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Povzetek 

Branje kot avtomatiziran proces, ki se ga naučimo v prvih letih šolanja, v začetku adolescence 

močno upade. Branje preprosto postane nezanimivo in vsiljivo iz strani učiteljev, ki pa vseeno 

pričakujejo, da bodo učenci še vedno brali.  

Učenci, ki nimajo podpore od doma, bodo v šolskem obdobju brali manj, kot pa tisti, katerih 

starši jih okupirajo z branjem in s knjigami. V nalogi sem ugotovila, da z leti šolanja branje 

postaja vedno bolj neprivlačno. Redki so posameznimi,ki ostanejo vsa leta šolanja dobri bralci 

in v veliki meri notranje motivirani.  

Iz ankete je razvidno, da učenci v zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju berejo že zelo 

malo, saj jim čas, ki ga imajo na razpolago, ne dopušča, da bi se posvetili leposlovnim knjigam. 

Berejo samo tisto, kar je obvezno. Čeprav imajo dovolj prostega časa, ga ne zapolnijo z 

branjem, temveč z drugimi aktivnostmi, ki so povezane z raznimi športnimi ali glasbenimi 

aktivnostmi. Sami učenci so pa dovolj kritični, da se zavedajo, da berejo premalo. Koliko je 

potrebno časovno omejiti branje, je težka naloga, saj je to dejstvo odvisno od posameznega 

bralca in če bralec pozna kriterije dobrega branja, bo znal tudi sam izbrati primerno količino 

branja.  

Kot knjižničarka se zavedam dejstva, da če bodo učenci 1. vzgojno-izobraževalno obdobje 

učenci končali kot dobri bralci, bodo s takšno potjo tudi nadaljevali, slabi bralci bodo v 

prihodnje brali vedno manj, dokler se ne bodo popolnoma izgubili. 

Pri vsem tem pa imajo najpomembnejšo vlogo starši, ti so lahko dober ali pa tudi slab zgled. 

Koliko časa bodo namenili svojemu nadobudnemu otroku in mu brali v predšolskih letih ter 

seveda še pozneje, toliko bolj bo uspešen njihov otrok. 

 

Ključne besede: branje, šola, starši  
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ABSTRACT 

Reading as an automated process that is learned in the first years of schooling significantly 

decreases in early adolescence. It simply becomes uninteresting and intrusive, but nevertheless 

teachers expect that pupils will still read. Pupils who do not have support from home will read 

less than the ones whose parents occupy them with reading and books.  

In my research paper I have found out that with years of schooling reading becomes more 

unappealing. The individuals who remain good readers throughout years of schooling and 

internally motivated, are rare. The survey shows that pupils in the last educational period read 

very little due to lack of time. They only read what is required. Despite the fact that they have 

enough free time, they don’t spend it reading but mostly focus on sports and musical activities. 

Pupils are critical enough to realize that they don’t read enough.  

To what extent is it necessary to limit reading is a difficult task, since this fact depends on the 

individual reader and their knowledge of the criteria for good reading. If they are familiar with 

those, they will be able to choose an appropriate amount of reading.  

As a librarian, I am aware of the fact that if pupils complete the first educational period as good 

readers, they will continue to be good readers when older, while poor readers will continue to 

read less and less, until they will give it up completely. In this process, parents have the most 

important role. They can be a good or a bad example. The more time they devote to their 

children and read to them in the preschool years and later on, the more successful their children 

will be. 

 

Key words: reading, school, parents 
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Knjige so najbolj tihe in trajne prijateljice; so najbolj dosegljive in najbolj modre svetovalke 

ter najbolj potrpežljive učiteljice. /Charles W. Eliot. 

 

1  Uvod 

Živimo v dobi ali stoletju, ki nenehno prinaša novosti. Številna nova odkritja na vseh področjih 

znanosti nam olajšujejo, a hkrati otežujejo naše bivanje in vedenje o tem. Ne moremo si pa 

predstavljati, kakšne bodo spremembe v jezikovnih rabah zaradi najnovejšega razvoja 

komunikacijskih tehnologij. Zagotovo lahko trdimo, da bomo za sporazumevanje v svetovnem 

kontekstu še vedno uporabljali jezike, in da branje prispeva k razvoju vseh jezikovnih 

zmožnosti. Spreminjajoče se okoliščine bodo zahtevale spremembe v oblikah jezikovnih 

zmožnostih in funkcijah jezikovnih rab.  

2 Teoretični del  

2. 1 Bralna kultura  

Branje tiskane besede in besedil na zaslonu bo ostala tista jezikovna dejavnost, ki bo omogočala 

smiselno preživetje, delovno učinkovitost in ustvarjalno porabo prostega časa. Generacijske 

razlike povzročajo nesporazume v sporazumevanju z mladimi, saj gledanje televizije, sedenje 

za računalnikom in poslušanje glasbe zavzema tisti prosti čas, ki so ga prej namenili branju 

(Grosman, 2002). 

Veliko govorimo o majhni stopnji bralne pismenosti in o branju s slabim razumevanjem, kar 

pomeni, da se morajo naši učenci bolj posvetiti aktivnostim, ki peljejo do izboljšanja na tem 

področju, ob tem pa se morajo spremeniti tudi učni načrti, ki bi bralni pismenosti dajali večji 

poudarek. Ker kot učiteljica slovenskega in nemškega jezika ter obenem knjižničarka, lahko na 

tem področju naredim nekaj več, sem se najprej odločila, da poskusim poiskati vzroke za vedno 

manjše zanimanje za branje.  

Glede na vedno hujše upadanje bralne kulture med mladimi  Savina Zwitter (Motivacija za 

branje v šolski knjižnici)  meni, da morajo knjižnice, posebej šolske, storiti vse, da se bralna 
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kultura dvigne spet na višjo raven. Šolska glasila in gledališke skupine prav tako učence 

motivirajo za branje, ob že omenjeni bralni znački, ki se nenehno spreminja; pogovori o 

knjigah, literarni večer ali čajanka, ki je še najbolj sproščujoča. 

Zastavljam si vprašanje, kaj se zgodi z bralci nekje v 6. razredu, da prenehajo z branjem, 

oziroma prenehajo obiskovati šolsko knjižnico in tako se nadaljuje vse do zaključka devetletke. 

2 Besedni zaklad 

Bogat besedni zaklad kar sam po sebi sodi med pomembne dejavnike uspešnega branja – 

učenja. Besedni zaklad se gradi postopoma, najprej so tu starši, vzgojitelji, nato učitelji, seveda 

pa tudi otrok –  učenec sam zase. Najprej otrok srka besede iz okolja, besedišče mu posredujejo 

drugi, pomembna je pa naslednja faza, ko si učenec sam nadgrajuje besedišče, to je takrat, ko 

se sam prebija skozi različno literaturo, zato pa mora biti tudi notranje motiviran. 

Ob pisanju besed, iskanju le-teh, označevanju in barvanju črk učenci v najnižjih razredih 

bogatijo besedni zaklad. Ob neprestanem večanju besednega zaklada se izboljšuje tudi 

razumevanje prebranega gradiva, povečuje se tudi hitrost branja in zmanjševanje bralnih napak. 

V knjigi, Bogatimo besedni zaklad, zasledimo kar nekaj nasvetov, kjer bi pri branju samega 

besedila lahko učence spodbujali do boljšega branja in širjenja besednega zaklada. 

Osnovna komunikacijska sposobnost v predšolski dobi in tudi v prvih letih šolanja je 

poslušanje. V poznejših obdobjih pa je najpomembnejša sposobnost branje. 

Dejavniki uspešnega učenja so zelo povezani z branjem: 

- med branjem naj se ne ustavljajo pri vsaki neznani besedi, saj bo morda njen pomen 

razviden iz sobesedila, iz zvez, v katerih je najpogosteje rabljena, iz podobnih besed z 

značilnimi predpona ali koreni; 

- naj se navadijo uporabljati slovarje in slovarček manj znanih besed, ki je pogosto v 

učbenikih; 

- za dodatna pojasnila lahko vprašajo sošolce ali učitelja; 

- nove izraze si naj izpisujejo v poseben zvezek; 

- na novo pridobljene besede naj učenci uporabljajo v govoru in pisanju, da bodo postale del 

njihovega aktivnega besedišča in ne le pasivni del besednega zaklada. (Gabrijelčič, 1993, 

po Barica Marentič Požarnik). 
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2. 3 Branje kot proces 

Proces percepcije je osnovni proces, ki sodeluje pri branju. Brez natančne percepcije ni mogoče 

miselno branje, pri tem gre za razumevanje, interpretacijo in vrednotenje.  

Razviti sposobnosti vidnega in slušnega razločevanja sta predpogoj za percepcijo. Te 

sposobnosti so deloma podedovane in pridobljene. Na bralne dosežke otrok pa močno tudi 

vpliva socialno-ekonomski status družine. Pri tem mislim na možnost nakupa knjig, količino 

časa, ki ga starši preživijo ob otroku, da mu pomagajo pri učenju, ga usmerjajo, mu pozitivno 

oblikujejo  njegovo osebnost.  

Prav tako Gabrijelčičeva  govori o branju kot učni spretnosti, katere nadgradnja je branje z 

razumevanjem, zmožnost za ugotavljanje bistvenega v raznih strokovnih in drugih 

informativnih besedilih. Ob tem omenimo še kritično branje, kjer učenci delajo razne 

primerjave med posameznimi deli in avtorji. 

Na razumevanje pri branju vplivajo razni dejavniki. Ti lahko izhajajo iz besedila ali pa iz bralca 

samega.  

Med značilnostmi besedila, ki določajo njegovo razumljivost, so:  

- pomenska zgoščenost (nobenih sinonimov, ni ponovitev); 

- kognitivna strukturiranost besedila, kar pomeni poudarjanje pomembnih stvari v besedilu 

povzetek, dajanje primerov); 

- slovnično-slogovna enostavnost (kratke povedi, osebne oblike glagolov, ne nikalne povedi). 

