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POVZETEK 

 

Doktorska disertacija obravnava uporabo stripa kot literarnodidaktične metode dela 

za zmanjšanje razlik med spoloma v bralni pismenosti na razredni stopnji šolanja. 

Razlike med spoloma se v šolskem okolju pogosto pojavljajo, tudi na področju 

bralne pismenosti. Pismenost predstavlja eno osnovnih spretnosti posameznika, ki 

jih nujno potrebuje za uspešno funkcioniranje v sodobni družbi. Bralna pismenost 

je kot ena izmed vrst pismenosti sestavljena iz različnih faktorjev, na njihov razvoj 

pa z upoštevanjem sodobnih načel in smernic vpliva tudi učitelj, ki s svojim 

izborom uporabljenih metod vpliva na uspešnost ali neuspešnost doseganja z učnim 

načrtom določenih ciljev.  

Osrednji namen raziskave je bil kvazieksperimentalno preveriti učinke sistematične 

uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na zmanjšanje razlik med 

spoloma v bralni pismenosti na razredni stopnji šolanja. V empiričnem delu 

disertacije je sodelovalo 143 učencev od drugega do petega razreda dveh slovenskih 

osnovnih šol iz ruralnega okolja. Od tega je 73 učencev predstavljalo 

eksperimentalno, 70 učencev pa kontrolno skupino. Oblikovali smo intervencijski 

program uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela v razredu in preučevali 

učinek njegove uporabe na bralno pismenost na razredni stopnji šolanja. V 

obstoječo vzgojno-izobraževalno prakso smo pri pouku slovenščine in likovne 

umetnosti v obliki literarnodidaktične metode dela vnesli strip in preverjali njegov 

učinek na bralno pismenost, odnos do branja, bralno motivacijo in bralne interese.  

Rezultati niso potrdili zastavljenih hipotez. Naša predvidevanja so bila osnovana na 

raziskavah, izvedenih na vzorcih starejših učencev, rezultati, pridobljeni na vzorcu 

mlajših učencev pa kažejo, da je potrebno uporabo stripa na razredni stopnji 

načrtovati drugače kot smo predvidevali. Uporaba stripa pri učencih razredne 

stopnje se je izkazala kot zelo kompleksna in jo je potrebno obravnavati ter 

raziskovati, predvsem pa program uporabe načrtovati, ob upoštevanju starosti in 

zmožnosti učencev na razredni stopnji. Na podlagi pridobljenih empiričnih 

spoznanj oblikujemo smernice za nadaljnje raziskave in delo v razredu.  

 

Ključne besede: bralna pismenost, bralna motivacija, literarnodidaktična metoda, 

razlike med spoloma, strip, učenci razredne stopnje. 



 

ABSTRACT 

 

Comics as a literary-didactic method for reducing gender differences in 

reading literacy at the primary level of education 

 

A doctoral dissertation discusses the use of comics as a literary-didactic method for 

reducing gender differences in reading literacy at the primary level of education.  

Differences between genders in school environment often occur in the field of 

reading literacy. Literacy is one of the basic skills of the individual needed for 

effective functioning in modern society. Reading literacy is a type of literacy 

composed by various factors affected by teacher's observance of modern principles, 

guidelines and selection of methods used in class that represents the difference 

between achieving or not achieving objectives set in curriculum.  

The main purpose of study was to verify quasi-experimentally the effects of using 

comics as a literary-didactic method for reducing gender differences in reading 

literacy at the primary level of education. The sample consisted of 143 students 

from second to fifth grade from two Slovenian primary schools in a rural 

environment, of which 73 students participated in the experimental group and 70 

students in the control group. There was designed a program of using comics as a 

literary didactic method in class and we have examined its effect on reading literacy 

at the primary level of education. Comics as a literary-didactic method were 

implemented in current educational practice at Slovene and Art lessons in order to 

verify its effect on reading literacy, attitude towards reading, reading motivation, 

and reading interests.  

The hypotheses were not confirmed. Our predictions were based on researches 

carried out on samples of older students while results obtained are based on younger 

students and have shown the use of comics in the classroom must be designed 

differently than anticipated. Using comics at the primary level of education has 

proved to be very complex and should be explored and planned by taking into 

account primary level students’ age and abilities. Guidelines for further researches 

and work in the classroom are provided.  

  



 

Key words: reading literacy, reading motivation, literary-didactic method, gender 

differences, comics, primary level students.  
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1 UVOD 

 

''Če 8-letnik in prijatelji v rokah držijo knjigo o Hulku in me sprašujejo o 

tem, kaj pomeni neprepustno in kaj je gama sevanje, potem so, po mojem 

mnenju, na dobri poti do tega, da postanejo dobri bralci katerega koli 

besedila.'' (Verdick, 2008) 

  

Z branjem pridobivamo informacije, bogatimo znanje, zapolnjujemo prosti čas in 

se ob njem sprostimo. Je zahtevna dejavnost, ki zahteva veliko truda (Žagar, 1993), 

njeno usvajanje pa poteka celo življenje (Magajna, 1995), tudi izven šole (Dowd in 

Pisani, 2013), a jo pogosto doživljamo kot nekaj samoumevnega in se ne zavedamo 

njenega pomena (Andrin, Šašek in Debevc Rakoše, 2008).  

 

Iz družbe, ki je brala z glinastih ploščic, pergamentov in podobnih medijev, se 

spreminjamo v sodobno družbo (Blažić in Štefan, 2011), ki potrebuje bralno 

pismene ljudi. Če je bilo nekoč dovolj, da se je posameznik znal podpisati, mora 

danes brati raznovrstna besedila, ki jih mora znati tudi uporabiti (Pečjak, 1995a). 

 

Na bralno pismenost je bila leta 2009 osredotočena raziskava PISA, katere glavni 

namen je zbirati podatke o kompetencah, ki jih bodo učenci potrebovali v življenju 

in so pomembne tako za posameznika, kot tudi za celotno družbo (Štraus, Repež in 

Štigl, 2007). Pokazala je pomembne razlike med spoloma, ki se pojavljajo tako v 

Sloveniji kot tudi na področju OECD in EU. Temeljne bralne kompetence dosega 

več učenk kot učencev (OECD Pisa 2009 – Prvi rezultati, 2010), razlike med 

spoloma pa kaže tudi raziskava PIRLS (Doupona Horvat, 2012 in Prvi rezultati 

PIRLS 2011, b. d.).  

 

V zadnjem času so raziskovalna prizadevanja usmerjena v odkrivanje in 

preučevanje dejavnikov, ki bi lahko bili v ozadju razlik na področju bralne 

pismenosti med spoloma. Delež učencev, ki besedilo lahko reproducirajo, ne 

morejo pa se ga učinkovito lotiti, je pri fantih višji kot pri dekletih (Applegate in 

DeKonty Applegate, 2010). Dekleta so od fantov boljša v večini dejavnikov 
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bralnega razumevanja, kar pomeni, da bolje povzemajo besedila, imajo več 

metakognitivnega znanja o branju, kažejo večji interes za branje, se počutijo bolj 

kompetentne za branje in se med branjem tudi bolje počutijo (Kolić-Vehovec, 

Pečjak, Ajdišek in Rončević, 2008).  

 

Kako torej fantom pomagati, da bodo pri svojem delu uspešnejši? Lester Taylor 

(2004) predlaga vključevanje čim več praktičnih dejavnosti, novih idej in možnost 

izbire v pouk, Kavanagh (2007) izbor fantom privlačnih tem in upoštevanje bralnih 

interesov obeh spolov. Atkinson (2006) izpostavlja možnost izbora različnih 

bralnih virov, King in Gurian (2006) pa opisujeta projekt šole v Koloradu, s 

pomočjo katerega so v enem letu ob uporabi fantom prijaznejših strategij uspešno 

zmanjšali razlike med spoloma, istočasno pa so se izboljšali tudi dosežki deklet. To 

so dosegli z vključevanjem izkustvenih in kinestetičnih priložnosti za učenje, s 

prostorsko-vizualnimi reprezentacijami, fantom so omogočili, da sami določijo 

teme, ki jih pritegnejo, jim nudili pomoč pri domači nalogi, omogočili delitev dela 

v razredu glede na spol, kar pomeni, da so dekleta izbirala in brala dekliško 

literaturo, fantje pa deško čtivo, osmišljali so branje in pisanje ter iskali moške 

vzornike.  

 

Razlike med spoloma v bralni pismenosti bi torej lahko zmanjšali s posebnimi 

temami, izbranimi tako, da bi bile pisane na kožo fantom. Gre za vsebinsko-

tematsko diferenciacijo bralnega pouka, kot jo opredeljujeta Pečjak in Potočnik 

(2011). Idejo pa bi bilo smiselno uresničiti tudi z izbiro metode v okviru didaktično-

metodičnega modela diferenciacije književne vzgoje in ne le s posebnimi temami, 

proti katerim kot generalnemu pristopu pri pouku književnosti lahko najdemo kar 

nekaj resnih argumentov. Literarnovzgojni kurikulum s procesno naravnanostjo 

razvija posamezne segmente recepcijske zmožnosti, (s)poznavanje nacionalnega in 

civilizacijskega kanona in razvija literarne interese tako fantov kot deklet. 

Organizirana oblika izvajanja pouka slovenščine v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem 

obdobju prav tako ne predvideva delitve skupin, v okviru katerih bi lahko 

obravnavali fantom in dekletom prilagojene teme.  
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Opozoriti velja tudi na že izveden poskus oblikovanja ločenega berila za fante in 

berila za dekleta. Šlo je za identičen izbor besedil, berili sta se razlikovali le po 

končnicah v didaktičnih navodilih, ki učenca nagovarjajo, in v barvi platnic 

učbenika (Kordigel, 2000a, 2001). Ideja v slovenskem prostoru ni bila sprejeta in 

je naletela na veliko kritik.  

 

Rešitve za drugačno doseganje enakovrednih rezultatov funkcionalne pismenosti in 

v tem kontekstu zmožnosti branja literarnih besedil je potrebno iskati drugje.  

 

Metoda, ki bi fantom lahko pomagala pri interpretaciji besedila in ki pomaga 

učencem pri razumevanju pomena besedila, bi lahko bila metoda grafičnega 

ponazarjanja besedila (Hoffman, 2003; Ives, 2007), saj pomaga k boljši predstavi o 

informacijah, ki jih najdemo v besedilu (Alvermann, 1981; Moore in Readence, 

1984). S pomočjo metode grafičnega ponazarjanja besedila namreč vizualiziramo 

razmerja med skupinami besedilnih informacij in upovedujemo povezave med 

posameznimi deli besedila. Z njeno pomočjo odnose v literarnem besedilu 

prikažemo v enem samem trenutku, grafična ponazoritev podatkov pa prikaže 

soodnose, ki so drugače raztreseni v besedilu (Kordigel Aberšek, 2008).  

 

Uporaba grafičnih organizatorjev besedila omogoča preglednost, s čimer olajša 

razumevanje in vrednotenje literarnega besedila. So preprosti, ekonomični in za 

njih ni potrebnega veliko časa in didaktičnih pripomočkov. Izražanje razumevanja 

v sliki omogoča razvijanje možnosti upovedovanja razumevanja in vrednotenja 

literarnega besedila (prav tam, 2008). Grafični organizatorji učencem pomagajo 

razporejati, prikazovati odnose, odkrivati pomen in upravljati podatke hitro in 

enostavno (Dirksen, 2011; Gallavan in Kottler, 2010; Molden, 2007). Ne le da 

boljšajo bralno spretnost, krepijo tudi pomnjenje prebranega (Garcia Sanchez in 

Rodriguez Perez, 2007; Lee in Tan, 2010; Li, 2008). 

 

Grafične organizatorje se je potrebno naučiti uporabljati (Akhondi, Malayeri in 

Sambad, 2011; McMackin in Witherell, 2005), njihovo uporabo pa mora obvladati 

tudi učitelj, da jo lahko uspešno uri pri svojih učencih (La Vonne Key in Bradley, 
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2010; Sundeen, 2007). Ena od metod grafičnega ponazarjanja besedila so oblački, 

ki jih poznamo iz stripov in omogočajo, da misli književnih oseb v literarnih 

besedilih naredimo vidne (Kordigel Aberšek, 2008). 

 

Strip na enem mestu združuje tako vizualne kot verbalne elemente, s čimer bralcu 

daje možnost multiplih perspektiv (Round, 2007) in mu s pomočjo tiska in grafike 

pomaga dojeti načrtovano komunikacijo (Frey in Fisher, 2004; Jackson, Karp, 

Patrick in Thrower, 2006; McVicker, 2007; Rapp, 2011). V stripu večjo vlogo 

prevzame vizualno, ki informacije prenaša drugače kot besede (Hassett in Schleble, 

2007). Zanemariti ne smemo tudi njegove velike motivacijske moči (Norton, 2003; 

Pečjak, Bucik, Peštaj, Podlesek in Pirc, 2010; Versaci, 2001) in nudenja kreativnih 

možnosti dela pri pouku (Hall in Lucal, 1999).  

 

Strip kot uspešno metodo dela v razredu in metodo doseganja pismenosti navajajo 

tudi številni drugi avtorji (Bitz, 2004; Bloom, 2011; Byko, 2001; Lyga, 2006; Mori, 

2007; Phelps, 2011; Schwarz, 2002; Silva, 2009; Yang, 2008).  

 

Raziskave med starejšimi učenci so pokazale, da je uporaba stripa pri pouku lahko 

uspešna pri manjšanju razlik med spoloma v bralni pismenosti, prav tako pa 

predstavlja odlično motivacijo za branje. Gre torej predvsem za raziskave v višjih 

razredih osnovne ali srednje šole, v najzgodnejšem obdobju šolanja pa strip kot 

metoda dela za spodbujanje bralne pismenosti in zmanjševanje razlik med spoloma 

še ni bil podrobno in sistematično raziskan. To nas je spodbudilo k raziskovanju 

stripa kot literarnodidaktične metode dela za premostitev razlik med spoloma v 

bralni pismenosti na razredni stopnji šolanja. Doktorska disertacija je sestavljena iz 

dveh delov. V prvem, teoretičnem delu, smo temeljito predstavili dosedanja 

spoznanja o razlikah med spoloma, branju, bralni pismenosti, bralni motivaciji, 

strategijah, metodah in načinih dela pri pouku slovenščine in stripu ter uporabi 

stripa v razredu. Spoznanja smo uporabili kot izhodišče empiričnega dela, v okviru 

katerega smo preverjali učinkovitost uporabe stripa kot literarnodidaktične metode 

dela na razredni stopnji šolanja. 
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Na osnovi teoretskih spoznanj, analize relevantne literature in opravljene 

preliminarne študije (Kerneža in Kordigel Aberšek, 2014), so teze doktorske naloge 

naslednje: 

 S pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na razredni 

stopnji šolanja lahko zmanjšamo razlike med spoloma v bralni pismenosti. 

 S pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na razredni 

stopnji šolanja lahko zvišamo bralno pismenost pri vseh učencih. 

 S pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na razredni 

stopnji šolanja lahko zmanjšamo razlike med spoloma v odnosu učencev do 

branja leposlovja. 

 S pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na razredni 

stopnji šolanja lahko izboljšamo odnos do branja leposlovja pri vseh 

učencih. 

 S pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na razredni 

stopnji šolanja lahko zmanjšamo razlike med spoloma v motivaciji učencev 

za branje leposlovja.  

 S pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na razredni 

stopnji šolanja lahko zvišamo motivacijo za branje leposlovja pri vseh 

učencih.  

 S pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na razredni 

stopnji šolanja lahko razširimo bralni interes fantov tudi na nedeške teme. 

 

V empiričnem delu raziskovani problem vsebinsko-metodološko podrobno 

opredeljujemo in predstavljamo ugotovitve o uporabi stripa kot literarnodidaktične 

metode dela v razredu na razredni stopnji šolanja.  

 

Na podlagi inovativne, intenzivne in skrbno ter podrobno dodelane uporabe stripa 

kot literarnodidaktične metode dela v razredu, integrirane v ure slovenščine in 

likovne umetnosti, podajamo smernice za njegovo uporabo.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2. 1 RAZLIKE MED SPOLOMA 

 

Na spol lahko gledamo z dveh vidikov: z vidika spola kot bioloških karakteristik, 

ki določajo moškega ali žensko (Breedlove, Rosenzwieg in Watson, 2007) ali z 

vidika spola, ki se nanaša na pričakovanja okolja o primernih vedenjih za moške ali 

ženske (Eagly, 1987). Gledano s sociološkega vidika predstavlja spol psihosocialno 

identiteto moških (moškost) in žensk, torej ženskost (Johnsom in Wasserug, 2010).  

 

Upoštevajoč številne raziskave, ki se osredotočajo na razlike med spoloma (Aydin, 

Edrag in Tas, 2011; Burns, Jacob in Wagner, 2008; Clark in Paivio, 1991; French 

in Mantzicopoulos, 2007; Jimerson, Egeland, Sroufe in Carlson, 2000; Lilienfeld, 

Ammirati in David, 2012; Moreillon, 2009; Prinsen, Volman in Terwel, 2007; 

Tong, Lara-Alecio, Irby in Mathes, 2011), nas v naši raziskavi zanimajo sociološke 

razlike med spoloma. 

 

  

2. 1. 1  Sociološke razlike med spoloma 

 

2. 1. 1. 1 Zgodnji razvoj zaznavanja socioloških razlik med spoloma  

  

Razlikovanje spola in spolnih vlog se pri otroku začne že takrat, ko mu starši 

izberejo igrače in oblačila, primerna njegovemu oz. njenemu spolu (Hartup in Zook, 

1960). Znaki o zavedanju spola se kažejo že pri trimesečnih dojenčkih (Shirley in 

Campbell, 2000), da pa se otroci hitro pričnejo zavedati, da pripadajo eni skupini 

spola, v svoji študiji potrjujeta tudi Martin in Ruble (2004). 

 

Razvoj pojma spola in njegovo povezanost z razvojem mišljenja in socialne 

kognicije je raziskoval Kohlberg (1966, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009), ki 

je opisal razvojne stopnje pojmovanja spola: 



 

7 

 Spolna identiteta (leta: od 1,5/2 do 3/4): otrok pravilno opredeli sebe in 

druge glede na spol, pravilno odgovori na vprašanje – Ali si deklica ali 

deček? 

 Spolna stabilnost (leta: po 3/4): otrok razume, da spol z odraščanjem ostane 

enak, pravilno odgovori na vprašanji: Kaj si bil, ko si bil dojenček, dekle ali 

deček? Ali boš, ko boš zrastel, mamica ali očka? 

 Spolna stalnost (leta: 6/7): otrok razume, da se spol ne spremeni, če je nekdo 

netipično oblečen, ali se igra z netipičnimi igračami. Pravilno odgovori na 

vprašanje Ali bi deček, če bi ga oblekli v dekliške obleke, postal deklica?  

 

Pri zelo majhnih otrocih je razumevanje konstantnosti spola močno povezano s 

spolno-stereotipnim vedenjem (Warin, 2000). Iščejo namige o tem, kdo naj bi oz. 

kdo naj ne bi počel posamezne dejavnosti, kdo se lahko igra s kom in zakaj so si 

dekleta in fantje različni, z dobljenim pa tvorijo spoznanja o spolu, s katerimi 

razvijajo občutek za svet, ki jih obdaja (Martin in Ruble, 2004). Že v predšolskem 

obdobju so otroci nagrajeni za ''pravilno'' obnašanje, kar je še pogosteje pri fantih, 

saj je vloga moškega spola bolj jasno definirana (Hartup in Zook, 1960). 

 

Med 2. in 3. letom otroci kažejo velik napredek v znanju o spolu. Vsi otroci te 

starosti uspešno identificirajo spol vrstnika, polovica njih kot stereotipno prepozna 

tudi otroško igro (Campbell, Shirley in Candy, 2004). Otroci lažje prepoznajo 

čustva osebe istega spola (Widen in Russel, 2002). Z leti sklepanje o spolu postaja 

še stabilnejše (Taylor, Rhodes in Gelman, 2009). Otroci med 3. in 5. letom tudi že 

uspešno predvidijo odziv staršev na izbiro igrače glede na spol (Freeman, 2007).  

 

3–4 leta stari otroci spol določajo bolj nekonvencionalno kot 5-letniki oz. 6-letniki 

in 7-letniki oz. 8-letniki, kar kaže na to, da se konvencionalne sheme o spolu 

razvijejo za nekonvencionalnimi spolnimi shemami (Tenenbaum, Hill, Joseph in 

Roche, 2010). Visok nivo stereotipnega znanja in spontanega stereotipiziranja 

Banse, Gawronski, Rebetez, Gutt in Morton (2010) pripisujejo petletnikom, 

obdobje pa traja vse do 11. leta. 
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Sprememba otrokovega zavedanja spola in težnja k lastni psihosocialni identiteti 

pri fantih v smeri moškosti poteka od 3. do 11. leta, pri dekletih težnje k ženskim 

preferencam, ženskosti, zasledimo že v predšolskem obdobju (Hartup in Zook, 

1960). 

 

 McHale, Shanahan, Updegraff, Crouter in Booth (2004) so raziskovali s starostjo 

povezane spremembe v dekliških spolno stereotipnih aktivnostih. Dekleta so se v 

ženskih dejavnostih največkrat udejstvovala v srednjem otroštvu, nato pa je njihovo 

število s starostjo pričelo upadati. Z moškimi aktivnostmi so se dekleta največkrat 

ukvarjala v obdobju zgodnjega mladostništva, njihovo število pa je pričelo upadati 

v obdobju srednjega mladostništva. Največji izbor stereotipnih aktivnostih se kaže 

pri 13. letu. Dekleta pogosteje kot moški izražajo žalost, razlika med spoloma pa se 

s starostjo še veča (Oliver in Green, 2001).  

 

Sinno in Killen (2009) ugotavljata, da se v obdobju osnovnega šolanja otrokom v 

2. in 5. razredu tako za matere kot za očete zdi sprejemljivo, da delajo polni delovni 

čas. V nasprotju s tem se jim zdi manj sprejemljivo, da doma ostanejo očetje in ne 

matere, kar utemeljujejo s spolnimi stereotipi. Z leti postanejo v svojem 

razmišljanju bolj prilagodljivi in otroci, ki prihajajo iz tradicionalnih družin, 

uporabljajo več stereotipnih pričakovanj kot otroci iz netradicionalnih družin.  

 

 

2. 1. 1. 2 Vpliv okolja na sociološke razlike med spoloma in pojmovanje 

spolnih vlog 

 

Vzgoja se kot prvi otrokov stik z vrednotami v družini prične že z otrokovim 

rojstvom in nadaljuje v vrtcu (Kovačič Peršin, 2007; Marjanovič Umek, Fekonja 

Peklaj in Podlesek, 2008). Otroci se o vlogi spola učijo doma in ta pravila 

socializacije prenesejo v okolje otroškega varstva, kjer se naučijo veliko o tem, kaj 

v takšnem okolju pomeni biti deček in kaj deklica (Chick, Heliman Houser in 

Hunter, 2002; Williams, 2006).  
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Vzgojitelj in varuhi, ki so še posebej pomembni pri socialnem vedenju otrok 

(Cugmas, 2001a, 2001b, 2003a, 2003b in 2009), lahko pri svojem delu za 

zagotavljanje spolno-nevtralnega okolja sledijo priporočilom strokovnjakov (Chick 

idr., 2002; Menegalija, 2008).  

  

V enospolnih šolah mladostniki še bolj gradijo svojo spolno identiteto v smeri, ki 

je ''primerna in pričakovana'' za njihov spol (Kessels in Hannover, 2008). Kljub 

temu da v našem okolju enospolnih šol ni, pa do ločevanja po spolu prihaja pri 

športni vzgoji, ki je edini predmet, kjer se pouk po priporočilu strokovnega sveta 

Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje lahko izvaja zunanje diferencirano, 

po spolu. Tak diferenciran pristop naj bi bil otroku prijaznejši, razvojni stopnji in 

interesom, predznanju, motoričnim, kognitivnim, čustvenim ter socialnim 

zmožnostim ustreznejši (Doupona Topič in Zurc, 2003) in pomeni sprejemanje 

razlik med moškimi in ženskami (Kozmik in Salecl, 1999). Kljub temu da učni 

diferenciaciji pozitivnih ali negativnih učinkov ne gre kar tako pripisati, pa je 

dejstvo, da v primeru ločevanja pri športni vzgoji dekleta niso seznanjena z 

nekaterimi ''moškimi'' športnimi zvrstmi, kar pomeni, da niso deležna enakega 

vzgojno-izobraževalnega procesa kot sovrstniki, to pa pomeni diskriminacijo in 

neupoštevanje interesov ter volje otrok, s čimer diferenciacija po spolu pri športni 

vzgoji postane neprostovoljna in nenaravna (Doupona Topič in Zurc, 2003). 

 

Raziskava Avsec (2002) kaže, da povprečnemu moškemu pripisujemo lastnosti kot 

so moškost, agresivnost, moč, želja po tveganju, atletskost, bojevitost, brezčutnost, 

malomarnost, oblastnost in pogum. Prav nasprotno pa je povprečna ženska 

ženstvena, čustvena, nežna, oddaja toplino, sočustvuje, ima blago govorico, rada 

ima otroke, ima občutek za estetiko ter potrebe drugih in je ljubezniva. 

 

Enakopravnosti spolov se otrok nauči v družini in to prenaša v družbo (Tepavčević, 

2005). Antill, Cunningham in Cotton (2003) so v okviru raziskave, v kateri so starši 

na papirju razdelili hišna opravila kot jih razdelijo doma, otroci pa so ista opravila 

ocenili glede na to, kako pogosto jih opravljajo, s pomočjo lestvice za merjenje 

odnosa med spolnimi vlogami (AWS) ugotovili, da bolj kot starši spodbujajo 
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mešane interese otrok, manj jih zanimajo le interesi svojega spola in so bolj 

enakopravni. Manj gospodinjskih opravil opravljajo matere, bolj enakopravne so 

njihove hčerke. Enakopravnost v teh družinah predstavlja ideologijo, ki pomeni 

način vzgajanja otrok, povezan z razdelitvijo gospodinjskih del. Prisotnost ali 

odsotnost očetovske figure na otrokovo vedenje o spolnih vlogah ne vpliva 

(Brajović, 2007; Krek, 2008; Stevens, Golombok in Beveridge, 2002). Fantje v 

gospodinjskih opravilih sodelujejo manj kot dekleta (Bonke, 2010). Vloga ženske 

kot skrbnice in negovalke se zrcali tudi v otrokovih namišljenih prijateljih, saj 

dekleta za svojega namišljenega prijatelja, kot mame, tudi skrbijo, fantje pa skrbi 

za svojega namišljenega prijatelja ne omenjajo (Coetzee in Shute, 2003). 

