcev, zaradi učinkov, ki jih ima 

skupina na posameznika. Ugotovili sta, da se učenci pogosto odločajo za branje na temelju 

nasvetov vrstnikov. Prav tako je skupnost pomembna, saj nudi modele bralcev in bralnega 

vedenja.  
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5 BRALNA PISMENOST 

Bralna pismenost pomeni razumevanje napisanih besedil, razmišljanje o prebranem, uporabo 

besedil, omogoča razvijanje lastnega znanja in da prebrano uporabimo v novih situacijah. 

Pismenost je pomembna zato, ker je vključena v skoraj vsa področja življenja (Nolimal in 

Novaković, 2013). 

Bralna pismenost je eden izmed temeljev razvite jezikovne zmožnosti, ki pripomore k 

boljšemu obvladanju maternega jezika, sprejemanju različnosti in k učinkovitemu 

vključevanju v družbo. Pripomore tudi k boljšemu kvalificiranju na vseh ravneh 

izobraževalnega področja. Pomemben del pismenosti je bralna kultura (Pečjak idr., 2020). 

Država vsem omogoča pravico do razvoja bralne pismenosti, ki je potrebna za kakovostno 

življenje, učinkovito izobraževanje ter poklicno in družbeno delovanje. Za razvoj bralne 

pismenosti so odgovorni vlada, ministrstva, mediji, lokalna skupnost, strokovni delavci in 

delavke ter drugi izobraževalci in izobraževalke, delodajalci in delodajalke, starši ter vsak 

posameznik in posameznica zase. Uveljavljanje bralne pismenosti kot ene izmed 

najpomembnejših vrednot slovenske družbe je odgovornost strokovne in politične javnosti 

(Pečjak idr., 2020). 

5.1 Dejavniki za razvoj pismenosti 

Skrb za razvoj pismenosti poteka že od zgodnjega otroštva. Starši predstavljajo pomemben 

zgled otrokom. Prek pogovora starši izkazujejo zanimanje za otrokovo branje. Skrb za širjenje 

besedišča je ključnega pomena. Tudi v šoli je skrb za širjenje besedišča pomembno. Lahko se 

izvaja konkretno (ponazarjanje nove besede), slikovno (slikovni izraz besede) ali simbolno (s 

pomočjo konteksta). Pri branju potekajo različni procesi, ki jih delimo na kognitivne in 

čustveno-motivacijske. Mednje uvrščamo trud, zaznavo, vztrajnost, kompetentnost in 

zadovoljstvo z branjem. Motivacija za branje povečuje bralni dosežek. Ko gre za bralni 

interes, gre za določeno motivacijsko dejavnost. Branje umetnostnih besedil prispeva k 

razvoju tekoče in višje pismenosti, vključeni so tudi višji miselni procesi. Ko razvijamo 

pogovor o prebranem, moramo preverjati znanje in razumevanje prebranega, analizo, sintezo 

in vrednotenje besedila (Nolimal in Novaković, 2013). 

Sodobni bralni pouk si za cilj postavlja pripeljati učence ob koncu obveznega šolanja do 

stopnje funkcionalne bralne pismenosti (Pečjak in Gradišar, 2015). Bralna pismenost je stalno 

razvijajoča se zmožnost posameznika in posameznice za razumevanje, kritično vrednotenje in 

uporabo pisnih informacij. Ta zmožnost vključuje razvite bralne veščine, (kritično) 

razumevanje prebranega in bralno kulturo (pojmovanje branja kot vrednote in motiviranost za 

branje). Bralna pismenost in bralna kultura se razvijata v okviru formalnega in neformalnega 

izobraževanja ter tudi priložnostnega učenja. Bralno gradivo za učence mora biti raznovrstno 

glede na obliko, vsebino in jezik. Učenci se učijo uporabljati različne bralne strategije za 

branje besedil v različnih okoliščinah (Pečjak idr., 2020). 

Bralna pismenost, ki si jo učenec pridobi v šoli, je temeljna za njegovo nadaljnjo uspešnost v 

šoli in življenju. Razvoj dobrih bralnih zmožnosti učence navadno vodi do visokošolskega 

izobraževanja. V nasprotnem primeru imajo tisti učenci, ki se ne naučijo tekočega branja in 

dobrega razumevanja, težave pri učenju in razvijanju novih spretnosti (Eyurdice, 2011, v 

Pečjak in Gradišar, 2015).  
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Grosman idr. (2003) navajajo, da se je uveljavilo spoznanje, da učiteljski poklic terja 

vseživljenjsko dodatno izobraževanje. Brez sledenja razvoju znanj na področju bralne 

pismenosti ni mogoče presegati starih pristopov, ki pri današnjih učenih niso več učinkoviti. 

Slediti je treba novim ter razviti uspešne metode in oblike poučevanja.  

Vpliv branja na človekovo osebno in poklicno pot je velik. Branje je glavna sestavina 

pismenosti. Zato bi se morale bralne sposobnosti in motivacija skozi leta izboljševati (Pečjak 

in Gradišar, 2015).  

Najvišja stopnja v razvoju bralnih sposobnosti sta sposobnost hitrega branja z razumevanjem 

in sposobnost fleksibilnega pristopa k bralnemu gradivu. Za bralca, ki ima razvite te 

sposobnosti, pravimo, da je bralno pismen (Pečjak, 1999).  
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6 DEJAVNIKI PRI BRANJU 

6.1 Kognitivni dejavniki pri branju 

Dekodiranje je pretvarjanje grafičnega koda, ki je dan v pisni obliki, v fonemski kod. Na 

dekodiranje vplivajo zaznavanje/prepoznavanje grafičnih simbolov in fonemski procesi 

(fonemska segmentacija ali fonemska diskriminacija). Prvi proces branja je dekodiranje 

besed, kjer pride do vzpostavitve odnosa črka-glas. Učenci najprej spoznajo črke in njim 

pripadajoče glasove, nato sledi branje, ki predstavlja integracijo identifikacije različnih črk in 

njim pripadajočih glasov. Drugi proces je uporaba jezikovnih sposobnosti (skladnje in 

pomenoslovja pri dopolnjevanju manjkajočih besed v povedih). Ko učenci usvojijo oba 

procesa, to pomeni velik napredek pri identifikaciji besed in tehniki branja (Pečjak, 1999).  

Sposobnost dekodiranja vpliva na točnost, hitrost branja, sposobnost razumevanja in 

glasovnega razčlenjevanja (Boland, 1993, v Pečjak, 1999).  

Pri začetnem opismenjevanju je sposobnost besednega dekodiranja najpomembnejši dejavnik 

razumevanja (Curtis, 1980, v Pečjak, 1999).  

Primaren proces pri branju je zaznavanje. Vključuje spodbudo, pripravo za odgovor in 

odgovor. Tukaj se srečujemo z identifikacijo in rekognicijo. Takojšnja in relativno hitra 

rekognicija je možna le pri besedah, ki so bralcu dobro znane (Pečjak, 1999). 

6.2 Čustveno-motivacijski dejavniki branja 

Odnos do branja označimo kot relativno trajno naravnanost posameznika do bralnega gradiva, 

do bralnih situacij in vsega, kar je povezano z branjem. Ta naravnanost je lahko pozitivna ali 

negativna. Stališče do branja določajo trije dejavniki: prevladujoča občutja o branju, 

pripravljenost za branje in vrednostno prepričanje o branju (Mathewson, 1979, v Pečjak, 

1999).  
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7 VLOGA ŽIVALI V ČLOVEŠKEM RAZVOJU 

Že v preteklosti so imele živali ključno vlogo za življenje ljudi. Na začetku so bile zgolj vir 

prehrane, kasneje so služile kot pomoč pri delu. Ob živalih so se ljudje tudi počutili varneje. 

Čez čas so ljudje spoznali, da jim žival lahko pomeni več kot pomoč pri delu, torej kot 

prijatelj in sopotnik v življenju. Danes se med ljudmi in živalmi razvija prijateljski odnos. 

Odnos vpliva na človekovo počutje, zdravje, razpoloženje …  

Eriksonova teorija psihosocialnega razvoja poudarja veselje otrok ob srečanju z živalmi. V 

otrokovih očeh so iskrivost, radost in občudovanje. V stiku z živalmi in med igro so otroci 

sproščeni, božanje ustreza tako otroku kot živali. Poudari, da so mlade živali kot otroci; igrivi, 

brezskrbni in srečni. Zato se med sabo tako radi družijo. Ko se otroci družijo z odraslimi 

živalmi, čutijo varnost, nežnost in zaželenost. Žival ima pomembno vlogo pri otroku. Nekateri 

otroci težje vzpostavijo stike z ljudmi, z živalmi je to veliko lažje, saj so bolj sproščeni in 

odprti. Ni se jim treba pogovarjati z njimi, ni jim treba odgovarjati na vprašanja, dovolj so 

dotiki in geste. Govor predstavlja le 7 % vse sporočilne vrednosti, okoli 15 % višino in barvo 

glasu, ostalo je neverbalna komunikacija, kot so izrazi na obrazu, hitrost in oblika kretenj, 

gibanje, drža telesa … (Marinšek in Tušak, 2007).  

Raziskave so pokazale, da imajo otroci, ki imajo doma žival in so z njo povezane, večjo 

sposobnost empatije. Otroka se lažje nauči, da se vživi v žival kot v človeka. Ljudje skrivamo 

svoja čustva, velikokrat jih tudi zatiramo, medtem ko je žival neposredna v svojem vedenju. 

Odzvala se bo brez pretvarjanja. Otroci zato včasih bolj razumejo živalska sporočila, saj so 

bolj naravni in brez predsodkov. Tak način povzroči, da ko otroci odrastejo, se bo njihova 

sposobnost vživljanja v živali prenesla na človeka. Tako bolje razumejo ljudi in njihova 

občutja. Otroci se prek igre z živalmi marsikaj tudi naučijo. Spoznajo, kaj živali osrečuje, kaj 

jih jezi in kako se bodo odzvale na njihova dejanja. Če je žival v družini, se lahko otrok nauči, 

kako skrbeti in negovati žival. Posledično se otrok nauči in navadi, kaj postoriti. Poleg tega se 

nauči ravnanja z živalmi (Marinšek in Tušak, 2007).  