 

Med značilnostmi in sposobnosti bralca najdemo: 

- inteligentnost bralca (omenjamo pet intelektualnih procesov, ki sodelujejo pri razumevanju 

besedila); kognicija, spomin, konvergentno mišljenje – sklepanje, divergentno mišljenje – 

logične kreativne in ustvarjalne ideje, kritično mišljenje – vrednotenje besedila; 

- bralna spretnost – tehnika branja, ki mora biti povsem avtomatizirana; 

- predznanje bralca, kar pomeni da že sam naslov besedila, ki ga beremo pripomore k 

izboljšanju razumevanja pri branju; 

- namen branja, pri tem mislimo na konkretna navodila, ki določajo cilj branja, bralec tako 

preusmeri svojo pozornost na posamezne dele besedila, ki mu bodo pozneje pomagali pri 

reševanju nalog ali odgovarjanju na vprašanja. 
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Sčasoma je pomembna tudi hitrost branja. Iz leta v leto imajo učenci zahtevnejše in debelejše 

učbenike, vendar se zgodi, če beremo zahtevnejše besedilo, ki vsebuje tudi tujke in strokovne 

izraze, se hitrost branja upočasni. Če beremo neko besedilo hitro, nas branje pusti neprizadete, 

saj ni časa, da bi vključili čustva in globlje razmišljanje.  

Bralci si sami narekujemo hitrost branja, ob težkih in čustvenih izrazih je nujno, da tempo 

upočasnimo.  

Strokovnjaki opozarjajo, da mladi vedno več ur prebijejo pred raznimi mediji, ki so vizuelno 

podprti, namesto da bi ta čas izkoristili za branje. Tako mladi ne razvijejo zadostne sposobnosti 

za rokovanje le zgolj z besednim gradivom. Možgani, ki niso bili dovolj verbalno spodbujeni,  

in niso dobili dovolj izkušenj v zgodnjih razvojnih stopnjah, lahko zaostajajo  pri višjih 

procesih, kot na primer razčlenjevanje, osmišljanje, poglobljena refleksija. Starši bi že v 

predšolski dobi morali zmanjševati količino časa, ki ga otrok nameni gledanju televizije. Otroka 

bi morali spodbujati h glasnemu branju in pogovoru ter ga navajati na pozitiven odnos do 

knjige. Nerazvita bralna sposobnost zapira otroku številne poti, ne samo do branja in 

književnosti, tudi do znanja, do boljših zaposlitvenih možnosti in med drugim tudi do obrambe 

pred verbalno manipulacijo drugih, vso odgovornost za otrokov neuspeh pripisujejo šoli 

(Grosman, 2006). 

2. 4 Hitrost pri branju 

Pri količini prebranega in razumljenega besedila ima pomembno vlogo hitrost branja. Ta 

narašča z izobrazbo. Večja kot je naša hitrost, daljše bo prebrano besedilo, vendar pri tem mora 

biti tudi razumljeno. Bralci se med seboj razlikujejo po različni izurjenosti branja, vendar ob 

tem ne smemo zanemariti tudi same težavnosti besedila, ki ga beremo.  

Počasno branje zahteva večjo stopnjo pozornosti. Počasni bralci so bolj obremenjeni kot pa 

hitri, saj potrebujejo veliko več časa, da preberejo neko zahtevano učno snov. 1 

Bralna hitrost pri učencih se poveča v celotnem šolskem obdobju v povprečju kar za trikrat.  

Tudi med glasnim in tihim branje obstaja razlika, tiho branje je povsem razumljivo hitrejše, 

                                                           
1 W. Zielke (1989) je na osnovi lastnih raziskovanj oblikoval lestvico, oziroma shemo povprečnih hitrosti 

branja, kjer tudi natančneje določa vrsto bralnega gradiva, ki sovpada s hitrostjo. 
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vendar v nižjih razredih še ni nekih omembe vrednih razlik. Povsem jasno pa je, da samo 

študijsko branje nima enake hitrosti kot pa kakšno branje za zabavo in sprostitev. 

2. 5 Glasno in tiho branje 

 
Kdaj glasno in kdaj tiho branje? Učenci bi naj tiho brali iz tiskanih virov, ko se učimo, saj tako 

prihranimo več časa za kakšne miselne vzorce. Na začetni stopnji pa seveda ne moremo mimo 

glasnega branja, učenci se poslušajo in odpravljajo napake pri intonaciji in artikulaciji. Paul 

Kropp, ki je znan ameriški raziskovalec, v svojem delu Vzgajanje bralca zelo podpira glasno 

branje v družini.  

Dobri bralci imajo bogat besedni zaklad. Ker veliko berejo, si ga nenehno pridobivajo. Pri tem 

ne smemo pozabiti na urjenje bralca v hitrosti branja, kar pomeni, uriti ga v bralni tehniki. 

Kadar je pri bralcu tehnika branja tako izurjena, da lahko govorimo že o avtomatizaciji, potem 

je tudi hitrost branja velika. Avtomatizirana tehnika branja pa je temelj za izboljšanje ostalih 

bralnih dimenzij, predvsem razumevanja in fleksibilnega branja. 

Tudi slabe navade pri branju pripomorejo k manjšemu razumevanju besedila, pri tem omenimo 

nekoncentrirano branje, (sub)vokalizacijo in regresijo, tudi črkovanje, uporaba pomagal pri 

branju (prst, svinčnik) niso pozitivni pokazatelji dobrega branja.  

Pri koncentraciji govorimo o zunanjih in notranjih dejavnikih, na zunanje dejavnike imamo 

manj vpliva, pri notranjih dejavnikih, na katere imamo velik vpliv, saj izhajajo iz bralca samega, 

kar pomeni, koliko ga besedilo privlači, ali rad bere, … 

Če želimo biti pri samem branju skoncentrirani, ne sme potekati sočasno nobena druga 

dejavnost, ne zavestna ali podzavestna. Potrebno je doseči sproščeno duševno stanje, učenci se 

naj umirijo, poskusimo z naslednjo vajo: Učenci zaprejo oči. Predstavljajo si velik ocean, 

povsod veliko vode, voda je modra, modro morje čisto rahlo valovi, piha rahel vetrič in povsod 

okrog modro morje. Iz misli si preženejo vse druge slike, ki se poskušajo vsiliti. Na to sliko 

mislijo nekaj časa, ob tem pa jim vedno znova preusmerim misli na modro morje. 

Podobne vaje si lahko izmislimo vsako učno uro pred branjem, učence še dodatno motivira, če 

sami izberejo vajo. 
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Z nekoncentriranim branjem je povezana regresija, kar pomeni, da nam pri branju oči skačejo 

nazaj, vračamo se v tisti del besedila, ki smo ga že prebrali, kajti zaradi nezbranosti več ne 

vemo, kaj smo prebrali. Regresija se pojavlja pri vseh bralcih, vendar je le-te pri dobrih bralcih 

manj, vendar novejše raziskave kažejo, da se tudi dobri bralci vračajo v besedilu nazaj, toda 

takšno vračanje ima večjo hitrost. 

Pri nekaterih primerih pa je regresija potrebna in upravičena, npr. če izgubimo 'rdečo nit' ali je 

besedilo zahtevno s kopico novih besed. 

Če pri tihem branju besede polglasno izgovarjamo, (subvokalizacija) zelo zaviramo hitrost 

branja. To ja navadno posledica manj izurjenega branja, saj bralec še vedno potrebuje glas kot 

pomožno sredstvo, da se tako nadzoruje pri branju.  

O vokalizaciji pa govorimo, ko pri tihem branju glasno ali polglasno izgovarjamo besede. Ker 

je hitrost glasnega branja omejena s hitrostjo govora, je povsem razumljivo, da je tiho branje 

hitrejše.  

Subvokalizacija pa ni vedno nezaželjena, saj je pri branju besedila v tujem jeziku in težjim, 

zahtevnejšim besedilom celo potrebna (Pečjak, 1993). 

Avtorica knjige, Sonja Pečjak, Kako do boljšega branja ponuja številne vaje, ki bralca trenirajo 

na osnovi posameznih vaj, da začne  hitreje brati. Seveda pri tem pa ne smemo pozabiti na 

razumevanje prebranega. Pri razumevanju prebranega besedila Sonja Pečjak predstavi različne 

nivoje razumevanja, ki jih je povzela po drugih, tujih avtorjih (Herber, Guszak, Barret, Dechant, 

Smith).  

Najnižji nivo je nivo besednega razumevanja, oziroma razumevanja besed, ki se pojavljajo v 

besedilu. Bralec lahko odgovarja na vprašanja, ki so povezana s samo terminologijo in s 

specifičnimi dejstvi. 

Drugi nivo, nivo razumevanja s sklepanjem, kjer bralec dojame bistvo in poglavitne ideje 

besedila, lahko oblikuje jasno sliko o osrednjih problemih. Pri tem je pomembno učenčevo 

predznanje. Reduktivno sklepanje (gre za izpuščanje, posploševanje, povezovanje, 

selekcioniranje informacij) pomeni že predelavo besedila in je predhodnica tretjega nivoja. 

Najvišji nivo je nivo kritičnega in ustvarjalnega razumevanja, lahko ga imenujemo tudi 

uporabno razumevanje.  

Na tem nivoju je učenec sposoben:  
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-    preoblikovati prebrano besedilo iz ene abstraktne ali simbolične oblike v drugo;  

-    pojasniti metafore ali simbole;  

-    odkriti argumente; 

-    oceniti veljavnost izjav; 

-    na osnovi istih ključnih besed oblikovati novo zgodbo;  

-   uporabiti podatke in dejstva iz besedila pri reševanju novih situacij in problemov; 

-  razčleniti besedilo na posamezne dogodke in ugotoviti odnose med njimi.  

Na tej stopnji torej govorimo o konvergentnem, divergentnem in kritičnem mišljenju.  

Povečanje besednega zaklada je prvi korak za izboljšanje razumevanja pri branju. Ob tem se 

lahko vprašamo: »Kako pa lahko povečamo besedni zaklad?« Odgovor je prav preprost, to 

naredimo z branjem. 

Zavedam se, da je potrebno veliko vaj, da je napredek pri branju opazen, da je to delo 

sistematično in zahteva veliko časa, ki pa ga pri pouku slovenskega jezika upoštevajoč učni 

načrt ni. Velik besedni zaklad in branje z razumevanjem vplivata na učni uspeh, oziroma sta 

ena izmed ključnih faktorjev. To dejstvo je vedno znova dokazljivo na vseh posameznih  

skupinah. Velik pomen ima zavedanje pri učencih, da je dobro branje z razumevanjem ključni 

problem njihovega uspeha ali neuspeha.  