 

Dwyer (1974) pravi, da imajo spolne vloge večji vpliv na moške dosežke, kar 

predstavlja odsev naše kulture, ki dovoljuje ženskam, da v večji meri sodelujejo v 

moških vlogah, kot moški v ženskih vlogah, a so prav moški tisti, ki običajno 

postavljajo meje o tem, kaj je sprejemljivo in kaj ne. Kljub sodobni potrošniški 

družbi, v kateri moški veliko lažje kot ženske uveljavljajo izobrazbo, znanje in 

poklicne sposobnosti, in v kateri je ženski potrošniški individualizem večinoma 

vezan na telesno samopodobo (Ule, 2010), pa ženske izpolnitve ne iščejo več le v 

materinstvu in na delovnem mestu, temveč tudi v svobodi (Kačičnik, 2006).  

 

Kljub vsemu raziskava delitve dela po spolu Bezjaka (2004) kaže na to, da ni vse, 

kot se zdi na prvi pogled: 

''Družbena pravila delitve dela po spolu so prisotna povsod, vendar od 

kulture do kulture variirajo, nekatere kulture pa delitve dela po spolu 

malone nimajo. Kot kažejo nekateri primeri, moški s svojim delom za 

obstanek in preživetje nikakor ne prispevajo več kot ženske, jih ne prekašajo 

ne v kvantiteti in ne v pomembnosti (čeprav se včasih kaže drugače).'' (Prav 

tam, str. 322) 

 

V sodobnem okolju velja omeniti raziskavo Hočevar (2009), ki ugotavlja, da med 

otroki v družinah gejev in lezbijk ne prihaja do statistično pomembnih razlik glede 

oblikovanja spolne identitete in spolne vloge. 
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Igra, igrače in barve 

 

Družba otroku ponuja številne situacije, ki jih posnema in prezrcali v igro. S tem se 

umesti v družbo in kulturo, s čimer izpolni socializacijo svojih spolnih vlog (Miller, 

1987; Yong, 2003). 

 

Igrače deklet so običajno povezane s fizično privlačnostjo, skrbjo in gospodinjskimi 

spretnostmi. Fantovske igrače se ocenjujejo kot nasilne, tekmovalne, razburljive in 

nevarne. Izobraževalne igrače, za katere je značilno razvijanje otrokovih fizičnih, 

kognitivnih, umetniških in drugih sposobnosti, so običajno ocenjene kot nevtralne 

ali zmerno moške, kar kaže na to, da igrače, ki veljajo za spolno stereotipne, ne 

podpirajo optimalnega razvoja v takšni meri kot nevtralne igrače (Bradbard in 

Parkman, 2001; Francis, 2010; Kahlenberg in Hein, 2010; Owen Blakemore in 

Centers, 2005).  

 

Odrasli gledajo na dekliške igrače kot ženstvene, pasivne in nezanimive, medtem 

ko na fantovske igrače kot moške, aktivne in zanimive (Hull, Hull in Knopp, 2011). 

Fantovske igrače so pogosteje povezane z negativnimi socialnimi interakcijskimi 

vedenji kot igrače, namenjene dekletom (Campbell, Shirley in Caygill, 2002). Več 

fleksibilnosti v spolnih stereotipih je med igračami za dojenčke in najmlajše otroke 

(Campenni, 1999).  

 

V razvoj spolnih vlog pri otroku se pomembno vključujejo oglasi, ki so pogosto 

spolno usmerjeni (Alpert, 1979; Boddewyn in Loubradou, 2011; Cramphorn, 2011; 

Pan, Meng in Zhou, 2012; Reichert in Ramirez, 2000; Wilson in Moore, 1979). To 

z raziskavo med 10-letniki potrjuje tudi Milovanovič (2005), saj so otroci razlike 

med televizijskimi oglasi za fante in dekleta v skladu z osvojeno spolno shemo 

zaznavali in odobravali.  

 

Kliniç (2011) je preučeval odnos otrok do barve oblačil. Barve, ki jih imajo raje 

dekleta, so magenta, ki močno prevladuje, sledijo ji rdeče-vijolična, rdeča in rdeče-

oranžna. Najredkeje so izbrala sivo, modro, zeleno, modrozeleno in črno barvo. 
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Fantje, pri katerih nobena izbrana barva posebej ne prednjači, imajo raje črna, 

modra, cijan in rumena oblačila, najmanj priljubljena so modro-zelena, magenta, 

rdeča in rumeno-zelena oblačila. LoBue in DeLoache (2011) poročata, da se 

pomembne razlike v preferiranju barv pojavijo že v starosti okoli 2 let, ko dekleta 

razvijejo pomembno prednost v izbiri roza barve, fantje pa se istočasno roza barvi 

pričnejo izogibati. Pri slednjih izogibanje roza barvi postane še posebej izrazito pri 

4–5 letih. 

 

Spolne stereotipe lahko zasledimo tudi v časopisju (Brabant, 1976; Brabant in 

Mooney, 1986; Brabant in Mooney, 1997) in šaljivih stripih (LaRossa, Jaret, Gadgil 

in Wynn, 2001), kjer pa je stereotipnosti, z razvojem družbe, vedno manj.  

 

 

2. 1. 1. 3 Razlike med spoloma v literaturi 

 

Slikanica ima na majhne otroke, torej na svojo ciljno publiko, velik vpliv, saj komaj 

pričnejo oblikovati vrednote in stališča o družbi. Diskriminacija v otroških 

slikanicah lahko otroka vodi do napačne in zgrešene slike o svetu, v katerem 

odrašča (Tsao, 2008). Če so najpopularnejše in spoštovane slikanice iz 60-ih let 

stereotipizirale in omejevale bralčevo svobodo oblikovanja idej o moških in ženskih 

zmožnosti, je med letoma 1970 in 1980, zahvaljujoč feministkam, prišlo do velikih 

sprememb, saj se je obravnava spola v veliki meri izboljšala (Worland, 2008).  

 

Kot pravi Sobočan (2010, str. 81), 

''pouk književnosti ni /.../ le podajanje ''suhega'' znanja, ampak ima tudi 

velik vpliv na  oblikovanje podobe realnosti, družbenih in medsebojnih 

odnosov in tudi lastne identitete (bralne) inkulturacije.''  

 

Pogoste v književnosti so stereotipne lastnosti književnih oseb. V književnih delih, 

namenjenim bralcem vseh starostnih obdobij, se za dekleta uporabljajo pojmi kot 

so lepa, dolgi lasje, obleke, nakit, naličena, medtem ko se pri opisih fantov 
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pogosteje uporabljajo navedbe aktivnosti (všeč mu je šport) in značilnosti kot so 

npr. pretep, groba igra (Fatih Miller, Luyre, Zosuls in Ruble, 2009). 

 

Matere so v slikanicah pogosteje skrbne, večkrat vzgajajo svoje otroke in izražajo 

celoten spekter čustev. Očetje so premalo zastopani in predstavljeni kot relativno 

stoični akterji, ki le malo sodelujejo v življenju svojih otrok (Anderson in Hamilton, 

2005).  

  

Otroci stereotipov v literaturi ne opazijo, če na njihovo prisotnost niso direktno 

opozorjeni. Otroke, ki se pred raziskavo F. Taylor (2003) tega problema niso 

zavedali, so seznanili z in opozorili na neenakost spolov v literarnih besedilih. Za 

tem so neenakosti opazili v vsak knjigi. Po njihovih besedah spol v knjigah igra 

veliko vlogo in le redko se zgodi, da so moški manjši od žensk in da ženske v 

nevarni situaciji le redko zaščitijo moškega. Prav tako opažajo, kot ugotavljajo že 

navedene raziskave, da so ženske običajno gospodinje, ki skrbijo za otroke, oče pa 

gre vsak dan v službo in si, ko pride domov, odpočije po celodnevnem delu. Ena 

izmed sodelujočih je izpostavila, da niso vsi fantje slabi in niso vsa dekleta 

zagledana vase. Niso vse matere gospodinje in niso vsi očetje v službah.  

 

  

2. 1. 2  Razlike med spoloma na učnem področju 

 

Razlike med spoloma v šolskem okolju pogosto opazimo na različnih področjih, na 

primer na področju pismenosti (Below, Skinner, Fearrington in Sorrell, 2010; 

Skelton in Francis, 2011; Ünlüsoy, de Haan, Leseman in van Kruistum, 2010), 

branja in bralnih dosežkov (Lietz, 2006; Logan in Johnston, 2010; Spironelli, 

Penolazzi in Angrilli, 2010; Taasoobshirazi in Carr, 2008), opravljanja domačih 

nalog (Mau in Lynn, 2000), naravoslovja (Bursal, 2013), splošnih učnih dosežkov 

(Mikk, Täht in Must, 2011), izbora poklicne poti (Mechtenberg, 2009), osebnosti 

(Bong in Skaalvik, 2003), vedenja (Darney, Reinke, Herman, Strmont in Ialongo, 

2013), kognitivnih sposobnosti (Reilly, 2012) in samoregulacije (Tomec, Pečjak in 

Peklaj, 2006). 
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Najpogosteje so to razlike v dosežkih pri matematiki in naravoslovju (boljši so 

fantje) in branju ter v količini domačega dela, opravljenega izven šole – boljša so 

dekleta (Mau in Lynn, 2000).  

 

Benenson (2005) povzema ugotovitve različnih raziskav, ki kažejo, da so dekleta 

boljša pri nekaterih verbalnih nalogah, medtem ko so fantje boljši v nekaterih 

matematičnih in vizualno-prostorskih nalogah. Dekleta se učijo hitreje, bolje 

obvladajo slovnico in črkovanje, v srednji šoli se izražajo bolj strokovno in so boljše 

na področju verbalno-spominskih nalog, kot sta priklic besed in številk ter spomin 

za vsebino. V matematiki so dekleta boljša na področju računskih spretnosti, fantje 

pa na področju razumevanja, uporabi konceptov in reševanju problemov. Na 

najvišjem nivoju matematike fantje prekašajo dekleta v vizualno-prostorskih 

nalogah, medtem ko imajo dekleta boljši spomin za to, kje se nahajajo posebni 

predmeti. Fantje prekašajo dekleta v nalogah mentalne rotacije, ko je na primer 

treba nekatere dvodimenzionalne objekte identificirati iz dveh različnih kotov. 

Fantje so tudi nekoliko boljši od deklet v prostorskih nalogah zaznavanja, kot je 

ocenjevanje položaja vode v nagnjenem kozarcu. Zanimive so tudi spolne razlike v 

navigacijskih sposobnostih, kjer se ženske in dekleta večkrat kot moški opirajo na 

zanimivosti, ki jih najdejo na poti. V nasprotju s tem fantje in moški uporabljajo 

razdalje in smeri, zaradi česar se lahko hitreje orientirajo.  

 

Podobno ugotavljata tudi Halpem in LaMay (2000), ki pravita, da so v nalogah, ki 

ocenjujejo sposobnosti manipuliranja vizualnih podob v delovnem spominu, boljši 

moški, medtem ko so pri nalogah, ki zahtevajo priklic iz dolgoročnega spomina in 

pridobivanje ter uporabo verbalnih informacij, v prednosti ženske. Chamorro-

Premuzic (2011) na podlagi preučitve številnih raziskav ugotavlja, da lahko že 

izbira nalog v testu določi razlike med spoloma, zaradi česar je potrebno rezultate, 

ki temeljijo na testih inteligenčnega količnika, upoštevati z zadržkom, saj 

tradicionalni IQ testi zaradi navedenih dejstev niso veljavni pokazatelj 

posameznikovih dejanskih umskih sposobnosti.  
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Raziskava PIRLS večjih razlik med spoloma na področju matematike in 

naravoslovja ne kaže, se pa razlike, v prid deklet, pojavijo pri bralnih dosežkih otrok 

(Martin in Mullis, 2013). 

 

Ameriška raziskava (Willingham in Cole, 1997) kaže, da so dekleta, ki svojo 

prednost pred fanti dobijo v obdobju od 4. do 8. razreda, boljša v govornem 

izražanju in pisanju, fantje, ki svojo prednost pred dekleti dobijo v obdobju od 8. 

do 12. razreda pa so boljši na področju matematičnih pojmov, geopolitike in 

naravoslovja. Slovenska raziskava (Marjanovič Umek, 2007) kaže, da se pri mlajših 

učencih, ko njihovo znanje ocenjujejo učitelji, statistično pomembne razlike med 

spoloma ne kažejo pri matematiki, naravoslovju in tehniki, se pa pojavljajo pri vseh 

drugih predmetih, kjer dekleta dosegajo višje ocene kot fantje. Največje razlike se 

pojavljajo na področju likovne vzgoje. Pri nacionalnem preizkusu znanja dekleta 

dosegajo pomembno višje rezultate kot fantje pri slovenščini, medtem ko pri 

matematiki učinka spola ni zaznati. V 9. razredu je učinek spola prisoten pri vseh 

predmetih. Dekleta po ocenah učiteljev pri vseh predmetih dosegajo višje rezultate 

kot fantje, do največjih razlik pa prihaja pri slovenščini. Nacionalno preverjanje 

znanja in ocene učiteljev kažejo, da se učinek spola ohrani pri slovenščini, pri 

matematiki in biologiji pa je učinek spola majhen. Podobno navaja tudi Cankar 

(2010), ki na podlagi dosežkov NPZ 2006 ugotavlja, da dekleta dosegajo slabše 

rezultate pri matematiki, so pa boljša pri slovenščini. Sanabria (2012) povzema 

ugotovitve raziskav, ki pravijo, da koncentracija deklet poteka na višjem nivoju kot 

koncentracija fantov. Dekleta zmožnost abstraktnega razmišljanja razvijejo štiri leta 

pred fanti in uporabljajo dele možganov, ki so namenjeni jeziku in emocijam. 

Učinkovito lahko delajo daljše časovno obdobje in uživajo v skupinskem delu, 

zaradi česar zelo dobro delajo v skupinah. Fante bolj privlačijo vizualne in 

kinestetične aktivnosti. 

 

Dekleta pogosteje kot fantje uporabljajo samoregulacijo, med spoloma pa se 

razlikuje tudi vrsta uporabljanih strategij (Tomec idr., 2006). Prav tako so dekleta 

bolj socialno in osebnostno zrela (Simonovski, 2001).  
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Do razlik med spoloma v učnih dosežkih prihaja zaradi različnih dejavnikov. Eden 

od teh je tudi čas, ki ga spola namenita domači nalogi. Ena ura domače naloge na 

teden v raziskavi PISA rezultira v štiri točke višjem dosežku. Izven šole in šolskih 

dejavnosti fantje več časa posvečajo igranju video igric in manj časa branju za 

užitek, še posebej branju zahtevnejših besedil, kot so fantastična besedila (OECD, 

2015).  

 

Samoocene otrok se ujemajo s stereotipi o spolu (Drofenik, Cugmas in Schmidt, 

2007). Fantje ocenjujejo, da so sposobnejši v matematiki in naravoslovju, bolje se 

ocenjujejo na področjih športa, videza in samospoštovanja, medtem ko imajo 

dekleta več zaupanja vase, jih bolj zanimata jezikovna umetnost in pisanje, bolje se 

opisujejo na področju vedenja. Razlike med spoloma, povezane z motivacijo za 

matematiko in naravoslovje, se z leti zmanjšujejo, medtem ko razlike v motivaciji 

za z jezikovno umetnost ostajajo skozi vse obdobje šolanja (Dolenc, 2009; Meece, 

Bower Glienke in Burg, 2006).  

 

Do razlik med spoloma prihaja tudi na področju izbora prostočasnih aktivnosti. 

Raziskava Nippold, Duthie in Larsen (2005) kaže, da so najbolj priljubljene 

aktivnosti starejših otrok in mladostnikov poslušanje glasbe, obiskovanje 

koncertov, gledanje televizije ali videov, ukvarjanje s športom in igranje 

računalniških ali video igric. Najmanj priljubljene aktivnosti so kuhanje, tek ali 

pohodništvo, pisanje, umetnost in obrti. Branje je zmerno priljubljeno, najbolj 

priljubljeni bralni materiali pa so: revije, novele in stripi. Najmanj priljubljena so 

dramska besedila, tehnične knjige in časopisi. 

 

Starši dekleta opisujejo kot čustveno stabilnejša od fantov, bolj usmerjena k 

dosežkom, ugodljiva, inteligentna in organizirana, fante pa kot bolj nasprotovalne, 

odkrenljive, boječe, negotove in socialno plašnejše (Zupančič in Kavčič, 2005; 

Zupančič, Slobodskaya in Knyazev, 2008). Za dekleta vedenjske težave niso 

značilne, se pa lahko pojavijo v kombinaciji z učnimi težavami (Darney idr., 2012).  
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Neenakost med spoloma v izobraževanju temelji predvsem na stereotipnem odnosu 

okolja (Driessen in van Langen, 2013). Na razlike med spoloma lahko z 

ocenjevanjem pod vplivom stereotipov pomembno vpliva tudi učitelj (Marjanovič 

Umek, 2007). Šole lahko torej s svojim ravnanjem, ali krepijo neenakosti, prisotne 

v družbi, ali jih preprečujejo (Howell, 2007). Učiteljeva naloga je, da z načinom 

svojega dela odpravlja mišljenje, da je nekaj primerno le za fante in nekaj le za 

dekleta (Vendramin, 2006). Za vpliv okolja naj bi bila še posebej dovzetna dekleta 

(Taasoobshirazi in Car, 2008).  

  

Za konec velja omeniti razmišljanje Saxa (2007), ki pravi, da bi bilo za fante 

najbolje, če bi bile osnovne šole bolj prilagojene razvojnim potrebam otrok in bi 

lahko petletniki skakali po ribniku in lovili paglavce, namesto da sedijo pri miru in 

so večino dneva tiho, čemur bi bilo vredno slediti tudi na področju pismenosti.  

  

 

2. 1. 3  Razlike med spoloma v branju in bralni pismenosti 

 

Že v prejšnjem poglavju smo omenili, da je eno od učnih področij, na katerem se 

dekleta in fantje razlikujejo, branje. Razlike, ki se pojavljajo v prid deklet, se kažejo 

v naslednjih vidikih: 

 različen bralni izbor (Coles in Hall, 2002; Hall in Coles, 1997; Merisuo-

Storm, 2006),  

 pogostost branja (Coles in Hall, 2002),  

 odnos do branja (Coles in Hall, 2002; Kush in Watkins, 1996; McKenna, 

Kear in Ellsworth, 1995; Sokal idr., 2005),  

 motivacija za branje (Baker in Wigfield, 1999; Guthrie in Alao, 1997; 

Marinak in Gambrell, 2010),  

 vrednotenje branja (Durik, Vida in Eccles, 2006; Marinak in Gambrell, 

2010) in  

 bralne zmožnosti (Ming Chui in McBride-Chang, 2006, Mullis, Martin, 

Kenedy in Foy, 2007).  
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Dekleta pri branju uživajo bistveno bolj kot fantje, prav tako pa je drugačen tudi 

njihov bralni izbor. Fantje najraje berejo stripe in šaljive knjige, dekleta najbolj 

uživajo v pustolovskih knjigah (Merisuo-Storm, 2006). Podobno ugotavlja tudi 

raziskava OECD (2010b) – dekleta za užitek raje berejo fantastična besedila, fantje 

pa revije, novice ter stripe – ter Worthy, Moorman in Turner (1999), ki pravijo, da 

fantje najraje berejo humoristične vsebine, grozljivke, revije in časopise. Da dekleta 

raje kot dečki berejo pustolovske knjige, grozljivke, knjige o živalih, vsebine, ki so 

povezane s šolo in poezijo, fantje pa znanstveno fantastiko, fantazijske knjige, 

športne, vojne in vohunske vsebine, stripe in smešne zgodbe, ugotavljata Coles in 

Hal (2002), ki pravita tudi, da oba spola enako rada bereta kriminalke in detektivke, 

do največjih razlik med spoloma pa prihaja pri romantičnih in ljubezenskih knjigah, 

ki jih raje berejo dekleta. Fantje, starejši učenci in učenci s težavami v pismenosti 

imajo negativno stališče do branja tako v šoli kot izven nje, zaradi česar berejo manj 

(Atkinson, 2006). 

 

Dekleta so bolj motivirana za branje kot fantje (Bouffard, Marcoux, Vezeau in 

Bordeleau, 2003), kar je posledica vpliva spolnih stereotipov (McGeown, Goodwin, 

Henderson in White, 2012). Dekleta za branje kažejo več pozitivne motivacije, 

zaradi česar tudi pogosteje nadaljujejo z bralnimi aktivnostmi skozi celotno obdobje 

šolanja (Wigfield in Guthrie, 1997a).  

 

Dekleta za branje kažejo večji interes, za branje se počutijo bolj kompetentna in se 

med branjem bolje počutijo, boljša so v povzemanju besedil in imajo več 

metakognitivnega znanja o branju (Kolić-Vehovec idr., 2008). Fantje lahko 

besedilo pogosto reproducirajo, ne morejo pa se ga učinkovito lotiti (Applegate in 

DeKonty Applegate, 2010). Dekleta pogosteje kot fantje uporabljajo bralne učne 

strategije nasploh, še posebej pa strategije med in po branju (Pečjak in Košir, 2003). 

Zanimanje za branje za užitek prične upadati med 11. in 15. letom, za užitek pa 

manj berejo predvsem fantje (Nippold idr., 2005).  

 

Okoli 40 % slovenskih učencev ob branju ne uživa in za branje ne kaže interesa, še 

posebej velike razlike pa se kažejo med spoloma. Kar 75 % deklet kaže interes za 
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branje in v branju uživa, medtem ko je tako odgovorilo le 46 % fantov. Razlika med 

fanti in dekleti v raziskavi PISA je 41 točk, kar je enakovredno enemu letu 

zaostanka v šolanju (Pečjak, 2011). 

 

Najpogostejša razloga za nebranje fantov sta ''branje je dolgočasno'' in ''za branje 

nimam časa''. Skupaj pojasnjujeta več kot polovico razlogov za to, da fantje ne 

berejo (39,3 % in 29,8 %). Manj pogosto navajajo razloga ''rad imam druge 

aktivnosti'' in 'ne morem se vživeti v zgodbe,'' ki skupaj pojasnjujejo približno 

petino odgovorov (11,1 % in 7,7 %). Redki so odgovori ''nisem dober v branju,'' 

''branje me utruja/povzroča glavobol,'' ''raje igram video-igre in gledam televizijo'' 

in ''imam preveč šolskega dela,'' ki pojasnjujejo okoli desetino razlogov (4,3 %, 

2,5 %, 2,3 % in 1,4 %) ter ''knjige so predolge'' in ''prijatelji se norčujejo, če berem,'' 

ki sta zelo redka razloga za nebranje (0,09 % in 0,01 %) (Jones idr., 2003).  

 

Do razlik med dekleti in fanti ne prihaja le v bralnem izboru in razlogih za 

(ne)branje, temveč tudi v bralni pismenosti. Da fantje dosegajo nižje rezultate v 

bralni pismenosti in razumevanju, navajajo številne raziskave (Beard in Burrell, 

2010; Cavazos-Kottke, 2005; Moore, Yin, Weaver, Lydell in Logan, 2007; Ogle, 

Sen, Pahlke, Jocelyn, Kastberg, Roey in Willims, 2003; Serafini, 2013; Watson, 

Kehler in Martino, 2010), najbolj znani pa sta PISA in PIRLS, ki izpolnjujeta 

najvišje prevajalske standarde, da so vzorci med državami primerljivi, da so 

odzivne stopnje enako dobre in pod strogimi postopki izvajata vrednotenje 

učenčevega znanja (Shiel in Cosgrove, 2002). S svojimi izsledki PISA in PIRLS 

nudita informacije o vzrokih za dosežke (Štraus, 2006), s pomočjo katerih številne 

države v svoje izobraževalne sisteme sprejemajo korake, s katerimi izboljšujejo 

učenje in poučevanje branja, tako med fanti kot dekleti (Mullis, Martin, Minnich, 

Drucker in Ragan, 2012). 
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PISA (Program for International Student Assessment) 

 

S sodelovanjem v raziskavi PISA tudi v Sloveniji dobivamo pomembne informacije 

o naravoslovnih, bralnih in matematičnih dosežkih učencev, ki vključujejo tudi 

podatke o razlikah med spoloma (Štraus, 2009).  

 

Omenjena mednarodna raziskava je ugotovila, da je leta 2009 temeljne bralne 

kompetence v Sloveniji dosegalo 79 % učencev (povprečje OECD je 81 %, v EU 

82 %), najvišje bralne kompetence pa 0,3 % učencev (v OECD 1,0 % in v EU 

0,6 %). Slovenski učenci so v povprečju dosegli 483 točk (OECD 494 točk in EU 

489 točk), kar je 11 točk manj kot leta 2006. Med učenci, ki niso dosegli temeljnih 

kompetenc branja, jih kar 71 % v prostem času ni bralo za zabavo, nobeden od 

učencev, ki so dosegali vsaj 5. raven branja (raziskava PISA zajema 6 ravni branja 

– 5. in 6. raven dosega 5,3 % slovenskih učencev (povprečje OECD je 8,8 %)) pa 

ni izjavil, da za zabavo nikoli ne bere, kar pomeni, da so boljši rezultat dosegli 

učenci, ki radi berejo in dnevno berejo za zabavo. Razlika med njimi in učenci, ki 

nikoli ne berejo za zabavo (v Sloveniji 40 %, v OECD 37 %), je bila 98 točk (OECD 

103 točke). Razlike v bralni pismenosti so se pokazale tudi med spoloma. Slovenske 

učenke so v povprečju dosegle več točk (511 točk) kot učenci (456 točk). Razlika 

med spoloma v Sloveniji je znašala 55 točk in je bila večja kot v OECD (39 točk) 

in EU (42 točk). Temeljne bralne kompetence je izkazalo več slovenskih učenk 

(89 %) kot učencev (69 %), te pa so v povprečju prav tako pogosteje izkazale veselje 

do branja (75 %) kot učenci (46 %) (OECD Pisa 2009 – Prvi rezultati, 2010).  