Veliko otrok si želi doma imeti domačo žival. Raziskava je pokazala, da imajo družine z 

otroki pogosteje hišnega ljubljenčka kot družine brez otrok. Prav tako imajo družine, ki živijo 

v vaseh, lažje doma domačo žival kot družine, ki živijo v mestih (Wilson in Turner, 1998, v 

Marinšek in Tušak, 2007). Obstajajo tudi drugi načini, da so otroci v stiku z živalmi. Lahko 

obiskujejo živalski vrt, gredo na počitnice na kmetijo in spoznajo odgovornost do dela z 

živalmi.  

Živali otroku nudijo pomembno socialno podporo in pomagajo razviti večjo empatijo do 

drugih. Domača žival je koristna in poveča otrokovo samozavest in socialne veščine (Fine, 

2000, v Marinšek in Tušak, 2007). 

Psi so urni in vzdržljivi. Lahko delajo v različnih pogojih, tudi bolj neprijaznih. Zelo dobro 

slišijo in vohajo. Te telesne sposobnosti so omogočile, da je pes učinkovit pomočnik človeku 

pri različnih opravilih. Ne le, da je pomagal pri delu, opozarjal je tudi na nevarnost in se zelo 

hitro učil. Tako zlahka se je vključil v vsakdanjik človeka, ker je pes s človekom zelo rad 

sodeloval. Predniki psov so živeli v skupnostih, v nekakšnih razširjenih družinah (Mech, 

2008, v Baurys, 2020). Skupnost je bila močna, vsak je opravljal svoje delo. Pes nikoli ni bil 

in nikdar ne bo samotar – v njegovih genih je spomin na prednike, ki so preživeli le, če so 

pomagali drugemu (Bradshaw, 2011, v Baurys, 2020). 
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Ljudje so vzredili in vzgojili pse z namenom, da so zadoščali človeškim potrebam in željam. 

Načrtno križanje živali je krepilo lastnosti, ki so ljudem koristne. Današnji psi so različnih 

velikosti in barv. Mednarodna kinološka zveza (Federation Cynologique Internationale) 

priznava okrog 350 različnih pasem psov (FCI, 2011, v Marinšek in Tušak, 2007).  

Sodobnemu človeku pes pomeni imeti družabnika. Številnim je pes družinski član, povod za 

vsakodnevne dejavnosti, sprehode in raziskovanja. Sodobni psi opravljajo številne službe, za 

katere so šolani. Policijski psi so nepogrešljivi pri določenih nalogah. Vodniki slepih v veliki 

meri nadomeščajo vid. Spremljevalci invalidov odpirajo predale, prinesejo telefon in še 

marsikaj. 

Spoznanje, da lahko psi prispevajo k boljšemu psihičnemu počutju, je povzročilo široko 

uporabo psov kot terapevtov (Zupanc, 2011, v Slovensko društvo za terapijo s pomočjo živali 

– Ambasadorji nasmeha, b. d.). Dejavnosti s pomočjo živali nudijo priložnosti za 

izobraževalno, motivacijsko, rekreacijsko in terapevtsko podporo za izboljšanje kakovosti 

življenja. Cilji programa AAA so večplastni. Fizični cilji so usmerjeni k izboljševanju fino 

motorike, mentalni k povečanju medsebojne komunikacije v skupini in povečanju pozornosti, 

izboljšanju samopodobe, medtem ko izobraževalni cilji pripomorejo k povečanju besednega 

zaklada, pomoč pri dolgoročnem in kratkoročnem spominu ter k izboljšanju poznavanja novih 

pojmov (Slovensko društvo za terapijo s pomočjo živali – Ambasadorji nasmeha, b. d.).  
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8 ODNOS OTROK DO ŽIVALI 

Pri otrocih se odnos do živali razvija postopno. Triletnega otroka živali pritegnejo in se 

začnejo zanimati zanje. Nato se med njimi krepita povezava in pozitiven odziv ob ponovnem 

srečanju. Okoli devetega leta se odnos do živali začne spreminjati. Pri desetih letih otroci 

opazujejo natančneje. Otrokova želja imeti žival je v obdobju osnovnega šolanja zelo velika. 

Žival je vir brezpogojne ljubezni, izpolnjevalca človekove želje po izražanju ljubezni, učitelja 

pri učenju odgovornosti, socialno mazilo in sopotnik. ASŽ (aktivnosti, kjer sodelujejo živali) 

dajejo možnost za izobraževalne, motivacijske, sprostitvene in terapevtske koristi, ki lahko 

izboljšajo kakovost življenja. ASŽ so postavljene v določeno okolje z izučenimi strokovnjaki 

in prostovoljci, povezanimi z živalmi, ki ustrezajo določenim merilom. Terapija s pomočjo 

živali (TSŽ) je usmerjena v določen cilj, v katerem je žival, ki ustreza določenim merilom, 

enakovredna pri udeleževanju procesa zdravljenja. Celoten proces je dokumentiran kot pri 

vseh terapevtskih posegih in na koncu je tudi ovrednoten po določenih standardih (Slovensko 

društvo za terapijo s pomočjo živali – Ambasadorji nasmeha, b. d.). 
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9 VPLIV IGRE MED ČLOVEKOM IN ŽIVALJO 

Igra je opredeljena kot dejavnost, ki jo posameznik izvaja zaradi zadovoljstva in ne glede na 

rezultat, posledice ali motiv, torej ne leži v rezultatu dejavnosti, ampak v procesu (Horvat-

Magajna, 1987, v Marinšek in Tušak, 2007). Igra predstavlja dejavnost, v kateri otrok razvija 

socialne, ustvarjalne in intelektualne sposobnosti.  

Otroci niso edini, ki se igrajo. Mladiči številnih živalskih vrst sodelujejo v dejavnostih, ki 

imajo malo povezave s homeostatičnimi potrebami. Na višji stopnji, kot je žival, bolj se kaže 

očitna in pomembna vloga igre. Bolj, kot se mlada žival razvija, bolj se spreminja tudi narava 

igre (Gross, 1996, v Marinšek in Tušak, 2007). Tudi znotraj živalske vrste obstajajo različne 

vrste iger, v katerih se pojavljajo povsem različna gibanja in položaji (Lorenz, 1987, v 

Marinšek in Tušak, 2007).  

Povezanost z živaljo vpliva na izboljšan kognitivni razvoj otroka. Žival ugodno vpliva na 

razvoj govora, saj je žival vztrajen sprejemnik otroškega bebljanja. S svojo atraktivnostjo, 

skupno igro in vedenjem izvablja iz otroka besedna sporočila (Robinson, 1995, v Marinšek in 

Tušak, 2007). Če ima otrok domačo žival, bo rajši za igro uporabil domačo žival kot igrače. 

Če mu kdo pokaže, kako se z živaljo ravna in igra ter skrbi zanjo, se otrok razvija na 

socialnem področju, kar mu kasneje tudi koristi, ko se druži z vrstniki in odraslimi. Otrok z 

živaljo razvija nežnost, toplino in dobi občutek pripadnosti.  

Otroci in odrasli se igrajo na najvišjih ravneh. Vendar to ne pomeni, da se živali igrajo na zelo 

nizkih ravneh. Včasih se otroci z živalmi igrajo zapletene igre, simbolne igre ali igre 

pretvarjanja. Sesalci porabijo o 1–10 % časa za igro (Fagen, 1981, v Marinšek in Tušak, 

2007). Številne domače živali se igrajo tudi potem, ko odrastejo. To je najznačilneje za pse, ki 

so kot večni otroci. Porabijo ure, da se igrajo z različnimi predmeti ali namišljenimi predmeti. 

Pes se igra z ljudmi s tekom, lovljenjem, skakanjem in lajanjem. Otrok se bo začel igrati z 

živaljo, ker ga to razveseljuje in zabava. Bližnja posredna korist je navezovanje stikov z 

živalmi in ljudmi, ki bo v prihodnosti dokončna funkcionalna korist na delovnem in osebnem 

področju. Pridobljene socialne veščine pomagajo, da se človek lažje znajde pri delu, odnosu s 

prijatelji, sodelavci in partnerjem. Igra v živalskem svetu je priprava na prihodnost, skoraj 

celotna funkcija igre v pridobivanju in učenju tistih spretnosti in lastnosti, ki so za kasnejše 

življenje nujno potrebni; lovljenje, bežanje in napad (Gross, 1998, v Marinšek in Tušak, 

2007). 

Človeška in živalska igra imata nekaj skupnih lastnosti. Igra je za vse zabavna, ko se otrok ali 

žival začneta dolgočasiti, prenehata z igro ali jo zamenjata. Igra je dejavna, naravna in 

spontana. Zahteva veliko premikanja po prostoru in je vihrava. Igra sama po sebi nima 

namena, igrajo se zaradi sebe. Prisoten ni noben načrt. Igra je samoiniciativna, igrajo se, ko si 

to sami zaželijo. Igra ljudem in živalim pomaga pri pridobivanju fizičnih in psihičnih 

sposobnosti, spretnosti in izkušenj. S pomočjo igre se mladi učijo samostojnosti, pripravljajo 

se na življenje, na primer igrajo se odrasle, mladiči se igrajo igro borbe kot kasneje za plen. 

Kadar se otroci in živalski mladiči igrajo, se odmaknejo od matere, da imajo svobodo. Prav 

tako je funkcija učenja prisotna pri igri otrok in živali. Informacije dobivajo prek igre. 