2. 6  Branje skozi otrokov razvoj 

Zavedamo se, da branje vzbuja v otroku – poslušalcu posebno ugodje, ampak ni dovolj, da 

otroku samo beremo. Med samim branjem se lahko tudi pogovarjamo, dopuščamo, da 

poslušalec postavlja razna vprašanja in tudi starši lahko kaj povprašajo, saj če zgodbo otroku 

samo preberemo, ne vzpostavimo določene vezi med bralcem, poslušalcem in knjigo, oziroma 

zgodbo. Že v predšolskem obdobju bi morali brati otroku dnevno približno pol ure in ga tako 

navajati na redno vsakodnevno aktivnost. Če starši otroku berejo, se ob tem razvijajo tudi 

povezanost in občutek varnosti. Poslušanje  samega branja pomeni tudi bližino staršev in 

skupno dejavnost v sami družini. 

Samo branje je zahteven miselni proces, zato se z njim spopadajo v šoli postopoma. Ker je samo 

branje spretnost, je potrebno veliko vaje in ponavljanja. 

Da je branje potovanje, piše Jože Zupan v svoji zanimivi knjigi in predstavlja številna dejstva, 

ki oblikujejo mladega bralca. 
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»Vzgoja za knjigo gre na otroke samo preko odraslih. Če bo otrok videl odrasle brati, bo 

nehote tudi sam pokazal zanimanje za knjigo. Opažamo pa, kako je še vedno veliko otrok, ki 

vse do vrtca ne pridejo do pravega stika s knjigo.«2 

Če navajamo otroka na knjigo šele ob vstopu v osnovno šolo, je veliko zamujenega. Otrok si 

oblikuje vse bistvene vrednote v predšolskem obdobju. Nobena šola ne more nadomestiti 

primanjkljaja, ki ga je družina zamudila. Kdaj pravzaprav začeti z vzgojo za knjigo? 

Strokovnjaki ugotavljajo, da se še nerojeni otrok odziva na materine prijazne besede, saj tako 

čuti, kako je zaželjen. 

Branje tudi uspava, saj nežen materin glas ob branju boža otroško dušo, ob tem se otrok umiri 

in se preseli v svet fantazije. »Večerna pravljica je kot balzam, ki prežene vse strahove. Ob 

branju nehote ustvarimo zanimanje, da bo otrok tudi sam bral. In če smo bili nekdaj odrasli 

glavni bralci, zdaj lahko ustvarimo vzdušje, da bo otrok nam prebral pravljico. Pravljica ohrani 

svoj čar, tudi tedaj, ko smo že odrasli. Prav slednjega se vedno bolj zavedamo, saj je v pravljici 

tisto, kar v vsakdanjem življenju večkrat pogrešamo: Vse dobro vedno zmaga.«3 

Tudi glasba je dobrodošla ob branju, seveda poslušamo kakšno lahno, saj si otrok bogati svojo 

notranjost tako ob besedi in kot ob glasbi. Pogosto odrasli nehajo brati otroku, ko ta že sam 

bere, kar pa je napak, otroku bi naj starši brali skozi celo osnovno šolo. 

Vzgoja za knjigo se nadaljuje potem v vrtcu, vendar kljub trudu vzgojiteljic se primanjkljaji v 

družinski vzgoji ne dajo odpraviti. 'Berimo našim otrokom' je vodilno sporočilo predšolske 

bralne značke. Ob tem razvijamo, da otrok najprej posluša, potem pa pripoveduje. Pri branju ni 

dobra tekmovalnost, saj ob tem otrok ne more sprejemati vrednot, to dosega le z doživetostjo o 

povedanem. V najstniških letih postaja branje vedno bolj zasebno, takrat je dobro, da se starši 

umaknejo in se o prebranem le kaj pogovorijo. Knjige, ki jih otrok v tem obdobju bere, so lahko 

zanimive iztočnice za razne resne pogovore o otrokovem ravnanju. Starši naj bi tudi v tem 

obdobju skupaj z otrokom prebrali vsaj eno knjigo na mesec. 

Starši morajo otroku časovno omejiti gledanje televizije in igranje igric, saj so razni 

strokovnjaki dokazali, če otrok te dejavnosti opravlja več kot tri ure na dan, ima težave v 

socialnem razvoju in tudi pri branju. V najstniškem obdobju pa od otrok pričakujemo, da bodo 

sposobni kritične presoje o prebranem, ko so bili mlajši, so kar slepo verjeli vsemu, kar so 

                                                           
2 Zupan, J.: Branje je potovanje. 2011, str. 283 

3 Prav tam. 
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prebrali ali pa so jim prebrali drugi, v tem obdobju pa že pokažejo dovolj zrelosti, da nekatere 

stvari zanikajo, lahko pa to zanikanje vodi tudi v skrajnosti.  

2. 7 Branje pri pouku 

Branje zahteva čas, tudi primeren prostor. Brati nekaj, kar so nam predpisali, določili, ne bo 

imelo uspehov. Predšolski otrok se srečuje s slikanico, se uči listati, ravnati s poklopi knjig, ob 

tem pa mu odrasli tudi berejo. V osnovni šoli imajo pomembno vlogo tudi knjižni kotički ali pa 

celo majhne razredne knjižnice. Če ima otrok cel čas na razpolago knjigo, ki jo lahko samo 

prelista, ali pa morda tudi kaj prebere, pomembno vpliva na njegov bralni razvoj. 

Ob branju tudi uživamo in o prebranem se navadno želimo pogovarjati in debatirati, mlajši 

bralci še samo pripovedujejo. Paul Kropp v svojem delu Vzgajanje bralca navaja podatek, da 

kar tretjina otrok pri devetem letu izgubi veselje do branja, to se pogosteje pripeti dečkom. 

«Otroci, ki pri devetih prenehajo intenzivno brati, za polovico slabše razvijajo svoje sposobnosti 

kot njihovi vrstniki. Pri trinajstih berejo kot enajstletniki. Ko začnejo obiskovati srednjo šolo, 

preprosto niso sposobni uporabljati učbenikov, ki pogosto zahtevajo bralno sposobnost na ravni 

fakultete.«4 

Pri pouku materinščine smo uvedli bralne minutke in dolgo branje. Pri opazovanju učencev sem 

ugotovila, da so nekateri izkoriščali čas, ki je bil namenjen branju, saj se v samo branje niso 

poglobili.  

Pri dolgem branju, kjer beremo eno knjigo in se bralci izmenjujejo, pa je bil namen dosežen, 

saj smo ob koncu ure o prebranem lahko vsi komentirali. Na branje se bralec vedno odzove, ali 

smo navdušeni nad vsebino ali nas knjiga dolgočasi, morda si zaželimo, da bi knjigo prebrali 

še enkrat. Tilka Jamnik takšnemu branju pravi branje v nadaljevanjih, saj takšno branje 

povezuje šolsko branje z branjem v prostem času in z domom. 

Vzrok, da učenci ne berejo radi, je lahko skrit tudi pri urah književne vzgoje, kjer o prebranem 

debatirajo ali komentirajo. Nekateri učenci so besedilo slabše razumeli in si ne upajo podati 

svojega mnenja, saj se bojijo, da jih drugi ne bi razumeli. 

Književna dela, ki jih učenci berejo pri pouku, so včasih za nekatere učence tudi prezahtevna 

in tako postajajo besedila vedno manj priljubljena in posledično tudi branje kot tako. Vsako 

                                                           
4 Kropp, P.: Vzgajanje bralca, str. 32 
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razumevanje nekega besedila je unikatno in to dejstvo mora sprejeti tudi mentor – učitelj. 

Učenci lahko tako interpretirajo neko besedilo vsak po svoje. »Bralci se med seboj razlikujejo, 

tako da je za vsako otroštvo razumevanje knjižnega dela mogoče reči, da je unikatno.«5  

V višjih razredih osnovne šole se morata branje in pisanje prepletati. Otroci skozi knjige 

raziskujejo in se ob tem tudi veliko naučijo. Ob branju si otrok tudi širi besedišče, si pridobiva 

najrazličnejša znanja, tako mu je v poznejšem obdobju omogočeno lažje učenje in pisanje. 

Same bralne spretnosti premalo urimo na neumetnostih besedilih, le-ta so nujno potrebna kot 

predhodnica učenja iz učbenikov.  

Zelo pomembno vlogo imajo tudi šolska berila. Miha Mahor v svojem prispevku Kakšno berilo 

osnovnošolskemu najstniku? govori, kako težko je izbrati pravo berilo med veliko paleto 

ponudbe na tržišču, pravzaprav pomembna so besedila, ki sestavljajo berilo. V zadnjem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju se med izbrana besedila lahko vključijo tudi odlomki iz 

trivialne literature. Tudi Tilka Jamnik poudarja vlogo šolskih beril, učenca premami 

radovednost, saj ga zanima, kako se zgodba konča, tako zaradi notranje motivacije obišče 

šolsko knjižnico, si izposodi knjigo in jo tudi prebere. To je hkrati tudi dokaz, da je berilo 

kvalitetno. Kar pa opažem sama kot knjižničarka, so takšni radovedni bralci v veliki večini 

učenci v 1. VIO. 

Avtorica večih beril, Barbara Hanuš, v svojem prispevku 'Kako povabiti otroka v svet 

književnosti?' ugotavlja, da je oblikovanje dobrega berila pomembna naloga strokovnjakov na 

tem področju. Berilo ni  učbenik za urjenje tehnike branja, ampak učbenik za spoznavanje 

književnosti. Ker je besedil v vsakem berilu več, kot pa jih bomo v enem šolskem letu prebrali, 

je berilo namenjeno tudi branju v podaljšanem bivanju in branju v prostem času. (Hanuš, …) 

 

2. 8  Vloga mentorja pri branju 

Če želimo postati bralec, moramo imeti mentorja, ki nas vodi skozi različne stopnje učenja. 

Mentor so lahko starši, učitelji ali vzgojitelji. Če je otrok slab bralec, bo napredoval le, če bo 

dobival individualno pomoč in branje kot tako veliko vadil. Ko se otrok uči branja, ga mora ob 

tem nekdo spremljati, da mu lahko svetuje, ga pohvali, ga kaj povpraša ali pa ga samo posluša. 

                                                           
5 Saksida: Komunikacijski pouk književnosti, str. 46–49. 
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Mentorji so mladim bralcem tudi zgled, si z otroki sposojajo knjige, jih seveda tudi kupujejo in 

jim knjige tudi berejo. 

Branje kot tako lahko sovpada s Kurikulum ali pa je tisti del, ki ni sestavni del Kurikuluma. V 

vrtcih gre za branje v času, ko se otroci zjutraj zbirajo, to je pred zajtrkom, lahko pa je tudi 

branje pred spanjem. Ob vsem tem pa se branje mora nadaljevati doma, potem lahko otrok o 

tem pripoveduje, poustvarja. Bralna značka za predšolske otroke, pa bralni nahrbtnik so ene 

izmed oblik motivacije branja.  