 

Rezultati najnovejše raziskave so nekoliko slabši, Štraus, Šterman Ivančič in Štigl 

(2013) jih opisujejo kot stabilne. Slovenski učenci so dosegli 481 točk in se s tem 

uvrstili pod povprečje OECD (496 točk). Temeljno in višje ravni bralne pismenosti 

dosega 79 % učencev, kar nas uvršča pod povprečje OECD (82 %) (OECD, 2014). 

Najvišjo raven bralne pismenosti v Sloveniji pa dosega 0,3 % učencev (povprečje 

OECD 1,1 %), največji delež učencev pa dosega 3. raven (28 %), ki ji sledi 2. raven 

(27 %). Razlika med spoloma v Sloveniji je večja kot v OECD. Dekleta so v 

povprečju dosegla več točk (510) kot učenci (454) (Štraus idr., 2013). 
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Rezultati raziskave iz leta 2012 kažejo, da so od sodelujočih držav najboljši v branju 

učenci iz Shanghaia, Hong Konga, Singapurja, Japonske in Koreje, kjer v povprečju 

8 % učencev dosega najvišja nivoja branja (nivo 5 in 6). Takšnih je v Shanghaiu 

25 %, v Hong Kongu več kot 15 %, več kot 10 % pa v Avstraliji, Belgiji, Kanadi, 

na Finskem, v Franciji, na Irskem, v Koreji, Liechensteinu, na Novi Zelandiji, 

Norveškem, Poljskem in Taipeiu. Med najboljšimi učenci v državah OECD so 

finski in švedski učenci (OECD, 2014). Finska tudi po drugih pokazateljih spada 

med države z uspešnejšimi edukacijskimi sistemi (Sahlberg, 2011). Razlike med 

spoloma so se med letoma 2000 in 2012, v korist deklet, povečale v 11 državah 

(OECD, 2014). 

  

Ker dekleta v vseh narodih fante v bralni pismenosti prekašajo, Reilly (2012) 

nakazuje, da bi lahko mednarodna študija PISA s svojimi medkulturnimi 

ugotovitvami kazala, da bi bilo mogoče razlike v bralni pismenosti vsaj delno 

pripisati tudi biološkim razlogom in ne le socialnim in kulturnim dejavnikom.  

 

 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) 

 

PIRLS je mednarodna raziskava bralne pismenosti otrok, starih okoli 10 let, ki zbira 

podatke o dejavnikih, ki vplivajo na doseganje znanja (Prvi rezultati PIRLS 2011, 

b. d.) 

 

Tako kot PISA, tudi PIRLS kaže razlike v bralni pismenosti med spoloma. V letu 

2011 so dekleta dosegle 539 točk, fantje pa 523 točk, kar pomeni, da jih ločuje 16 

točk, to pa je tudi povprečna razlika med spoloma ostalih sodelujočih držav. Za 

razliko od raziskave PISA, ki kaže padec povprečnih dosežkov slovenskih učencev 

v bralni pismenosti, pa PIRLS, upoštevajoč rezultate iz let 2001, 2006 in 2011, kaže 

zviševanje bralne pismenosti slovenskih učencev. Dekleta višje bralne dosežke 

dosegajo vsa leta sodelovanja v raziskavi (2001, 2006 in 2011) (Doupona Horvat, 

2012 in Prvi rezultati PIRLS 2011, b. d.). V raziskavi iz leta 2011 do razlik med 

spoloma v bralni pismenosti ne prihaja v Kolumbiji, Italiji, Franciji, Španiji in 
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Izraelu, učenci vseh drugih sodelujočih držav so pokazali razlike v bralnih dosežkih 

med spoloma. Največje razlike so, v prid deklet, v nekaterih arabsko govorečih 

državah, vključno z Združenimi arabskimi emirati, Marokom, Katarjem, Omanom 

in Savdsko Arabijo. Na lestvici držav, ki prikazuje razlike med spoloma, se 

Slovenija med navedenimi 45 državami uvršča na 26. mesto. Dosežki slovenskih 

učencev se zvišujejo (2001: dekleta 512 točk, fantje 491 točk; 2006: dekleta 532 

točk, fantje 512 točk; 2011: dekleta 539 točk, fantje 523 točk), razlike med spoloma 

pa se manjšajo, in sicer 2001: 22 točk razlike; 2006: 19 točk razlike; 2011: 16 točk 

razlike (Mullis, Martin, Foy in Drucker, 2012). Slovenija je v 10 letih (1991–2001) 

svoj rezultat izboljšala za 30 točk, v 20 letih (1991–2011) pa za 60 točk. V državah, 

kjer so dosežki deklet visoki, so visoki tudi dosežki fantov in obratno. Dekleta so 

fante v bralnih dosežkih presegla v skoraj vseh državah (Doupona Horvat, 2012). 

  

V skladu s tem je Monica Rosen iz Univerze v Göteborgu na konferenci IRC IEA 

2007 dejala,  

''da je najboljši ukrep, da zvišamo bralno pismenost fantov ta, da 

zvišamo bralno pismenost deklet.'' 

    (Rosen, 2007; cit. po Doupona Horvat, 2012, str. 17) 

 

Otroci, ki dosegajo najvišje bralne rezultate, imajo običajno tudi zelo dober učni 

uspeh, dobre ali celo odlične rezultate pa kljub vsemu kažejo tudi nekateri učenci s 

slabšim šolskim uspehom (Doupona Horvat, 2006). 

 

 

2. 2  BRANJE 

 

''Branje je nenavadna dejavnost. Po eni strani samotna, individualna, 

mirna, po drugi je to živahno in komunikativno sodelovanje z besedilom. V 

knjigo se lahko za trenutek, uro ali kar za vse popoldne umaknemo – lahko 

pa se ob njej družimo s prijatelji, učiteljem ali celo s povsem naključno 

navzočimi opazovalci in bralci.'' (Rot Gabrovec, 2014, str. 7) 
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Branje predstavlja dejavnost, s katero se zavedno in nezavedno srečujemo na 

vsakem koraku. Predstavlja eno od sporazumevalnih dejavnosti, ki nas pomembno 

ločuje od drugih živih bitij in je tako kompleksna, da se ji posvečajo številni 

raziskovalci. Hkrati ne gre za aktivnost, ki bi nam bila biološko dana, temveč se je 

je potrebno priučiti.  

 

 

2. 2. 1  Branje kot sporazumevalna dejavnost 

 

2. 2. 1. 1  Opredelitev branja 

 

''Branje in pisanje sta sporazumevalni dejavnosti, pri katerih sprejemamo 

(branje) ali tvorimo besedila (pisanje) v vidnem prenosniku.'' (Frančeškin, 

Kramarič, Ropič in Urbančič Jelovšek, 2002, str. 6) 

 

Definicije branja lahko razdelimo na štiri velike skupine, ki poudarjajo: 

 proces dekodiranja/prepoznavanja črk, besed ali besednih skupin: 

''Branje je percipiranje vrstnega reda črk in njihove sinteze s tem, 

da se bralec dalj časa zadrži na elementih besed, na njihovem 

položaju v prostoru, na obliki in velikosti črk.'' (Pečjak, 1999b, str. 

12) 

''Branje je samosvoja oblika govorjenega jezika. Brati pomeni, da s 

tiho ali glasno prevedbo pisnih znamenj v glasovna doživimo 

predmetnost, na katero se pisana znamenja nanašajo.'' (Toporišič, 

1994, str. 178) 

 proces razumevanja: 

''Branje je psiholingvistični proces, pri katerem bralci po svojih 

najboljših močeh rekonstruirajo sporočila, ki so podana v pisni ali 

grafični obliki.'' (Goodman, 1970, cit. po Pečjak, 1999b, str. 12) 

 integracijo obeh spoznavnih dimenzij pri branju, dekodiranja in 

razumevanja: 
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''Branje je v prvi fazi proces dekodiranja besed, ki je odvisen od 

povezave novih besed s pojmi iz bralčevega spomina in z izgovorom 

besed. V drugi fazi pa gre za proces razumevanja sporočila 

besedila.'' (Perfetti, 1985, cit. po prav tam, str. 12) 

Branje pomeni razpoznavati črke (grafeme) v pisani in tiskani obliki 

(ki jih izgovarjamo ali ne), prehajanje z očmi čez to, kar je napisano 

ali natiskano, sprejemati informacije (sporočila) iz besedila, 

prenesti znake pisanega jezika v slušne znake (znake govornega 

jezika). Branje je  komunikacijski proces, v katerem besedilo 

prenaša sporočilo, bralec pa ga sprejema. Pogoj odvijanja 

komunikacijskega procesa pa je skupna koda oz. usklajenost 

bralčeve kode in kode besedila.'' (Potkonjak in Šimleš, 1989, str. 85) 

 da je branje večstopenjski proces, v katerem sodelujejo različne sposobnosti 

(Pečjak, 1999b): 

''Branje je sedemstopenjski proces, pri katerem gre za navezovanje 

medsebojnega odnosa med posameznikom in sporočili, podanimi v 

simbolih.'' (Buzan, 1982, cit. po prav tam, str. 12). Sedem stopenj 

bralnega procesa predstavljajo prepoznavanje, sprejetje, notranje in 

zunanje strnjevanje, ohranitev v spominu, priklic in sporočanje (prav 

tam).  

  

Branje je individualna jezikovna dejavnost, ki za posameznika predstavlja vajo v 

rabi jezika, prispeva k razvoju in izboljšanju njegovega pisanja, poslušanja in 

govora. Ker jezik predstavlja osnovno orodje sodobnega sodelovanja, dobro razvita 

sporazumevalna zmožnost pomeni zanesljivo pot do družbenega in osebnega 

uspeha (Grosman, 2003). 

 

Branje je ena bistvenih miselnih dejavnosti (Pečjak, 1995b) in obenem ena 

najkompleksnejših oblik človekovega družbenega obnašanja (Grosman, 2004), s 

pomočjo katere pridobivamo informacije, bogatimo znanje, z njo zapolnjujemo 

prosti čas in se ob njej sprostimo. Ker branje doživljamo kot nekaj samoumevnega, 

se pogosto ne zavedamo njegovega pomena, kljub samoumevnosti procesa pa se 
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lahko posameznik pri učenju branja in usvajanju tehnik branja sreča s težavami 

(Andrin idr., 2008; Žagar, 1993).  

Medtem ko začetki branja segajo v čas glinastih ploščic in pergamenta (Blažić in 

Štefan, 2011), prvo raziskovanje v svetu, vezano na področje branja, sega v drugo 

polovico 19. stoletja, ko so znanstveniki preučevali značilnosti zaznavanja pri 

procesu branja. Sledile so raziskave psiholoških osnov branja, predvsem razlik med 

dobrimi in slabimi bralci ter razlik med glasnim in tihim branjem (Pečjak, 1999b).  

 

Organizirano učenje branja na področju Slovenije sega v srednji vek, ko so se fantje 

na sedežih škofij, v stolnih in višjih šolah, učili psalmov, petja, branja in latinščine 

(Schmidt, 1988). Leta 1870 je Belar pisal o branju kot dejavnosti, pri kateri deluje 

kombinacija organov – oči, ušes, rok in govornih organov, bralec pa besedilo 

zajema z dušo in telesom. Le nekaj let pred tem pa je avtor, znan le kot P. (1867), 

branje razdelil na tri poglavitne vrste: 

 ročno branje: pravilna, čista in razločna izreka ter združevanje črk v zloge 

in besede; 

 razumno branje: bralec razume in občuti tisto, kar bere, besede in stavke 

pravilno ter primerno naglaša in poudarja; 

 lepo branje: beroči pri poslušalcih zbudi občutke, ki jih ima besedilo v sebi. 

  

Spremembe na področju preučevanja branja je prinesla prva svetovna vojna, ko se 

je pričelo poglobljeno preučevati procese razumevanja pri branju in uporabi 

različnih opismenjevalnih metod. Takrat so nastali tudi modeli, ki so razvoj bralnih 

sposobnosti skušali razložiti v obliki zaporednih stopenj. Najbolj se je preučevanje 

branja razmahnilo v 60. in 70. letih, kar predstavlja tudi začetek intenzivnega 

raziskovanja obeh vidikov branja, teoretičnega in praktičnega (Pečjak, 1999b).  

 

Branje velja pogledati z vidika treh bralnih teorij.  

 

Tradicionalni pogled v branju zaznava potrebo po hierarhično urejenih 

sposobnostih, ki sekvenčno gradijo pot do zmožnosti razumevanja. Ko bralec te 

zmožnosti obvlada, lahko rečemo, da prebrano razume (Dole, Duffy, Roehler in 
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Pearson, 1991). Po besedah Nunana (1991) je branje stvar dekodiranja serije 

zapisanih simbolov v slišne ustreznice, v prizadevanju za dosego smiselnosti 

besedila. Smisel besedila obstaja v tiskanih straneh, ki jih bralec interpretira 

(McCarthy, 1999) 

 

V okviru kognitivnega pogleda na branje je v središču bralec, ne besedilo. 

Rumelhart (1977) je opisal shemo teorije branja kot grajenje temeljev kognicije, ki 

se uporabljajo v procesu razlage senzoričnih podatkov, pridobljenih iz spomina, ki 

jih bralec organizira in usmerja njihov pretok obdelave. Če so bralčeve sheme 

nepopolne in ne zagotavljajo razumevanja podatkov iz besedila, bo imel bralec 

težave z obdelavo in razumevanjem besedila. Dole idr. (1991) za branje vidijo 

potrebo po znanju, vrsti fleksibilnih in prilagodljivih strategij, ki besedilo 

osmišljajo in spremljajo trenutno razumevanje.  

 

Metakognitivni pogled na branje zajema to, kar bralec počne med branjem. Klein, 

Peterson in Simington (1991) navajajo, da strateški bralci pred branjem določijo 

namen branja, prepoznavajo obliko ali vrsto besedila pred branjem, razmišljajo o 

splošnem značaju in funkcijah oblike ali vrste besedila. Med branjem prepoznavajo 

namen avtorjevega pisanja, izbirajo, skenirajo in berejo podrobno. Na podlagi prej 

pridobljenih podatkov, predhodnega znanja in ugotovitev sklepajo o tem, kaj se bo 

zgodilo.  

  

Med branjem različnih bralcev je veliko razlik. Ne le da dva bralca istega besedila 

ne prebereta povsem enako, tudi isti bralec istega besedila ne prebere dvakrat 

povsem enako (Grosman, 2006). Kot nakazujejo bralne teorije, tudi vseh besedil ne 

beremo na enak način. Zato so se v začetku druge polovice 20. stoletja pojavile 

razdelitve bralcev na različne tipe.  
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2. 2. 1. 2  Tipologija bralcev 

 

Kordigel (1990) navaja tipologije bralcev različnih avtorjev: 

 C. S. Lewis (1966): 

 Literarni bralec: bere predano, dolgo in intenzivno, vživi se v čas 

nastanka dela, o prebranem razmišlja. 

 Neliterarni bralec: bere za zabavo, ker nima zanimivejše aktivnosti. 

 R. Bamberger (1955) na podlagi v naprej zastavljenih vprašanj ''Katere 

knjige otroci neke starosti radi berejo in katere odklanjajo?'' ter ''Kakšen je 

bralčev značaj (opazovanje otrok pri pouku in igri)?'' razvršča bralce po 

sledeči tipologiji: 

 Romantični tip: bere vznemirljive zgodbe, pravljice, ne mara 

realizma in intelektualno-moralnih knjig. 

 Realistični tip: bere potopise in realistične zgodbe, ne mara pravljic, 

pustolovščin in fantastike. 

 Intelektualni tip: vsemu skuša priti do dna. 

 Etično-pedagoški tip: v besedilu išče nauk. 

 Bralec s tematsko natančnim bralnim interesom: bere strokovno 

literaturo, s katero poglobi svoje znanje. 

 Estetski tip: bere pesmi, všeč sta mu ritem in oblika. 

 Mešani tip. 

Kasneje (1965) združi nekatere tipe (npr. intelektualni in etično-

pedagoški tip) in loči le romantičnega, realističnega, intelektualnega in 

estetskega bralca. 

 Giehrl (1968) je kot kritiko Lewisove (delitev na literarne in neliterarne 

bralce upošteva le literarno branje, vsa druga branja pa zavrača) in 

Bambergerjeve (delitev na romantični in realistični tip sta po njegovem 

mnenju preveč literarnozgodovinska pojma, ki ju v literaturi ni mogoče tako 

poenostaviti) tipologije ustvaril svojo razdelitev bralcev, pri čemer je 

upošteval svoje prepričanje, da tipologija ne sme strogo razvrščati bralcev 

le v en tip, saj ''čisti'' bralec ne obstaja. V svoji shemi bralcev tako loči: 
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 Funkcionalno-pragmatičnega bralca: z branjem pridobiva 

informacije, ki mu pomagajo v življenju. Bere za napredovanje v 

poklicu, zaradi družabnih in političnih ciljev. Je bralno pismen, a ne 

bere literarnih besedil. Bere rumeni tisk. 

 Emocionalno-fantastičnega bralca: z branjem pobegne v svet 

domišljije, čustveno doživljanje iz besedila prenese udi v realno 

življenje. Bere ljubezenske zgodbe, trivialno literaturo, kriminalke 

in čustvene ter fantastične pesmi. 

 Racionalno-intelektualnega bralca: fantastični svet ga ne zanima. Pri 

branu ustvarja logično in urejeno sliko o problemu. Bere spise iz 

področja filozofije in znanosti, eseje, romane, drame, detektivske 

zgodbe in refleksivno liriko.  

 Literarnega bralca: literarno delo mu predstavlja umetnino, branje 

literature pa je zanj doživetje, ki ima veliko vrednost.  

 

Navedene tipologije bralcev so zgolj opisne. Ob pregledu literature empiričnih 

podatkov, ki bi tipologije preverjali in potrdili ali ovrgli, nismo zasledili, jih pa 

kljub vsemu navajamo, saj se pomembno povezujejo s poglavjem Vrste branja.  

 

 

2. 2. 1. 3  Vrste branja 

 

Ker bralcev ne gre kar tako razvrščati na podlagi tipologij Lewisa, Bambergerja in 

Gieherla, pri katerih gre za velike poenostavitve brez občutka in upoštevanja 

večdimenzionalnosti značilnosti bralca in branja, je potrebno na branje gledati 

drugače. Veliko bolj smiselno je deliti bralce glede na motivacijo za branje 

(Kordigel, 1990).  

 

Glede na motivacijo poznamo dva tipa branja: 

 pragmatično branje, ki ga potrebujemo za branje neumetnostnih besedil in 

se ga naučimo na neumetnostnih besedilih in 



 

29 

 literarnoestetsko branje, ki ga potrebujemo za branje literature in se ga 

naučimo na umetnostnih besedilih (Kordigel, 1990, 1992; Kordigel in 

Saksida, 1999). 

 

 

Pragmatično branje 

 

S pomočjo pragmatičnega branja dobimo konkretne informacije in ga, glede na 

stopnjo zahtevnosti delimo na (od najmanj do najbolj zahtevnega): 

 informacijsko branje (iskanje določene informacije), 

 poljudnoznanstveno branje (branje za splošno izobrazbo in individualni 

interes), 

 strokovno branje (branje besedil, napisanih za določeno strokovno 

področje) in  

 znanstveno branje, torej branje s kritično distanco, iskanje povezav med 

vzroki in posledicami (Kordigel, 1990, 1992). 

 

Pragmatično branje predstavlja branje neumetnostnih besedil. Pri tem bralec 

zaznava le informacije, ki jih potrebuje, odvečne dele pa preleti. Bralec, ki bere 

pragmatično, besedilne informacije zaznava, ob tem pa v spomin prikliče to, kar o 

temi že ve. Zaznane informacije v kombinaciji s predznanjem povezuje v smiselno 

celoto in po potrebi popravlja svojo shemo o brani temi, kar pomeni, da si bo brano 

tudi zapomnil in podatke po potrebi tudi ponovno uporabil. Za obvladanje 

pragmatičnega branja potrebuje posameznik čim več vaje za večjo spretnost branja, 

saj naj bi za pridobitev informacij porabil čim manj bralne energije in časa 

(Kordigel in Saksida, 1999). 

 

Pragmatično branje ne poteka le pri pouku slovenščine, temveč pri vseh predmetih 

– branje formul, enačb, strokovnih besedil, iskanje informacij (Hanuš, 1998).  
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Literarnoestetsko branje 

 

Literarnoestetsko branje nas popelje v svet domišljije in služi literarno-estetskemu 

doživetju. Razdelimo ga lahko na (Kordigel, 1992, 1990): 

 evazorično branje (beg pred vsakdanjo resničnostjo in dolgočasjem): 

 branje trivialnega stripa,  

 trivialne literature in  

 branje do neke mere estetsko oblikovane trivialne literature ter 

 literarno branje (bralcu sta pomembni vsebina in oblika, nastajajo vtisi, o 

katerih razmišlja, jih podoživlja in ponotranji): 

 branje veristične,  

 klasične in  

 hermetične literature. 

 

Literarnoestetsko branje pomeni nasprotje pragmatičnemu branju. Predstavlja 

dialog z literarnim besedilom, v okviru katerega skuša zaznati čim več, to razumeti 

čim bolje in doživeti čim intenzivneje, pri čemer čas, porabljen za branje, ni 

pomemben. Pri branju literarnoestetskega branja bralec ne hiti, saj vsak izraz in 

beseda pomenita avtorjevo čutenje, ki ga ni mogoče nadomestiti. Literarnoestetsko 

branje pomeni zaznavanje in prepoznavanje čim večjega števila besedilnih 

signalov, ki ga bralec lahko doživi le v komunikaciji z besedilom. Brano povezuje 

s svojimi lastnimi izkušnjami, zaradi česar intenzivneje zaznava, razume in doživlja 

avtorjevo pisanje, saj v besedilu zazna tudi svoj svet, razmišljanje in hotenje 

(Kordigel in Saksida, 1999). Delitev branja na pragmatično in literarno se zrcali 

tudi v učnem načrtu, ki pri pouku slovenščine predvideva ločeno razvijanje branja 

in pisanja neumetnostnih besedil ter ločeno razvijanje branja in pisanja literarnih 

besedil (Poznanovič Jezeršek idr., 2011).  
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2. 2. 1. 4  Učenje (in poučevanje) branja 

 

Jennings (1965) dejstvo, da se usvajanje in učenje branja prične že veliko pred 

neposrednim srečanjem z zapisanim besedilom, predstavlja v sledečem citatu: 

''Branje se prične z organizacijo simbolov in stvari. Prične se, ko mati drži 

 svojega otroka za roko in mu opisuje, da je dan lep, mrzel, ali da rahlo 

 piha.'' (prav tam, str. 3) 

 

Najboljši za otroka je spontani stik s knjigo, pri čemer pokaže zanimanje brez 

prisile, na podlagi svojega pristnega interesa (Lipnik, 1987). To lahko potrdimo z 

dejstvom, da se otrok najlažje nauči prepoznati prvo črko svojega imena, kar lahko 

pripišemo prav otrokovemu pristnemu interesu za branje (Phillips, Piasta, Anthony, 

Lonigan in Francis, 2012).  

 

Bralni razvoj poteka po določenih fazah, ki jih s prisilo ne smemo preskakovati ali 

pospeševati.  

 

Ena temeljnih razdelitev stopenj otrokovega razvoja je razdelitev Piageta (povz. po 

Marjanovič Umek in Zupančič, 2009), v okviru katere posamezno razvojno stopnjo 

določajo miselne sheme oz. strukture, ki se odražajo v specifičnih miselnih 

dejavnostih oz. vedenju. Razvojne stopnje v Piagetovi teoriji spoznavnega razvoja 

so: 

 Zaznavno-gibalna stopnja (0–2 let): otrok svet razume preko gibalnih in 

zaznavnih dejavnosti, ki jih izvaja na predmetih, svojem lastnem telesu, 

drugih osebah; razvoj poteka v šestih predstopnjah, od preprostih refleksov 

do organiziranih shem in mentalne reprezentacije. 

 Predoperativna stopnja (2–6/7 let): za to obdobje sta značilna razvoj in raba 

simbolov (geste, besede, odloženo posnemanje, igra in risanje); 

komunikacija je egocentrična; otrok pri nalogah kot so konzervacija, 

razredna inkluzija in seriacija, razmišlja na osnovi ene vizualne dimenzije. 
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 Konkretno operativna stopnja (6/7–11/12 let): otrok razvije logične 

strukture, ki mu na ravni miselnih operacij omogočajo reševanje nalog kot 

so konzervacija, razredna inkluzija, razumevanje pojmov časa, prostora … 

 Formalno operativna stopnja (11/12–15 let): miselne operacije niso več 

omejene s konkretnimi predmeti. Mladostnik razmišlja abstraktno in 

hipotetično v kontekstu jezikovnega in logičnega sistema.  

 

Spoznanja o kognitivnem razvoju otrok z značilnostmi otrokovega bralnega razvoja 

povezuje Kordigel (1993) in kasneje Kordigel Aberšek (2008): 

1. Senzomotorno obdobje (0–1 leta) in obdobje praktične inteligentnosti (1–2 

let), v katerih otrok s svetom zaradi nepoznavanja jezikovnih znakov 

komunicira s pomočjo posnemanja, ponavljanja, simbolne igre, otroške 

risbe, notranje slike in kasneje, ko pozna jezikovne znake do ustrezne 

stopnje, še z jezikom.  

2. Obdobje intuitivne inteligentnosti (3–6 let), ki ga deli še na 

 obdobje egocentrične recepcije (otrok besedilne signale zaznava po 

kriteriju ali enakosti z realnim okoljem) in 

 naivno praktično obdobje (preseganje egocentričnega, odpiranje 

domišljijskim svetovom).  