Naučijo se značilnosti okolja, dovoljenih vzorcev vedenja, komuniciranja in pravil. Z igro se 

krepi zadovoljstvo. S tem se povezujejo tudi pozitiven in sproščujoč vpliv, ugodno počutje in 

krepitev čustvenega stanja. Ob igri se sproščata napetost, agresivnost, izginejo strahovi. Igra 

pomaga k zdravemu fizičnemu in psihičnemu razvoju ter predstavlja veliko ugodnost za tiste, 

ki se igrajo tudi v odrasli dobi, npr. znanstveniki (Brown, 1994, v Marinšek in Tušak, 2007).  
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Chandler (2005, v Marinšek in Tušak, 2007) meni, da terapija s pomočjo živali in svetovanje 

predstavljata naravno prilagoditev, še posebej, kadar gre za igro s psom. V sobi, kjer poteka 

terapija, je koristno, da je dodana žimnica, na kateri skupaj ležita otrok in pes. V sobi morajo 

biti tudi igrače, primerne tudi za psa (lutke, figure živali). Krtačenje je zelo dobro za 

vzpostavljanje prijateljskega odnosa med otrokom in živaljo. Pomembno je, da poskrbimo za 

varnost. Preden se terapija začne, moramo dati osnovno orientacijo otroku in staršem oziroma 

skrbnikom o terapevtski živali. Če terapevt otroku razloži, kaj vse se lahko počne z živaljo, se 

otrok počuti dobro in sproščeno. Otrok se nato sam odloči, kaj bo delal z živaljo in ali bo v 

interakciji z njo. Pomembno je postavljanje mej otroku. Med terapijo s pomočjo živali lahko 

terapevt ljubkuje žival, če se zateče k njemu ali želi njegovo naklonjenost. To pomeni, da se 

žival počuti sprejeto. Poleg tega otrok začuti, da je terapevt dober človek, saj je prijazen do 

živali. 
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10 TERAPEVTSKI PSI 

Delo terapevtskih psov je bolj znano v tujini kot v Sloveniji. V Združenih državah Amerike je 

bilo leta 2012 registriranih blizu 25 000 terapevtskih psov (TDI, 2013, v Trampuš, 2014). 

Terapevtski psi z vodniki prihajajo med otroke, mladostnike, bolnike, starostnike, osebe s 

posebnimi potrebami in jim pomagajo na različne načine. Sodelujejo pri rehabilitacijah, 

delovnih terapijah, so družabniki pri vzgoji in izobraževanju. Posebna skrb pri delu s 

terapevtskimi psi je varnost. Pes je ves čas svojega obiska pod nadzorom vodnika. Vodnik 

uporabnike opozarja na pravilno ravnanje z njim. Pes dvakrat na leto opravi natančen, bolj 

določen pregled pri veterinarju, obvezen je tudi parazitološki pregled blata. Terapevtski psi so 

opremljeni z dobro vidno ovratnico. Zunanjost terapevtskega psa ni pomembna, vendar mora 

biti šolan in ubogljiv. Znati mora mirno počakati na vodnikova navodila. Najpomembneje je, 

da je naklonjen ljudem, terapevtski pes ne more na delo brez vodnika, saj sestavljata 

terapevtski par. Vodnik je lahko nekdo, ki psa dobro pozna, ga ima rad in ga obvlada. Ob tem 

mora biti odgovoren, spreten v navezovanju stikov z neznanci, dojemljiv za njihove potrebe 

in želje. Dobro je, če pes opravi izpit BBH (Berufsbegleithund), vendar ni nujno. Izpit je 

sestavljen iz treh enot: teoretični del opravi vodnik, osrednji del preverja poslušnost psa na 

povodcu in brez njega, zaključni del je gibanje v urbanem okolju (Kinološka zveza Slovenije, 

2012, v Trampuš, 2014). Praviloma je lahko terapevtski pes le odrasel pes. Preden se pes in 

vodnik začneta pripravljati na delo, vedenje psa ocenjuje kinološki strokovnjak. Ta presodi, 

ali je pes agresiven, nemiren ali prestrašen in ali je primeren za delo. Nato sledi teoretično 

izobraževanje. Izkušeni vodniki predstavijo temeljna načela dela. Pri tem sodelujejo tudi 

drugi strokovnjaki – veterinar, pedagoški delavec, kinolog, fizioterapevt … Velik del 

izobraževanja vsebuje poglavje o potrebah in vedenju psa s poudarkom na prepoznavanju 

pasje telesne govorice. Pes in njegov vodnik postaneta pripravnika, ko pooblaščeni veterinar 

presodi, da je pes povsem zdrav. Ko pes in njegov vodnik postaneta terapevtski par, se 

osredotočita na določeno obliko dela (Trampuš, 2014).  

Terapevtski psi so bolj uporabljeni za raziskave o terapevtskih koristih. V tujini so terapevtski 

psi pogosto prisotni v bolnišnicah, kjer obiskujejo paciente, v domovih za ostarele, 

rehabilitacijskih centrih, letališčih in knjižnicah. Terapevtski pes se je začel uporabljati tudi v 

učilnicah, na letališčih in tudi na urgenci v bolniških sobah (Rudkin, 2012, v Baurys, 2020). 

Vse več organizacij vključuje terapevtskega psa v ustanove, kjer se izvaja terapevtsko 

zdravljenje ljudi (Baurys, 2020).  

Obstaja razlika med terapevtskim psom in službenim psom. Službeni pes je posebej treniran 

za sodelovanje z ljudmi z določeno telesno ali fizično okvaro. Sposobni so delati stvari in 

dejavnosti namesto ljudi, jih spremljajo na različnih opravilih in jim pomagajo. Psi opravijo 

posebno usposabljanje in pridobijo certifikat (Alliance of Therapy Dogs, 2017, v Baurys, 

2020).  

Terapevtski program s psom je ustanovil pravni knjižničar z imenom Aiken. Uporabil je 

svojega psa in ga vključil v delavnice v knjižnici. Ugotovil je, da to pomaga dijakom, ki so 

oddaljeni od doma in imajo domotožje, še posebej tisti, ki imajo doma psa. Omogočil jim je 

prostor, kjer se lahko igrajo s psom ter izvajajo različne dejavnosti in igre. Takšen način v 

knjižnici je navdušil tudi druge (Xu, 2015, v Friesen, 2009).  

Terapevtski pes predstavlja socialno podporo otroku, kar predstavlja bolj sproščeno okolje za 

otroka. Učenci so pozornejši in bolj pripravljeni sodelovati z odraslo osebo, ko je v razredu 

prisoten pes (Limond, 1997, v Friesen, 2009). V prisotnosti terapevtskega psa otrok postane 

bolj odprt, pojavi se mu želja po druženju (Prothmann, 2006, v Friesen, 2009). Med druge 
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pozitivne učinke sodita tudi sprejetost in neobsojanje drugih (Mallon, 1994, v Velde idr., 

2005).  

10.1 Opozorila in možne težave pri stiku terapevtskega psa in učencev 

Nekaj otrok ima lahko tudi alergijo na pasjo dlako, tako da je treba pred vključitvijo 

terapevtskega psa preveriti možnosti alergij med otroki. Obstaja tudi možnost izbire psa, ki 

ima antialergeno dlako, seveda je prej očiščen in ustrezno negovan, preden pride v razred. 

Pred in po obisku si otroci umijejo ali razkužijo roke. Med obiskom je lahko odprto okno, 

medtem ko lastnik psa naj poskrbi za čistočo njegove opreme. Tako se lahko izognemo stiku z 

alergijami (Friesen, 2009). Ne smemo spregledati tudi možnosti ugriza. Seveda mora biti pes 

naučen in discipliniran, učitelj pred obiskom otroke pripravi na obnašanje pred psom, na 

nežnost in sprejemanje ter kako naj se otrok odzove, če se psa boji (Jalongo, 2008, v Friesen, 

2009). Navodila za ravnanje s psom, pogoji ustrezne pasje opreme, vse to zajema program 

AAT (Animal assisted therapy program).  

AAT (animal asissted therapy) pomirjujoče vpliva na ljudi in jim daje moč za izražanje čustev 

(Connor in Miller, 2000, v Velde idr., 2005). Lahko pomaga tudi pri premagovanju strahu in 

tesnobnosti (Barker idr., 2003, v Velde idr., 2005). Prisotnost živali spodbudi in olajša učenje, 

omogoča udobje in varnost ter izboljša samopodobo (Daniels, 2003, v Velde idr., 2005).  

Motivacija se poveča z interakcijo z živalmi. Študije kažejo, da so ljudje bili prisotni le na 

srečanjih, pri katerih je bila prisotna žival. Prav tako živali spodbujajo spominjanje in 

budnost. Opaženo je bilo tudi, da se ljudje na terapijah z živaljo večkrat nasmehnejo in 

pokažejo vesel izraz na obrazu. Terapevti so poročali, da so se seje končale z vprašanjem o 

tem, kdaj se bodo živali vrnile, kar je razvilo občutek pričakovanja, ki ga običajno ne najdemo 

pri prebivalcih z dolgotrajno oskrbo (Velde idr., 2005). 

10.2 Terapija s pomočjo živali v svetovanju 

TSŽ je terapevtski način, ki vsebuje določene cilje, ki se skladajo z bazično orientacijo 

psihološkega svetovanja. TSŽ spodbudi in pospešuje motivacijo ter gradi odnos med 

pacientom in terapevtom. Spodbuja pacienta, da je pozoren na opravila, krepi tudi pozitivne 

pacientove spremembe. V proces TSŽ so vključeni različni hišni ljubljenčki, ki ustvarjajo 

prijetno klimo in domače ozračje. S tem pacientu pomagajo ublažiti negativne občutke. 

Pacienti se počutijo varnejše, ko božajo in ljubkujejo ljubljenčke. Ublažijo jim stisko in jih 

potolažijo. Pacienti ob prisotnosti živali tudi učinkoviteje sodelujejo. TSŽ lahko nadomesti 

terapevtski stik, saj se pacient boji, da ga bo terapevt izkoristil. Ta občutek hitro mine ob 

prisotnosti živali. Pomen TSŽ-ja temelji na človekovi rasti in razvoju, govoru in 

komunikaciji, psihosocialnem in kognitivnem področju. V program TSŽ je največkrat 

vključen pes, ker je v vseh svojih številnih variacijah izredno primerna žival. Psa se izbira 

glede na njegov temperament, glede na osebnostne značilnosti lastnika oziroma uporabnika in 

glede na način dela. Pes, ki je vključen v program, mora biti temeljito preizkušen glede 

njegove treniranosti in osebnostne značilnosti. To preverjanje zajema vsaj tri področja. Psa 

pregleda veterinar od notranjih in zunanjih zajedavcev do pregleda listin cepljenj. Nato se 

preizkusi njegov temperament. Ta zajema preverjanje plašnosti in odzivanja v novih 

situacijah. Tam se preizkušata stres in nervoznost. Situacije vključujejo glasne ljudi, ki 

kričijo, se nepredvidljivo vedejo, imajo sunkovite gibe. V zadnjem področju se preveri še 

stopnja treniranosti psa. Cilj preverjanja so naučene značilnosti. Psa se preizkusi v zbližanju s 

tujcem, ali pes dovoli, da ga tujec boža, neguje, skrbi zanj, da mu sledi. Vsa tri področja TSŽ 

so enakovredna (Marinšek in Tušak, 2007).  
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10.3 Terapevtski pes v šoli 

Nekateri učenci se v šoli počutijo osamljene, ne najdejo osebe, ki bi ji zaupali, ali 

sogovornika. Nekateri se lahko spoprijemajo s težavami pri navezovanju stikov z vrstniki. 