 

»Predbralno obdobje otrokovega razvoja, ki vsaj pri večini otrok traja do konca opismenjevanja, 

pomeni, da to še ni skupina bralcev, temveč poslušalcev knjižnih besedil. Predšolska skupina 

je še precej odvisna od mentorjev branja in upošteva njihova mnenja, seveda pa še imajo tukaj 

pomembno vlogo starši kot neprofesionalni posredniki. V nižjih razredih otroci radi 

pripovedujejo pred sošolci svoje zgodbice, knjigo predstavijo tudi za bralno značko. V zadnjih 

dveh triadah pa se vloga mentorja počasi izgublja. V 3. VIO  pridobijo vrstniki na pomenu, ne 

glede ali ima vrstniška skupina pozitiven ali negativen odnos do branja.«6  

Bralno pismenost pomaga razvijati tudi bralna značka. V reviji Otrok in knjiga Miha Mahor 

govori o poustvarjalnem pisanju in branju za bralno značko. 

«V dejavnosti bralne značke se vedno bolj umeščajo izkušnje delavnic kreativnega pisanja, saj 

so tesno povezane z literarno-estetskim branjem in so usmerjene v razvijanje bralne 

sposobnosti.« 7 

Bralec se ob branju čustveno in domišljijsko prebudi in si želi skozi jezik po svoje ustvarjati 

svet, se poistovetiti z literarnimi junaki, kot sprejemnik besedila postane sedaj ustvarjalec, v 

njem se tako prebuja domišljija in dobiva estetske izkušnje. (Mahor, …) 

Kaj je primerna knjiga za otroka? Na to vprašanje težko odgovorimo, saj je vsak otrok 

individualen in takšna je tudi knjiga zanj, posebna, edinstvena … Zato je priporočljivo, da imajo 

učenci seznam za bralno značko, ki jih ne omejuje, jim daje svobodo pri doživljanju in 

sprejemanju prebranega. 

Za raznovrstnost razpoloženj poskrbi poezija, ki jo določa pesniška igra, tako imenovan 

nonsens, kjer gre za nenavadno povezanost pomenov besed, glasov in likovnosti črk. (Saksida, 

…) 

                                                           
6 Haramija: Kako naj mentor razvija bralno zmožnost posameznika? str. 35. 
7 Miha Mohor: Poustvarjalno pisanje in branje za bralno značko, str. 47. 
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2. 9  Družina in branje 

Nekoč je bilo v družinah veliko več skupnega branja kot danes, saj še ni bilo toliko različnih 

medijev. To je bil tudi prijeten čas druženja, ko so odrasli brali in otroci so z zanimanjem 

poslušali različne zgodbe iz kmečkega življenja. Največ časa za branje so imeli pozimi. Otroci 

so občasno domov prinašali različne knjige, ki so si jih lahko izposodili iz šolskih knjižnic. Te 

so bile seveda bolj revno založene.  

Družinskemu branju daje tudi velik pomen strokovnjakinja na tem področju Tilka Jamnik.  

»S sodobnimi mediji postaja pismenost več razsežnostna, sestavljena, informacijska, medijska, 

interaktivna itd. Dobesedno bombardirani smo od množice informacij, pisna sporočila nas 

obkrožajo od jutra do večera, obkroža nas tudi vse več tiskanega gradiva.« 8 

Čeprav beremo veliko več kot prej, pa strokovnjaki ugotavljajo, da bralna pismenost v svetu 

pada. Vzroke bi lahko iskali v tem, da pismenost postaja vse bolj sestavljena, zahtevna, še 

posebej v sodobnih večjezičnih in večkulturnih okoljih.  

Družinsko branje je 'zibelka branja', ki odločilno vpliva na kasnejše otrokovo učenje branja in 

uspešno učenje.  

»Spodbujanje družinskega branja tudi ni zgolj vzgoja otrok, bodočih bralcev in kupcev knjig, 

obenem je to edini način, da dosežemo odrasle. Spodbujanje družinskega branja prispeva tako 

k bralni vzgoji otrok kot bralni kulturi odraslih. Branje otrokom v predšolskem obdobju ugodno 

vpliva na njihov razvoj porajajoče pismenosti, učenje branja in uspešno učenje sploh ter na 

bralno kulturo v kasnejšem bralnem obdobju.« 9 

 

 »Otrok v predbralnem obdobju uživa v poslušanju branja ali pripovedovanja zgodb, če so te 

primerno izbrane in zanimivo predstavljene. Optika družinskega branja je lahko obrnjena k 

odraslim, zlasti tistim, ki jim pomen družinskega branja ni samoumeven, posledično pa tudi k 

mentorjem branja, vzgojiteljem in knjižničarjem, ki družinsko branje motivirajo in se ob tem 

sprašujejo, kako ga izvajati, da bo sprejeto kot obogatitev družinskega življenja in ne kot še ena 

izmed vsiljenih dolžnosti.«10 

                                                           
8 Tilka Jamnik: Družinsko branje in knjižnica (70–75), str. 70. 
9 Tilka Jamnik: Družinsko branje in knjižnica (70–7 5), str. 74. 
10 Ida Mlakar: Pomen knjižnice pri spodbujanju družinskega branja (76–82) Otrok in knjiga 36/75. 
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Že predšolska bralna značka poskuša staršem prikazati, kako pomembno je branje, da bi brali 

svojim otrokom, ampak ne samo nekaj časa, temveč tako dolgo dokler si otroci želijo. Ob tem  

ko starši skupaj z otroki obiskujejo knjižnico, se širi tudi bralna kultura odraslih. 

Za spodbujanje družinskega branja se izvajajo različne aktivnosti in razni založniški projekti. 

V prvem razredu otroci prejmejo slikanico in nato v 7. razredu sodelujejo v projektu 'Rastem s 

knjigo', kjer prav tako prejmejo knjigo, ki jo imajo potem za domače branje. 

Branje bi moralo biti tudi samo sebi namen, učitelji bo morali učencem vsak dan prebrati kak 

literarni odlomek. Zakaj so dobri bralci vedno v ospredju? Predvsem zato, ker radi berejo, to 

jim je enostavno priraslo k srcu, to aktivnost so kratko malo vzljubili. 

Kako učenca – otroka prepričati, da mora brati, oziroma da naj bere, ostaja odprto vprašanje, 

na katerega bomo vedno težje našli zadovoljiv odgovor ali pa primerno rešitev. 

2. 10 Samostojni bralec 

Pomembno vprašanje je, kako razviti samostojnega bralca. V tem obdobju imajo pomembno 

vlogo tudi knjižničarji s svojimi nasveti, saj otroci zelo radi posegajo po knjigah, ki jim še niso 

kos, zgled si jemljejo po bratih ali sestrah, ki so v višjih razredih. Pomembno je tudi priporočilo 

sošolcev, saj je njihova beseda več odtehta kot učiteljičina. V tem obdobju se lahko bralci tudi 

zavedno  izgubijo. Če se otrok nahaja v sredini, ki knjigam ni naklonjena, se rado zgodi, da 

ljubezen do knjige usahne, še preden bi se lahko razvila. Zelo velik vpliv v razvoju bralca imajo 

različne aktivnosti ob branju, ob tem lahko omenimo glasbeno in likovno umetnost. Tako je 

branje nadgrajeno in otroku na čustvenem in estetskem področju tudi bogatejše.  

Če želimo, da bodo otroci brali tudi v poznejšem obdobju, morajo imeti pozitivne izkušnje, ki 

jih prinesejo iz šolskega in domačega okolja, negativne izkušnje pa pripeljejo do nezadostne 

pismenosti in učenčevega šolskega neuspeha že na samem začetku šolanja. Za številne mlade 

učence je začetni neuspeh s pismenostjo usoden. Zgodi se, da se učenci prenehajo truditi 

(Grosman, 2006). 

Otrokovo notranjo motivacijo za branje bomo razvili le z zgledom in s samim branjem že v 

predšolskem obdobju. Pokazati jim je treba, kako je branje pomembno, z njim si lahko pogosto 

olajšamo vsakdanje življenje. 
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Slabemu bralcu lahko vedno priskočimo na pomoč kot njegov mentor. Če je njegova notranja 

motivacija dovolj velika, bo nadoknadil zamujeno. 

2. 10 Bralec z jezikovnimi težavami 

Nekateri bralci imajo različne jezikovne težave, takšni se v pogovore težje vključujejo, njihovo 

odgovori so kratki. Pri učnih predmetih, kjer imajo zapisano veliko učne snovi, so slabši v 

znanju, tudi berejo slabo in neradi, navadno so njihovi dosežki boljši pri matematiki. Težave 

imajo tudi pri pisnih izdelkih, ki jih pogosto tudi ne dokončajo. Učno snov se učijo na pamet, 

namesto z razumevanjem in svojim besediščem. 

Če starši opazijo kakšne jezikovne težave že v predšolskem obdobju, morajo otroku nuditi 

pomoč, lahko seveda sodeluje tudi kakšen strokovnjak, vse to z namenom, da bi preprečili 

kasnejše težave pri branju in pisanju.  

Strokovnjaki ne tem področju ponujajo različne nasvete:  

- potrebno je upoštevati otrokov razvoj sposobnosti in raznih veščin, jezikovne dejavnosti 

mora osvojiti brez truda, če ima ob tem težave, nadaljujejo s postopnim dodajanjem 

jezikovnih veščin; 

- starši se potrudijo, da se otrok pogosto nahaja v okolju, ki je bogato z bralnimi in 

komunikacijskimi spodbudami, otroci naj pogosto obiskujejo knjižnice ali knjigarne; 

- upoštevati je treba, da ti otroci potrebujejo za avtomatizacijo nekaterih spretnosti več časa 

(na primer: prepoznavanje besed, razumevanje novih pojmov), pri tem so v veliko pomoč 

dobre slikanice z malo besedila in dobrimi ilustracijami; 

- besedišče, ki sestavlja besedni zaklad, gradijo počasi, tako da pri branju dodajajo postopoma 

nove pojme, ob tem pa poslušajo že znano vsebino; 

- starši morajo spodbujati otrokova močna področja (Gradišar, 2006). 