3. Obdobje konkretnih, logičnih intelektualnih informacij (7–11 let), ko otrok 

že razmisli, preden se odloči za dejanje in se zaveda moralnih pravil.  

4. Obdobje abstraktne inteligentnosti (12 let in več) oz. faza formalnih 

operacij. Otrok razvije sposobnost refleksije, s čimer postane možno tudi 

dojemanje estetskih vrednot, doživljanje in razumevanje duševnih stanj 

drugih, občutenje narave in razumevanje subtilnejših prikazov osebnosti.  

 

Razvoj tehnike branja vedno poteka po določenih stopnjah. Buzan (1980) jih navaja 

v sledečem zaporedju: asimilacija vizualnih podatkov z očmi, prepoznavanje črk in 

besed, razumevanje in povezovanje prebranih besed v okviru pomena celotnega 

odlomka, dojemanje in povezovanje informacij s predznanjem, učinkovito in 

uspešno shranjevanje informacij, uspešen priklic informacij in učinkovita raba ter 

posredovanje informacij.  
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Pri nas je najbolj uveljavljena delitev tehnik usvajanja branja Ute Frith na tri 

stopnje, ki jo povzemajo številni slovenski strokovnjaki: 

1. Slikovna ali logografska faza – faza globalnega/celovitega prepoznavanja, 

kot jo imenuje Čudina-Obradovič (1995) – ki jo otrok pogosto usvoji že 

pred vstopom v šolo, temelji na na prepoznavanju besed po grafičnih 

potezah in poteka po analizi posameznih elementov. Otrok pisno sporočilo 

prepozna in uporablja kot sliko, pri čemer sliko vidi kot shemo. Pomagajo 

mu izkušnje iz vsakdanjega življenja (napisi iz okolja, svoje ime, imena 

družinskih članov). V primeru, da je vrstni red črk zamenjan, ali je 

posamezna črka izpuščena, besedo še vedno prebere, če pa je zapisana z 

drugačnimi črkami, je ne prepozna. Kmalu obseg besed, usvojenih na ta 

način, postane premajhen, zaradi česar ne more več napredovati (Pečjak, 

2000, 2010; Križaj Ortar, Magajna, Pečjak in Žerdin, 2000; Zrimšek, 2003).  

2. V abecedni ali alfabetski fazi – fazi pretvarjanja črk v glasove, kot jo 

imenuje Čudina-Obradovič (1995) – otrok sistematično spoznava odnos 

glas–črka (in obratno), vezavo glasov, črk v besede in besedilo. S pomočjo 

abecedne strategije (vsakemu grafemu določi določen fonem), dekodiranja 

notranje sestave zapisane besede in slušne sinteze (povezava med vidnimi 

in slušnimi enotami), lahko bere. Gre za fazo, v kateri je branje počasno in 

manj učinkovito, zato mora otrok z vajo in avtomatizacijo sestavin 

napredovati na višjo in učinkovitejšo razvojno fazo branja (Pečjak, 2000, 

2010; Zrimšek, 2003). 

3. Pravopisna ali ortografska faza – faza kompleksnega pretvarjanja črk v 

glasove kot jo imenuje Čudina-Obradovič (1995) – za bralca pomeni 

najvišjo, abstraktno, stopnjo branja in hkrati pomeni direktno prepoznavanje 

delov besed ali cele besede, to pa temelji na prepoznavanju črk in ne 

zaporedju glasov. Omogoča direktno pot do pomena besede in se najprej 

pokaže pri branju, šele nato v pisanju. To spretnost bralec izuri do take mere, 

da jo opravlja sam, pri čemer se osredotoči na pomen in informacijo pisnega 

sporočila (Pečjak, 2000, 2010; Zrimšek, 2003). 
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Čudina-Obradovič (1995) med prvo (slikovno) in drugo (abecedno) fazo dodaja še 

fazo začetne glasovne analize, v kateri otrok postane pozoren na posamezne 

črke/glasove, ki sestavljajo besedo. Začetek take vrste analiziranja, ko pozornost 

najprej usmeri na prvo črko/glas v besedi, pomeni, da se je otrok pričel zavedati, da 

je beseda sestavljena iz posameznih elementov.  

 

Če želimo, da učenje branja poteka lažje in učinkovito, je v procesu učenja potrebno 

upoštevati vse dejavnike bralne učinkovitosti (Kramarič, Ropič in Urbančič 

Jelovšek, 2000): 

 percepcijske (zaznavanje črk in besed, razvrščanje v skupine po zunanji 

obliki), 

 kognitivne (intelektualne sposobnosti), 

 motivacijo (proces, ki izzove človekovo dejavnost in jo usmerja k cilju) in 

interes (pozitivna čustvena naravnanost do dejavnosti, želja po nadaljnjem 

spoznavanju in ukvarjanju z dejavnostjo), 

 socialno-kulturne dejavnike (razlike med jezikovnimi značilnostmi otrok iz 

različnih socialnih slojev) 

in njene osnovne dimenzije, kot jih navaja Pečjak (1996):  

 hitrost branja, 

 razumevanje prebranega, 

 besedni zaklad, 

 fleksibilnost pri branju. 

 

Osnovo za branje učenec pridobi v šoli (Kotnik, 1961; Poznanovič Jezeršek idr. 

2011), pomemben dejavnik pa predstavljajo tudi starši, ki otroku nudijo potrebno 

vzpodbudo in podporo (Kropp, 2000). Branje je spretnost, ki se pridobiva z vajo 

(Žerdin, 2013) , pri učenju katere moramo biti pozorni na to, kako želimo, da se 

otrok nauči brati (Bryant, 2005). Učenje branja pa ne poteka le v otroštvu, temveč 

je proces, ki traja celo življenje (Magajna, 1995). Predstavlja tudi enega od 

dejavnikov, ključnih za uspeh v šoli (Chiu in Chow, 2015; Doupona Horvat, 2006; 

Nolimal, 2014) in življenju, saj uspešno branje predstavlja podlago za dosežke pri 

drugih šolskih predmetih in polno udeležbo v odraslem življenju (OECD, 2010a).  
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Na otrokov bralni razvoj vplivajo številni dejavniki. Od vstopa v šolo pri šestih 

letih, naj bi otrok pri osmih oz. devetih letih obvladal osnove branja. Ravno pri teh 

letih jih veliko izgubi veselje do branja (predvsem so to fantje). Tudi tisti, ki so radi 

brali in so bili dobri bralci, z branjem prenehajo (Kropp, 2000).Spreten bralec, ki 

ga odlikujeta zelo dobro besedišče ter branje in prebere približno 200 besed na 

minuto, otrok običajno postane med 8. in 12. letom, lahko pa te stopnje tudi nikoli 

ne doseže. V času mladostništva številni otroci za branje ne najdejo več časa (tudi 

odrasli bralci ne berejo iz istega razloga), prav tako pa doživljajo številne 

spremembe.  

 

Pri šolskem branju je zelo pomemben izbor umetnostnih besedil, saj imajo mladi 

do njega velikokrat odpor, zlasti do kanonskih besedil, kar je predvsem posledica 

nepoznavanja in s tem nerazumevanja zgodovinskega ozadja dela, ki jim je zato 

nerazumljivo, časovno odmaknjeno, zastarelo, nezanimivo in neprimerno. Zaradi 

tega pri branju izpuščajo strani, komaj čakajo na konec knjige, tisti, ki imajo slabo 

tehniko branja in nizko bralno motivacijo pa je morda niti ne preberejo do konca 

(Černigoj, 2008; Zalar, 2008). Učencem so privlačne teme, s katerimi se srečajo 

prvič, saj se prepustijo zanimanju, berejo naprej in vztrajajo pri branju (Hidi, 2001). 

Da branje pri pouku ne postane samo sebi namen, mora učitelj o branju kot učni 

aktivnosti in metodi dela v razredu skrbno razmisliti in branje tudi osmisliti, da 

učenci ne bodo brali le zato, ker morajo in ker je tako naročil učitelj (Williams, 

2004). 

 

Bralno uspešni učenci so bolj kompetentni in kažejo višji bralni interes (Pečjak in 

Bucik, 2004; Pečjak, Magajna in Podlesek, 2011). Najizrazitejši odpor do branja 

kažejo učenci, ki jim težave povzroča tehnika branja, prav tako pa niso usvojili 

bralnih navad (Golob, 1975). Tisti, ki imajo pri branju težave, berejo počasi, s 

številnimi napakami, za to porabijo več energije in razvijejo negativen odnos ali 

odpor do branja. Pomagajo jim specialni pedagogi, ki za to uporabljajo branje 

besedila, stripov, napisov pod slikami in podobno (Lovše, 2013).  
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Z družbeno odgovornim branjem in pogovorom o literaturi lahko vplivamo na 

socializacijo otroka in njegovo osebnost (Burkeljca, 2008). Leposlovna besedila 

bralcu odpirajo pogled v različne navade, kulture, življenjske zgodbe in spodbujajo 

razmišljanje o drugačnosti (Hanuš, 2009).  

  

Ker branje postaja vedno bolj mimobežna dejavnost (Young, 2001), je potrebno 

vedno bolj poudarjati bralno kulturo, ki jo povezujemo z ravnjo bralne pismenosti, 

dostopnostjo bralnih virov, časom za branje, prostorom ter s potrebami 

posameznika in okolja (Novljan, 2008). Spodbujanje bralne kulture vodi do večjega 

zanimanja za branje, kar sta v svoji raziskavi potrdila Daniels in Steres (2011), ki 

sta s pomočjo kvalitativne analize raziskala visok dvig bralne kulture v eni od 

srednjih šol, v kateri so spodbudili bralno kulturo s pomočjo vzpodbudnega 

bralnega okolja, bralnih polic v vsakem razredu in z aktivno vključitvijo učiteljev 

kot modelov bralcev. Bralno kulturo lahko torej razvijamo z bralno-vzpodbudnim 

okoljem, izbirnimi predmeti, npr. literarnim klubom, ki učencem nudi možnost 

branja in ustvarjanja leposlovnih besedil (Saksida, 1998), k bralni kulturi pa z vsemi 

njenimi nameni in nalogami pomembno prispevajo knjižnica (Doiron, in Asselin, 

2011; Novljan, 2008; Stranger-Johannessen, 2014) in knjižni založniki (Breznik, 

2003). Otrok pridobljeni interes za branje ohranja, ostane mu pa tudi sposobnost 

kritičnega razmisleka o prebranem (Stahl, McKenna in Pagnucco, 1994). 

 

V slovenskem prostoru je ena bolj znanih aktivnosti za spodbujanje bralne kulture 

Bralna značka, ki učence motivira, jih usposablja za stik z literaturo in jim pomaga 

raziskovati bogastvo literature (Mohor, 1996). Predstavlja dopolnilo k pouku 

slovenskega jezika, književnosti in knjižnici, spodbuja prostovoljno branje v 

prostem času, predvsem pa je kot obšolska dejavnost otrokom in mladim bliže, kar 

jo dela uspešnejšo pri oblikovanju bralcev za vse življenje (Bralna značka: 

predstavitev, b.d.). 
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2. 2. 2  Pismenost in bralna pismenost 

  

2. 2. 2. 1  Pismenost 

 

Biti pismen je dolgo pomenilo biti seznanjen z literaturo ali dobro izobražen, 

naučen (UNESCO, 2006). Kot taka je pismenost dolgo predstavljala privilegij 

višjih družbenih slojev (Knaflič, 2009). V obdobju med 16. in 18. stoletjem, je 

knjiga predstavljala luksuz, dostopen le nekaterim, s širšo dostopnostjo knjig v 18. 

stoletju pa se je pričela višati tudi stopnja pismenosti (Dular, 2011). V opredelitvi 

pismenosti iz leta 1811 Vodnik pravi, da pismenost uči pravilno govoriti in pisati. 

Za pisanje je potrebno poznati črke, za govorjenje besede, potrebno pa jih je tudi 

znati med seboj povezati. Tako je pismenost v drugi polovici devetnajstega stoletja 

videna tudi drugod po svetu, ko se je izraz pismenost pričel povezovati z 

zmožnostjo branja in pisanja besedil, istočasno pa je še vedno vključevala tudi širši 

vidik – znati in biti izobražen na določenem področju ali področjih (UNESCO, 

2006).  

 

Pečjak (2010, str. 15) pismenost vidi kot kulturno, socialno in zgodovinsko-

geografsko determiniran pojem, saj ''vključuje spretnosti in sposobnosti branja, 

pisanja (tudi računanja), pri čemer je poudarjen različen razvoj pismenosti glede 

na starost, spol, izobrazbo in druge dejavnike (npr. socialni kontekst)''. 

 

Pismenost v Slovarju pismenosti (The literacy dictionary) Harris in Hodges (1995) 

opredeljujeta kot minimalno zmožnost branja in pisanja v določenem jeziku ter 

zmožnost razmišljanja o uporabi branja in pisanja v vsakdanjem življenju, v njem 

pa navajata in pojasnjujeta več vrst pismenosti in izraze za njih tudi razlagata:  

 akademsko pismenost (academic literacy): zmožnost učenja iz knjig; 

 avtonomno pismenost (autonomous literacy): zmožnost ustvarjanja sodb iz 

besedila;  

 dvojezično pismenost (biliteracy): poleg maternega strokovna uporaba še 

enega jezika;  
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 bralno pismenost (reading literacy): razumevanje in uporaba družbeno 

sprejete oblike pisanja (Elley, 1992; povz. po prav tam); 

 družinsko pismenost (family literacy): večgeneracijsko prizadevanje za 

pismenost celotne družine; 

 ekonomsko pismenost (economic literacy): avtorja jo razlagata v okviru 

funkcionalne pismenosti, za katero je potrebno individualno ali skupinsko 

sodelovanje v kulturnih ali skupinskih aktivnostih in vključuje družbene 

funkcije, ekonomiko delovnega mesta, posameznikovo osebnostno 

izpopolnitev, socialni napredek in ekonomski razvoj; 

 emancipacijsko pismenost (emancipatory literacy): uporaba branja in 

pisanja za spreminjanje in ozaveščanje o razmerjih moči v družbi (Freire, 

1990; povz. po prav tam); 

 funkcionalno pismenost (functional literacy): raven branja in pisanja, ki 

zadostuje za vsakdanje življenje in omogoča sodelovanje v aktivnostih 

kulture ali skupine, ne pa tudi za avtonomne dejavnosti; 

 ideološko pismenost (ideological literacy): branje ne le besed, temveč tudi 

sveta (Freire, 1970; povz. po prav tam); 

 konvencionalno pismenost (conventional literacy): pismenost, ki jo 

posameznik doseže kot naslednjo stopnjo porajajoče se pismenosti in 

pomeni raven konvencionalnega branja in pisanja; 

 kritično pismenost (critical literacy): zmožnost uporabe jezika ne le za 

branje in pisanje, temveč tudi za razmišljanje, reševanje problemov in 

komunikacijo; 

 kulturno pismenost (cultural literacy): poznavanje pomembnih idej, 

dogodkov in vrednot družbe, osnovnih informacij, potrebnih za življenje v 

modernem svetu ter poznavanje izbranih literarnih del in zgodovinskih 

podatkov, potrebnih za informirano sodelovanje v ljudstvu ali kulturi; 

 kvantitativno pismenost (quantitative literacy): gladko branje, pisanje in 

uporaba matematičnih operacij; 

 marginalno pismenost (marginal literacy): pismenost, ki komaj zadostuje za 

komunikacijo v obliki branja in pisanja; 
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 medgeneracijsko pismenost (intergenerational literacy): kot pri družinski 

pismenosti gre za prizadevanje druge, tretje generacije in starejših generacij 

odraslih v družini za znanje branja in pisanja vseh članov razširjene družine;  

 medijsko pismenost (media literacy): razumevanje načina uporabe 

množične komunikacije v družbi; 

 minimalno pismenost (minimal literacy): najnižji nivo funkcionalne 

pismenosti; 

 napredno pismenost (advanced literacy): gl. pismenost visoko izobraženih; 

 obrtniško pismenost (craft literacy): uporaba narečja obrtnikov v poklicnih 

razredih; 

 omejeno pismenost (restricted literacy): uporaba jezikovnih značilnosti 

določenega družbenega razreda ali skupine; 

 osnovno pismenost (basic literacy): komunikacija v kulturi, ki nima pisnega 

sistema; 

 pismenost delovnega mesta (workplace literacy): pismenost posameznika v 

odnosu do družbenih in gospodarskih vprašanj naroda (Yarborough; povz. 

po prav tam); 

 pismenost narečij (vernacular literacy): sposobnost branja, pisanja in 

govorjenja jezika določene govorne skupnosti; 

 pismenost odraslih (adult literacy): stopnja pismenosti, ki posamezniku 

omogoča vstop na trg dela, na katerem efektivno deluje; 

 pismenost okolja (community literacy): ukvarjanje z dejavnostmi, ki 

potekajo v okviru soseščine, šole, vlade, cerkve in socialnih organizacij 

(Arthur in Greany, 1991; povz. po prav tam); 

 pismenost realnega sveta (real-world literacy): pismenost in numerične 

spretnosti, potrebne za preživetje v neakademskem svetu; 

 pismenost visoko izobraženih (cultured literacy): gl. visoka pismenost; 

 poliglotsko pismenost (polyglot literacy): tekoče znanje več kot dveh 

jezikov; 

 porajajočo se pismenost (emergent literacy): povezovanje tiskanega 

besedila z njegovim pomenom, ki se prične zgodaj v otroštvu in nadaljuje 

do stopnje konvencionalnega branja in pisanja; 
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 pragmatična pismenost (pragmatic literacy): običajno pisanje, računanje in 

zmožnost obdelave podatkov, ki se spreminja v skladu z zahtevami kulture 

(Venezky idr. 1990; povz. po prav tam); 

 prepisovalno pismenost (scribal literacy): stopnja pismenosti, ki je omejena 

le na zmožnost prepisovanja besedila; 

 pismenost za preživetje (survival literacy): minimalna zmožnost branja, 

pisanja in uporabe numeričnih spretnosti, potrebnih za vsakdanje življenje; 

 protopismenost (protoliteracy): zgodovinsko, najzgodnejša oblika 

pismenosti v ljudeh; 

 računalniško pismenost (computer literacy): posedovanje spretnosti in 

znanj, potrebnih za upravljanje računalnika;  

 televizijsko pismenost (television literacy): sposobnost uporabljanja 

televizije za izboljšanje vsakdanjega življenja, pridobitev družbene moči in 

razlage televizijskih dražljajev (nizka vizualna orientacija in visoka 

vključenost vseh čutov); 

 visoko pismenost (high literacy): napredna raven pismenosti; 

 vizualno pismenost (visual literacy): sposobnost razumeti in komunicirati z 

vizualnimi simboli ne le v tiskanih medijih, temveč tudi pri gledanju 

televizije, pri umetnosti, naravi ipd.; 

 zaporniško pismenost (prison literacy): stopnja pismenosti, značilna za 

zapornike (običajno nizka). 

 

Dodamo lahko še takoimenovane nove pismenosti, ki so se, kot kažejo letnice virov, 

pojavile po izdaji Slovarja pismenosti: 

 digitalna pismenost (Chandler-Olcott, 2009), 

 mobilna pismenost (Drouin, 2011; Kemp in Bushnell, 2011; Plester, 

Lerkkanen, Linjama, Rasku-Puttonent in Littleton, 2011), 

 informacijska pismenost (Bilić, 2011; Brečko, 2004; Bush, 2009; Carr, 

Iredell, Newton-Smith in Clark, 2011; Conway, 2011; Freeman in Lynd 

Balta, 2010; Henderson, Nunez-Rodriguez in Casari, 2011; Joyce, 2006; 

Katz, Haras in Blaszczynski, 2010; Latham in Gross, 2011; Novljan, 2002, 
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2004; Petermanec in Pejova, 2005; Steinbuch, 1999; Stopar, Kotar in 

Pejova, 2008), 

 spletna pismenost (Coiro, 2005; Leu idr., 2011; Schmar-Dobler, 2003; 

Strehovec, 2004; Zawlinski, 2009). 

 

Vse vrste pismenosti prepletajo vse štiri sporazumevalne dejavnosti: govor, 

poslušanje, branje in pisanje (Skubic, 2010). Sestavljajo jih tri ravni: bralno 

razumevanje, dokumentna pismenost (sposobnost iskanja ter uporabe informacij) 

in matematična strokovnost (De Anda in Hemandez, 2007), hkrati pa za njih 

potrebujemo spretnosti besedilnega sporazumevanja, ki jih imenujemo semantične 

spretnosti: osnovne veščine branja, jezikovne sposobnosti razumevanja in 

spretnosti za sklepanje o pomenu in uresničevanje ciljev, ki jih imenujemo 

pragmatične spretnosti: znanje iskanja besedila, identifikacijske sposobnosti, 

spretnosti učinkovitosti, spretnosti sklepanja in uporaba znanja (White, 2011). 

 

Pismenost zaznamuje pet vidikov (Kuncer, Silva in Delgado-Larocco, 1995; povz. 

po Pečjak, 2010): 

 kognitivni vidik: spretnost pismenosti, ki ni odvisna od socialnega 

konteksta, ampak od kognitivnih sposobnosti posameznika; 

 jezikovni vidik: sistem simbolov pisnega in govorjenega jezika, ki se med 

seboj povezujejo; 

 sociokulturni vidik: sociokulturne izkušnje kot so način razmišljanja, 

prepričanja, občutenja, vrednotenja in aktivnostmi med ljudmi ter med 

ljudmi in stvarmi; 

 razvojni vidik: razvojni trendi v razvoju posameznih dimenzij pismenosti; 

 izobraževalni vidik: upoštevanje multidimenzionalnosti in dinamičnosti 

pismenosti. 

 

Svet danes nam na vsakem koraku ponuja veliko podatkov, koristnih in nekoristnih 

(Knapp in Fužir, 2013). Od jutra do večera smo neprestano obdani z raznovrstnimi 

besedili, bralne sposobnosti pa niso več le razkošje višje izobraženih (Grosman, 



 

42 

1998). Zaradi vedno večje raznolikosti besedil so v 21. stoletju potrebne vse oblike 

pismenosti (Grosman, 2010).  

 

Pismenost še podrobneje opredeljuje Nacionalna strategija za razvoj pismenosti 

(2007, str. 6–7): 

''Pismenost je trajno razvijajoča se zmožnost posameznikov, da uporabljajo 

družbeno dogovorjene sisteme simbolov za tvorjenje, razumevanje in 

uporabo besedil za potrebe življenja v družini, šoli, na delovnem mestu in v 

družbi. /…/ Poleg zmožnosti branja, pisanja in računanja, ki veljajo za 

temeljne zmožnosti pismenosti, se danes poudarja tudi pomen drugih 

zmožnosti (npr. poslušanje) in novih pismenosti, kot so informacijska, 

digitalna, medijska pismenost in druge, ki so pomembne za uspešno 

delovanje v družbi.''  

Omenjena definicija ne opisuje le pismenosti kot nadpomenke za ostale vrste 

pismenosti, temveč vključuje tudi značilnosti funkcionalne pismenosti.  

 

Če se je nekoč za funkcionalno pismeno pojmovala oseba, ki se je znala podpisati, 

to že leta ni več dovolj, saj mora funkcionalno pismen posameznik obvladati 

fleksibilno branje, prav tako pa mora biti sposoben z branjem pridobljene 

informacije tudi uporabiti (Pečjak, 1995a).  

 

Definicije funkcionalne pismenosti se ne osredotočajo na pismenost samo, temveč 

na posameznika, ki besedilo uporablja. 

 

Funkcionalno pismen je posameznik, ki aktivno uporablja vse svoje pismene 

spretnosti (UNESCO, 2015). Natančnejšo razlago pojma funkcionalna pismenost 

podaja UNESCO (2006, str. 154): 

''Oseba je funkcionalno pismena, ko lahko sodeluje v vseh tistih dejavnostih, 

v katerih se pismenost zahteva za učinkovito delovanje skupine in skupnosti 

ter mu prav tako omogoča, da še naprej uporablja branje, pisanje in 

računanje za svoj obstoj in obstoj skupnosti.'' 
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Slovenski projekt Funkcionalna pismenost odraslih nudi sledečo opredelitev bralne 

pismenosti (Možina, 2011, str. 23): 

''Funkcionalna pismenost pomeni, da ima posameznik tisto temeljno znanje 

in spretnosti, ki so potrebni za uspešno delovanje v življenju, in zajema 

potrebe delovnega, družbenega in osebnega razvoja.'' 

 

V nasprotju s funkcionalno pismeno osebo pa Bešter (1994, str. 5) opisuje 

funkcionalno nepismeno osebo. To je oseba, ki se je ''sicer naučila branja in 

pisanja (in računanja), a si s tem ne zna pomagati, tega v vsakdanjem življenju ne 

zna uporabljati.'' Funkcionalno nepismena oseba tako ne zna izpolniti preprostega 

bančnega obrazca, ne zna poiskati svoje ulice na zemljevidu, z voznega reda ne zna 

razbrati, kdaj odpelje njen avtobus.  

 

Vse oblike pismenosti imajo na življenje posameznika velik vpliv in brez njih bi si 

današnjo ekonomijo ter moderno družbo težko predstavljali (Desrochers in Major, 

2008), prav družba pa naj bi zagotavljala razvoj funkcionalne pismenosti, saj zanjo 

predstavlja dolgoročno naložbo (Bešter, 1994).  

 

Vse navedene definicije kažejo pomembno povezanost funkcionalne pismenosti z 

branjem, ki pa je neposredno povezano z bralno pismenostjo. 

 

  

2. 2. 2. 2  Bralna pismenost 

 

Bralna pismenost je v raziskavi PISA opredeljena  

''v smislu učenčeve sposobnosti razumevanja in uporabe pisnega besedila 

za doseganje določenih namenov.'' (Puklek Levpušček, Podlesek in Šterman 

Ivančič, 2012, str. 14) 

 

Opredeljena je kot razumevanje (sestavljanje pomena iz besedila), uporaba (vrsta 

branja), refleksija (povezovanje prebranega z lastnimi mislimi in izkušnjami) in 

motivacija za branje, vezana na pisana besedila (rokopisi, tiskano besedilo, 
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digitalno besedilo), z namenom doseganja ciljev, razvoja znanja in potenciala ter 

sodelovanja v družbi (OECD, 2010a).  