Velikokrat se učenec zaupa učitelju. S prisotnostjo terapevtskega psa v šoli lahko pričakujemo 

spodbudnejše učno okolje in doseganje učnih ciljev. Pes vpliva na razvoj čustvenih, socialnih, 

fizičnih in kognitivnih sposobnosti. Pes v šoli je nekaj nenavadnega, zato so učenci polni 

pričakovanj in so radovedni, kako bo pouk potekal. Sodelovanje s psom učencem krepi 

samozavest, saj pes učenca upošteva in ga spoštuje. Samozavesten učenec lažje izpolnjuje 

šolske obveznosti. Navzočnost psa v razredu lahko pripomore, da učenci lažje navežejo stik s 

sošolci. Učence se na prihod psa v razred pripravi. Morajo vedeti, kako naj se vedejo v družbi 

psa in katera pravila morajo upoštevati. To je osnoven in zelo pomemben korak pred 

srečanjem s psom. Ko je v razredu prisoten pes, učenci spoznavajo njegove potrebe, vedenje 

in odzive psa. Zato morajo upoštevati določena pravila. Terapevt jim razloži, da se pes lahko 

ustraši, če kdo zakriči. Spoznavajo njegove potrebe, pes daje učencem občutek, da je odvisen 

od njih in s tem se krepi odgovornost. Nekateri učenci se psa tudi bojijo. Če premagajo strah 

in psa pobožajo, je to zanje dosežek. Večina otrok se psa razveseli, a nekateri se ga bojijo in 

ob njegovi prisotnosti čutijo strah. Srečanju s psi se težko izognemo v življenju. Terapevt 

učencem razloži, da je pes miren in vzgojen, da nikomur ne želi ničesar slabega. V nobenem 

primeru učenca ne silimo k dotikanju psa. Z učenci se lahko pogovori in poskuša ugotoviti, od 

kod prihaja strah. Nato se počasi lahko približa, vendar ko sam to želi. S prisotnostjo psa na 

šoli poteka veliko gibanja. Postavijo se poligoni, ki jih premaga najprej pes, nato tudi otroci. 

Gredo lahko tudi na sprehod. Učenci tudi poskusijo, kako se gibati kot pes (Marinšek in 

Tušak, 2007).  

Pred obiskom se učitelj in vodnik natančno pogovorita in načrtujeta, kako bosta potekalo 

druženje in pouk. Načrtujeta trajanje, vsebino pogovora in dejavnosti. Pri izvedbi je učitelj 

pozoren na učence, vodnik pa na psa. Učitelj vodi dejavnosti z učenci, jih razporedi po 

skupinah, povabi posameznega učenca k dejavnosti in podobno. Vodnik ima psa vedno pod 

nadzorom in ob tem pomaga učencem pri dejavnostih, kjer je vključen pes. Poskrbi, da pes 

sodeluje (Trampuš, 2014). 

Terapevtski pes se lahko pridruži na športnih dnevih, kjer jih spremlja na poti športnih 

dejavnosti, torej učence lahko obišče priložnostno. Potekajo lahko tudi enkratni obiski, na 

primer srečanje v učilnici, kjer se s psom družijo. Terapevtskega psa lahko vključimo tudi v 

tedensko sodelovanje; bralne urice, krožek mladih kinologov, dodatne ure utrjevanja znanja. 

Ker gre za dodatno dejavnost, jo učenci izberejo sami. Takšna skupina otrok, ki se zanima za 

živali, je zelo motivirana. Ker se učenci družijo s psom enkrat na teden, so lahko prve ure 

namenjene spoznavanju. V tem času spoznajo pravila in ravnanja s psom. Ob psu lahko 

ponavljajo, berejo in utrjujejo snov. Po navadi je takrat pes umirjen. Ko je v razredu prisoten 

pes, mora učitelj zagotoviti svojo pozornost. To pomeni, da mora biti pes nenehno pod 

nadzorom svojega vodnika. Učiteljeva dolžnost je, da med poukom spremlja in vodi svoje 

učence. Med poukom sledi cilju, da bi bila ura učinkovita. Pomembno je tudi, da v stik s 

psom prihajajo samo posamezniki, ki si to želijo. Če se učenec psa boji, mu damo čas in ga ne 

silimo v družbo z njim. Zagotoviti je treba, da se mu pes ne približa, dokler ni učenec 

pripravljen. Na začetku učenec le opazuje, nato se mu, če začuti, da je pes prijazen, približa. 

Pouk ostaja pouk, ne brezciljna igra s psom. Pes, ki pride v razred, je zelo zanimiv za učence. 

Na začetku posvetimo prvo uro razlagi pravil in obnašanja s psom, potem pouk poteka 

normalno (pes lahko samo leži na svojem ležišču) (Trampuš, 2014).  
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III EMPIRIČNI DEL  

11 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Cilji in ravni pismenosti v drugem triletju navajajo razvijati bralne kulture in motivacije 

učencev za branje različnih vrst besedil v šoli in v prostem času, razvijati avtomatizirane 

tehnike branja in branja z razumevanjem ter učence naučiti uporabe bralnih učnih strategij za 

razumevanje prebranega, razumevanja odnosov med deli besedila, povzemanja in primerjanja 

delov besedila (Vlada Republike Slovenije, 2019). 

 Navzočnost psa v šoli in druženje z njim lahko izpolnjujeta številne potrebe otrok. Namreč 

potrebe, ki jih potrebujejo otroci, so lahko zanemarjene, in sicer otrokom lahko manjka 

občutek sprejetosti, varnosti, veselja in dobrega razpoloženja. Otroci lažje ponotranjijo 

vrednote ob zgledu kot ob pripovedovanju. Pes jih k temu spodbuja, saj ponuja strpnost in 

potrpežljivost, prijaznost, zvestobo, pogum, urejenost, hvaležnost in požrtvovalnost. Učitelj 

lahko od družbe psa pričakuje, da ga bodo otroci veseli, se bodo lažje umirili, bolje sodelovali 

in da bodo upoštevali učitelja, prepoznali njegovo dobronamernost ter mu lažje zaupali. Vsi 

navzoči morajo upoštevati veliko pravil, prilagoditi je treba prostor in opraviti več dodatnega 

dela. Žival v šoli lahko predstavlja tudi manjše tveganje glede varnosti (Trampuš, 2014).  

Odločili smo se, da izvedemo raziskavo, v kateri želimo ugotoviti, kakšno vlogo ima 

terapevtski pes v družbi z učenci ter kakšen bo vpliv na branje in motivacijo na začetku ter na 

koncu raziskovanja. Zanimalo nas je tudi, ali lahko branje v družbi terapevtskega psa poveča 

motivacijo za branje pri učencih. 

V prvem delu raziskave smo se osredotočili na učence, ki so redno obiskovali branje v družbi 

terapevtskega psa. Branje je potekalo v treh skupinah učencev tretjega razreda. Zanimalo nas 

je, koliko učenci radi berejo in koliko časa si vzamejo za branje. To smo pred srečanji 

preverili z vprašalniki. Nato smo med srečanji spremljali motivacijo branja z opazovalno 

shemo.  

V drugem delu raziskave smo preverili napredek motivacije učencev. Zanimala sta nas tudi 

odziv staršev in njihov pogled na branje na daljavo. Njihovo mnenje in mnenje učencev smo 

prav tako preverili z vprašalnikom.  
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12 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Glede na zastavljen raziskovalni problem smo oblikovali naslednje cilje in raziskovalna 

vprašanja. 

Cilji raziskave: 

 C1: Ugotoviti vlogo prisotnosti terapevtskega psa med branjem. 

 C2: Spoznati potek bralne dejavnosti v družbi s terapevtskim psom. 

 C3: Spremljati, ali se pojavi napredek motivacije branja.  

 C4: Ugotoviti napredek branja z vidika staršev učencev, ki so vključeni v raziskavo.  

 C5: Spoznati primere dobrih praks vključenosti terapevtskega psa v šolah po Sloveniji.  

 C6: Ugotoviti primerjavo branja v družbi terapevtskega psa v šoli in na daljavo. 

Raziskovalna vprašanja: 

 R1: Kakšna je vloga prisotnosti terapevtskega psa na učence med branjem? 

 R2: Kako poteka bralna dejavnost v družbi terapevtskega psa? 

 R3: Kakšna je motivacija branja pri učencih? 

 R4: Kako se starši učencev odzivajo in opažajo napredek branja? 

 R5: Kakšni so primeri dobrih praks vključenosti terapevtskega psa v šolah po Sloveniji? 

 R6: Kakšna je razlika v primerjavi branja v družbi terapevtskega psa v šoli in na daljavo? 
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13 METODOLOGIJA 

13.1 Metoda in raziskovalni pristop 

V raziskavi smo uporabili tehnike kvalitativnega in kvantitativnega pristopa. Uporabili smo 

tudi metodo opazovanja z udeležbo. Opazovali smo branje ljudske in umetne književnosti; 

pravljice, zgodbe, povesti in pesmi. V večji meri je potekalo branje književnih besedil, v 

katerih je glavni literarni lik poosebljena žival, nekaj je bilo tudi splošnega branja.  