 

2. 11 Izbira knjige 

Katero knjigo vzeti v roke in katero knjigo ponuditi otroku, je pomembna odločitev. Pogosto 

pa to odločitev prepustimo otroku, kar pri njem povzroči občutek ugodja in samozavesti. Še 

vedno pa dajemo premalo poudarka ilustracijam, saj so te ključnega pomena pri izbiri knjige. 
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»Dobra ilustracija pomaga otroku pri predstavljanju in poglobljenem doživljanju literarnega 

besedila, buri mu domišljijo, zaposluje razum in čustva ter ga s tem notranje bogati.«11  

Tudi v predšolskem obdobju, ko še ne govorimo o samostojnem bralcu, ima ilustracija svojo 

posebno naloga, v mislih imam seveda kvalitetno ilustracijo, otrok lahko ob njej nadaljuje 

zgodbo, odrasli mu lahko zastavljajo ob njej različna vprašanja in ga tako usmerjajo, da sam 

pelje zgodbo naprej. 

Kot knjižničarka pogosto opazujem učence 1. triade, ko pridejo v knjižnico, da si sposodijo 

knjige. Najprej si izberejo knjigo s police ali iz zabojnika, potem se usedejo in začnejo z 

listanjem. Če so jim ilustracije všeč, si knjigo sposodijo. Pogosto imajo tudi želje, da berejo 

knjige, ki so jih brali sošolci, ki tudi pokomentirajo vsebino. Po njihovem pripovedovanju se 

jim zdi knjiga tako dovolj zanimiva, da si jo izberejo. Seveda pa ob temu upoštevajo tudi 

negativna mnenja, vendar je teh v tem obdobju malo ali skoraj nič. Včasih se knjižničarji v 

osnovnih šolah srečajo s težavo, ker knjižnica nima širokega izbora gradiva, vendar kljub temu 

poskušajo bralcu izbrati ali priporočati primerno knjigo, upoštevajoč bralčeve interese in 

sposobnosti.  

Več težav imamo odrasli pri izbiri poučnih knjig za otroke. Pri tem moramo dobro premisliti, 

katero knjigo priporočamo otroku, ugotoviti moramo, kakšno je besedišče, kakšne so stavčne 

strukture, kakšne so ilustracije. Najbolje je, da se sami lotimo branja.  

Mladi bralci bi naj brali raznolike knjige. Med njimi se znajde tudi trivialna literatura, ki pa je 

ne sme biti preveč, vendar s prepovedjo ne bomo dosegli rezultatov, da bi otrok posegel po 

drugi zvrsti knjige. Otroci, ki berejo samo tako literaturo, bodo imeli osiromašeno besedišče, 

pri pisanju bo njihov slog suhoparen.  

Anica Božič v svojem prispevku 'Spodbujanje branja v splošni knjižnici' postavlja vprašanje ali 

bodo knjige še sploh potrebne v svetu elektronskih medijev. Leta nazaj je televizija zasenčila 

knjigo, statistike kažejo, da je branje v upadanju. Pozneje je knjiga spet pridobila na veljavi, saj 

je televizija postala nekaj vsakodnevnega, nekaj povsem razumljivega. Starši si pogosto 

postavljajo vprašanja, kako otroka naučiti brati. Če v otroku vzbudimo željo po učenju, smo 

dosegli cilj, da bo otrok imel motivacijo, da se nauči brati. Prisila, da otrok mora čim prej brati, 

                                                           
11  Karim, S.: Knjiga in njene likovne spodbude, str. 133. 



21 
 

sproži odpor. Spodbude za branje se začenjajo oblikovati že v predšolskem obdobju, vendar se 

otrok mora srečati z branjem odraslih ali vzgojiteljev in staršev.  

Ure pravljic v vrtcu so nekaj posebnega, saj otroku omogočajo, da se začne razvijati v smeri 

poslušalca in pozneje bralca. Tudi če imajo otroci v vrtcu dovolj spodbude za poslušanje in 

branje, pa doma niso deležni bralne podpore njihov razvoj ne bo potekal v smeri dobrega bralca. 

In tudi pomembno dejstvo, da starši, ki nimajo razvite bralne kulture, ne morejo vplivati na 

razvoj mladega bralca.  

2. 12 Bralna značka 

V pred bralnem otrokovem obdobju se s pomočjo raznih estetskih impulzov oblikujejo temelji 

kasnejšega odnosa do knjig. Pri tem mislimo na starševsko branje knjig, pripovedovanje, petje, 

poslušanje zgodbic, listanje po knjigi. Otroci, ki pa takšnih izkušenj nimajo, po knjigi segajo 

manj radi, da bi bili vsi otroci deležni enake bralne vzgoje, se pa je izoblikovala predšolska 

bralna značka. Osnovni namen je motivirati starše in jim obenem pomagati, da svojim otrokom 

izberejo primerno knjigo in jo seveda tudi preberejo, listajo in tako omogočijo otrokom stik s 

knjigo. Včasih pa imajo starši različne dileme, ki jih odvrnejo od branja knjig, npr. kako naj se 

o prebranem pogovarjajo, katero knjigo izberejo, naj kaj naj otroka opozorijo, kaj naj mu 

pokažejo. Če hočemo, da bo otrok postal v prihodnjih letih dober bralec, mora že v tem obdobju 

začutiti lepoto čarobnega sveta knjige. Marija Gnilšek Predšolska bralna značka 

Pred večjim problemom stojimo, ko se spopadamo z zdolgočasenim bralcem. Takšen bralec se 

je razvil nekje v obdobju 2. ali 3. triade. Knjižničar je tukaj brez podpore staršev nemočen. 

Starši, ki morajo upoštevati nekatera dejstva, da se morajo ponovno začeti zanimati za bralca – 

otroka, poskušajo v otroku ponovno prebuditi bralca; določijo čas, ko bodo brali in  takrat se 

morajo opustiti vsa ostala dejanja, za branje določijo natančno določen čas. Postaviti morajo 

nova pravila, spremeniti se morajo navade. Takšno dogajanje v družinskem krogu mora 

temeljiti na pogovoru in prepričevanju. Starši v pogovoru ne smejo nastopati iz pozicije moči. 

Če učenec v tem obdobju preneha z branjem, začne zaostajati za sošolci. Opešajo mu besednjak, 

razumevanje in višji miselni procesi. Učenec postaja vedno bolj ravnodušen do branja. Takšen 

bo tudi kot odrasel bralec, popolnoma ravnodušen. Takšni zdolgočaseni bralci preberejo le 

obvezno šolsko literaturo, ki jo zahteva šolski program. V svoji sobi se raje ukvarja s pametnim 

telefonom, računalnikom in poslušanjem glasbe. 
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Pri branju morajo biti starši dosledni, kar pomeni, da otroku berejo vsak dan, ob točno 

določenem času, o prebranem se tudi z otrokom pogovarja. Takšno branje počasi preide v 

navado in tako smo prebudili zdolgočasenega bralca.  

Ob branju se pogosto postavlja bralna pismenost. Različne raziskave dokazujejo, da nismo 

najboljši na tem področju. Učni načrti v šolah morajo posodobiti posamezne cilje, ki peljejo do 

takšnih veščin, kjer so učenci in pozneje odrasli vešči ravnanja z zapletenimi dokumenti, kar 

pomeni, da zna analizirati, kritično presojati in tako razrešiti nastale težave.  

Glede branja odraslih pa moramo razumeti številna dejstva, ki krčijo prosti čas, ki je namenjen 

branju in je hkrati povezan z razvojem bralne pismenosti. Največjo učinkovitost ima seveda 

branje staršev.   

Brati več kot zahteva sam učni proces je zagotovo izziv za vsakega učitelja in knjižničarja. 

Kako učence motivirati, da prihajajo v knjižnico po neobvezno literaturo? Ena oblika je 

tekmovanje za bralno značko, vendar kot knjižničarka ugotavljam, da tudi število 'značkarjev' 

iz leta v leto upada. Učenci enostavno nimajo volje za branje, še posebej če so med slabimi 

bralci. Namesto, da bi se spopadli s problemom, so zadovoljni z doseženo stopnjo branja, tukaj 

mislim predvsem na tempo, pravilnost in samo razumevanje. 

2. 13 Vzgoja bralca 

Branje je avtomatiziran proces, ki se ga moramo naučiti. Seveda, ni dvoma kdaj, v katerem 

razvojnem obdobju. Čim prej, bi bil odgovor, nekje med 4. in 9. letom. V tem obdobju gre za 

učenje same bralne tehnike. Ni namen tega prispevka, da bi razglabljali o tehniki branja, temveč 

o samem  pomenu branja. Ko otrok že zna brati, mora v naslednjih letih podvojiti hitrost branja, 

obenem povečati samo besedišče in tako z lahkoto razumeti prebrano besedilo. Brez podpore 

staršev otrok ne bo razvil pozitivnega odnosa do branja. Branje bi moralo v zgodnjem obdobju, 

se pravi v 1. triadi, postati zabavna dejavnost. 

Pri urah materinega jezika so učiteljice uvedle 'Bralne minutke in  'Dolgo branje', kar pomeni, 

da so učenci nekako prisiljeni obiskati šolsko knjižnico, z namenom da si izposodijo knjigo. 

Kot knjižničarka pa opažam, da učenci ne preberejo knjig, saj ne berejo iz lastne motivacije, 

temveč zunanje, ki pa nima nekega učinka pri razvoju mladega bralca. 
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Da otrok vzljubi branje, imajo pomembno vlogo učitelji, knjižničarji ter seveda v prvi vrsti 

starši. Če so starši otroka slabi bralci, bodo tudi ta negativen odnos prenesli na otroka. Otrok v 

predšolskem obdobju potrebuje odraslega, da mu bere, kupuje knjige, hodi z njim v knjižnico, 

skratka starši so otroku vzgled v smislu dobrega bralca.  

Večji problemi nastopijo v obdobju najstništva, kar naenkrat se pojavi nezanimanje, ki se je 

razvilo iz prejšnjega navdušenja nad branjem. Najstniški bralec začne spoznavati svet okrog 

sebe, pravzaprav ga začne ocenjevati z drugačnimi pogledi; zato je zadnja triada zelo 

pomembno obdobje v razvoju mladega bralca. Le majhen procent učencev nadaljuje s svojo 

zavzetostjo do branja knjig. 

Velikokrat poskusijo učitelji ali knjižničarji ter tudi starši z raznimi ukanami, samo da bo otrok 

– učenec prebral knjigo, ki pa se ne obnesejo. Nagrade za največ prebranih knjig nimajo prave 

motivacije, učenci bodo morda prebrali knjigo, kar pa bodo sprejeli kot dodatno domačo nalogo, 

za katero pač dobijo nagrado. 