 

Pečjak idr. (2010) navajajo naslednje dejavnike bralne pismenosti: 

 besedišče, 

 povzemanje, 

 metakognitivno znanje o branju, 

 bralni interes,  

 zatopljenost/vključenost, 

 zaznana kompetentnost.  

Raven posameznikove bralne pismenosti lahko opredelimo glede na njegovo 

obvladovanje oblike besedila (kontinuirano besedilo v stavkih in odstavkih in 

nekontinuirano besedilo npr. v obliki seznamov ali diagramov; tipi besedil glede na 

njihov retorični namen, npr. opis, navodilo …), bralnega procesa (sposobnost 

pridobivanja informacij, oblikovanje razumevanja besedila, njegova interpretacija, 

refleksija besedila …) in bralnih situacij (zasebne, javne, izobraževalne, poklicne) 

(OECD, 2010a). Bralna pismenost pomeni sposobnost razumeti in uporabiti tiste 

oblike zapisanega jezika, ki ga zahtevajo družba in/ali jo kot tako vrednotijo 

posamezniki (Mullis, Martin, Kennedy, Trong in Sainsbury, 2009), njen razvoj pa 

se prične veliko preden se otrok sam, brez posrednika, sreča s pisano in brano 

besedo (Ozbič idr., 2014). Bralna pismenost je temeljni element vseh pismenosti 

(Pečjak, 2010).  

 

Razumevanje je zelo kompleksen kognitiven proces, ki za ustvarjanje pomena 

vključuje interakcijo med bralcem in besedilom (National Reading Panel, 2000).  

 

Bralno razumevanje je proces ustvarjanja pomena iz besedila. Cilja ne predstavlja 

le razumevanje posamezne besede ali povedi, temveč celotnega besedila (Woolley, 

2011). 

 

Bralec, ki bere z razumevanjem, za komunikacijo z besedilom izbere ustrezno 

strategijo (Coiro, 2003), za kar pa je potrebno tudi verbalno znanje (Reynolds in 
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Turek, 2012). Bralno razumevanje je zelo pomembno, saj vodi v boljše rezultate 

pismenosti (Guthrie in Mosenthal, 1987; Marcotte in Hintze, 2009). 

 

Branje z razumevanjem, ki se od otrok pričakuje, je tako glasno branje, pri katerem 

''otrok razume, kar bere, in je to sposoben dokazati tudi ob glasnem branju. 

/…/ izrazno branje je branje, s katerim je bralec besedila sposoben sporočiti 

pomen (literarnega) besedila tistim, ki ga poslušajo.'' (Kordigel, 2000b, str. 

23) 

 

Pezdirc-Bartol (2001) povzema rezultate številnih raziskav in razlikuje med 

branjem izkušenega in slabšega bralca: 

 Značilnosti izkušenega bralca: 

 usmerjenost globlje v besedilo, 

 zazna več elementov besedila, 

 močnejše zavedanje odnosa avtor–bralec, 

 večja izkušenost v kritičnem ocenjevanju literature, 

 večje poznavanje interpretativnih konvencij, 

 manj težav pri ločevanju kakovostnih literarnih del od trivialnih.  

 Značilnosti manj izkušenega bralca: 

 marsikdaj neustrezna bralna strategija, 

 površinsko branje, 

 branje, usmerjeno na dogodke in osebe, 

 manjša tolerantnost do stvari, nepoznanih iz življenjskih izkušenj.  

 

Za razvijanje boljšega razumevanja prebranega lahko uporabimo izhodišča za 

razvoj zgodnje pismenosti (Knaflič, 2009): 

 Otroka je treba uvajati v svet pismenosti v vsakdanjih situacijah. 

 Pismenost je najtesneje povezana z jezikom. 

 Pripovedovanje je neprecenljiva popotnica za vstop v svet pismenosti. 

 Branje je nadgradnja pripovedovanja. 

 V predšolskem obdobju se zgodnja pismenost razvija izključno s pomočjo 

igre. 
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 Predšolskega otroka lahko seznanjamo z različnim pisnim gradivom, čeprav 

še ne zna brati. 

 Zapisovanje lastnega imena je običajno vstop v pismenost. 

 Za razvoj zgodnje pismenosti ni nikoli prezgodaj in nikoli prepozno. 

 Otrok naj bo ves čas dejaven. 

 Za razvoj zgodnje pismenosti je treba zagotoviti bralni kotiček in mesto za 

pisanje. 

 Večina staršev lahko s svojimi predšolskimi otroki sama izvaja dejavnosti, 

povezane z zgodnjo pismenostjo, vendar nekateri med njimi potrebujejo 

spodbudo ali nasvet. 

 

Prav tako pa lahko za razvijanje boljšega razumevanja prebranega uporabimo 

strategije bralnega razumevanja, namenjene odraslim učencem, poznane po imenu 

Strategic Instruction Model (Strateški model poučevanja), ki jih povzemata Hock 

in Mellard (2005): 

Prepoznavanje glavne ideje: 

 določi, kaj v odstavku je za avtorja najpomembnejše; 

 izberi nekaj informacij; 

 izbriši nekaj informacij; 

 strni nekaj informacij; 

 s pomočjo nekaj informacij povzemi z drugimi besedami. 

Povzemanje: 

 Ugotovi, kaj je v sklopu ali izboru najbolj pomembno. 

 Izberi nekaj informacij. 

 Izbriši nekaj informacij. 

 Strni nekaj informacij.  

 Strni nekaj informacij v povzetek. 

Sklepanje: 

 Sprejmi sklep, ki se nanaša na bralčevo predznanje.  

 Dopolni podrobnosti, ki v besedilu manjkajo. 

 Sprejmi sklepe iz predhodnega znanja besedila. 



 

47 

 Razmisli o prebranem. 

Postavljanje vprašanj: 

 Postavite vprašanja o okolju, karakterjih in temi. 

 Pripravite vprašanja o besedilu, ki temelji na avtorjevih ustvarjenih 

strukturah kot so: 

 primerjanje in kontrast, 

 opis (poteze, funkcije, lastnosti), 

 zaporedja, 

 razlaga pojmov in izrazov, 

 opredelitve in primeri, 

 problemi, rešitve in učinki ter 

 vzrok in posledica. 

Ustvarjanje vizualnih podob: 

 preberi majhne dele besedila, 

 ustvarjaj podobe ali slike o besedilu, 

 ovrednoti in izboljšaj slike in fotografije. 

Iskanje namigov: 

 poiščite namige opisnih besed, 

 iskanje namigov do elementov fantastike, 

 bodi pozoren na namige v slikah, naslovih, grafiki in v avtorjevih 

vprašanjih. 

 

 

2. 2. 2. 3  Dejavniki bralne pismenosti 

 

Martin, Mullis in Kennedy (2007) so na podlagi različnih virov zbrali podatke petih 

vprašalnikov raziskave PIRLS o kontekstih urjenja branja. Učenci so odgovarjali 

na vprašanja, ki so se nanašala na njihove domače in šolske izkušnje z učenjem 

branja. Starši oz. skrbniki istih otrok so odgovarjali na vprašanja, povezana z 

otrokovimi zgodnjimi bralnimi izkušnjami, interakcijami v pismenosti med njimi 

in otrokom, njihovimi lastnimi bralnimi navadami in odnosom do branja, o 

komunikaciji med domom in šolo ter o demografskih in socialno-ekonomskih 
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družinskih pokazateljih. Učitelji sodelujočih učencev so odgovarjali na vprašanja o 

značilnostih njihovega razreda, učnih aktivnostih za učenje branja, učnih 

pripomočkih, ki so jim na voljo, o usposabljanjih in možnostih za lasten 

profesionalni razvoj, medtem ko so ravnatelji odgovarjali na vprašanja, povezana z 

vpisom, viri, s šolskimi karakteristikami, šolskim okoljem in šolsko organizacijo. 

Mednarodni podatki kažejo na sledeče dejavnike bralne pismenosti: 

 zgodnje aktivnosti, povezane s pismenostjo, doma; 

 izobraževalni viri doma; 

 odnos staršev do branja; 

 starševo dojemanje šolskega okolja; 

 branje za domačo nalogo; 

 razpoložljivost šolskih virov; 

 interakcija družina–šola; 

 ravnateljevo zaznavanje šolske klime; 

 ravnateljevo zaznavanje šolske varnosti; 

 zadovoljstvo učitelja z lastno kariero; 

 varnost učencev v šoli; 

 odnos učencev do branja in 

 bralna samopodoba učencev. 

 

Puklek Levpušček idr. (2012), ki so analizirale vzorec več kot 6000 slovenskih 

dijakov, sodelujočih v raziskavi PISA 2009, so ugotovile, da velik del razlik med 

dijaki na preizkusu bralne pismenosti predstavljajo: 

 šola: razlike med šolami lahko v veliki meri pripišemo razlikam med 

izobraževalnimi programi; 

 izobraževalni program, v katerem je dijak udeležen – večji del razlik lahko 

pojasnimo s tem, da dijaki z različnimi ravnmi bralne kompetentnosti 

izbirajo različne programe (dijaki klasičnih in splošnih gimnazij so na ravni 

1 v povprečju dosegali 170 standardiziranih točk višje dosežke od dijakov 

srednjega poklicnega izobraževanja, 94 točk višje dosežke od dijakov 

tehničnega oz. strokovnega tehničnega izobraževanja in 34 točk višje 

dosežke od dijakov strokovne gimnazije);  
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 jezik, ki ga dijak govori doma (dijaki, ki doma ne govorijo slovensko, v 

povprečju dosegajo 13 točk manj kot dijaki, ki doma govorijo slovensko), 

 socialno-ekonomsko-kulturni položaj dijaka (dijaki, ki so na indeksu 

socialno-ekonomsko-kulturnega položaja za eno enoto nad povprečjem 

svoje šole, dosegajo za 2,5 točke višji dosežek od dijakov, ki imajo raven 

indeksa ESCS enako povprečju šole, tisti dijak, ki presega slovensko 

povprečje za 0,87 enote indeksa pa dosega 2,18 točke višji rezultat od dijaka 

s povprečnim položajem) 

 odnos do branja in pogostost bralnih aktivnosti: 

 branje za zabavo: dijaki, ki so odgovorili z za eno enoto višjo 

kategorijo na lestvici pogostosti branja za zabavo, imajo okvirno 3,9 

točke višji dosežek na preizkusu bralne pismenosti; 

 različnost bralnega gradiva: različnejše gradivo kot berejo dijaki, 

višji je njihov dosežek na preizkusu bralne pismenosti; 

 uživanje v branju: bolj kot dijaki uživajo v branju, višji je njihov 

dosežek na preizkusu bralne pismenosti (dvig indeksa za eno enoto 

pomeni izboljšanje dosežka za kar 11,3 točke); 

 obiskovanje knjižnice: pogostejše kot je obiskovanje knjižnice, 

slabši je dosežek na preizkusu bralne pismenosti (pričakovati je bilo, 

da bodo boljši rezultat dosegli dijaki, ki knjižnico obiskujejo 

pogosteje; avtorice sklepajo, da bi lahko bil razlog za nepričakovan 

rezultat dejstvo, da manj uspešni dijaki knjižnice ne obiskujejo za 

branje in izposojo knjig, temveč za koriščenje virov, do katerih 

doma nimajo dostopa (internet, branje časopisov in revij, mirno 

okolje za reševanje domačih nalog); 

 strategije za razumevanje, pomnjenje in povzemanje se z dosežkom 

na preizkusu bralne pismenosti pozitivno povezujejo 

(samoregulacija pri učenju ni povezana z dosežkom na preizkusu 

bralne pismenosti); 

 branje za šolo z namenom interpretacije literarnih besedil se s 

preizkusom bralne pismenosti prav tako statistično pomembno in 

pozitivno povezuje z dosežkom na preizkusu bralne pismenosti 
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(povezanost uporabe besedil z grafičnimi prikazi z dosežkom na 

preizkusu ni statistično pomembna); 

 učiteljeva spodbuda pri bralnih aktivnostih – dijaki, ki zaznavajo, da 

jih učitelj slovenščine spodbuja, imajo višje dosežke 

 pogostost uporabe računalnika se z dosežkom na preizkusu bralne 

pismenosti povezuje negativno – dijaki, ki pogosteje uporabljajo računalnik 

v šoli, imajo nižje dosežke na preizkusu, prav tako dijaki, ki pogosteje delajo 

za šolo z računalniki doma, kljub vsemu pa je pogostost različnih dejavnosti 

branja na spletu pozitivno povezana z dosežkom na preizkusu bralne 

pismenosti – dijaki, ki se pogosteje ukvarjajo z branjem na spletu, imajo 

višje dosežke od tistih, ki se s tem ukvarjajo manj pogosto. 

 

Pri strukturiranju poglavja o dejavnikih bralne pismenosti smo ob upoštevanju že 

omenjenih raziskav izhajali iz raziskave avtoric Pečjak, Podlesek in Pirc (2011), ki 

navajajo dva velika sklopa dejavnikov bralne pismenosti: 

 dejavnike, ki izvirajo iz okolja, še posebej šolskega (npr. navodila za branje 

in pisanje, učiteljeva obdelava besedila v razredu in metode za ustvarjanje 

bralne motivacije) in družinskega (število knjig v lasti družine, pogostost 

branja staršev z otroki, splošne bralne navade staršev), ter 

 psihološke značilnosti učenca (kognitivne, metakognitivne, motivacijske in 

čustvene).  

 

V nadaljevanju se osredotočamo na dejavnike, ki izvirajo iz okolja. Ker se je pri 

analizi virov pojavila potreba po tretji skupini dejavnikov, knjižnici, saj knjižnice 

ne delujejo le pod okriljem šol, smo se odločili za razdelitev dejavnikov bralne 

pismenosti v tri sklope:  

 družina in bralna pismenost, 

 šola in bralna pismenost ter 

 knjižnica in bralna pismenost.  
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2. 2. 2. 3. 1  Družina in bralna pismenost 

  

Starši (genetika in družinsko okolje) imajo velik vpliv na otrokov šolski uspeh (de 

Jong in Leseman, 2001; DuBois, Eitel in Felner, 1994; Gutman, Sameroff in Eccles, 

2002; Hedges in Nowell, 1999; Keith idr., 1998; Manz, Fantuzzo in Power, 2004; 

Martini in Senechal, 2012; Powell, Son, File in San Juan, 2010; Willson in Hughes, 

2006), tudi na zgodnji jezik in bralno pismenost (Netten, Verhoeven in Droop, 

2011; Sheridan idr., 2009). 

 

Že v otrokovem najzgodnejšem obdobju je pomemben zgodnji razvoj pismenosti 

(Lane, Prokop, Johnson, Podhajski in Nathan, 2014; Roseth, Missall in McConnel, 

2012), ko se razvija zgodnja pismenost (Pečjak in Potočnik, 2011), ki zajema tudi 

porajajočo se pismenost, ki se pojavlja v začetnem bralnem in pisalnem razvoju 

otroka (Roseth idr., 2012; Senechal, LeFevre, Smith-Chant in Colton, 2001), 

pomeni pa proces spontanega odkrivanja pismenosti (Grginič, 2007) in traja do 8. 

oz. 9. leta (Pečjak idr., 2011).  

 

Otrokov osebnostni in jezikovni razvoj sta odvisna od tega, ali ju otrokova okolica 

spodbuja ali zavira (Kordigel in Saksida, 1999). Otrok je lahko uspešen bralec le, 

če s knjigo goji prijateljski odnos, z njo pa je zbližan nevsiljivo in vztrajno 

(Suhodolčan, 2011). 

 

Starši otroka v svet pismenosti uvajajo že veliko pred vstopom v šolo, ko s svojimi 

stališči, ravnanjem in odnosom do branja vplivajo na otrokov bodoči odnos do 

knjige (Knaflič, 2003a). Starši in sorodniki z zgledom spodbujajo otroka, da tudi 

on postane bralec, ki z branjem spoznava knjižni jezik, funkcijo tiska, razvija 

besedni zaklad, spodbuja domišljijo in pridobiva občutek za strukturo jezika 

(Grginič, 2008).  

 

Učno uspešnejši so otroci staršev z višjo izobrazbo in staršev, ki izražajo bolj 

progresivne poglede na starševstvo (Burchinal, Peisner-Feinberg, Pianta in Howes, 

2002). Izobrazba staršev je tretji najpomembnejši dejavnik pismenosti otroka, pri 



 

52 

čemer so pomembne dejavnosti (branje knjig, obiskovanje knjižnic ipd.) in ne toliko 

količina bralnega gradiva (Knaflič, 2002). Še posebej pomembno je pozitivno 

vzdušje pri otrokovem branju, saj prispeva k branju zahtevnejših knjig v 

prihodnosti, s tem pa tudi k izboljšanju bralnih dosežkov (Baker, Mackler, 

Sonnenschein in Serpell, 2001). Bolj izobraženi starši poznajo več naslovov 

otroških knjig, kar se pozitivno povezuje z otrokovim bralnim razvojem (Bajc in 

Marjanovič Umek, 2005). Manj izobraženi starši velikokrat želijo pomagati 

svojemu otroku, a ne vedo, kako se tega lotiti, zato so hvaležni za nasvete, ki jih o 

tem, kaj in kako brati predšolskim otrokom, dobijo (Knaflič, 2003b).  

 

Na otrokovo besedišče še posebej pozitivno vpliva materina izobrazba (Augustine, 

2014). Otroci mater z višjo izobrazbo so deležni več aktivnosti, povezanih s 

pismenostjo, kot otroci mater z nižjo izobrazbo (Scheffner Hammer, Farkas in 

Mazunga, 2010). Mame so tudi tiste, ki bolj verjamejo v svojo zmožnost pomagati 

sinovom pri zvišanju bralnih dosežkov kot očetje (Lynch, 2002). Učinek materine 

izobrazbe se z otrokovo starostjo še veča (Marjanovič Umek in Fekonja, 2006).  

 

Zanemariti ne gre tudi vpliva socialno-ekonomskega statusa (Coyne Crowe, 

McDonald Connor in Petscher, 2009; Dearing, McCartney, Weiss, Kreider in 

Simpkins, 2004; Schmitt, Pentimonti in Justice, 2012), ki se z leti še povečuje 

(Waldfogel, 2012). Omenjene raziskave kažejo, da socialno-ekonomski položaj 

družine pomembno vpliva na učni uspeh otroka – otroci višje izobraženih staršev 

dosegajo boljše učne dosežke kot otroci manj izobraženih staršev. Pismenost je 

socialno posredovana in poteka v kontekstu jezika ter kulture (Marjanovič Umek, 

2010). 

 

Acevedo idr. (2009) vpliv socialno-ekonomskega statusa pripisujejo izobrazbi 

staršev (leta šolanja, ki jih je starš uspešno zaključil), očetovemu poklicu, številu 

otrok v družini in socialno-ekonomskemu statusu skupnosti, v kateri otrok živi. 

Waldfogel in Washbrook (2011) razlike v socialno-ekonomskem statusu, ki 

nastajajo v šolskih dosežkih, razlagata s sledečimi dejavniki. Kot najpomembnejši 

razlog izpostavljata starševstvo v kontekstu vzgoje, kar kot prvo vključuje materino 
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občutljivost in odzivnost za otrokove potrebe, poznavanje otrokovega razvoja in 

pravila, kot drugo pa domače učno okolje, ki vključuje kognitivno spodbujanje 

aktivnosti, ki jih ima otrok na voljo doma, obiskovanje knjižnice in uporabo 

računalnika in televizije v domačem okolju. Starševstvu sledijo, v vrstnem redu po 

pomembnosti, družinski prihodek, družinski demografski podatki, izobrazba 

staršev, razlike v vključenosti otrok v varstvo, zdravje matere in njen odnos do 

zdravja ter otrokovo zdravje. 

 

V raziskavi PISA 2009 (OECD, 2010b) je socialno-ekonomski status dijaka 

operacionaliziran kot njegov ekonomski, socialni in kulturni položaj. Predstavljajo 

ga indeksi: najvišji poklicni položaj staršev, najvišja izobrazbena stopnja staršev (v 

letih izobraževanja), materialne dobrine doma, kulturne dobrine doma in 

izobraževalne dobrine doma. Rezultati raziskave kažejo, da so učenci iz socialno-

ekonomsko privilegiranih okolij praviloma uspešnejši, socialno-ekonomsko ozadje 

pa je povezano z razliko v njihovi bralni učinkovitosti. Kljub slabim napovedim za 

učence iz socialno-ekonomsko manj vzpodbudnejših okolij pa rezultati prav tako 

kažejo, da lahko dijaki sami in njihove šole uspešno zmanjšajo socialno-ekonomske 

ovire ter uspejo. 

 

Vpliv socialno-ekonomskega statusa se pomembno povezuje tudi z obsežnostjo 

otrokovega besednjaka (Hoff, 2003). Otroci, ki prihajajo iz družine z nižjim 

socialno-ekonomskim statusom, svoj besednjak gradijo počasneje kot otroci iz 

družin z višjim socialno-ekonomskim statusom (Feldman idr., 2000; Rescorla in 

Alley, 2001).  

 

Fantje iz finančno prikrajšanih družin so učno manj uspešni kot njihove sošolke 

(Eckenrode, Rowe, Laird in Braithwaite, 1995), učitelji njihovo vedenje ocenjujejo 

kot manj ustrezno, večkrat so deležni vzgojnih kazni in pri pouku večkrat manjkajo 

(Luthar, 1995). Socialno-kulturno okolje vpliva tudi na motivacijo za branje 

(Protacio, 2012). 
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Težave z bralno pismenostjo se kažejo tudi pri manjšinah in priseljencih, ki 

običajno sodijo v okvir nižjega socialno-ekonomskega statusa (Betts, Bolt, Decker, 

Muyskens in Marston, 2009; Cosden, Zimmer, Reyes in del Rosario Gutierrez, 

1995; Knaflič, 2010; Reyna, 2000).  

 

 

2. 2. 2. 3. 2  Šola in bralna pismenost 

  

Večina otrok v šolski sistem vstopi z vstopom v vrtec (Linklater, O'Connor in 

Palardy, 2009). Gaber in Marjanovič Umek (2010) zagovarjata stališče, da je 

potrebno vključitev v vrtec pred vstopom v šolo omogočiti čim več otrokom, še 

posebej tistim, ki prihajajo iz socialno šibkega okolja. Poleg staršev v predšolskem 

obdobju naklonjenost do književnosti pomembno oblikuje vzgojitelj v vrtcu 

(Kordigel, 1997), s tem pa vpliva tudi že na bodočo bralno pismenost, saj otroci, ki 

so deležni dodatnega branja otroške literature, dosegajo višje rezultate na testih 

bralne pismenosti (Marjanovič Umek, Fekonja, Lešnik Musek in Kranjc, 2002). Še 

posebej pomembno je vrtčevsko pozitivno okolje do pismenosti za tiste otroke, ki 

doma nimajo možnosti za pridobivanje izkušenj, povezanih s pismenostjo 

(Domicelj, 2003). 

 

V vrtcu se otroci srečajo tudi z realnostjo današnjih vrtčevskih skupin in kasneje 

razredov. V skupine so vključeni otroci oziroma učenci z raznolikimi učnimi 

potrebami in težavami, od njih se pričakuje doseganje zastavljenih ciljev 

(Baxendell, 2003). Zaradi tega je potrebno zadovoljiti otrokovo potrebo po občutku 

varnosti, saj bo le tako lahko izražal, delil in dopolnjeval svoje ideje (Latham, 

2003), za kar pa potrebuje uspešno in prijetno interakcijo z učiteljem (Cadima, Leal 

in Burchinal, 2010; Decker, Dona in Christenson, 2007). Velikosti razreda oz. 

števila učencev v razredu ne gre zanemariti, saj pomembno določa možnosti urjenja 

spretnosti pismenosti (Ecalle, Magnan in Gibert, 2006). 

 

Pokazatelji otrokove pripravljenosti za vstop v šolo so njegove intelektualne 

sposobnosti, govorna kompetentnost (Marjanovič Umek, Fekonja in Bajc, 2006), 
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napovednik njegove učne uspešnosti pa so vestnost, odprtost/intelekt, starševski 

pritisk, pomoč pri delu za šolo in njihova izobrazba (Marjanovič Umek, Sočan in 

Bajc, 2006a).  

 

Dieterich, Assel, Swank, Smith in Landry (2006) opozarjajo na pomen kvalitete 

otrokovega govornega razvoja na kasnejše bralne sposobnosti, kajti dober 

pokazatelj otrokovega govornega razvoja je že zgodnje fonološko zavedanje 

(Fielding-Barnsley in Hay, 2012; Savage, Carless in Ferraro, 2007). Govorni razvoj 

v vrtcu je v tesni povezavi z razvojem otrokove socialne kompetentnosti (Lešnik in 

Marjanovič Umek, 2005).  

 

Otroci se ob vstopu v šolo razlikujejo v številnih značilnostih, na katere vplivajo 

različni dejavniki. Ker prihajajo iz različnih socialnih, kulturnih in jezikovnih 

okolij, se razlikujejo v razvoju in doseženi kompetentnosti ter psiholoških (govorna 

kompetentnost, intelektualne sposobnosti, dimenzije osebnosti) in družinskih 

(izobrazba staršev, starševsko vplivanje na otrokovo učenje in izobraževanje, 

število knjig doma) spremenljivkah (Marjanovič Umek, 2010; Marjanovič Umek, 

Sočan in Bajc, 2006b) ter prirojenih dispozicijah (Haworth idr., 2009; Plomin in 

Kovas, 2005; Ruthsatz, Ruthsatz in Stephens, 2014; Weidong, Harison in Solmon, 

2004).  

 

Doupona Horvat (2012) kot najpomembnejši dejavnik pri opismenjevanju omenja 

družinske okoliščine, iz katerih izhaja otrok, šola pa naj bi imela v Sloveniji 

premajhno vlogo. Da bi to stanje presegli, se mora z opismenjevanjem šola 

aktivneje ukvarjati pri vseh predmetih. 