Pri raziskovalnem delu smo uporabili anonimni vprašalnik za starše in učence. Vprašalnik je 

vseboval vprašanja zaprtega in odprtega tipa. Vprašalnike so reševali učenci tretjega razreda 

osnovne šole in njihovi starši. Metoda je kavzalna, in sicer neeksperimentalna.  

13.2 Vzorec 

Način vzorčenja je neslučajnostni, namenski. V raziskavo so vključeni učenci treh oddelkov 

tretjega razreda izbrane osnovne šole in njihovi starši.  

13.3 Postopek zbiranja podatkov 

Podatki so bili pridobljeni v oktobru in novembru 2020 za prvi oddelek učencev, v decembru 

2020 in januarju 2021 za drugi oddelek učencev ter v marcu in aprilu 2021 za tretji oddelek. 

Vsaka skupina je sodelovala dva meseca. Predhodno je bil o tem obveščen ravnatelj osnovne 

šole. Pred izvedbo vsakotedenske dejavnosti so učenci od doma prinesli podpisano izjavo o 

sodelovanju. Sodelovala sem z učiteljico tretjega razreda in z vodnico terapevtskega psa iz 

društva Ambasadorjev nasmeha.  

Podatke smo zbrali z anketnim vprašalnikom, ki so ga izpolnili učenci. Namen vprašalnika je 

bilo redno spremljanje motivacije o branju (spremljali smo, ali se je pri otrocih pojavil 

napredek oziroma ali se je povečala motivacija po branju) in čas branja. Čas branja smo 

spremljali zato, da smo ugotovili, ali se je motivacija branja povečala samo v družbi psa ali je 

bil opažen preskok na višjo motivacijo branja.  

Anketirali smo tudi starše učencev, ki so vključeni v raziskavo. Namen vprašalnika staršem je 

bil pridobiti povratno informacijo o napredku branja in motivacije ter mnenja o primerjavi z 

delom na daljavo in v šoli.  

Branje smo opazovali tudi z udeležbo. Sodelovala sem pri vseh srečanjih, vodila branje 

skupaj z ambasadorko in razredničarko tretjega razreda. S tem sem želela dobiti vpogled v 

potek branja z udeležbo terapevtskega psa. Raziskovalni instrument je bila shema opazovanja. 

13.4 Postopek obdelave podatkov  

Podatki so bili obdelani kvalitativno in kvantitativno. Rezultati anket so bili vneseni v 

program Excel. Pri opazovanju z udeležbo sem uporabila opazovalno shemo, kjer je bil 

prikazan potek dejavnosti. Opazovalno shemo sem analizirala. 
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14 OPAZOVANJE Z UDELEŽBO 

Na vseh srečanjih smo sodelovale učiteljica tretjega razreda, vodnica in jaz kot opazovalka. 

Prisotna sem bila na vseh srečanjih, kjer sem opazovala potek, pripravo in sodelovanje 

učencev. Osredotočila sem se predvsem na pripravo prostora in pogoje, ki so potrebni za 

varno in sproščeno vzdušje z učenci in terapevtskim psom. Prav tako sem spremljala 

dejavnosti, ki so potekale ob branju, in hkrati odziv učencev. Zanimalo me je, koliko učencev 

bo pripravljeno sodelovati pri dejavnostih in ali je prisoten strah ali kakršno koli nelagodje v 

družbi s terapevtskim psom. Pred srečanji sem si zasnovala osnovno opazovalno shemo in jo 

skozi srečanja izpolnjevala. Zapisala sem najpogostejša opažanja v določeni skupini učencev. 

Prva srečanja so potekala na šoli, tako da sem za prvo skupino opisala potek v živo, za ostali 

dve skupini sem zapisala potek dogajanj in situacijo na daljavo, prek aplikacije Zoom. Z 

opisom opazovalnih shem bom odgovorila tudi na raziskovalno vprašanje, kako poteka 

bralna dejavnost v družbi terapevtskega psa. 

OPAZOVALNA SHEMA 1. SKUPINE 

Datum: oktober, november 2020 

Kraj opazovanja: šolska knjižnica 

Naslov delavnice: Branje v družbi s terapevtskim psom  

OPIS PROSTORA 

 

Vodnica je terapevtskega psa pripeljala v šolsko knjižnico, 

preden so se pridružili učenci, da je pes spoznal kraj in se nanj 

navadil.  

Prostor je velik, tako da se učenci ne bi počutili utesnjene v 

družbi terapevtskega psa.  

PRIPRAVA PROSTORA 

 

Vodnica na tla postavi blazine, kjer sedijo učenci. Pred blazine 

postavi stol, na katerem sedi učiteljica, ki bere. Poleg stola je 

na tleh odeja, na kateri leži pes med branjem.  

Vodnica pred srečanjem pripravi prostor, kjer bo ležal pes 

(prostor je vedno na istem mestu, da se pes počuti varnega). 

Blazine, kjer sedijo učenci, pripravi predhodno, da ni zmede in 

hrupa, ko se srečanje začne. Vodnica vedno poskrbi za vso 

pripravo, da srečanja potekajo mirno in organizirano. Pripravi 

tudi posodo za vodo, ki je namenjena psu, vendar je ne 

napolni. To nalogo prepusti učencem. Pripravi si tudi 

priboljške in vse pripomočke za izvajanje trikov in poligon.  

DEJAVNOSTI OB 

BRANJU/ODZIV 

UČENCEV 

 

 

Učenci so se med branjem umirili, saj se je umiril tudi pes Ari, 

ki je ležal na svoji odeji. Pozorno so sledili branju drugih 

učencev in bili pripravljeni, ko so na vrsto prišli tudi sami. Z 

branjem je začela učiteljica in nato povabila posameznega 

učenca na stol, kjer je nato nadaljeval z branjem. Na prvem 

srečanju so učenci brali na blazinah, kjer so sedeli. Kasneje 

smo ta način spremenili in je vsak, ki je prišel na vrsto za 

branje, sedel na stolu, kjer je prej sedela učiteljica. Ta način je 

bil učinkovitejši, saj so ostali učenci bolje videli bralca, ga 

bolje slišali ter se mu lažje in pozorneje posvetili.  

Vzdušje je bilo prijetno in mirno. Učenci so občasno s pogledi 

ošvrknili terapevtskega psa Arija in videli, da je tudi sam 

umirjen med branjem ter nadaljevali s poslušanjem. Po branju 
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so reševali različne naloge in izvajali dejavnosti (križanke, 

postavitev povedi v zaporedja, kvize in uganke). Pri 

dejavnostih so sodelovali vsi učenci. Na koncu srečanja je 

vedno nastal plakat z naslovom knjige, ki so jo brali, in na 

njem kratka predstavitev zgodbe, ki so jo sestavili učenci z 

danimi trditvami ali samostojno. Plakat so zapolnili tudi s 

slikami ali risbami. Plakat je visel v knjižnici do naslednjega 

srečanja, kjer so si ga lahko ogledali tudi učenci, ki srečanj 

niso obiskovali.  

PRIPRAVLJENOST 

SODELOVANJA 

UČENCEV OB 

DEJAVNOSTIH 

TERAPEVTSKEGA PSA 

 

 

Večina učencev je bila zainteresiranih za sodelovanje pri vseh 

dejavnostih in trikih, ki jih je počel pes Ari. Na začetku se je 

nekdo javil in mu v posodo nalil vodo. Kdor je bil na vrsti za 

branje, se je lahko dotaknil Arija. Večina učencev je to tudi 

storila. Pri vseh dejavnostih so imeli učenci prosto izbiro, ali 

se bodo dejavnosti udeležili. Udeležba je bila vedno popolna. 

Vodnica je spodbudila psa, da je med branjem naredil kakšen 

trik. Učenci so med triki sodelovali tako, da so psa pohvalili 

ali mu ukazali, naj izvede posamezen trik. Primer: Pes Ari je v 

leseni igrači iskal priboljške. Pred začetkom so učenci 

zaklicali Ari, išči! In to je tudi storil. Po opravljenih trikih so 

ga pohvalili. Po branju je sledil poligon. Skozi ovire je šel 

najprej pes Ari, nato tudi učenci. Sodelovali so vsi in se pri 

tem zabavali, bili potrpežljivi s čakanjem in skrbeli za tiho 

okolje. Ob koncu srečanja so se od Arija poslovili, vsak je 

povedal tudi neko misel, ki se jim je porodila med srečanjem. 

Nekaj misli sem izpostavila: 

 Zelo rada berem, ko vem, da je z mano Ari, ki me rad 

posluša.  

 Ari, si zelo pameten kuža in te imam rad.  

 Vsak teden se veselim branja z Arijem.  

Skozi vrata jih pospremi pes Ari in vsakega posebej pozdravi z 

laježem. Kdor želi, se ga lahko dotakne.  

NELAGODJE/STRAH 

UČENCEV 

Nelagodja med učenci nisem zaznala, saj so bili vsi navdušeni 

tako nad dejavnostmi kot tudi nad branjem.  

Samo ena učenka se ni želela dotakniti psa. To je vodnica 

spoštovala in je v to ni vključila. Vendar jo je spodbudila in 

rekla, da ko se bo počutila varno, se lahko Ariju približa. Na 

četrtem srečanju je to tudi storila in se ga prvič počasi 

dotaknila. Na obrazu se ji je narisal širok nasmeh. Dotik je v 

tem dnevu nato večkrat ponovila. Na koncu je poudarila, da je 

bila to najboljša izkušnja in dejavnost v šoli.  
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OPAZOVALNA SHEMA 2. SKUPINE 

Datum: december 2020 in januar 2021 

Kraj opazovanja: na daljavo prek aplikacije Zoom 

Naslov delavnice: Branje v družbi s terapevtskim psom  

OPIS PROSTORA 

 

Ker so srečanja potekala na daljavo, so se učenci 

udeleževali srečanj doma za svojim računalnikom. 

PRIPRAVA PROSTORA 

 

 

Vodnica je prav tako pripravila vse pripomočke za 

izvajanje trikov in dejavnosti ter poskrbela, da so 

bili vsi vidni na kameri. Ko se je srečanje začelo, je 

učence vedno vprašala, kaj mora najprej pripraviti 

Ariju. Odgovorili so, da je zelo pomembno, da ima 

Ari vedno na voljo posodo z vodo in svoje ležišče.   