Knjižničar je ob spodbudi za branje pogosto neuspešen, razen če ima na svoji strani tudi starše, 

ki pa so seveda aktivno povezani z branjem. 

Pogosto si zastavljamo vprašanje: »Kako lahko starši motivirajo otroka, da bo bral?« 

Uspešni so lahko le, če si znajo odgovoriti na nekatera vprašanja, ki so povezana z zanimanjem 

– interesi njihovega otroka.  

»Odgovoriti si morajo na naslednja vprašanja:  

Katere tri stvari zanimajo otroka?  

S katerimi tremi dejavnostmi se ukvarja njegov otrok?  

S katerimi tremi dejavnostmi bi se vaš otrok želel nekega dne ukvarjati kot odrasel človek?  

Ob katerih treh knjigah/zgodbah/revijah se je otrok nazadnje zabaval?«12 

                                                           
12Kropp, P.: Vzgajanje bralca, str. 178. 
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Če si starši lahko odgovorijo na ta vprašanja, imajo veliko podatkov, s katerimi izberejo otroku 

knjigo v knjigarni ali knjižnici. Pri najstnikih pa je težko dobiti odgovore, saj ne bodo priznali, 

kaj jih v resnici zanima, zato morajo starši ubrati drugačno pot. Knjigo, ki bi jo naj prebrali 

otroci, umestijo v krog prijateljev. 

Da bi našla odgovore na nekatera vprašanja, ki si jih zastavljam, sem na šoli izvedla anketo. 

Odgovarjalo je 151 učencev. Z njo sem hotela potrditi, da je branje povezano z učnim uspehom, 

da učenci v večini primerov sploh ne razmišljajo o tem, kako je pomembno, da znaš hitro in 

dobro brati, seveda gre za branje z razumevanjem.  
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3 Empirični del   

3.1 Cilji naloge 

S samo anketo sem želela ugotoviti, v katerem razredu občutno pade bralna kultura. Zanimalo 

me je tudi, kakšna je pri učencih motivacija za branje. Iz leta v leto upada število učencev, ki 

tekmujejo za bralno značko, predvsem imam v mislih učence zadnjih dveh vzgojno-

izobraževalnih obdobij. Iz odgovorov bom poskusila najti  vzroke slabega branja v 3. vzgojno-

izobraževalnem obdobju.   

3.2 Hipoteze 

Pri postavitvi hipotez sem imela predvsem mislih otrokov razvoj skozi vsa leta osnovne šole. 

H1: Učenci imajo v zadnji triadi malo prostega časa. 

H2: Dobri bralci imajo dober učni uspeh. 

H3: V nižjih razredih berejo učenci iz lastnega navdiha. 

H4: Pri izbiri knjig jim pomaga knjižničar. 

3.3 Metode dela 

Raziskovalna naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela.  Pri zbiranju podatkov 

sem se posluževala različne literature, ki je je kar veliko. Anketne vprašalnike so reševali vsi 

učenci šole, ker pa še učenci prvih dveh razredov niso opismenjeni, so anketo v njihovem imenu 

izpolnjevali starši.  
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4 Analiza anketnih vprašalnikov 

Učenci so reševali anketo v šoli pri urah slovenščine, razen 1. in 2. razreda, kjer so anketni 

vprašalnik izpolnjevali starši v imenu svojih otrok.  

 

 

Graf št. 1  

1. Kdo ti je v zgodnjem otroštvu bral pravljice, oziroma kdo ti jih bere? 

  1. razred  2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

starši, drugi 
člani družine 

100 100 92,4 63,6 56,5 80 78,5 76,4 80 

nihče 0 0 13,2 27 25,8 10 7,1 17,4 13,2 

 

Tabela št. 1 

Pri tem vprašanju je anketa pokazala, da tudi nekateri otroci v zgodnjem otroštvu niso bili 

deležni poslušanja pravljic, ti anketiranci so v nadaljevanju tudi zelo slabo reševali anketo, z 

odgovori so pokazali, da tudi sedaj, kot samostojni bralci, ne berejo veliko. Pri branju pravljic 

pa so bili vključeni tudi ostali člani družine, kakor tudi stari starši. Največ pravljic, zgodbic 

poslušajo otroci 1. VIO, kar je povsem razumljivo, saj vstopajo v svet učenja branja, ob tem pa 

je potrebno branje, ki pa ima z vidika staršev pomembno vlogo. 
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Graf št. 2 

2. Koliko knjig prebereš na mesec? 

 1. razred 2.razred 3. razred 4.razred 5.razred 6.razred 7. razred 8. razred 9. razred 

nobene 0 0 0 0 0 0 7,1 23,3 19,8 

ena knjiga 5,5 0 13,2 27 4,3 60 56,8 46,4 46,2 

dve knjigi 0 27,5 33 45 17,2 30 35,5 23,2 19,8 

tri ali več 94,5 92,5 50,8 27 73,1 0 0 11,6 19,8 

 

Tabela št. 2 

Najboljši bralci so učenci nižjih razredov, pravzaprav še niso pravi bralci, saj še ne znajo brati, 

zgodbe jim berejo odrasli. Bralci postanejo nekako v 2. ali 3. razredu, radi posegajo tudi po 

knjigah, katerih zgodbe so jim že prebrali starši.  

V 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju pa se že pojavijo bralci, ki na mesec ne preberejo nobene 

knjige. To povezujejo s tem, da jim čas ne dopušča (razni treningi in športne aktivnosti), da 

gledajo raje film, in da jim knjige niso zanimive. V zadnji triadi so k prebranim knjigam šteli 

tudi knjige, ki so obvezne za domače branje, morda bi bila statistika še slabša, če ne bi bilo 

domačega branja.  
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Graf št. 3 

3. Koliko krat na mesec obiščeš šolsko knjižnico? 

 

  1. razred  2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

nobenkrat 0 0 0 18 17,2 10 42,6 34,8 6,6 

enkrat 0 5,5 19,8 54 34,4 60 42,6 46,4 46,2 

dvakrat ali 
več 

100 94,5 80,2 27 47,3 20 14,2 17,4 46,2 

 

Tabela št. 3 

Da so najboljši bralci učenci prvega VIO, dokazujejo tudi poročila o delu knjižnice, padec 

obiska je najbolj zaznati v 7. razredu. Dober pokazatelj, ali gre za dobrega bralca ali ne, je tudi 

učni uspeh, kar lahko podkrepim z grafom 14. Tudi pri pouku materinega jezika kar hitro 

učitelji zaznajo posamezne primanjkljaje. Učenci 1. VIO prihajajo v knjižnico organizirano in 

to enkrat na teden, zato so tudi najpogostejši obiskovalci knjižnice. V 4. razredu pa je že viden 

velik padec obiska šolske knjižnice, vzrok za to vidim v slabih bralcih,saj jih branje kot tako 

več ne motivira. 
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Graf št. 4 

4. Koliko časa nameniš branju na teden? 

 

  1. razred  2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

ena ura 49,5 27,5 39,6 81 51,6 60 70,1 50,8 39,6 

dve uri 27,5 38,5 26,4 0 34,4 30 28,4 23,2 33 

tri ali več 22 33 33 18 21,5 10 0 17,4 26,4 

 

Tabela št. 4 

Zelo malo je učencev, ki namenijo dve uri ali tri ure branju na teden. Seveda je spet v ospredju 

1. VIO.  Čeprav gre za eno uro branja na teden pri večini učencev, sem mnenja, da je to premalo. 

Anketni vprašalnik je pokazal, da le učenci 2. razreda berejo več kot eno uro.  
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Graf št. 5 

5. Če bereš, zakaj bereš? 

 

  1. razred  2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

bralna 
značka  

11 66 46,2 45 30,1 10 0 23,2 6,6 

domače 
branje 

11 11 19,8 0 21,5 40 42,6 63,8 79,2 

lastni navdih 82,5 71,5 52,8 36 73,1 70 56,8 46,4 46,2 

moram 5,5 11 13,2 18 4,3 10 7,1 17,4 6,6 

 

Tabela št. 5 

Iz lastnega navdiha ali iz osebne odločitve največ berejo učenci nižjih razredov. Iz grafa je tudi 

razvidno, da v 3. VIO učenci berejo le še za domače branje, nekaj malega iz lastnega navdiha, 

zelo slabo pa že z branjem za bralno  značko. Čeprav imajo učenci prost izbor pri knjigah, jim 

branje in razgovori o prebranih knjigah vzamejo več časa. Dobra motivacija, da se pa le odločijo 

za branje,  je priznanje in knjižna nagrada ob koncu devetletke, vendar le, če postanejo 'Zlati 

bralci.' 

Pri ponujenih odgovorih v anketi, bi bil sprejemljiv le lasten navdih, saj takšno branje pelje k 

pravemu pomenu branja, medtem ko domače branje in bralna značka dajeta nekakšen občutek 

prisile, zunanje motivacije. Pogosto se tudi učenci poslužujejo branja raznih obnov, ki so 

objavljene na spletu, tako da ne preberejo niti knjige, ki je na obveznem seznamu domačega 
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branja. Učitelji maternega jezika pogosto iščemo nove pristope za domače branje, z namenom, 

da bi učenci poznali vsaj nekaj besedil iz naše literature, vendar smo pogosto  neuspešni. Ena 

izmed oblik je tudi pisanje literarnega spisa, in sicer od 6. do 9. razreda.   

 

 

Graf št. 6 

6. Tekmuješ za bralno značko? 

  1. razred  2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

da 82,5 93,5 93,4 72 74,2 30 14,2 23,2 33 

ne 16,5 5,5 6,6 28 25,8 70 85,8 75,4 66 

 

Tabela št. 6 

O bralni znački je bilo govora že nekaj pri grafu 5, saj vsebuje enega izmed možnih odgovorov. 

Čeprav imajo učenci v zadnjem VIO prosto izbiro pri knjigah, jim je kljub temu ponujen 

priporočilni seznam. Tudi ostali razredi imajo dokaj obsežne sezname, iz katerih lahko učenci 

izbirajo in tako najdejo nekaj, kar jim je všeč. V 6. razredu se občutno zmanjša število 

tekmovalcev. Število tekmovalcev je iz leta v leto manjše, seveda izjema so učenci od 1. do 5. 

razreda. Sem mnenja, da je v tem obdobju branje za bralno značko še res neke vrste tekmovanje. 