 

Učitelj pomembno vpliva na učenčevo doseganje ciljev (Hughes, Wu in West, 

2011). S pozitivnim odnosom krepi otrokovo vedenje in ga motivira (Graziano, 

Reavis, Keane in Calkins, 2007), njegove kompetence pa so pomembne tudi za 

boljši razvoj pismenosti učencev, ki jih uči (Akyol in Ulusoy, 2010; Cabell idr., 

2011; Coskie in Place, 2008; Fisher, 2006; Hall, Johnson, Juzwik, Wortham in 

Mosley, 2010; Le Fevre, 2011; McDougall, 2010; McVee, 2004; Thompson, 2006; 
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Wolfensberger, Piniel, Canella in Kyburz-Graber, 2010). Za uspešno delo mora 

slediti najnovejšim spoznanjem o branju (Grosman, 2006). Učencem mora 

pokazati, da vseh besedil ne beremo na enak način ter da branje prilagajamo svojim 

ciljem in tipu besedila (Hanuš, 1998). Pismenost, ki jo učenci dosežejo, ne sme biti 

le kratkoročna zadovoljitev rezultatov, temveč trajna spretnost (Washor, 

Mojkowski in Foster, 2009). 

 

Delo učitelja se prične s študijem (Wasserman, 2009), prvo praktično izkušnjo pa 

učitelj pridobi v okviru pripravništva, s katerim se tudi v praksi sreča s težavami s 

pismenostjo (Mallette, Kile, Smith, McKinney in Readance, 2000) in se nadaljuje 

pri opravljanju samostojnega dela. Osnovnošolski učitelj mora biti nevsiljiv in imeti 

izostren čut, saj naj bi učenci takšnih učiteljev pokazali obsežnejše besedišče in 

boljše znanje ob koncu prvega razreda (McDonald Connor, Son, Hindman in 

Morrison, 2005). Kazati mora visoko raven splošne, osebne in kolektivne 

učinkovitosti (Chambers Cantrell in Callaway, 2008), organizacije učnega procesa 

(Cameron, McDonald Connor, Morrison in Jewkes, 2007; Reschly, Busch, Betts, 

Deno in Long, 2009) in se redno vračati k refleksiji lastnega dela (Magajna, 1993; 

O'Neill, 2000). 

 

Učiteljevo delo pomembno vpliva na učenčeve dosežke in njegovo prilagoditev na 

šolsko okolje v prvem razredu (Perry, Donohue in Weinstein, 2007), kognitivne 

procese učenja, razredno motivacijo in socialno interakcijo (Sutton in Wheatley, 

2003). Odnos učitelj–učenec, ki ga odlikuje velika mera podpore in le malo 

konfliktov, pomembno vpliva na visoke učne dosežke učencev (Crosnoe, Johnson 

in Elder, 2004; Hamre in Pianta, 2001) in njihovo vedenje (Hamre in Pianta, 2006; 

Meehan, Hughes in Cavell, 2003; Silver, Measelle, Armstrong in Essex, 2005).  

 

Učitelj je tisti, ki izbere učbeniški komplet, skladen z otrokovim razvojem in 

zakonodajo (Saksida, 1997), izbira naloge za učence in se korak za korakom 

prilagaja njihovim sposobnostim (Paziotopoulos in Kroll, 2004), pri delu ustvarja 

heterogene skupine in spremlja interakcijo med učenci (O'Donnel in O'Kelly, 

1994), za učenčeve dosežke skrbi s timskim delom in skupnim načrtovanjem (Troen 



 

57 

in Boles, 2010) ter se v svojem delu povezuje z ustreznimi strokovnjaki (Vellution, 

Scanlon in Tanzman, 1998). Ustrezno uporablja pripomočke, ki mu omogočajo 

zbiranje informacij, pomembnih za izboljšanje pouka, npr. portfolio (Au, Scheu, 

Kawakami in Herman, 1990; Zeichner in Wray, 2001) in v času, ko se od njega 

zahteva, da naredi več z manj, uporabi druge možnosti, s katerimi lahko dela prav 

tako uspešno (Hibbert, Heydon in Rich, 2008).  

 

Učitelj 21. stoletja uporablja interaktivna orodja, ki predstavljajo podporo branju za 

učenje, se z njimi seznanja in gradi svoje pedagoške sposobnosti (Gomez in Gomez, 

2007), s tem pa širi možnosti učencev za učenje (Ryan in Scott, 2008). Učenci 

učitelja, ki v svojem delu spreminja učne pristope, upošteva spoznavne cilje, 

uporablja različna učna sredstva in pripomočke, prilagaja učni tempo in spreminja 

metodične pristope, dosegajo višje cilje (Pečjak in Potočnik, 2011). Učitelj se mora 

postaviti po robu literarno-historičnemu vidiku literature in se posvetiti psihološko-

razvojnemu vidiku (Kobe, 2011), kar pomeni, da mora bolj poudarjati vidik 

literature, se nanaštia na otrokovo doživljanje, ne le na reproduciranje naučenih 

podatkov o avtorju in besedilu. 

  

Lester Taylor (2004) trdi, da lahko učitelj pomembno zmanjša razlike v pismenosti 

med spoloma. Poučevati mora na način, ki bo pritegnil vse učence, v delo 

vključevati še neuporabljene bralne strategije, prisluhniti mora fantom in jim 

omogočiti izbiro, razširiti mora svoje učne stile in uporabiti inovativne strategije 

poučevanja, zagotoviti moške vzornike na področju branja in graditi na 

individualnih sposobnostih vsakega posameznika. Zambo (2007) dodaja, da mora 

biti učitelj potrpežljiv in občutljiv za individualne sposobnosti vsakega 

posameznega učenca, prav tako pa mora najti načine, s katerimi bo fantom že v 

zgodnjih letih, ko so za branje in literaturo bolj zainteresirani, zagotoviti občutek 

pomembnosti pismenosti.  

 

V ta namen lahko učitelj sledi priporočilom številnih raziskovalcev za spodbujanje 

deške bralne pismenosti, odnosa do branja, motivacije za branje in bralnih 

interesov.  
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Učitelj naj da možnost izbire tem in literature, v pouk naj tudi sam vključuje 

deške teme in literaturo 

 

Ne le da fantje in dekleta izbirajo različno literaturo, tudi isto knjigo dojemajo 

drugače (Millard, 1997). Fantom mora učitelj nuditi izbiro in jim prisluhniti (Brozo, 

2002; Senn, 2012). Želijo si predvsem, da bi jim bila v razredu omogočena izbira, 

še posebej izbiranje tem po lastnih željah (Worthy, Toorner in Moorman, 1998), 

kar jim daje pomemben občutek nadzora nad branjem (Boltz, 2007). Če dekleta 

rada berejo za užitek, pa imajo fantje radi, da ima branje namen in pomen, da jim 

tema nekaj pomeni in jim pomaga naučiti se novo (Smith in Wilhelm, 2002) in 

povezavo z realnim življenjem (King in Gurian, 2006). Prav zaradi pomanjkanja 

povezave besedila z realnim življenjem in nemožnosti uporabe prebranega izven 

razreda fantje pogosto prenehajo brati (Smith in Wilhelm, 2002). Če berejo zgolj iz 

razloga, da nalogo končajo, se delu ne predajo in se tudi osebno ne vključijo (Boltz, 

2007). Z možnostjo izbire dobijo občutek nadzora nad lastnim učenjem, kar jim 

daje tudi več motivacije za branje (Jenkins, 2009), boljši rezultati ob možnosti 

izbire pa se ne kažejo le med fanti, temveč je pomembna za boljše rezultate obeh 

spolov (Boltz, 2007; King in Gurian, 2006; Moss, 2000).  

 

Čtivo, ki bi bilo všeč fantom, v šoli pogosto ni zaželeno (Alloway, 2007; Smith, 

2003), a potrebno jim je zagotoviti dostop do raznolikih bralnih materialov, ki jih 

zanimajo (Serafini, 2013). Velikokrat izbirajo nasilne teme (Gurian in Stevens, 

2004), ki se jih učitelji pogosto bojijo, a jih ne bi smeli v popolnosti omejevati, saj 

se lahko za takšnimi temami pogosto skriva tudi humor, ki je tisto, kar razlikuje 

branje fantov in deklet, saj fantom daje občutek neodvisnosti in upora avtoriteti.  

 

Smith in Wilhelm (2002) kot knjige, ki fante zanimajo, navajata tiste, ki se 

osredotočajo na zgodbo samo, ne na dramo in čustva, ki se v knjigi pojavljajo. 

Knjige, ki jih fantje radi berejo, morajo biti vabljive in zanimive, vključevati morajo 

zanimive vizualne elemente (revije, stripi), nuditi informacije, ki jih lahko 

uporabijo, v njih se morajo najti in prepoznati (knjižni lik, s katerim se lahko 
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povežejo), radi berejo knjige, ki veljajo za sporne in so polne humorja, saj jim dajejo 

občutek nagajivosti in norčavosti.  

 

Če je fantom knjižni lik blizu, z njim lažje vzpostavijo stik in z večjim veseljem 

delijo svojo bralno izkušnjo (Fisher, 2001). Pri tem fantje nimajo radi popolnih 

knjižnih likov. Veliko bliže so jim tisti z določenimi pomanjkljivostmi, ki jih po 

možnosti lahko spremljajo skozi serijo knjig, s čimer jih bolje spoznajo in 

ugotovijo, da se ti liki srečujejo z različnimi izzivi, ki jih uspešno premagajo (Farris, 

Werderich, Nelson in Fuhler, 2009).  

 

Če želi učitelj slediti interesom fantov, mora izbirati besedila, ki jih fantje lahko 

zbirajo (npr. knjižne zbirke) ter upoštevati, da jih privlači vizualno (npr. stripi, 

spletne strani), jedrnata besedila (npr. novice in članki) ter besedila, ki se navezujejo 

na njihovo življenje, hkrati pa so smešna ali na nek način uporniška (npr. stripi) 

(Smith in Wilhelm, 2002). Radi berejo o stvareh, ki jih v življenju izkusijo in 

doživijo (Boltz, 2007). Besedila, ki fantom nudijo takojšno povratno informacijo in 

so jedrnata, kot so besedila v revijah, časopisih, stripih ter grafičnih novelah, 

knjigah s fotografijami in na spletnih straneh, so fantom še posebej všeč (Farris idr., 

2009; Smith in Wilhelm, 2002). 

 

Brozo (2002) kot primer dobre prakse navaja deško polico v razredu, na kateri se 

nahajajo knjige, namenjene predvsem fantom, a so tudi dekleta bila spodbujena, da 

berejo knjige z vseh polic, tudi tiste, ki se nahajajo na fantovski polici. Tak način 

razporeditve knjig je v fantih zmanjšal občutek možnosti zasmehovanja ob 

izbiranju in branju knjig, zaradi česar so raje posegali po knjigah.  

 

Po godu fantom so dramska besedila, saj med uprizarjanjem nudijo možnost 

sprostitve fizične energije, dajo pa jim tudi možnost, da postanejo druga oseba, ki 

se nahaja drugje, kar pomembno vpliva na njihovo emocionalno doživljanje (Pirie, 

2002).  
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Učitelj naj zagotovi moške bralne vzornike 

 

Številne študije izpostavljajo da je eden od vzrokov, da fantje berejo manj in niso 

naklonjeni branju, neželjeno razkrivanje svojih čustev in branje celo vidijo kot 

žensko aktivnost (Baron, 1996; Katz in Sokal, 2003; Smith in Wilhelm, 2002). To 

lahko pripišemo tudi nadvladi ženskih bralnih modelov tako doma kot v šoli 

(Adams, 1990; Basow, 1992, Delamont, 1990). Povezanost emocij in uživanja v 

literaturi vidita tudi Kindlon in Thompson (1999), Pirie (2002) pa v skladu s tem 

predlaga postopno vključevanje izražanja čustev v pouk, ki naj se izvaja in gradi 

postopoma.  

 

Rešitev za večjo naklonjenost fantov branju bi lahko bila zagotovitev moških 

bralnih vzornikov (Brozo, 2002; Serafini, 2013). Pomanjkanje slednjih navaja prav 

Brozo (2002), ki je ugotovil, da 27,9 % fantov od 5. do 8. razreda v svoji družini 

nima nobenega moškega vzornika, ki bi bil reden bralec. Ta bi moral biti po mnenju 

Guriana in Stevensa (2004) v izobraževalnem življenju dečka obvezno prisoten še 

posebej od petega razreda naprej.  

 

Navkljub raziskavam, ki moške bralne modele in moške učitelje vidijo kot korak k 

rešitvi deške naklonjenosti k branju pa nekatere študije kažejo, da dosežki fantov 

niso nič boljši, če jih uči učitelj moškega spola (Carrington in Skelton, 2003; 

Carringron, Tymms in Merrell, 2005; Martin, 2003; Sokal in Katz, 2008). 

 

Vpliva na pismenost učencev nima le učitelj, temveč tudi oblikovalci kurikuluma, 

kajti njihova naloga je s smiselnim oblikovanjem kurikuluma približati književnost 

tistim, ki jim je namenjena (Saksida, 1995, 1996) in se na njih tudi orientirati 

(Nielsen, Barry in Staab, 2008). Slovenski učni načrti gradijo na poznavanju 

recepcijske sposobnosti učencev v trenutku vstopa v šolo in na tem, v kakšnem 

zaporedju in intervalih sledijo stopnje razvoja učenčevih sposobnosti (Kordigel, 

2001), ob čemer se v drugih državah razvijanje temeljne bralne pismenosti pričenja 

prej kot v Sloveniji (Saksida, 2010).  
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Za uspešno načrtovanje mora učitelj poznati čustvene, vedenjske in učne potrebe 

otrok, katerih dejavniki so tudi starost, spol, narodnost in kulturno ozadje 

(Bulotsky-Shearer, Bell in Dominguez, 2012). 

 

 

2. 2. 2. 3. 3 Knjižnica in bralna pismenost 

 

Knjižnica ima velik vpliv na bralno zmožnost (Harvey, 2006) in za to skrbi v vseh 

obdobjih človekovega življenja (Božič, 1998). Skrbi za dvig bralne kulture in 

dviguje motivacijo za branje (Litrop in Karlovčec, 2008). Pomembno vlogo v 

otrokovem razvoju bralne pismenosti ima v sodelovanju z učencem šolski 

knjižničar (Ivanitskaya, Hanisko, Garrison, Janson in Vibbert, 2012), ki ima 

možnost individualnega pogovora z učencem, pri čemer lahko upošteva njegove 

posebnosti in zanimanja (Grosman, 2008). S tem lahko bralcu ponudi res tisto, kar 

želi brati (Kostanjevec, 2008), z upoštevanjem morebitnih učenčevih težav pri 

branju in pisanju (npr. disleksija) pa učencu približa svet knjig (Košak Babuder, 

2008). 

 

Nakrst (2011) svetuje, da mladi bralci redno obiskujejo knjižnice in knjigarne, 

sproti naj bodo seznanjeni s knjižnimi novostmi, dopisujejo naj si s književniki in 

z literarnimi kritiki, o prebranem naj se pogovarjajo z drugimi učitelji, strokovnjaki 

in mladimi bralci s sosednjih šol. Starejši učenci naj v pogovoru sodelujejo z 

mlajšimi bralci, srednješolci naj s tem namenom obiskujejo svoje osnovne šole. 

Odličen zgled lahko s pogostim obiskovanjem knjižnice dajejo tudi učitelji in starši 

(Bajda, 2008).  

 

Strokovno usposobljen knjižničar pozna priporočila za posredovanje in 

približevanje gradiva učencem z bralnimi težavami in s pomanjkljivo pismenostjo. 

Upoštevati mora vse lastnosti knjige oziroma besedila, kar vključuje dober kontrast 

med ozadjem in črkami, velikost črk, ustrezno obliko tiska, dovolj velik razmik med 

vrsticami, vrsto tiskanih črk, mat površino papirja, obliko strani, poravnavo vrstic 

na levem robu, uporabo okvirčkov za poudarjanje pomembnega besedila, presledke 



 

62 

med odstavki, jedrnate krajše vsebine, jezikovno poenostavljene vsebine in način 

pisanja, tako da avtor nagovarja bralca (Poberaj, 2013).  

 

Knjižnice za spodbujanje branja izvajajo tudi vrsto motivacijskih bibliopedagoških 

oblik, s pomočjo katerih spodbujajo mlade bralce k branju (Lavrenčič in Mlakar, 

1998): 

 ura pravljic, 

 igralna ura, 

 igralna ura s knjigo, 

 pogovori o knjigah, 

 srečanja z literarnimi in drugimi ustvarjalci, 

 uganka meseca, 

 moje najljubše knjige, 

 vprašanja za knjigožere, 

 vrtec na obisku, 

 razred na obisku, 

 počitniške dejavnosti, 

 razstave, 

 pravljične uganke, 

 knjižne uganke, 

 mednarodni knjižni kviz, 

 predšolska bralna značka idr.  

 

V obliki medpredmetnega povezovanja se lahko knjižnica v pouk vključuje že od 

1. pa vse do 9. razreda osnovne šole (Stružnik, 2002), na primer: 

 1. razred: Poslušamo, govorimo, ustvarjamo (Podvornik, 2002); 

 1. razred: Poezija za otroke (Furlan, 2002a); 

 2. razred: Poišči me (Poteko, 2002); 

 3. razred: Ustvarjalci knjige (Sgerm, 2002); 

 4. razred: Od ustvarjalca do uporabnika (Stožič, 2002); 

 5. razred: Ljudsko slovstvo (Suhodolčan, 2002); 

 6. razred: Dela Primoža Suhodolčana (Irmančnik, 2002); 
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 7. razred: Seminarska naloga (Furlan, 2002b); 

 8. razred: Umetnostna obdobja (Šepič, 2002); 

 9. razred: Uporaba informacijskih virov (Kumer, 2002). 

Najpomembnejši dejavniki, ki s svojim delovanjem iz okolja vplivajo na bralno 

pismenost, so torej družina, šola in knjižnica. Družina bralno pismenost razvija ali 

zavira že od otrokovega rojstva. Kot pomembni dejavnik družine se v vseh svojih 

dimenzijah kažejo izobrazba (še posebej mame) in vzgoja staršev ter socialno-

ekonomski status družine. Tudi šola oz. učitelj pomembno vplivata na otrokovo 

izobraževanje. Vpliv šole se prične že z vstopom v vrtec in nadaljuje v času 

formalnega izobraževanja. Učitelj s svojim ravnanjem in delom v razredu 

pomembno vpliva tako na splošne rezultate učencev kot tudi na njihove dosežke v 

bralni pismenosti. Otrokove dosežke v bralni pismenosti pomembno sooblikuje tudi 

knjižnica oz. knjižničarji, ki s svojim delom, interakcijo z bralcem in izborom 

gradiva spodbujajo ali zavirajo njegov interes za bralne aktivnosti.  

 

 

2. 2. 3  Bralna motivacija 

 

2. 2. 3. 1 Motivacija 

 

Motivacija je osnovni psihološki proces (Tella, Ayeni in Popoola, 2007). Je 

notranje stanje, ki zbuja, usmerja in vzdržuje vedenje (Woolfolk, 2002) in pomeni 

usmerjanje aktivnosti k željenim ciljem s pomočjo njihovih motivov (Uhan, 2000). 

Od posameznika zahteva energijo, usmerjanje, vztrajnost in določeno mero 

ekvifinalnosti (Ryan in Deci, 2000b). Določajo jo dednost, biologija, naši instinkti 

in razmišljanja, kognicija, to kar smo se naučili s posnemanjem in vpogledom 

(Jaušovec, 2010), že leta 1938 pa je potrebe, iz katerih motivacija izvira, Murray 

razdelil na tiste, ki izhajajo iz človekovih primarnih, prirojenih potreb (npr. zrak, 

voda, hrana idr.) in sekundarnih, ki bodisi izhajajo iz naših bioloških potreb bodisi 

so del naše psihološke narave (npr. doseganje, priznavanje, pripadnost idr.).  
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Psihologi, ki motivacijo proučujejo, se pri svojem raziskovanju osredotočajo 

predvsem na pet vprašanj (Woolfolk, 2002): 

1. Kako ljudje izbirajo svoje vedenje? 

2. Kako dolgo traja, preden začnejo? 

3. Kakšna je intenzivnost ali raven vpletenosti? 

4. Kaj je vzrok, da neka oseba vztraja ali pa se vda? 

5. Kaj posameznik razmišlja in občuti med aktivnostjo? 

 

Woolfolk (prav tam) na osnovi navedb modelov različnih avtorjev na kratko 

povzema štiri splošne pristope k motivaciji – behavioristični pristop, humanistični 

pristop, kognitivni pristop in sociokulturno pojmovanje motivacije – ki so 

pomembno vplivali na današnje poznavanje motivacije.  

Behavioristični pristop (najvidnejši predstavnik: Skinner), motivacijo opredeljuje z 

vidika spodbud in nagrad, ki vedenje posameznika spodbujajo ali zavirajo. 

Vzporedno z behaviorističnim pristopom se je razvijal sociokulturni pristop 

(ključna predstavnika: Lave in Wenger) ki motivacijo poudarja kot aktivnosti, s 

pomočjo katerih posameznik vzdržuje svojo identiteto in medosebne odnose znotraj 

skupnosti ter sodeluje pri ustaljenih praksah. Humanistični pogled (najvidnejša 

predstavnika: Maslow in Deci), ki se je razvil kot reakcija na behaviorizem, 

motivacijo vidi kot prirojeno potrebo po uresničevanju posameznikovih 

potencialov in poudarja notranje vire motivacije in potrebe osebe po 

samoaktualizaciji, prirojeni težnji aktualizacije in samodeterminiranosti. 

Kognitivni pristop k motivaciji (najvidnejša predstavnika: Weiner in Graham), ki 

je prav tako reakcija na behavioristični pristop, izhaja iz tega, da posameznikovega 

vedenja ne definirata le nagrajevanje ali kaznovanje preteklih vedenj, temveč tudi 

njegovo mišljenje. Vedenje pričnejo in uravnavajo načrti, cilji, sheme, pričakovanja 

in atribucije. Posameznik se ne odziva na zunanje dogodke ali fizična stanja, temveč 

reagira glede na svoje interpretacije teh dogodkov.  
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Omenjeni pristopi motivacijo delijo na zunanjo in notranjo, kar povzema Marentič 

Požarnik (2003): 

 Za zunanjo ali ekstrinzično motivacijo je značilno, da cilj ni v dejavnosti, 

temveč pomeni učenje zaradi zunanjih posledic. Je sredstvo za doseganje 

pozitivnih in izogibanje negativnim posledicam. Zadovoljstvo ob dosegi 

cilja je kratkotrajno (Marentič Požarnik, 2003). Osebo motivirajo čim lažje 

delo, dobre ocene, odvisnost od drugih, sledenje presoji drugih in zunanji 

kriteriji uspešnosti (Harter, 1981). Izvira iz želje po pridobitvi ocene ali 

nagrade, se izogniti kazni, nekoga zadovoljiti. Dejavnost sama posameznika 

ne zanima, zanima ga le, kar bo prinesla (Woolfolk, 2002). 

 Cilj notranje ali intrinzične motivacije je dejavnost sama, podkrepitev pa 

izhaja iz posameznika, ki želi razviti svoje sposobnosti, nekaj doseči, 

obvladati, spoznati in razumeti. Zadovoljstvo ob dosegi cilja je trajnejše 

(Marentič Požarnik, 2003). Osebo motivirajo izzivi, radovednost, interes, 

samostojno obvladanje nečesa, neodvisno odločanje za akcijo in notranji 

kriteriji uspešnosti (Harter, 1981). Izvira iz dejavnikov, kot sta interes ali 

radovednost. Aktivnost je sama po sebi nagrada (Woolfolk, 2002). 

 

Jasne meje med zunanjo in notranjo motivacijo ni mogoče potegniti, zato prehod 

med njima imenujemo storilnostna motivacija, ki predstavlja pričakovanje 

zadovoljstva v zahtevnih dejavnostih, katerih učinek se meri, uspeh ni v naprej 

zagotovljen, vsebujejo pa tudi element tveganja. Stopnja storilnostne motivacije je 

dokaj stabilna osebnostna poteza, ki jo posameznik pridobi med 3. in 8. letom 

starosti (Marentič Požarnik, 1988, 2003).  

 

Marentič Požarnik (2012, str. 177) prikazuje model povezanosti med učno 

usmerjenostjo, motivacijo, pristopom in učnimi rezultati. 
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Tabela 1 

Model povezanosti med učno usmerjenostjo, motivacijo, pristopom in učnimi 

rezultati 

Učna 

usmerjenost v 

Motivacija Pristop – 

stil učenja 

Učni rezultati 

1. osebni smisel Notranja: 

neodvisna 

Globinski Globlje razumevanje 

Holistični Reševanje problemov 

Prožen 

2. reprodukcijo Zunanja: 

strah pred neuspehom 

Površinski Površinsko 

razumevanje 

Atomističen 

3. storilnost, 

 visoke cene 

Zunanja: 

želja po uspehu 

Organiziran Visoke ocene z 

razumevanjem ali brez Usmerjen v dosežke 

4. poklicno  

znanje 

Notranja: 

zanimanje za poklic 

Konkretno prilagojen 

nalogi 

Uporabno znanje 

 

Model, prikazan v tabeli 1, kaže povezanost osebne usmerjenosti in motivacije. Gre 

za prikaz povezanosti učnih strategij z učenčevo osebno usmerjenostjo. Za njegovo 

motivacijo je namreč pomembno, ali se čuti kos nalogam in ali v njih vidi smisel.  