DEJAVNOSTI OB BRANJU/ODZIV 

UČENCEV 

 

 

Učiteljica je knjigo delila na zaslonu, tako da so jo 

vsi učenci videli. Učenci so se javljali k branju. Ker 

je bilo zanimanje za branje veliko in ni bilo enakega 

sistema kot v šoli z blazinami, kjer je bral samo 

učenec, ki je sedel na stolu, je večkrat prišlo do 

zmede in potrebno je bilo umirjanje učencev ter 

spodbujanje, da ima vključen mikrofon samo tisti 

učenec, ki ga učiteljica pokliče k branju. Prvi dve 

srečanji je učiteljica potrebovala več časa za 

umirjanje. Nato so se učenci navadili na sistem in 

bolj poslušali en drugega. Ko je vsak učenec prebral 

svoj del, je pes Ari naredil zanj neki trik. Učenci so 

bili nad tem navdušeni. 

Po branju so sledile dejavnosti in interaktivne 

naloge, ki so se navezovale na knjigo. Učiteljica je 

pripravila kvize s PPT-programom, spomin, ki so ga 

učenci lahko reševali vsak na svojem računalniku 

samostojno, iskanje besed v mreži črk, povzemanje 

zgodbe in dogajanja iz knjige …  

Odziv učencev na naloge je bil pozitiven. Naloge so 

jim bile všeč. To se je videlo v želji po sodelovanju 

in tudi izražanju občutkov.  

PRIPRAVLJENOST 

SODELOVANJA UČENCEV OB 

DEJAVNOSTIH TERAPEVTSKEGA 

PSA 

 

 

Ker so srečanja potekala na daljavo, učenci žal niso 

imeli stika s psom. Vendar so jim ta srečanja 

omogočila nekaj novega in prav tako zanimivega. 

Učenci so lahko psu Ariju dajali različne naloge za 

izvajanje trikov. Prav tako je vodnica pripravila 

vprašanja in dejavnosti, kjer so se učenci učili o 

pripomočkih, ki jih pes nujno potrebuje (ovratnica, 

povodec, oprsnica, nagobčnik …). Na to temo so 

reševali tudi različne kvize. Trike, ki jih je izvajal 

pes Ari, so pozorno spremljali in si zapomnili ukaze, 

ki jih je govorila vodnica. Tudi sami so pri tem 

sodelovali. Namesto izvajanja poligona so učenci 

telovadili s psom Arijem in nekatere gibe oponašali. 

S tem so bili učenci prav tako dejavni, čeprav za 
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računalnikom.  

NELAGODJE/STRAH UČENCEV Ker so srečanja potekala na daljavo, strahu ni bilo 

mogoče opaziti.  

Nelagodje sem opazila pri nekaterih učencih pri 

sodelovanju med bralnimi dejavnostmi, saj so bili 

bolj sramežljivi za branje in sodelovanje prek 

kamer.  

 

OPAZOVALNA SHEMA 3. SKUPINE 

Datum: marec in april 2021 

Kraj opazovanja: na daljavo prek aplikacije Zoom 

Naslov delavnice: Branje v družbi s terapevtskim psom  

OPIS PROSTORA Ker so srečanja potekala na daljavo, so se učenci 

udeleževali srečanj doma za svojim računalnikom.   

PRIPRAVA PROSTORA 

 

 

Vodnica je prav tako pripravila vse pripomočke za 

izvajanje trikov in dejavnosti ter poskrbela, da so 

bili vsi vidni na kameri. Ko se je srečanje začelo, je 

učence vedno vprašala, kaj mora najprej pripraviti 

Ariju. Med srečanji so pripravo in pripomočke 

skupaj z učenci ponavljali prek kviza ali ustno.  

DEJAVNOSTI OB BRANJU/ODZIV 

UČENCEV 

 

 

Branje in dejavnosti so potekali na enka način kot v 

drugi skupini. Opazila sem, da so bili učenci bolj 

motivirani za branje že na začetku srečanj. 

Učiteljica jim je zato pripravila več interaktivnih 

dejavnosti in nalog na spletu. Vsi so želeli brati 

tako, da je učiteljica naredila seznam, da so vsi prišli 

na vrsto. Tega seznama so se držali vsa srečanja.  

PRIPRAVLJENOST 

SODELOVANJA UČENCEV OB 

DEJAVNOSTIH TERAPEVTSKEGA 

PSA 

 

 

Ker so bili učenci bolj motivirani že za branje, jih je 

veliko zanimalo tudi o življenju psa Arija. Vsako 

srečanje so imeli 10 minut časa za vprašanja in svoje 

misli. Z njim so telovadili in izvajali trike.  

Med vsakim srečanjem so psu Ariju namenili nekaj 

lepih misli in mu poročali, koliko časa na dan so 

brali in katere knjige so prebrali.  

NELAGODJE/STRAH UČENCEV Ker so srečanja potekala na daljavo, strahu ni bilo 

mogoče opaziti.  

V tej skupini nelagodja nisem opazila. Motivacija za 

branje in dejavnosti je bila precej velika. Poleg 

pripravljenih nalog so tudi sami predlagali 

dejavnosti, ki so jih tudi izvajali, če je bilo to 

mogoče. Učenci so bili zelo dejavni, motivirani in 

pozitivno naravnani.  
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15 ANALIZA REZULTATOV 

V analizi so predstavljeni rezultati pred- in potesta s 26 učenci tretjega razreda vseh treh 

skupin. Oba testa smo izvajali z anketnimi vprašalniki. Predstavljeni bodo tudi rezultati 

anketnih vprašalnikov, kjer smo anketirali starše učencev, ki so redno obiskovali branje s 

terapevtskim psom. Anketni vprašalnik vsebuje 10 vprašanj zaprtega in tudi odprtega tipa.  

Dobljene rezultate smo analizirali, podali svoje mnenje in odgovorili na raziskovalna 

vprašanja.  

15.1 Rezultati in interpretacija predtesta 

Predtest je bil izveden v obliki anketnega vprašalnika. Vprašalnik vsebuje tri vprašanja o 

branju. Anketirali smo 26 učencev tretjega razreda vseh treh skupin. Z njihovimi odgovori 

smo želeli dobiti informacije o njihovih bralnih navadah in kaj si mislijo o izvajanju branja v 

družbi terapevtskega psa. Dve vprašanji o navadah branja sta zaprtega tipa. Zadnje vprašanje 

o mnenju branja v družbi terapevtskega psa je odprto vprašanje.  

1. VPRAŠANJE 

Učenci so obkrožili številko pred odgovorom.  

 

Graf 1: Ali rad/-a bereš? 

Iz grafa 1 vidimo, da večji delež učencev (46 %) srednje rado bere. Tako je odgovorilo 12 

učencev. Enak delež (19 %) predstavlja učence, ki včasih radi berejo in zelo radi berejo. 

Najmanjši delež (16 %) predstavlja učence, ki precej radi berejo. Pričakovala sem takšne 

rezultate, saj je bil moj namen učencem povečati motivacijo branja s pomočjo terapevtskega 

psa. 
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2. VPRAŠANJE 

Učenci so obkrožili številko pred odgovorom. 

 

Graf 2: Koliko časa na dan si vzameš za branje? 

Iz grafa 2 vidimo, da si največji delež učencev (46 %) vzame 10 minut na dan za branje. Tako 

je odgovorilo 12 učencev. Malo manjši delež (35 %) si na dan vzame 15 min za branje. 

Takšne rezultate sem pričakovala glede na odgovore v prejšnjem vprašanju.  

Raziskave kažejo, da otroci bralno zmožnost ob ohranjeni motivaciji za branje najbolj 

razvijejo, če berejo vsak dan od pet do šest minut v šoli in še toliko doma. Otroci, ki vsak dan 

berejo od 15 do 20 minut, so na dobri poti, da hitro usvojijo veščino branja, zaradi česar bodo 

lahko pozneje več in raje brali (Marjanovič Umek idr., 2012).  

3. VPRAŠANJE 

Analizirala bom odprto vprašanje, kjer so učenci odgovorili, kaj menijo o tem, da bodo branje 

izvajali v družbi terapevtskega psa. Poudarila bom najpogostejše in ponavljajoče se odgovore 

ter odgovore, ki se razlikujejo od drugih.  

 Je dobra stvar, ker se bom naučila bolje brati. 

 Zdi se mi zanimivo. 

 Zdi se mi zanimivo, ker imam rad pse in branje.  

 Branja se zelo veselim. Prepričana sem, da bo zelo zanimivo.  

 To bo nekaj novega. Verjamem, da bo super.  

 Pustolovščina. 

 Dobra ideja. 

 To bo zanimiva izkušnja. 

 Zelo se veselim. 
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 Všeč mi je. 

 Rad berem s kužkom, ker so pridni. 

 Super se mi zdi, ker so mi psi všeč.  

Glede na dane odgovore sem predvidevala, da se učenci branja veselijo. Večini se branje v 

družbi s terapevtskim psom zdi nekaj novega, neznanega, vendar predvidevajo, da bo branje 

prijetno, umirjeno in zabavno. Veliko učencev je tudi poudarilo, da so radi v družbi psov. 

Navedli so tudi, da so prijetni in prijazni. Glede tega odgovora sklepam, da so imeli učenci 

pozitivno izkušnjo v stiku s psi, saj imajo pozitivno mnenje o njem. Ena učenka je poudarila, 

da se bo bolje naučila brati, torej se je priključila, da bi svoje branje izboljšala. Vsi odgovori 

so pozitivno usmerjeni, učenci so polni pričakovanj in imajo zadan cilj, kaj želijo doživeti in 

občutiti ob branju v družbi s terapevtskim psom.  

15.2 Rezultati in interpretacija potesta 

Anketni vprašalnik vsebuje tri vprašanja o branju. Anketirala sem 26 učencev tretjega razreda 

vseh treh skupin. Z anketnim vprašalnikom smo izvedli potest. Prvi dve vprašanji sta enaki 

kot pri predtestu, saj sem želela pridobiti informacijo o motivaciji branja. Dve vprašanji o 

navadah branja sta zaprtega tipa. Zadnje vprašanje o mnenju branja v družbi terapevtskega 

psa je odprto vprašanje.  