Da učencem v višjih razredih zmanjkuje časa za branje, lahko podprem z grafom številka 13, 

ki dokazuje, da učenci v nižjih razredih veliko berejo v prostem času. Ob koncu šolskega leta 

učenci prejmejo različno motivacijsko gradivo. 
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Graf št. 7 

7. Ali si tekmoval/-a za bralno značko že v vrtcu? 

Tabela št. 7 

 1. razred 2.razred 3.razred 4.razred 5.razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

da 33 27,5 26,4 9 13,2 10 7,1 23,2 13,2 

ne 67 72,5 73,6 91 86,8 90 92,9 76,8 86,8 

 

Iz grafa je razvidno, da je le nekaj učencev sodelovala v predšolski bralni znački. Iz tabele je 

razvidno, da je največ odstotkov sodelujočih v 1. VIO, iz tega lahko sklepamo, da se počasi 

predšolska bralna značka začenja uveljavljati, saj je v 1. razredu najvišja. 
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Graf št. 8 

8. Ali obiskuješ še katero drugo knjižnico razen šolske? Kolikokrat na mesec? 

 

  1. razred  2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

da 55 77 85,8 63 90,3 80 100 72,6 80,2 

ne 27 16,5 13,2 37 9,7 20 0 17,4 19,8 

enkrat 33 49,5 79,2 45 30,1 30 85,2 46,4 52,8 

dvakrat 22 27,5 19,8 36 64,5 40 14,2 34,8 19,8 

 

Tabela št. 8 

Učenci kar radi obiskujejo Knjižnico Ivana Potrča Ptuj ter Bibliobus, ki prav tako deluje v 

okviru knjižnice. Mesečno učence obišče Bibliobus kar pred šolo ter jim tako omogoča še eno 

dodatno možnost izposoje knjig. Najpogostejši obiskovalci druge knjižnice so učenci 7. 

razreda, ki so hkrati najslabši obiskovalci šolske knjižnice. 
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Graf št. 9 

9. Kdo te spremlja v knjižnico? 

 

  1. razred  2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 

starši 27,5 55 39.6 54 25,8 50 35,5 17,4 

sošolci 0 5,5 13,6 0 4,3 0 0 0 

nihče 0 0 13,6 18 12,9 10 21,3 69,6 

drugo 5,5 0 0 9 4,3 0 0 5,8 

 

Tabela št. 9 

Učence, ki so odgovorili, da obiskujejo tudi drugo knjižnico, v veliki večini spremljajo starši, 

saj je knjižnica kar precej oddaljena od kraja bivanja. Z leti pa spremljava staršev upade, saj 

učenci postajajo samostojnejši. Učenci pa skupaj s sošolci zelo redko obiščejo knjižnico Ivana 

Potrča Ptuj. Zabeležen pa je tudi en odgovor v povezavi z učiteljico, saj jih le-ta spremlja na 

Bibliobus, ki dvakrat na mesec obišče šolo na Grajeni. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

starši sošolci nihče drugo

Spremljanje v knjižnico

 1. razred

 2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred



35 
 

 

Graf št. 10 

10. Kdo ti pomaga pri izbiri knjige? 

 

  1. razred  2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

knjižničarka 22 16,5 13,2 27 17,2 20 7,1 23,2 6,6 

nihče 77 55 79,2 63 60,2 70 85,2 75,4 85,8 

sošolci 5,5 5,5 6,6 0 0 0 0 5,8 13,2 

starši 22 33 13,2 9 21,5 10 21,3 5,8 6,6 

 

Tabela št. 10 

Odgovor, ki prevladuje pri tem grafu, dokazuje, da si učenci najraje izbirajo knjige sami, v 8., 

9. razredu pa pridobijo na veljavi tudi mnenja sošolcev, saj v obdobju pubartete poskušajo s 

posnemanjem vrstnikov, lahko so to pozitivni vplivi, kakor tudi negativni. Pogosto sem 

ugotovila, da so učenci knjige raje izbirali sami, kot pa upoštevali moje predloge. Dovzetnejši 

za nasvete so učenci višjih razredov. Odgovori so pokazali, da ima tudi knjižničarka premajhno 

vlogo pri izbiri knjig, vendar bralcem ne sme vsiljevati svojih predlogov, lahko jih le seznanja 

z novostmi v knjižnici, jim svetuje glede zahtevnosti, težavnosti izbrane knjige. Dopustiti mora 

tudi možnost, da učenec knjige ne bo prebral, ker bo sam ugotovil, da vsebine ne razume, saj je 

izbrana knjiga prezahtevna. Takšna izkustva so najboljša za bralca, ki se šele izoblikuje. 

Sčasoma bo pridobil tudi to spretnost, da si bo znal sam izbrati primerno knjigo.  
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Graf št. 11 

11. Kdo zahteva, da prebereš kakšno knjigo? 

 

  1. razred  2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

nihče 49,5 49,5 66 27 64,5 40 84 52,2 46,2 

učitelji 5,5 11 13,2 9 8,6 10 21,3 29 59,4 

starši 49,5 49,5 52,8 54 30,1 30 7,1 29 13,2 

knjižničarka 0 0 0 0 4,3 20 0 0 0 

 

Tabela št. 11 

Višji razredi povezujejo odgovor 'učitelji' z obveznim domačim branjem. Čeprav prevladuje 

odgovor nihče, kar spet dokazuje, da imajo učenci pri izbiri knjig radi svobodo, ne smemo 

spregledati, da imajo pri tem tudi kakšno besedo starši. Spet je njihova vloga izražena v 1. VIO, 

saj v tem obdobju otrokom berejo knjige. Starši so v tem obdobju še v otrokovem svetu kvalitet, 

z adolescenco pa se že nekako pomikajo po lestvici navzdol. Presenetilo me je, da so učenci 6. 

razreda izbrali tudi knjižničarko, ki zahteva od njih, da kaj preberejo. Sama vidim povezavo v 

tem, ker jih tudi poučujem materni jezik. Kot njihova knjižničarka pa jim v knjižnici samo 

svetujem in predlagam.   
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Graf št. 12 

12. Koliko prostega časa imaš? 

  1. razred  2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

1 ura 0 5,5 6,6 36 17,2 0 14,2 11,6 26,4 

2 uri 33 33 33 36 47,3 20 49,7 40,6 26,4 

več kot 
tri ure 

66 60,5 59,4 27 30,1 80 28,4 52,2 46,2 

 

Tabela št. 12 

Z odgovori na to vprašanje so učenci dokazali, da imajo kar precej prostega časa, ki pa v 

zadnjem VIO precej pade, saj imajo učenci obširnejši predmetnik in obenem več učenja. 

Izstopajo učenci 6. razreda, ki imajo največ prostega časa, čeprav so po učnem uspehu najslabši. 

Slabši bralci kot so, bolj bodo časovno obremenjeni z učenjem, vendar se raje ukvarjajo z 

različnimi prostočasnimi aktivnostmi. V tem razredu so slabi bralci tudi učno manj uspešni. 
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Graf št. 13 

13. Kaj počneš v prostem času? 

 

  1. razred  2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

šport-igra 22 11 13,2 90 47,3 10 14,2 17,2 33 

TV 11 49,5 0 18 38,9 30 71 11,6 33 

računalnik - 
tablica 

11 16,5 13,2 36 21,5 20 21,3 17,4 19,8 

branje 16,5 49,5 39,6 36 68,8 50 28,4 23,2 19,8 

risanje, 
pisanje, 
glasba 

11 49,5 33 0 47,3 10 7,1 40,6 33 

učenje 0 0 0 9 8,6 0 7,1 5,8 0 

igra -
druženje 

94,5 71,5 59,4 45 25,8 90 28,4 58 39,6 

 

Tabela št. 13 
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Učenci največ svojega prostega časa posvetijo igri in druženju, med njimi izstopajo 1. in 2. 

razred ter 6. Postavlja se vprašanje, zakaj so učenci 6. razreda tako visoko uvrščeni. Lahko bi 

imeli manj prostega časa in se več posvetili učenju. Morda je vzrok skrit v slabšem učnem 

uspehu, ki je povezan tudi s slabšim branjem, saj sta v tem razredu le dva dobra bralca. 

Najmlajši učenci veliko svojega prostega časa namenijo igranju in druženju s prijatelji. 

Razveseljiv pa je podatek, da nekaj prostega časa namenijo tudi branju, tudi elektronski mediji 

še niso prevzeli vodilnega mesta.  

V 4. razredu se učenci še najraje igrajo. Učenci 5. razreda pa v prostem času najraje berejo. 

Nekaj učencev pa se v prostem času tudi uči, iz tega lahko sklepamo, da prostega časa sploh 

nimajo, ker jim razne obšolske dejavnosti zapolnijo popoldanski čas.  

Pri tem grafu je potrebno izpostaviti učence 7. razreda, ki največ časa posvetijo spremljanju 

televizijskih programov, tudi za računalnikom ali tablico preživijo veliko časa. V tem razredu 

skoraj ni dobrega bralca in tudi učni uspeh ni zadovoljiv. Ti učenci so preprosto že v 6. razredu 

prenehali brati, seveda razen obveznih knjig za domače branje. Iz tega dejstva lahko sklepam, 

da smo zanje v 1. VIO tako starši, učiteljica, knjižničarka naredili premalo. 
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Graf št. 14 

14. Kakšen je tvoj učni uspeh? 

  1. razred  2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

zelo dober 66 60,5 80,2 27 38,7 0 21,3 17,4 59,4 

dober 5,5 38,5 19,8 54 55,9 90 71 69,6 39,6 

slab 0 0 0 18 0 10 7,1 11,6 0 

 

Tabela št. 14 

Čeprav več ne poznamo klasičnega določanja učnega uspeha, pa učenci zelo dobro poznajo 

svoje sposobnosti na podlagi dosežkov v šoli. Tako so se učenci 6. razreda kar vsi razvrstili 

med dober uspeh, kar tudi drži. Večina učencev 1. VIO se je razvrstilo v prvo kolono, saj še ne 

znajo natančno opredeliti svojih dosežkov na osnovi različnih kriterijev, vendar je ravno med 

učenci, ki imajo zelo dober učni uspeh, največ bralcev. V 1. VIO se oblikujejo bralci, lahko so 

dobri ali slabi  in njihov razvoj poteka tako dalje vse do konca šolanja. Če so postali v tem 

obdobju slabi bralci, bodo v naslednjih letih šolanja postajali še slabši. 
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Graf št. 15 

15. Si mnenja, da bereš dovolj? 

 

  1. razred  2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

da 66 66 66 45 60,2 30 14,2 5,8 39,6 

ne 16,5 5,5 6,6 36 17,2 0 35,5 58 33 

ne vem 16,5 27,5 26,4 18 17,2 70 49,7 34,8 26,4 

 

Tabela št. 15 

Od 6. razreda dalje velika večina učencev ve, da berejo premalo, skoraj tretjina pa jih ne ve, če 

berejo dovolj. Iz tega sklepam, da moramo v bodoče učencem predstaviti, koliko morajo brati, 

da bo dovolj, seveda je pa to relativen podatek, povsem individualno naravnan.  Da si podobno 

vprašanje postavljajo tudi mlajši učenci, še bolj podkrepi prejšnje dejstvo. Učenci se zavedajo, 

da so slabi bralci, toda prav nič ne storijo, da bi se stanje spremenilo. Morda ne vedo, kako se 

lotiti tega problema, ali pa kratko malo nimajo dovolj motivacije. 
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5 Zaključek 

V moji nalogi nisem veliko govorila o funkcionalni pismenosti, saj sem mnenja, da moraš 

najprej postati dober bralec, če hočeš biti funkcionalno pismen. Funkcionalna pismenost 

pomeni obvladovanje branja, pisanja, računanja in komuniciranja, pa tudi sposobnost uporabe 

komunikacijskih tehnologij, dostop do informacij in do sredstev, da lahko te informacije 

uporabljamo in ustvarjamo, obvladovanje sredstev za izražanje osebne identitete, za 

uveljavljanje temeljnih človekovih pravic in sredstev za zagotavljanje lastnega preživetja. 