 

 

2. 2. 3. 2 Teorija samodoločanja 

 

V zadnjih desetletjih je še posebej vplivno pojmovanje motivacije po teoriji 

samodoločanja (Deci in Ryan, 1985, 1991; Ryan in Deci, 2000a, 2000b, 2004), ki 

posameznikovo motivacijo pojasnjuje s poudarkom na pomembnosti 

posameznikovih notranjih razlogov za razvoj in regulacijo vedenja. Posameznika 

lahko motivira aktivnost sama, vir motivacije pa je lahko tudi zunanja prisila. Na 

podlagi tega teorija samodoločanja opredeljuje dva tipa motivacije, ki ji lahko 

dodamo še tretjega, ki ga v tradicionalnih delitvah motivacije ni zaslediti, omogoča 

pa še natančnejše preučevanje motivacije:  

 Intrinzična motivacija, ki se nanaša na ukvarjanje posameznika z nečim, kar 

je zanimivo in prijetno ter samo po sebi nudi zadovoljstvo, brez zunanjih in 

notranjih pritiskov ter brez pričakovanja nagrade. 
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 Ekstrinzična motivacija, ki se nanaša na posameznikovo ukvarjanje z 

dejavnostjo, ki zaradi zunanjih ali notranjih pritiskov vodi k ciljem, ki 

izhajajo iz okolja. 

 Amotivacija (nemotiviranost) v okviru katere posameznik sploh ne reagira 

ali reagira pasivno, saj ima občutek, da mu za uspešno ukvarjanje z 

aktivnostjo primanjkujejo sposobnosti, je aktivnost zanj prezahtevna in mu 

kljub vloženim naporom ne bo uspelo. 

 

Na motivacijo pomembno vpliva zadovoljenost treh prirojenih psiholoških potreb 

(Deci in Ryan, 2002): 

 potreba po občutku kompetentnosti, 

 potreba po občutku avtonomije in 

 potreba po povezanosti z drugimi.  

 

Če so naštete potrebe zadovoljene, je posameznik sam po sebi motiviran in duševno 

zdrav (Ryan in Deci, 2000b). Prav tako zadovoljene osnovne psihološke potrebe 

pomenijo višjo stopnjo internalizacije (Marklfand in Tobin, 2004). V primeru, ko 

je zadovoljitev potreb ovirana in potrebe niso popolnoma zadovoljene, je 

posameznik manj motiviran, prav tako pa je ovirano njegovo dobro počutje (Ryan 

in Deci, 2000b).  

 

 

Potreba po občutku kompetentnosti 

 

White je že leta 1959 kompetentnost opisal kot izkušnjo občutka učinkovitosti in 

interakcije posameznika z okoljem, potreba po občutku kompetentnosti pa je 

posamezniku prilagojena. Občutek kompetentnosti enači z užitkom v zadani nalogi.  

 

Sodobne motivacijske teorije potrebo po kompetentnosti povezujejo s 

posameznikovo potrebo po občutku samozavesti in uspešnosti v okviru dejavnosti, 

ki jo izvaja. Pomeni občutek usposobljenosti ali zaznavanja kompetentnosti in ne 
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objektivnih mer sposobnosti (Deci in Ryan, 1985, 1991; Ryan in Deci, 2000a, 

2000b, 2004).  

 

Občutek kompetentnosti je ključnega pomena za intrinzično uživanje v dejavnosti, 

še posebej, če jo posameznik opravlja prostovoljno. Avtonomija in kompetentnost 

ne potrebujeta zadovoljstva le za pospeševanje intrinzične motivacije, iz nje lahko 

tudi izhajata (Vansteenkiste in Ryan, 2013). Ko se posameznik čuti kompetentnega 

za izvajanje naloge, je več možnosti, da bo v dejavnosti vztrajal (Poulsen, Rodger 

in Ziviani, 2006).  

 

Na občutek kompetentnosti posameznika lahko pozitivno in spodbudno vplivamo 

z upoštevanjem sledečih smernic (Silva, Marques in Teixeira, 2014): 

 jasno izražena pričakovanja s skupinsko zastavljenimi, realnimi cilji in 

razpravo kaj in česa ne pričakovati kot rezultat vedenja; 

 optimalni izziv s prilagoditvijo strategij in ciljev glede na posameznikove 

spretnosti; 

 povratne informacije, ki so jasne, ustrezne in ne obsojajo; 

 trening sposobnosti, ki pomeni zagotovitev instrumentalnih in praktičnih 

spretnosti, usposabljanje in podporo.  

 

 

Potreba po občutku avtonomije 

 

Potreba po občutku avtonomije je najpogosteje preučevana potreba v okviru teorije 

samodoločanja (Vansteenkiste in Ryan, 2013). Nanaša se na naravno željo 

posameznika po občutku možnosti izbire in psihološke svobode pri opravljanju 

dejavnosti, v okviru katerih sebe dojema kot vir in pobudnika obnašanja (Deci in 

Ryan, 1985, 1991; Ryan in Deci, 2000a, 2000b, 2004). Nasprotje avtonomiji 

predstavlja heteronomija, ki se nanaša na kontrolirano regulacijo in poteka brez 

posameznikovega samodoločanja (Ryan in Deci, 2006).  
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Posameznikova avtonomija se nanaša na regulacijo sebe (Ryan in Deci, 2006). 

Bliže kot je posameznikova regulacija intrinzični motivaciji, večja je avtonomnost 

posameznika (Ryan in Deci, 2000a). Ta odnos Ryan in Deci (prav tam) prikazujeta 

s pomočjo taksonomije samodoločenega vedenja (slika 1).  

 

Slika 1 

Taksonomija samodoločenega vedenja. 

 

Stil 

regulacije 

Amotivacija Ekstrinzična motivacija Intrinzična 

motivacija 
 

 

  

 

 

 

       

  Zunanja 

regulacija 

 Ponotranjena 

motivacija 

 Identificirana 

regulacija 

 Integrirana 

regulacija 

 

          

Vedenje Odsotno Uravnano s 

pogoji, ki so 

zunanji v 

odnosu do 

posameznika. 

 Motivirano s 

strani 

notranjih 

pritiskov, 

vedenje na 

način, za 

katerega je 

posameznik 

prepričan, da 

je pravilno. 

 Osebno 

pomembno, 

saj se z 

vrednoto ali 

dejavnostjo 

posameznik 

identificira. 

 Integracija 

identifikacij 

z vedenjem 

v občutku 

sebstva. 

Veselje ob 

opravljanju 

dejavnosti. 

          

Vzrok Neoseben Zunanji  Nekoliko 

zunanji 

 Nekoliko 

notranji 

 Notranji Notranji 

 

Izobraževanje pretežno ne temelji na intrinzični motivaciji; teorija samodoločanja 

opisuje proces internalizacije in integracije vrednot ter regulacij vedenja (Deci in 

Ryan, 1985). Da posameznik ponotranji regulacijo, je potrebna njena 

internalizacija, v okviru katere regulacijo presodi in jo nato v postopku integracije 

popolnoma preuredi v lastno, tako da jo dojema kot da izvira iz njega samega (Ryan 

in Deci, 2000a).  

 

Na občutek avtonomije posameznika lahko pozitivno in spodbudno vplivamo z 

upoštevanjem sledečih smernic (Silva idr., 2014): 

 relevantnost, ki jo zagotavljata jasna in smiselna utemeljitev dejavnosti; 

 spoštovanje, ki priznava pomen posameznikove perspektive, čustev in 

dnevnega reda; 
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 izbira, ki pomeni spodbujanje posameznika k lastnim interesom in 

zagotavljanju različnih možnosti, ko je to mogoče; 

 izogibanje nadzoru, z neuporabo prisilnih, avtoritativnih in krivde-

vzbujajočih metod in besed.  

 

 

Potreba po občutku povezanosti z drugimi 

 

Potreba po povezanosti z drugimi vključuje občutek povezanosti in pripadnosti z 

drugimi posamezniki in skupnostjo (Deci in Ryan, 2002). Zaradi prirojene potrebe 

po povezanosti, za posameznika visoko mero motiviranosti predstavljata priznanje 

in ljubljenost s strani drugih (Ryan, 1995).  

 

Furrer in Skinner (2003) pravita, da posamezniki, ki so bili v otroštvu varno 

navezani na svoje skrbnike, dobro delujejo na različnih življenjskih področjih v 

celotnem obdobju otroštva in mladostništva, vključno z uspehom v šoli in 

vzpostavljanjem zdravih odnosov z neznanimi odraslimi. Avtorici to, na podlagi 

preteklih raziskav, pripisujeta otrokovemu občutku varne navezanosti, ki mu nudi 

svobodo raziskovanja in možnost, da lahko konstruktivno in aktivno vstopa v 

interakcije z drugimi. Občutek posebnosti in pomembnosti, ki ga otrok dobi s strani 

zanj socialno pomembnih oseb, vzbuja vedenja kot so trud, vztrajnost, sodelovanje, 

vzbujanje pozitivnih čustev (npr. zanimanje, navdušenje) ter zmanjševanje 

negativnih čustev (npr. strah, dolgočasje). V nasprotju otroci, ki do socialno-

pomembnih posameznikov v svojih življenjih ne čutijo povezanosti, težje 

konstruktivno sodelujejo pri učnih dejavnostih, zlahka se pričnejo dolgočasiti, so 

zaskrbljeni in razočarani, za njih obstaja več možnosti, da postanejo 

nezadovoljnosti.  

  

Na posameznikov občutek povezanosti z drugimi lahko pozitivno in spodbudno 

vplivamo z vzpodbujanjem sledečih lastnosti (Silva idr., 2014): 

 empatija, ki pomeni videti situacijo s perspektive posameznika; 
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 naklonjenost z izkazovanjem pristnega spoštovanja in skrbi za 

posameznika; 

 uglasitev s posvečanjem posebne pozornosti in spoznavanja posameznika; 

 predanost s posvečanjem prostega časa in energije posamezniku; 

 zanesljivost s tem, da smo posamezniku na voljo, ko nas potrebuje.  

 

 

2. 2. 3. 3 Motivacijska prepričanja 

 

Poleg motivacijskega vidika učenja je potrebno upoštevati tudi njegove kognitivne 

in vedenjske vidike. V tem procesu je pomembna učna samoregulacija, katere 

sestavne dimenzije so samoregulacijske zmožnosti in motivacijska prepričanja 

(Zimmerman, 2002). Učenec, ki se uči samoregulacijsko, sam postavlja svoje cilje, 

ki jih regulira in kontrolira glede na osebni učni proces in dejavnike iz okolja (Paris 

in Paris, 2001; Schunk, 2005), zmožnost samoregulacije pa pomembno vpliva na 

vseživljenjsko učenje (Boekaerts, 1997). Samoregulacija pomaga pri razlagi razlik 

v dosežkih med učenci in predstavlja indikator izboljšanja njihovih dosežkov (Hong 

in Peng, 2008; Metallidou in Vlachou, 2007; Schunk, 2005).  

 

Samoregulacijsko učenje preučujejo številni raziskovalci, zaradi česar se pojavljajo 

tudi različni pogledi na učenje s samoregulacijo (Zimmerman in Schunk, 2001). 

Modeli samoregulacijskega učenja se večinoma opirajo na Carverjev in Scheirerjev 

(1981) pogled na samoregulacijo, ki se osredotoča na uporabo kognitivnih in 

metakognitivnih učnih strategij, torej na regulacijo kognicije, novejši modeli pa 

poleg kognitivnih vključujejo tudi motivacijske dimenzije (Boekaerts, 1997; Garcia 

in Pintrich, 1994; Hofer, Yu in Pintrich, 1998; Lens in Vansteenkiste, 2008; 

Zimmerman, 2011).  

 

Učenec se v procesu učenja najprej posveti značilnostim naloge in njenemu 

izobraževalnemu kontekstu. Sledi aktivacija znanja in ustreznih metakognitivnih 

strategij, za tem pa še aktivacija motivacijskih prepričanj in strategij uravnavanja 

(Boekaerts, 2013). Uspeh učencev, ki v okviru samoregulacije uporabijo 
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motivacijska prepričanja in učne strategije, se izboljša (Camahalan, 2006; Dresel in 

Haugwitz, 2005; Metallidou in Vlachou, 2007; Whipp in Chiarelli, 2004). V okviru 

modela samoregulacijskega učenja obstaja več motivacijskih prepričanj, pozitivnih 

ali negativnih, ki naloge, situacije in kontekst osmišljajo ter pomagajo vzdrževati 

motivacijo in vplivajo na odločitve, ko gre za izbiro med več možnostmi, količino 

truda, ki so ga učenci pripravljeni vložiti in na njihovo vztrajnost (Boekaerts, 2013): 

 samoučinkovitost: prepričanje, da smo zmožni nekaj narediti, 

 ciljna pričakovanja: prepričanje, da določena dejanja vodijo k uspehu, druga 

pa k neuspehu), 

 usmerjenost k cilju: prepričanje v smisel učnih dejavnosti, 

 vrednostne sodbe: da so nekatere dejavnosti zanimive, druge pa dolgočasne 

in 

 atribucije: kako dojemamo vzroke za uspeh in neuspeh.  

 

Boekaerts (prav tam) v obliki motivacijskih načel povzema teorije o motivaciji, ki 

omogočajo vpogled v načine, kako učenci v učni proces vnašajo svoje čutno 

zaznavanje, spoznavanje, čustva in zavezanost učenju. Tako so motivacijska načela, 

na katerih temeljijo motivacijska prepričanja, strategije za uravnavanje motivacije 

in učno okolje: 

 Motivacijska prepričanja: 

 Motivacija se izboljša, ko se učenci počutijo zmožne narediti tisto, 

kar se od njih pričakuje. 

 Učenci so bolj motivirani za učenje, ko zaznajo dosledno usklajenost 

med določenimi dejanji in dosežki. 

 Učenci so bolj motivirani za učenje, ko predmet cenijo in ko jim je 

jasen namen učenja. 

 Učenci so bolj motivirani za učenje, ko doživljajo pozitivna čustva 

v zvezi z didaktičnimi dejavnostmi. 

 Učence negativna čustva odvrnejo od učenja. 

 Strategije za uravnavanje motivacije: 

 Učenci sprostijo svoje kognitivne potenciale učenja takrat, ko imajo 

možnost vplivati na intenziteto, trajanje in izražanje svojih čustev. 
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 Učenci so vztrajnejši pri učenju, ko lahko sami uravnavajo svoje 

potenciale in se znajo učinkovito spoprijemati z ovirami. 

 Učno okolje: 

  Učenci so bolj motivirani za učenje in za uporabo strategij za 

uravnavanje motivacije, ko čutijo, da je okolje naklonjeno 

njihovemu učenju.  

 

Spodbujanje motivacije bo uspešno le, če bo učencu pomagala zadovoljiti njegove 

notranje želje in zanimanja (Clanton Harpine, 2008).  

 

''Osnovni cilj vsake šole je, da učence motivira, da širijo svoje potrebe, 

spreminjajo zavest, izboljšujejo in bogatijo svoje vedenje. /…/ Samo 

motivirani učenci so lahko uspešni učenci …'' (Brajša, 1995, str. 61) 

 

Motivacija je ključnega pomena tudi v branju, kar izpostavljata Maehr in Meyer 

(1997), ki poudarjata, da otrok, ki je nekoč zelo rad brali in pisal, še prehitro postane 

desetletnik, ki se branju izogiba, zato se motivaciji za branje tudi podrobneje 

posvečamo.  

 

 

2. 2. 3. 4 Motivacija za branje 

 

''Bralno motivacijo pojmujemo kot nadpomenko za različne motivacijske 

dejavnike, ki spodbujajo človeka k branju, dajejo bralnemu procesu smisel 

in tako pomagajo posamezniku, da vztraja do cilja in si želi bralno izkušnjo 

še ponoviti (ponovno doživeti).'' (Pečjak in Gradišar, 2002, str. 51) 

 

Wigfield (1997) bralno motivacijo opisuje kot bralčeva prepričanja o sebi, občutek 

samoučinkovitosti, pričakovanja bralne uspešnosti in občutek sebe kot bralca. 

Pozitivnejša kot so ta prepričanja, več možnosti je, da se bo bralec udeleževal 

kompleksnih bralnih aktivnosti. Motivacija za branje besedila na otrokove dosežke 

v pismenosti in njegovo pripravljenost za vključevanje v bralne aktivnosti vpliva že 
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v začetnih letih osnovne šole (Ciampa, 2012). Da branje leposlovja nudi estetski 

užitek in ugodje, otrok ugotavlja postopoma. Na ta način razvije interes za branje 

in pozitiven odnos do branja (Jamnik, 2003a). 

 

Na bralno motivacijo vplivajo številni faktorji in z nekaj ukrepi lahko nanjo tudi 

pozitivno vplivamo oz. jo krepimo (Brophy, 1998; Guthrie in Alao, 1997; Guthrie, 

Wigfield in VonSecker, 2000; Stipek, 1996). Ulper (2011) kot pomembne faktorje, 

ki vplivajo na bralno motivacijo, izpostavlja učitelje, družino, prijatelje, knjige, 

okolje in aktivnosti. Kramarič idr. (2000) kot najpomembnejše dejavnike za branje 

navajajo otrokovo bralno tehniko, stopnjo razumevanja besedil in bralnega interesa, 

Conradi Gee Jang in McKenna (2014) pa dodajajo še njegove predispozicije, 

prepričanja in cilje:  

 (pre)dispozicije: 

 bralna uspešnost, 

 obvladovanje branja; 

 prepričanja: 

 prepričanja o sebi: 

 samoučinkovitost, 

 samopodoba; 

 prepričanja o branju: 

 kaj otrok pričakuje od branja, 

 vrednost, ki jo otrok branju pripisuje; 

 cilji: 

 odnos do branja, 

 interes za branje: 

 individualen interes za branje, 

 interes za branje glede na situacijo. 

 

Motivi za branje so različni, bralna motivacija pa je mnogovrstna in otroci na 

splošno niso motivirani ali nemotivirani, temveč so motivirani na različne načine 

in za različne vsebine. Če bo bralcu branje nudilo užitek, se bo naučil brati in branju 

bo namenil tudi svoj prosti čas (Bucik, 2003).  
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Wigfield in Guthrie (1997b) ter Baker in Wigfield (1999) bralno motivacijo 

opredeljujejo z v tri skupine razvrščenimi enajstimi prvinami. 

Prvo skupino predstavljajo prepričanja o sposobnostih in učinkovitosti branja (dve 

prvini): 

 bralna učinkovitost (prepričanje v lastno uspešnost pri branju), 

 izziv v branju (zadovoljstvo obvladovanju in usvajanju kompleksnih idej v 

besedilu). 

Drugo skupino predstavljajo notranji in zunanji cilji ter razlogi za branje (sedem 

prvin): 

 notranja motivacija, subjektivne vrednote in dosežki (štiri prvine): 

 bralna radovednost (želja po branju o temi, ki bralca zanima), 

 bralna vključenost (užitek v branju različnih vrst pragmatične in 

literarnoestetske literature), 

 pomembnost branja (bralčevo prepričanje o pomembnosti in 

vrednosti branja), 

 izogibanje branju (bralec branja ne mara). 

 zunanja motivacija, ciljna naravnanost (tri prvine): 

 bralna tekmovalnost (želja prekositi druge v branju), 

 branje za priznanje (užitek v prejetju materialnega priznanja za 

bralni uspeh), 

 branje za ocene (želja bralca po tem, da ga učitelj dobro oceni). 

Tretjo skupino (dve prvini) predstavlja socialna motivacija za branje: 

 socialni razlogi za branje (bralec deli prebrano s prijatelji in družino), 

 ustrežljivost (branje za dosego zunanjih ciljev, s pomočjo katerih ustreže 

drugim). 

 

Podobno ugotavljata tudi Sweet in Guthrie (1996), ki na podlagi raziskave, v okviru 

katere so z individualnimi in skupinskimi pogovori z učenci in vprašalniki o branju 

preučevali razloge in cilje za branje med učenci 3. in 5. razreda, navajata razloge 

učencev za branje: 

 zatopljenost: učenec rad bere, ker se rad ''izgubi'' v knjigi; 
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 radovednost: učenec rad bere o najljubših temah, o temah, ki ga zanimajo, 

zato želijo o njej prebrati čim več zanimivega (npr. ''želim izvedeti čim več 

ogepardih, ker so res neverjetni''); 

 priznanje: učenčev motivacijski cilj je priznavanje oz. priznanje s strani 

drugih (npr. učenec želi doseči vse možne točke); 

 izogibanje drugim nalogam: učenci se z branjem izognejo neki drugi 

aktivnosti ali nalogi; 

 izziv učenca k branju pripravi izziv, saj rad razišče zapleteno zgodbo ali 

povezuje dejstva o določeni temi (npr. pajki); 

 socialna interakcija: učenec se o knjigi rad pogovarja s prijatelji, piše s 

partnerjem, sodeluje v knjižnem klubu, vzdržuje prijateljstvo z izmenjavo 

knjig; 

 ustrežljivost: učenec ne bere iz lastnega interesa, temveč ker je tako rekel 

učitelj, katerem želi ustreči, ali pa se na tak način prilagodi večini v razredu; 

 tekmovalnost: učenec želi v branju doseči najboljši rezultat, pokazati želi 

premoč nad sošolci, za kar je pripravljen trdo delati.  

 

Navedene motive bralne motivacije avtorja (prav tam) na podlagi teorije 

samodoločanja uvrščata v okvir ekstrinzične in intrinzične motivacije. Kot 

intrinzične motive, intrinzična motivacija izhaja iz osebnih interesov in izkušenj, ki 

se razvijejo v razloge za branje, navajata zatopljenost, radovednost, izzive in 

socialno interakcijo, kot ekstrinzične motive pa ustrežljivost, priznanje, 

tekmovalnost in izogibanje drugim nalogam. Ekstrinzični motivi za branje in 

pisanje so močni, saj povzročijo takojšnje prizadevanje in pozornost, a so tudi 

kratkoročni. V okvir slednjih uvrščata zatopljenost, radovednost, izziv in socialno 

interakcijo.  

 

Podobno delijo bralno motivacijo tudi Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj (2006, str. 

10), v okviru delitve pa prikazujejo dejavnike bralne motivacije različnih avtorjev 

(tudi raziskovalcev, ki jih navajamo: Deci, Guthrie, Ryan, Sweet in Wigfield). 

Prikaz kaže medsebojno povezanost dejavnikov bralne motivacije in njihovo 

povezanost z bralnim vedenjem, bralno uspešnostjo in pismenostjo (slika 2).  
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Slika 2 

Prikaz najpomembnejših prvin notranje in zunanje motivacije pri branju. 

 

 

Zunanja motivacija: 

priznanje (npr. pohvala, diploma) 

dosežek (npr. ocena) 

tekmovalnost 

socialna motivacija 

  

Notranja motivacija: 

kompetentnost 

interes 

zatopljenost 

prepričanje o pomembnosti branja  

 

kratkoročni cilji 

redkejše branje 

branje le v času izobraževanja 

manjša bralna in učna učinkovitost 

slabša pismenost 

  

dolgoročni cilji 

pogostejše branje 

vseživljenjsko branje  

večja bralna in učna učinkovitost 

boljša pismenost 

 

Kljub temu da navedeni opredelitvi (Pečjak idr., 2006; Sweet in Guthrie, 1996) 

deloma ali v celoti temeljita tudi na teoriji samodoločanja, sami motive bralne 

motivacije po teoriji samodoločanja razvrščamo drugače (slika 3), pri čemer 

upoštevamo tudi bralčevo avtonomijo, ki jo podrobneje razlagamo v taksonomiji 

samodoločenega vedenja (poglavje o motivaciji).  
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Slika 3 

Razvrstitev motivov bralne motivacije na motivacijskem kontinuumu po teoriji 

samodoločanja. 

Amotivacija Ekstrinzična motivacija Intrinzična 

motivacija 

 Zunanja 

regulacija: 

Ponotranjena 

regulacija: 

Identificirana 

regulacija: 

Integrirana 

regulacija: 

 

 izogibanje 

drugim 

nalogam, 

ustrežljivost. 

priznanje, 

tekmovalnost. 

 

socialna 

interakcija. 

radovednost, 

izziv. 

Zatopljenost. 

 

 Zunanjo 

regulacijo 

povezujemo s 

postavko 

ustrežljivost, ki 

je popolnoma 

motivirana s 

strani zunanjih 

dejavnikov. V 

sklop zunanje 

regulacije 

uvrščamo tudi 

izogibanje 

drugim 

dejavnostim s 

pomočjo 

branja, kar 

predstavlja 

zunanje 

regulirano 

dejanje, ki sicer 

poteka 

ponotranjeno, a 

ne zato, ker bi 

učenci menili, 

da je v tem 

primeru 

pravilno izbrati 

branje.  

Da priznanje in 

tekmovalnost 

predstavljata 

ponotranjeno 

regulacijo in ne 

zunanje 

regulacije 

menimo, ker 

vključujeta 

elemente 

prisotnosti ega, 

ki se kaže 

predvsem z 

vidikom 

priznavanja s 

strani drugih, s 

čimer bralec 

viša svojo 

samozavest in 

občutek 

vrednosti.  

 

Učenci, ki jih 

motivira 

socialna 

interakcija, 

branje vidijo 

kot osebno 

pomembno, 

zato ga 

sprejemajo kot 

lastno 

regulacijo. 

Kljub temu da s 

sodelovanjem v 

bralnih 

aktivnostih 

pomeni razvoj 

jaza pa jo 

zaradi potrebe 

po vzdrževanju 

prijateljstva s 

pomočjo knjige 

uvrščamo v bolj 

ekstrinzično 

motivirani 

smeri.  

Pod 

integrirano 

regulacijo 

uvrščamo 

radovednost 

in izziv, saj 

potekata v 

smeri 

bralčevega 

razvoja jaza. 

Postavka 

radovednost 

bralcu nudi 

podatke, ki ga 

zanimajo, 

postavka izziv 

pa nudi bralcu 

možnost, da 

zgodbo 

natančneje 

preuči. 

 

Kot 

intrinzično 

motivirano 

smo 

kategorizirali 

zatopljenost, 

v okviru 

katere se 

bralec 

''izgubi'', kar 

se uspešno 

povezuje s 

temeljno 

značilnostjo 

intrinzične 

motivacije – 

dejavnost je 

sama po sebi 

cilj. Vse 

ostale 

postavke smo 

na podlagi 

tega, da so 

sredstvo za 

doseganje 

nekega cilja, 

uvrstili pod 

ekstrinzično 

motivacijo.  