1. VPRAŠANJE 

Učenci so obkrožili številko pred odgovorom.  

 

Graf 3: Ali rad/-a bereš?  

Iz grafa 3 je razvidno, da največji delež (42 %) predstavlja odgovor učencev, da zelo radi 

berejo. Če primerjam rezultat iz anketnega vprašalnika, kjer je bil izveden predtest, se je delež 
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povečal za 30 %. Tudi odgovor, precej rad/-a berem se je v deležu večkrat ponovil kot v 

predtestu. Povečal se je za 19 %. Z rezultatom sem zelo zadovoljna, saj se je motivacija za 

branje precej povečala v času branja s terapevtskim psom. Večini učencev se je motivacija za 

branje povečala. V predtestu je 19 % učencev odgovorilo, da ne marajo brati. Iz grafa 

rezultatov potesta lahko vidimo, da je ta delež sedaj 0 %. S tem lahko sklepam, da se je prav 

vsem učencem povečala motivacija za branje v času branja s terapevtskim psom.  

2. VPRAŠANJE 

Učenci so obkrožili številko pred odgovorom. 

 

Graf 4: Koliko časa na dan si vzameš za branje? 

Če primerjam rezultate iz anketnega vprašalnika, kjer je bil izveden predtest, lahko ugotovim, 

da noben učenec ne bere več samo 5 min na dan. Delež učencev, ki so prej brali 10 min, se je 

zmanjšal za 15 %. Delež učencev, ki so prej brali 15 min, se je povečal za 7 %. Delež 

učencev, ki so prej brali več kot 15 min na dan, se je sedaj povečal za 12 %. Iz rezultatov 

lahko vidimo, da si učenci vzamejo nekaj več časa na dan za branje. Glede na to, da se je 

motivacija branja povečala, se je povečal tudi čas branja na dan.  

3. VPRAŠANJE 

Analizirala bom odprto vprašanje, kjer so učenci odgovorili, kako se jim je zdelo branje v 

družbi terapevtskega psa in sošolcev na daljavo, prek aplikacije Zoom. Poudarila bom 

najpogostejše in ponavljajoče se odgovore ter odgovore, ki se razlikujejo od drugih.  

 Zelo zanimivo in poučno.  

 Zelo zabavno in prijetno. 

 Zelo mi je všeč.  

 Rad berem kužku. 
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 Super, ker rad berem. 

 Odlično, ker se vidim s prijatelji in berem kužku. 

 Všeč mi je bilo, ker smo delali uganke in igre ter kužek je kazal trike.  

 Zelo sem se zabavala, ker sem videla kužka, ki mi je pomagal brati. 

 Bolj sem užival v živo, vendar je bilo prek Zooma tudi zabavno.  

 Prek Zooma je bilo super in branje se mi je izboljšalo.  

 Zdelo se mi je super in kužka bom zelo pogrešal.  

Pričakovala sem, da učencem ne bo tako zanimivo branje na daljavo in da se nekaj učencev 

branja ne bo več udeleževalo. Obisk je bil vedno enak, učenci so bili v času branja in 

izvajanja dejavnosti dejavni in motivirani. Pozorno so opazovali psa in zastavljali različna 

vprašanja. Radi so mu brali, nobenemu ni bilo nerodno. Uživali so ob opazovanju izvajanja 

trikov. Seveda so bili tudi sami velikokrat vključeni. Skupaj smo telovadili, reševali uganke, 

kvize, različne igre (spomin) in opazovali trike. Učenci so spoznali tudi obvezno opremo 

terapevtskega psa, njegove navade in potrebe ter to tudi vsako srečanje obnavljali in ponovili. 

Učenci so tudi sami delili izkušnje. Tudi branje na daljavo je prineslo nekaj prednosti. Učenci 

so lahko pokazali svoje ljubljenčke in povedali, kako skrbijo zanje, med branjem so se 

udobno namestili in se naučili uporabljati ter bili deležni IKT-dejavnosti na računalniku.  

Če se osredotočim na raziskovalno vprašanje, kakšna je vloga prisotnosti terapevtskega 

psa na učence med branjem, lahko poudarim, da ima pes pri branju veliko vlogo za 

motivacijo in predstavlja neki drugačen način branja. Veliko otrok je poudarilo, da jim je zelo 

všeč, ko berejo psu in ko jih nagradi s triki.   

15.3 Rezultati in interpretacija anketnega vprašalnika staršem 

Anketni vprašalnik vsebuje 10 vprašanj o bralnih navadah otrok. Za odgovore sem zaprosila 

starše učencev, ki so redno obiskovali branje v družbi terapevtskega psa. Pridobila sem 26 

rešenih vprašalnikov. Vprašalnike so starši reševali prek aplikacije Enka. Večina vprašanj je 

zaprtega tipa, nekaj jih je tudi odprtega, za podajanje njihovega mnenja. 

1. VPRAŠANJE 

 

Graf 5: Ali otrok bere v prostem času? 
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Iz grafa 5 je jasno razvidno, da vsi otroci, ki so obiskovali branje v družbi terapevtskega psa, 

berejo v prostem času. Rezultati se ujemajo tudi z rezultati pred- in potesta, ki so ga reševali 

učenci.  

2. VPRAŠANJE 

 

Graf 6: Ali se sam odloči za branje? 

Iz grafa 6 je razvidno, da več kot polovica otrok ne potrebuje spodbude za branje in se sami 

odločijo za branje v prostem času. Starši so anketni vprašalnik izpolnjevali po končanem 

branju v družbi terapevtskega psa. Predvidevam, da je tudi to vplivalo na rezultate, saj je iz 

rezultatov pred- in potesta razvidno, da se jim je motivacija za branje povečala in zato niso 

več potrebovali toliko spodbud. Vendar še vedno 38 % otrok potrebuje spodbudo za branje s 

strani staršev.  
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3. VPRAŠANJE 

 

Graf 7: Ali rad/-a bere v družbi? 

Kot prikazuje graf 7, večina otrok rada bere v družbi. To je bilo razvidno tudi med srečanji, 

saj so se vsi redno javljali za branje. Nobeden od njih se branju ni izogibal, ni ga bilo sram ali 

da si ne bi upal brati. Pričakovala sem nekaj zadrževanja zaradi branja na daljavo, vendar so 

učenci uživali in se prepustili. Nekaterim se je zdelo celo bolj zanimivo, da so lahko 

izklapljali in vklapljali mikrofon ter brali na glas. Nekaj učencev je bilo bolj tihih oziroma 

odmaknjenih. Predvidevam, da ti učenci raje berejo sami, a še vedno so se zaradi interesa za 

branje v družbi psa priključili na srečanja ter uspešno in dejavno sodelovali.  

4. VPRAŠANJE 

 

Graf 8: Kolikokrat na teden si vzame čas za branje? 
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Največji delež v odstotkih prikazuje učence, ki berejo trikrat na teden (31 %). Predvidevam, 

da imajo določen program ali prosti čas, ki ga namenijo branju. Zelo podoben je delež tistih 

učencev, ki berejo več kot trikrat na teden (31 %). Če združim oba deleža, lahko ugotovim, da 

velika večina učencev kar precej bere in si vzame veliko časa za branje.  

5. VPRAŠANJE 

 

Graf 9: Koliko časa si vzame za branje? 

Največ otrok (46 %) si vzame 15 min časa za branje. Če primerjam rezultat z odgovori 

učencev (42 %), se vidi, da je delež zelo podoben oziroma odgovor staršev prevladuje. 

Vidimo lahko, da si večina učencev res vzame 15 min za branje. Tudi delež za 10 min branja 

na dan je zelo podoben. Pri učencih je znašal 31 %, pri starših 35 %. Pri učencih je delež za 

več kot 15 min branja bil nekoliko višji (27 %) kot pri odgovorih staršev (15 %). Za 5 min 

branja se delež pri obeh povsem ujema (4 %).  

6. VPRAŠANJE 

 

Graf 10: Ali se je v času branja motivacija za branje povečala? 
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Iz grafa 10 je razvidno, da se je motivacija za branje otrokom v času branja s terapevtskim 

psom precej povečala. To je razvidno tudi iz rezultatov pred- in potesta. Starši so poudarili, da 

si otroci sami izberejo knjigo in samostojno berejo. 

Na raziskovalno vprašanje, kakšna je motivacija branja pri učencih, lahko odgovorim, da 

se je v času branja s terapevtskim psom motivacija za branje povečala. Starši so poudarili, da 

si otroci sami izberejo knjigo in da ne potrebujejo več veliko spodbujanja za branje z njihove 

strani.  

7. VPRAŠANJE 

 

Graf 11: Ali se je tehnika branja izboljšala? 

Kar 69 % staršev je mnenja, da se je tehnika branja v družbi terapevtskega psa izboljšala. 

Opazili so, da otroci berejo bolj tekoče. Srečanja smo imeli enkrat tedensko, kjer smo brali 

različna književna dela, učenci so brali tudi ob reševanjih kvizov in drugih dejavnostih. Na 

določenih srečanjih so poročali tudi, kaj sami doma preberejo. Veliko jih je poudarilo, da v 

času branja s terapevtskim psom preberejo več knjig in pravljic, sploh književna dela v zvezi s 

psi in drugimi živalmi.  

Na raziskovalno vprašanje, kako se starši učencev odzivajo in opažajo napredek branja, 

lahko odgovorim, da se je večini učencev (69 %) tehnika branja izboljšala. Iz tega rezultata je 

razvidno, da so starši opazili napredek branja pri otrocih in se na to tudi odzvali.  
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8. VPRAŠANJE 

 

Graf 12: Ali bi komu svetovali, naj se branja udeleži? 

Iz grafa 12 je razvidno, da bi vsi starši svetovali drugim, naj se branja s terapevtskim psom 

udeležijo. V vprašalniku so lahko tudi utemeljili odgovor. Poudarila bom nekaj odgovorov.  

 Otroci v tem času berejo, kar zelo podpiram.  

 Otrokom je to zelo zanimiva in nova izkušnja.  

 Zaradi spodbude k branju. 