Šolski okoliš sestavlja vaško okolje, a hkrati veliko mladih družin, ki so se priselile iz drugega 

okolja. Tako je že velika večina otrok izgubila stik s pravim kmečkim življenjem, ki se je na 

tem geografskem območju še odvijalo kakih 20 let nazaj. Takrat so učenci imeli manj prostega 

časa, saj so pomagali na kmetiji pri različnih opravilih, danes so takšni le redke izjeme.  

Zanimivo vprašanje glede branja je, koliko časa mora otrok nameniti branju, da bo postal dober 

bralec. Seveda se to vprašanje navezuje na šolsko obdobje.  

Anketa je pokazala, da je odstotek učencev, ki imajo zelo dober učni uspeh in hkrati menijo, da 

berejo dovolj, skoraj enak. Velik odstotek učencev je mnenja, da ne ve, če berejo dovolj. Ob 

takšni trditvi ugotavljam, da smo učitelji premalo pozorni na časovno opredelitev branja, 

čeravno je to bolj težko, da predpišemo, koliko mora učenec brati, saj je to povsem individualna 

odločitev odvisna od sposobnosti bralcev. Vendar mislim, če bi učencem podali neke časovnice, 

bi se tako lažje orientirali glede dolžine branja. Povsem jasno je, da bi slabši bralci morali brati 

več kot dobri.  

Koliko naj bere otrok v 1. razredu? Če se otrok komaj uči branja, zagotovo ne bo ob branju 

zdržal dalj časa, saj se ob tem ko komaj povezuje zelo muči. Daljši čas branja bo zagotovo 

takrat, ko bo branje tekoče. Zagotovo je v šoli premalo časa, da bi se učenci naučili brati v šoli, 

potrebna je pomoč staršev, kar pomeni, da morajo učenci brati tudi doma. Preden otrok začne 

brati, je potrebno veliko napora, zagotovo so takšna doživetja naporna in mučna. Starši so ob 

tem pomembni motivatorji, otroku je pomembno, da se zave, da je branje prijetna zadeva, saj 

če branja ne bo povezal s prijetnimi občutki, bo branje v njem zbudilo trajen odpor. Ni 

pomembno število prebranih knjig, temveč kaj bo branje otroku, bralcu doprineslo. 
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Pogosto iščemo različne poti, ki bi privedle otroka do branja, pa smo ob tem neuspešni, vendar 

je čisto preprosta stvar, v otroku moramo vzbuditi željo po znanju, če nam to uspe, smo na pravi 

poti. Prisila nad branjem nikoli ni žela uspehov, knjigo kot tako, moramo otroku priljubiti. 

Kje lahko iščemo vzroke za padec bralne kulture? Verjetno bo to obdobje pubartete in tudi 

pomanjkanje časa za branje, ker razni treningi zahtevajo več časa od učencev, pa tudi čas, ki ga 

namenijo za učenje, se stopnjuje tam nekje od 4. razreda naprej. Učenci še nekako najdejo čas, 

da preberejo knjige za domače branje pri urah slovenščine, vendar to ni branje iz lastne notranje 

motivacije, kar pomeni, da tudi takšno branje prinese odpor do branja.  

Prostočasne dejavnosti: 31 učencev bere v prostem času, od tega jih je v 5. razredu 16 učencev, 

prav tako je razumljivo, da dekleta berejo več, tudi v prostem času. Povsem razumljivo je, da 

slabi bralci raje pogledajo kakšen film, saj je ta še podprt z vizualnostjo. Bralci, ki so v zadnjih 

razredih osnovne šole slabi bralci, bodo tudi takšni ostali. Morda bodo v poznejših letih začeli 

z branjem in to povsem iz lastnega navdiha. Slabi bralci tudi kot starši ne bodo opravili svoje 

vloge pri vzgajanju mladega bralca.  

Znano je dejstvo, da dekleta berejo več in pogosteje obiskujejo šolsko knjižnico. Zakaj je tako, 

v tej raziskovalni in anketi nisem preverjala. Tudi v odrasli dobi ugotavljajo raziskovalci, da so 

ženske v večji meri obiskovalke knjižnic, če gre za leposlovno literaturo. 

Zagotovo tudi branje sledi napredku, tako knjiga ni več samo na papirnatem nosilcu, ampak 

srečamo že številna elektronsko oblikovana besedila, tukaj imam v mislih e-knjigo. 

Nove oblike elektronskega sporazumevanja in besedila na računalniških zaslonih ponujajo 

številne izzive in razprave, saj je branje elektronskih besedil nasprotje osnovnemu linearnemu 

branju tiskanih besedil, ki jih beremo od besede do besede, od povedi do povedi. Elektronsko 

besedilo, ki je podprto z raznimi vizuelnimi gradivi, ponuja bralcu posamezne delčke besedil, 

branje le-teh pa zahteva tudi nove veščine. Kot taka pa elektronska besedila ne izpolnjujejo več 

pričakovanj, ki temeljijo na izkušnjah z linearnim razumevanjem besedilnosti. (Grosman, 2009) 

Menim, da se bomo morali sprijazniti z dejstvi, ki jih je pokazala tudi anketa, da pač učenci ne 

bodo brali več kot berejo sedaj, lahko so še le slabši rezultati. Kar pomeni, da moramo učitelji 

in knjižničarji vlagati še več truda in motivacije v bralce 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja, 

da bomo vzgojili več dobrih bralcev. V bodoče bo treba poskrbeti, da bo ob koncu tega 1. VIO 

čim manj slabih bralcev. Kot učiteljica slovenskega in nemškega jezika ter knjižničarka se 

zavedam, da lahko pri tej dejavnosti, branju, naredim nekaj več, zato sem se odločila, da bom 
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začela izvajati bralne vaje, ki bodo namenjene učencem 2. in 3. razreda. Seveda bodo takšne 

ure potekale zven rednega pouka, v času podaljšanega bivanja. Sem mnenja, da je napisanih 

dovolj strokovnih knjig, ki mi bodo v pomoč pri tem projektu. Različni strokovnjaki v svojih 

delih ponujajo številne poti, kako do boljšega branja. 

Učence, mlade bralce, ki bodo obiskovali bralne vaje, bo potrebno spremljati tudi v višjih 

razredih in tako ugotavljati njihov napredek. K bralnim vajam bom povabila tudi dobre bralce, 

pri katerih bom z določenimi vajami poskušala povečati hitrost njihovega branja, kar bo obenem 

tudi dobra popotnica za srednjo šolo. 

Pri razvijanju dobrega bralca pa imajo seveda najpomembnejšo vlogo starši. Ti se morda 

premalo zavedajo svojega vpliva kot njihovi vzorniki. Morda tiči vzrok tudi v tem, da ko njihov 

otrok začenja s samostojnim branjem, mu enostavno prenehajo brati in tako pustijo mladega 

bralca sredi poti do uspešnega bralca.     
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7 Priloge 

7. 1 ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

 

Starost:   ________                                                        Razred: ___________ 

Spol: moški / ženski 

1.Kdo ti je v ranem otroštvu bral pravljice, oziroma kdo ti jih bere? 

a) nihče 

b) starši 

c) brat ali sestra 

d) stari straši 

2. Koliko knjig prebereš na mesec? 

a) nobene 

b) 1 

c) 2 

d) 3 ali več 

Če je tvoj odgovor nobene, pojasni, kje je vzrok za to.  

_________________________________________________________________________ 

3.Kolikokrat na mesec obiščeš šolsko knjižnico? 

a) nobenkrat 

b) enkrat 

c) dvakrat ali več 

4. Koliko časa nameniš branju na teden? 

a) eno uro 

b) dve uri 

c) tri ali več 

5.Če bereš, zakaj bereš? 

a) za bralno značko 

b) ker moram 

c) za domače branje 

d) iz lastnega navdiha 

 

6. Tekmuješ za bralno značko? 

     a) da     b) ne 
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7. Ali si tekmoval/-a za bralno značko že v vrtcu? 

     a) da      b) ne 

 

8. Ali obiskuješ še katero drugo knjižnico razen šolske? 

______________________  

Kolikokrat na mesec? _____________ 

      Kdo te spremlja v knjižnico?   

a) starši   

b) sošolci 

c) nihče  

d) drugo _________ 

 

9. Kdo ti pomaga pri izbiri knjige? 

a) nihče 

b) sošolci 

c) starši 

d) knjižničarka 

 

10. Kdo zahteva, da prebereš kakšno knjigo? 

a) nihče 

b) učitelji 

c) starši 

d) knjižničarka 

 

 

11. Koliko prostega časa imaš? 

a) 1 uro 

b) 2 uri 

c) več kot 3 ure 

 

 

12. Kaj počneš v prostem času? 

_________________________________________________________________________ 

13. Kakšen je tvoj učni uspeh? 

a) zelo dober 

b) dober 

c) slab 
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14. Si mnenja, da bereš dovolj? 

      a) da      b) ne       c) ne vem 

  

 

Zahvaljujem se za tvoje / vaše sodelovanje. 

 