 Otrok je bolj motiviran za branje in bere veliko več kot prej.  

 Pes naredi branje bolj zabavno in zanimivo. Otrok doma pripoveduje izkušnje iz branja ter 

vse igre, ki jih počnejo.  

 Zaradi motivacije. Tudi rezultati branja so veliko boljši.  

 Večja motiviranost, druženje in pozitiven odnos do živali.  

 Otroci se veliko naučijo tudi o skrbnosti za psa in drugih živali.  

 Mojega otroka je to branje zelo veselilo, sploh v času virusa, saj se je zelo veselil 

drugačnega branja s sošolci.  

9. VPRAŠANJE 

Vprašanje je odprtega tipa. Starše sem povprašala o tem, kakšno je njihovo mnenje glede 

branja v družbi s psom na daljavo. Predvsem me je zanimal splošni vtis. Izbrala sem nekaj 

najpogostejših in zanimivih odgovorov. 

 Pozdravljam takšne tehnike.  

 Večja motiviranost in pozitiven odnos do živali. 

 Zanimiv pedagoški pristop, ki združi otroke in živali ter tudi obvezno šolsko delo.  

 V danih razmerah je ta pristop zelo dobrodošel, saj ni treba otroka siliti v branje doma.  
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 Same pohvale.  

 Pristen stik vedno prinese drugačno izkušnjo.  

10. VPRAŠANJE 

 

Graf 13: Ali je branje učinkovitejše v šoli ali na daljavo? 

Velika večina staršev je mnenja, da je branje s terapevtskim psom učinkovitejše v šoli kot na 

daljavo. Starše sem spodbudila tudi, da delijo svoje mnenje. Poudarila bom nekaj odgovorov, 

zakaj je branje s terapevtskim psom učinkovitejše v šoli. 

 Zaradi osebnega in neposrednega stika.  

 Z branjem v živo otrok lahko razvija tudi druge sposobnosti.  

 Zaradi bližine in prisotnosti psa.  

 Fizičen pristop je bolj učinkovit.  

 Stik s psom je v živo čisto nekaj drugega.  

 Mislim, da če bi otroci lahko psa videli in se ga dotaknili, bi imeli še bolj pozitiven odnos 

in boljšo izkušnjo.  

 Pes kot terapevt na daljavo lahko izgubi veljavo. 

Če odgovorim na raziskovalno vprašanje, kakšna je razlika v primerjavi branja v družbi 

terapevtskega psa v šoli in na daljavo, sem opazila, da bi bilo staršem učinkoviteje, da bi 

branje izvajali v šoli. Prva skupina učencev je nekaj srečanj lahko izvajala v šoli in so tudi oni 

bili mnenja, da je bilo v šoli bolje kot na daljavo. Kljub temu so z izvedbo zadovoljni, vendar 

so poudarili, da bi bilo zaradi osebnega stika in fizičnega pristopa srečanja bolje izvajati v 

šoli.  
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16 SKLEP 

Branje v družbi terapevtskega psa vsekakor predstavlja neki nov način branja otrokom, s 

katerim lahko približamo veselje do branja in povečamo motivacijo za branje. Od načina 

izvedbe je odvisno, kako branje otrokom približamo, saj je potreben temeljit načrt za 

izvajanje branja in načrtovanje dejavnosti. Zelo pozorni in previdni moramo biti tudi pri 

varnosti v družbi psa, z njegovo oskrbo in počutjem.  

V magistrskem delu sem izvedla raziskavo, s katero sem želela preizkusiti neki nov, številnim 

neznan način branja z učenci, ter ugotoviti njegove prednosti in slabosti. Želela sem tudi 

spremljati bralni razvoj učencev in opazovati vse dejavnike, povezane z branjem.  

V raziskavi sem ugotovila, da je branje v družbi terapevtskega psa uspešna metoda za 

povečanje bralne motivacije pri učencih. Čeprav je večina srečanj potekala na daljavo, so bili 

učinki vidni in rezultati uspešni. Moja predvidevanja v zvezi motivacijo in bralnim 

spremljanjem so se potrdila.  

V pred- in potestu sem učence vprašala, ali radi berejo, kako radi berejo, koliko časa si 

vzamejo za branje in o njihovem mnenju o srečanjih. Učenci so dokazali, da se jim je povečal 

interes za branje, podaljšal se je čas branja in poudarili so pozitivna mnenja glede srečanj. 

Večina učencev je poudarila, da so se na srečanjih zabavali, doživeli nekaj novega in radi 

brali, kljub temu da so srečanja potekala na daljavo.  

Sama sem prav tako opazila, da so učenci radi prihajali na srečanja in se veselili vseh 

dejavnosti. Veliko so tudi sami predlagali in postavljali psu različne izzive. Med srečanji sem 

v vseh treh skupinah opazila napredek branja in večjo motivacijo, saj so na vsakem srečanju 

učenci začeli poročati, kaj vse so sami doma prebrali. Nekateri so narisali tudi risbe in 

predstavili kratke obnove. Najraje so obnove govorili kar psu in uživali ob misli, da jih rad 

posluša. Med srečanji so bili dejavni prav vsi učenci, tako z branjem kot z izvajanjem 

dejavnosti.  

Tudi starši so v večini izrazili pozitivna mnenja glede branja s terapevtskim psom in prav vsi 

bi ta način priporočili za vnaprej. Vsem se zdi takšen način drugačen, vendar dobrodošel in 

koristen predvsem za večjo motivacijo branja in tudi spodbudo k samostojnosti branja.  

Ker se branju prepisuje največji pomen za razvoj vsestranske pismenosti, moramo otrokom 

branje predstaviti kot zanimiv način in z namenom, da si bodo tudi sami izbirali literaturo za 

branje, ko bodo želeli poiskati določene informacije, za učenje in prav tako za preživljanje 

prostega časa. Za to so pomembni različni dejavniki in metode. Od učiteljev je odvisno, kako 

bodo to predstavili otrokom in kako sami vključujejo branje v pouk. Zato se mi zdi branje s 

terapevtskim psom zelo zanimiva in uporabna metoda, ki lahko v kratkem času poveča 

motivacijo za branje učencem, prav tako pa viden tudi napredek branja. Če se odločijo za to, 

se morajo povezati z vodniki takšnih psov, ki so primerno izučeni. Lahko se povežejo tudi s 

knjižnico. Paziti je treba tudi na vse varnostne ukrepe in se zavedati morebitnih težav, kot so 

različne alergije, strah pred psi, distrakcija, ki jo lahko povzroča pes v prostoru … 

Menim, da ima vsak novi pristop svoje prednosti in slabosti, vendar se moramo osredotočiti 

na glavni cilj in temu tudi slediti. S poklicno strokovnostjo lahko negativne stvari uspešno 

opravimo oziroma preprečimo. Branje s terapevtskim psom učencem približa branje literature 

in različnih književnih del na drugačen in zanimivejši način, hkrati povečuje motivacijo in 

napredek branja.  
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18 PRILOGE  

18.1 Priloga 1: Anketni vprašalnik predtesta 

1. Ali rad/-a bereš? Obkroži številko, ki predstavlja kako rad/-a bereš.   

1   ne maram brati 

2   včasih rad/-a berem 

3   srednje rad/-a berem 

4   precej rad/-a berem 

5   zelo rad/-a berem  

2. Koliko časa na dan si vzameš za branje? Obkroži.  

 5 min 

 10 min  

 15 min 

 več kot 15 min 

 ne berem  

 

3. Napiši, kaj meniš o tem, da bomo branje izvajali v družbi terapevtskega psa? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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18.2 Priloga 2: Anketni vprašalnik potesta 

1. Ali rad/-a bereš? Obkroži številko, ki predstavlja kako rad/-a bereš.   

1   ne maram brati 

2   včasih rad/-a berem 

3   srednje rad/-a berem 

4   precej rad/-a berem 

5   zelo rad/-a berem  

2. Koliko časa na dan si vzameš za branje? Obkroži.  

 5 min 

 10 min  

 15 min 

 več kot 15 min 

 ne berem  

3. Napiši, kako se ti je zdelo branje v družbi s kužkom Arijem in sošolci preko Zooma.  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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18.3 Priloga 3: Anketni vprašalnik za starše 

Spoštovani starši, 

sem Klavdija Kovačič, študentka magistrskega študija Poučevanje na razredni stopnji z 

angleščino na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

V sklopu zaključnega magistrskega dela opravljam raziskavo o bralnem spremljanju učencev 

s pomočjo terapevtskega psa. 

Anketa je anonimna, podatki pa bodo analizirani in uporabljeni zgolj v raziskovalne namene.  

Zahvaljujem se za vaše sodelovanje.  

1. Ali vaš otrok bere v prostem času? 

 DA 

 NE 

 

2. Ali se sam odloči za branje oziroma izbere branje za zabavo? 

 DA  

 NE (potrebno ga je spodbujati k branju) 

 

3. Ali rad bere v družbi? 

 DA (rad bere staršem, prijateljem …) 

 NE (rad bere sam) 

 

4. Kolikokrat na teden si po navadi vzame čas za branje? 

 enkrat 

 dvakrat 

 trikrat 

 več kot trikrat 

 vsak dan 

 nikoli 

 

5. Koliko časa si vzame za branje? 

 5 min 

 10 min 

 15 min 

 več kot 15 min 

 

6. Se vam zdi, da se je v času branja v družbi s terapevtskim psom povečala motivacija za 

branje? 

 da, sam izbere knjigo in samostojno bere  

 ne, motivacija za branje se ni povečala 

  

7. Kaj menite, ali se je tehnika branja izboljšala? 

 da, bere bolj tekoče 
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 ne, tehnika branja se ni izboljšala 

 

8. Ali bi glede na izkušnje branja s terapevtskim psom komu svetovali, da se branja udeleži? 

 DA 

 NE 

Če ste odgovorili da, prosim utemeljite. 

__________________________________________________. 

 

9. Kakšno je vaše mnenje glede branja v družbi s psom na daljavo? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________.  

 

10. Ali se vam zdi branje s terapevtskim psom bolj učinkovito v šoli ali na daljavo? 

 v šoli 

 na daljavo 

Če želite, lahko odgovor pojasnite. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 