 

Notranje spodbude so nujne za vseživljenjsko branje, saj vzpodbujajo dalj časa 

trajajočo bralno aktivnost (Bucik, 2003, 2009), prispevajo pa tudi k večji bralni in 

učni uspešnosti (Pečjak idr., 2006).  

 

Pomemben dejavnik, ki vpliva na bralno motivacijo učencev, je učitelj. Tako so 

učenci učiteljev, ki pri svojem delu uporabljajo raznoliko bralno gradivo, 

spodbujajo k branju in pogovoru o prebranem in branje pogosteje vključujejo v 

pouk ter spodbujajo branje učencev pri pouku, bolj intrinzično motivirani, prav tako 

pa so učenci učiteljev, ki dajejo možnost izbire bralnega gradiva, bolj zainteresirani 

za branje, učenci učiteljev, ki redno berejo v razredu, pa se počutijo bolj 
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kompetentni kot učenci učiteljev, ki v razredu le redko berejo (Pečjak in Košir, 

2004).  

 

Nekaj pedagoških procesov in kontekstov, s pomočjo katerih lahko krepimo 

notranjo motivacijo učencev za branje, navajata tudi Guthrie in Wigfield (2000):  

 cilji, povezani z učenjem in znanjem (ko so učenci ciljno orientirani, bralne 

strategije uporabljajo učinkoviteje in jih povezujejo z novimi znanji in 

preteklimi izkušnjami), 

 interakcija z resničnim svetom (osebne izkušnje učencev – otroci se raje 

pogovarjajo o stvareh, ki jih vidijo ali so jih doživeli), 

 podpora samostojnosti (vodenje učitelja učencu zagotavlja izbiro smiselnih 

alternativ, ki mu omogočajo dostop do znanja in učnih ciljev), 

 zanimiva besedila (besedila, za katera učenci menijo, da vsebujejo 

pomembne informacije, so za njih bolj zanimiva), 

 socialna interakcija (učenci raje sodelujejo v branju, če bo po ali med 

branjem prišlo do interakcije s sošolci in prijatelji), 

 pohvale in nagrade (pohvala in nagrada lahko spodbujata motivacijo, če sta 

iskreni in če učenec dojema te pohvale kot priznanje za njegov dosežek), 

 vrednotenje/ocenjevanje (sprotno ocenjevanje spodbuja notranjo 

motivacijo učencev), 

 vključenost učitelja (učenec bo veliko raje sodeloval, če bo učitelj kazal 

iskreno zanimanje za njegove dosežke in zanimanja). 

 

Z neustreznimi pristopi lahko na notranjo motivacijo vplivamo tudi negativno. Da 

se to ne zgodi, je potrebno dejavnosti za krepitev notranje motivacije izvajati redno, 

dejavnosti same pa za učenca ne smejo biti prezahtevne, saj lahko v tem primeru 

povzročimo tudi, da učenec za samo dejavnost ne bo notranje motiviran (Domicelj, 

2003). 
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2. 3 POUK SLOVENŠČINE 

 

Sivec (1958) je v drugi polovici dvajsetega stoletja izrazil mnenje, da se v šoli bere 

zato, da bi minila ura in ne za to, da bi se učenci pri tem izobraževali in vzgajali, 

proti koncu dvajsetega stoletja pa Kordigel (1992) že poudarja, da šolskega branja 

ne sme predstavljati le opismenjevanje, temveč tudi razvijanje bralnih spretnosti. 

Da se naj pouk književnost osredotoča na učence in izhaja iz njihovih posebnih 

literarnih interesov, istočasno pa naj upošteva spoznavni razvoj učenca, tri leta 

kasneje priporoča Blažič (1995). Prenova pouka slovenščine se po besedah Sakside 

iz leta 2007 zavzema za večji obseg ur slovenščine v predmetniku, prav tako pa se 

zavzema za premik pouka jezika k razvijanju sporazumevalne zmožnosti, za pouk 

književnosti k ustvarjalni komunikaciji z literarnim besedilom.  

 

Pouk slovenščine sledi definiciji pouka Tomičeve (2003, str. 31): 

''Pouk je pedagoško osmišljen, sistematično in namerno organiziran proces, 

katerega cilj je vzgoja in izobraževanje posameznika. Pod vplivom pouka 

doživi posameznik spremembe, ki so povezane z znanjem, sposobnostmi in 

lastnostmi osebnosti.'' 

 

Cilji predmeta slovenščina se uresničujejo z jezikovnim in književnim poukom v 

okviru štirih sporazumevalnih dejavnosti – poslušanja, branja, govorjenja in 

pisanja. Pri jezikovnem pouku učenec razvija svojo sporazumevalno zmožnost, pri 

književnem pouku pa se srečuje z umetnostnimi besedili ter razvija svojo 

doživljajsko, domišljijskoustvarjalno, vrednotenjsko in intelektualno zmožnost 

(Poznanovič Jezeršek idr., 2011). 

 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju učenci  

 oblikujejo in razvijajo zavest o jeziku, narodu in državi,  

 razvijajo zmožnosti pogovarjanja,  

 razvijajo zmožnosti poslušanja enogovornih neumetnostnih besedil, 

 razvijajo zmožnosti govornega nastopanja,  
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 individualizirano, postopno in sistematično razvijajo zmožnosti branja in 

pisanja besedil,  

 razvijajo jezikovne in slogovne zmožnosti ter zmožnosti nebesednega 

sporazumevanja (za izboljšanje sporazumevalne zmožnosti) in  

 razvijajo metajezikovne zmožnosti (prav tam). 

 

V drugem vzgojno izobraževalnem obdobju se določeni cilji iz prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja nadgradijo, prav tako pa se na podlagi znanja, usvojenega 

v prvih treh razredih, pojavijo novi: 

 oblikovanje in razvijanje zavesti o jeziku, narodu in državi, 

 razvijanje zmožnosti pogovarjanja, 

 razvijanje zmožnosti dopisovanja, 

 razvijanje zmožnosti kritičnega sprejemanja enogovornih neumetnostnih 

besedil, 

 razvijanje zmožnosti tvorjenja enogovornih neumetnostnih besedil, 

 razvijanje zmožnosti selektivnega branja, 

 razvijanje zmožnosti izpolnjevanja obrazcev, 

 razvijanje jezikovne in slogovne zmožnosti ter zmožnosti nebesednega 

sporazumevanja (za izboljšanje sporazumevalne zmožnosti) in 

 razvijanje metajezikovne zmožnosti (prav tam).  

 

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje traja začetno opismenjevanje (v 1. in 2. 

razredu kot sistematično usvajanje tehnike branja in pisanja, v 3. razredu njeno 

utrjevanje in izboljševanje). V drugem (in tretjem) vzgojno-izobraževalnem 

obdobju svoje znanje učenci nadgradijo s sprejemanjem, razčlenjevanjem in 

vrednotenjem govorjenih in zapisanih umetnostnih in neumetnostnih besedil (prav 

tam).  

 

Ker se je otrok pisanja zmožen naučiti šele pri določeni psihofizični zrelosti, 

avtorica učbeniškega kompleta Besede gradijo svet v prvem razredu priporoča 

predvsem razvoj predbralne in predpisalne zmožnosti (Ropič, 2009a), ki se 

razvijajo z vajami za koordinacijo očesnih in drugih gibov, za vidno in motorično 
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koordinacijo, razvijanje ročnih spretnosti, utrjevanje črt, orientacije v smeri, 

opazovanje in pomnjenje (Urbančič Jelovšek, 2003), v drugem razredu pa naj bi se 

pričelo sistematično opismenjevanje (Ropič, 2009b). Najnovejši učni načrt 

(Poznanovič Jezeršek idr., 2011) pa svetuje, da otroci usvajajo branje in pisanje vse 

prvo triletje, prilagojeno njihovim individualnim veščinam, spretnostim in 

zmožnostim, razvitost katerih naj učitelj preveri na začetku vzgojno-

izobraževalnega obdobja in za vsakega učenca izdela individualni učni načrt 

razvijanja zmožnosti branja in pisanja, ki naj ju tudi kasneje sproti preverja. Ob tem 

naj se usvajanje črk prične že v prvem razredu. 

 

Na področju književne vzgoje cilji sledijo dinamiki usvajanja bralne spretnosti. 

Velja načelo, da učenec vstopi v samostojno branje literature šele, ko je njegova 

tehnika branja avtomatizirana do te mere, da je želja izvedeti, kako se bo zgodba v 

literarnem delu nadaljevala/končala večja od želje, da bi se izognili branju. 

Literarnorecepcijski cilji sledijo dinamiki učenčevega bralnega razvoja in so izbrani 

v območju njegovega bližnjega razvoja, torej tako, da lahko v komunikacijskem 

modelu književne vzgoje potem, ko ga učitelj v prvem branju (ob primarnem 

literarnoestetskem doživetju) opozori na prezrte besedilne signale, sam sestavi 

poglobljeno literarnoestetsko doživetje (Kordigel Aberšek, 2008).  

 

Ker cilji sledijo učenčevemu bralnemu razvoju in so oblikovani tako, da s pomočjo 

strokovnega vodenja učitelja in skrbno izbranega književnodidaktičnega modela, 

cilje presega le toliko, da jih lahko še vedno dosega, učencu daje možnost 

primarnega literarnoestetskega doživetja in priložnost poglobljene in intenzivirane 

ustvarjalne komunikacije z besedilom (Kordigel, 1996).  

 

S pomočjo triletnega opismenjevanja lahko vsak učenec še pred sistematičnim 

usvajanjem črk doseže prag zrelosti za opismenjevanje, za katero si lahko vzame 

toliko časa, kolikor ga potrebuje, učitelj pa lahko temu nameni tudi dovolj časa in 

pozornosti. Hkrati dobi dovolj časa za razvijanje vseh štirih komunikacijskih 

dejavnosti (Kordigel in Saksida, 1999). 
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Tudi v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju temelji obravnava umetnostnih 

besedil na komunikacijskem modelu književne vzgoje s ciljem ohraniti in razvijati 

zanimanja za branje, poslušanje in gledanje umetnostnih besedil ter razvijati 

sposobnost ustvarjalnega dialoga z umetnostnim besedilom. Spodbujata se tako 

zmožnost sprejemanja kot tudi zmožnost tvorjenja besedil (Krakar Vogel idr., 

2005). 

 

Komunikacijski model književne vzgoje sistematično in korak za korakom vodi 

mladega bralca od spontane k refleksivni recepciji literarnega besedila oz. k razviti 

sposobnosti literarnega branja. Temelji na načelu manj je lahko več, pri tem pa 

namenja pozornost izbiri besedilnih signalov, na katere učitelji usmerjajo pozornost 

svojih učencev (Kordigel, 1999). Z aktivnostmi pred (motivacija za branje oz. 

poslušanje besedil), med (razumevanje in poglabljanje doživetja) in po branju 

(utrjevanje in poglabljanje razumevanja in doživetja besedil) odrasli posrednik 

poskrbi za čim bolj živo srečanje otroka z besedilom (Jamnik, 2003b). 

 

Če je tradicionalni sistem opismenjevanje vključeval le v prvo leto šolanja in ga 

pojmoval kot razvoj bralnih in pismenih sposobnosti, pa sodobni komunikacijski 

model pravi, da je opismenjevanje dolgotrajen proces, v okviru katerega se razvijajo 

kognitivne in metakognitivne jezikovne sposobnosti. Predpostavlja sistematičen in 

fleksibilen razvoj jezikovnih komunikacijskih spretnosti, opismenjevanje pa 

pojmuje kot razvijanje spretnosti in sposobnosti branja, pisanja, poslušanja in 

govorjenja (Pečjak, 1999a). In če je tradicionalni sistem v književnosti predvideval 

enakost učiteljeve in učenčeve recepcije, danes vemo, da se recepcija učitelja in 

učenca pomembno razlikujeta. Če želimo, da pouk uresničuje cilje didaktike 

mladinske književnosti, je potrebno upoštevati literarnoestetsko (besedilo–učitelj in 

besedilo–učenec) in didaktično komunikacijo (Kordigel Aberšek, 2008), ki se 

uresničuje tudi skozi dvotirni komunikacijski model književne vzgoje, ki dosega 

zelo dobre rezultate posameznih segmentov recepcijske sposobnosti, hkrati pa 

izboljšuje rezultate pri merjenju sposobnosti upovedovanja domišljijskih svetov in 

pri domišljijskem ustvarjanju domišljijskih svetov (Kordigel in Ropič, 2005). 
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2. 3. 1  Metoda grafičnega ponazarjanja besedila 

 

Termin grafični organizator je pogosto uporabljen za opis strategije, ki učencem 

pomaga pri razumevanju pomena iz besedila (Hoffman, 2003; Ives, 2007), saj 

pomaga k boljši predstavi in priklicu informacij, ki jih najdemo v besedilu 

(Alvermann, 1981; Griffin, Duncan Malone in Kameenui, 1995; Kordigel Aberšek, 

2008; Moore in Readence, 1984). Učencem pomaga razporejati, prikazovati 

odnose, odkrivati pomen in upravljati podatke hitro in enostavno – pred, med in po 

branju ter diskusiji (Gallavan in Kottler, 2007). Uporaba grafičnih organizatorjev 

je enako uspešna ne glede na to, kdaj je izvedena – pred, med ali po branju (Guzel 

Omen, 2011). Vizualno prikazujejo odnos med koncepti (Gill, 2007; Protsman in 

Carlson, 2008), kar deluje kot spominski ojačevalec, saj si lahko informacije 

ogledamo in vidimo, kako se prilegajo ena drugi (Li, 2008; Mosco, 2005) ter s tem 

pomagajo razumeti razlike med glavnimi in podrejenimi idejami naloge (Dexter, 

Park in Hughes, 2011). Služijo lahko tudi kot sredstvo motivacije (Robinson idr., 

2006).  

 

O pozitivni plati uporabe grafičnih organizatorjev besedila pišejo številni avtorji 

(Bottrell, 2011; Chen, Hirumi in Zhang, 2007; Garcia Sanchez in Rodriguez Perez, 

2007; Lee in Tan, 2010), pojavljajo pa se tudi kritike uporabe grafičnih 

organizatorjev besedila pri pouku.  

 

Held (2010) pravi, da zgodbe, ki nastanejo s pomočjo grafičnih organizatorjev 

besedila, zvenijo formulirano, manjkajo dober uvod, jedro in zaključek. Učence 

lahko grafični organizatorji besedila zmedejo, zaradi česar lahko postanejo 

negotovi v svoje sposobnosti (Sadler, 2011), prav tako pa pozitivnega učinka 

grafičnih organizatorjev na bralno razumevanje učencev z učnimi težavami niso 

opazili Kim, Vaugh, Wanzek in Wei (2004). 

 

Ker so grafični organizatorji oblika besedila, ki je učenci niso vajeni, mora učitelj 

z njihovo uporabo v razredu pričeti korak za korakom. Z modeliranjem mora 

ubesediti svoj metakognitivni proces, saj morajo učenci vedeti, kako razmišlja 
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(Sundeen, 2007), saj npr. miselni vzorec beremo drugače kot razlago v učbeniku 

(La Vonne Key in Bradley, 2010). 

 

Pri oblikovanju grafičnih organizatorjev je potrebna previdnost, saj lahko zelo 

podrobni grafični organizatorji učencem z nižjimi sposobnostmi onemogočijo 

njihovo dokončanje. Manj podrobni napredni organizatorji za izpolnjevanje 

zahtevajo več dodatnih informacij in so primerni za učence z višjimi sposobnostmi 

(Dirksen, 2011). Boljši za uporabo so že delno izpolnjeni grafični organizatorji 

(Katayama in Crooks, 2003). Zato Akhondi idr. (2011) predlagajo sledeči vrstni red 

uporabe grafičnih organizatorjev besedila: 

1. Učenci naj prvih nekaj ur delajo z že izpolnjenimi grafičnimi organizatorji, 

kar jim bo pomagalo pri razumevanju njihove organizacije. 

2. Sledijo naj delno izpolnjeni grafični organizatorji, ki naj jih dopolnijo 

učenci sami.  

3. Ko so učenci dovolj vešči, naj sami delajo s praznim grafičnim 

organizatorjem, še vedno pa lahko glede na težavnost naloge uporabljajo 

tudi delno izpolnjene ali neizpolnjene organizatorje.  

 

Učitelj lahko sledi tudi korakom Rocka (2004), ki priporoča sledeči način 

postopnega uvajanja grafičnih organizatorjev besedila v razredu: 

 naredi učitelj (učitelj prvo uro modelira uporabo grafičnih organizatorjev 

besedila), 

 naredimo skupaj (velike skupine vadijo od 5-krat do 7-krat), 

 naredi sam (učenci samostojno rešujejo grafične organizatorje besedila).  

 

Smiselna je tudi uporaba smernic McMackina in Witherella (2005), ki priporočata, 

da učitelj za vsakega učenca individualno pripravi grafični organizator ustrezne 

težavnosti, saj ga drugače ne bo mogel izpolniti samostojno, pred pričetkom 

samostojnega dela z učenci pregleda navodila, učencem med delom, sproti, razlaga, 

kako morajo nalogo rešiti in učencem omogoči, da sami izberejo grafične 

organizatorje tiste ravni, ki jim bo omogočala, da bodo nalogo lahko opravili 

samostojno. 
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Dodamo lahko tudi smernice za uporabo grafičnih organizatorjev besedila Rocka 

(2004). Učitelj naj zagotovi jasna navodila, da učenci ne postanejo frustrirani pri 

izpolnjevanju, uporablja naj jih dosledno in za različne namene, izbira naj 

kakovostne grafične organizatorje besedila, različne vrste postopoma uvaja v svoje 

delo in v delo učencev, zagotavlja povratne informacije o njihovem delu ter 

dosledno potrjuje njegove dosežke, z ustreznimi ukrepi pomaga učencem, ki se pri 

uporabi soočajo s težavami in omogoči razstavo grafičnih organizatorjev v razredu 

ali kje drugje na šoli.  

 

Dobri grafični organizatorji nudijo dobro vizualno povezavo med koncepti, 

težavnost, prilagojeno vsem učencem, povezovanje novih informacij z že 

usvojenimi znanji, sklicevanje na obravnavano besedilo, hkrati pa izkoriščajo 

priložnost za strukturno analizo (Merkley in Jefferies, 2000).  

 

Kordigel Aberšek (2008) navaja, da lahko grafično ponazorimo odnose med 

besedilnimi signali kot so: 

 skupine, ki nastanejo na podlagi podobnosti, 

 skupine elementov, ki nastanejo na podlagi različnosti, 

 hierarhije (nadrejenost, podrejenost …), 

 razmerja med celoto in deli, 

 kronološka zaporedja, 

 odnos: vzrok–posledica. 

 

Horton, Lovitt in Bergerud (1990) navajajo več načinov grafičnega prikaza 

informacij: tematske ilustracije, strukturirane tematske preglede, semantične mreže, 

miselne vzorce in konceptne mape, Kordigel Aberšek (2008) pa kot možne načine 

prikaza dodaja še krivulje, premice, diagrame, kroge ali elipse in oblačke, kot jih 

poznamo iz stripov. 
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2. 3. 2  Strip 

 

2. 3. 2. 1 Strip kot literarno in likovno delo 

 

Petersen (2011) začetek zgodovine stripa postavlja v čas paleolitske umetnosti. O 

tem pričajo jamske poslikave, ki so jih našli v jamah v Južni Afriki in so stare med 

25.500 in 27.500 leti – prve jamske poslikave segajo približno 40.800 let v našo 

preteklost, našli so jih v jami El Castollo v Španiji (Pike idr., 2012). Duggan (2008) 

prve poznane stripe uvršča v 15. stoletje, ko so za pripoved zgodb ob pisani besedi 

uporabljali tudi slike. Najbolj znani stripi v obliki, ki nam je najbližja danes, so The 

Yellow Kid (prvič je izšel leta 1895, v oblačku oziroma z napisom na spalni srajci 

prvič ''spregovori'' leta 1986), Katzenjammer Kids in Mutt and Jeff, ki segajo v 

devetdeseta leta 19. stoletja (Wright, 2001).  

 

O zgodovini slovenskega stripa govori Sitar (2007), ki kot očeta slovenskega stripa 

navaja Milka Bambiča, ki je leta 1927 v mesečniku Naš glas objavil 

političnosatirični strip oz. stripovsko slikanico s tekstom in oblački (Mussolini je 

prav v tem času prepovedal vse stripe razen Disneyjevih) Zamorček Bu-ci-bu. 

Najbolj branega stripovskega junaka pri nas je ustvaril Miki Muster. Njegov 

Zvitorepec je začel izhajati leta 1952 v časopisu Poletove podobe in povesti. Zaradi 

zanimanja so Zvitorepca morali vedno znova ponatiskovati, vsaka epizoda je bila 

ponatisnjena vsaj trikrat. Med bolj znane slovenske striparje spada tudi Marjan 

Manček, ki ga najbolj poznamo po stripih, namenjenih otrokom. Stripi s 

prazgodovinskima likoma Dajnomirom in Milibožo, poznani pod imenom Hribci, 

so najprej izhajali v Kurirčku (1981–1991), kasneje pa tudi v več knjigah. Manček 

je ''ustvaril'' tudi Modrega medvedka (1987), ki je danes zaščitni znak revije Ciciban 

in Cicido.  

 

Med vidne sodobne slovenske mladinske striparje lahko uvrstimo Mateja de Cecco 

(strip v reviji Pil, učbeniki za osnovne šole, prenovljena zbirka Dese Muck: Blazno 

resno, Šnofijeva druščina z Boštjanom Gorencom), že prej omenjenega Marjana 

Mančka, Ivana Mitrevskega (strip Živa iz muzeja za revijo National Geographic 
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Junior, strip Mala Nadja in še manjša Barbara, Dan, ko je izginil Ljubljanski grad z 

Žigo Gombačem, strip Tisa reši svet ali Kako deluje radio z Žigo Gombačem) in 

Damijana Stepančiča (ilustracija Pipa – detektiva, ki si ga je zamislil Peter Svetina, 

zbirka stripov Lojze in peteršilj z Neli Kodrič Filipić, strip Živalska kmetija z 

Andrejem Rozmanom Rozo po Georgeu Orwellu, strip Inšpektor Jože z Majdo 

Koren).  

 

Rojstvo stripovske industrije in s tem eksplozijo popularnosti stripov pa lahko 

pripišemo letu 1938, z vsem znano zgodbo o Supermanu (Dale, 2013). Tudi oseba, 

ki v roki še nikoli ni držala stripa, zagotovo pozna Supermana in skoraj zagotovo 

ve tudi, kdo je Clark Kent (Duncan in Smith, 2013). Stripi so spremenili šestdeseta 

leta prejšnjega stoletja in postali ena najprodornejših medijskih oblik popularne 

kulture (Porter, Lavery in Robinson, 2007), kar se je še potrdilo leta 1992, ko je 

Pulitzerjevo nagrado dobila prva grafična novela A. Spiegelmana: Maus (1992 

winners and finalists, b. d.). 

 

Zelo dolgo je bil strip obravnavan kot ničvredna literatura (Annet, 2008; Hatfield, 

2005; Heer in Worcester, 2004; Schmitt, 2004). Tako kino kot strip sta se razvila in 

zacvetela v 20. stoletju. Za razliko od filma pa se je na stripe že od nekdaj gledalo 

slabšalno, predstavljali so nizko kulturo (Marshal in Kovacs, 2011). To se zrcali 

tudi v filmih, saj nekateri kritiki filmov, posnetih po zgodbah stripovskih junakov, 

še vedno kljub njihovi visoki popularnosti ne smatrajo kot del visoke kulture 

(Robinson, 2012). Čeprav se stripovske umetnosti kljub vsej njeni raznolikosti in 

bogastvu še vedno drži slab sloves (Worcester in Heer, 2009), danes strip 

predstavlja vrhunsko grafično besedilo (Annet, 2008), ki se smatra za enega 

najnovejših narativnih medijev (Horstkotte, 2013) in ni način izražanja, v katerega 

bi se zatekali neuspešni slikarji in pisatelji (Dernovšek, 2011). 

 

Strip je zaporedje slik, ki stojijo druga ob drugi in pripovedujejo zgodbo, dodamo 

pa jim lahko tudi besede. Pripovedovana zgodba v stripu prevzame obliko sličic v 

sosledju (McCloud, 2010). S pomočjo vizualnih in verbalnih elementov (McVicker, 

2007; Round, 2007) pripoveduje zgodbo (Thon, 2013). Ne temelji le na besedi, 
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temveč od bralcev zahteva združevanje multiplih nivojev in grajenje povezav med 

posameznimi elementi stripa (Hasset in Schleble, 2007). Berejo ga tako otroci kot 

tudi mladostniki in odrasli bralci (Charbonneau, 2005; Greyson, 2007; Laycock, 

2005). 

  

Strip je z likovno upodobitvijo zgodbe ne le literarno, temveč tudi likovno delo. Z 

elementi tako jezikovnega kot likovnega koda lahko strip primerjamo s slikanico, 

ki jo Batič in Haramija (2014) opredeljujeta kot multimodalno besedilo. Ker gre 

tudi pri stripu za celostno literarno-likovno branje in sestavljanje pomenov besedila 

in ilustracij, lahko tudi strip opredelimo kot multimodalno besedilo.  

 

Za razumevanje likovnih elementov v stripu moramo poznati elemente likovnega 

govora. Tudi likovni jezik ima namreč svoja pravila, ki jih Butina (1995a) 

opredeljuje kot likovno slovnico oz. vedo o pravilih likovnega jezika, ki obsega 

likovne elemente, likovne spremenljivke, prostorske ključe ter kompozicijske 

sintakse. Likovne elemente predstavljajo orisne (glavne) likovne prvine: barva, 

svetlo-temno, linija ter točka in orisane (druge) likovne prvine: prostor, oblika ter 

likovne spremenljivke.  

 

Haramija in Batič (2013) orisne elemente podrobneje opredeljujeta: 

1. Najmanjši orisni element je točka. 

2. Z nizanjem točk nastane črta, s katero lahko nakazujemo gibanje, razdalje 

in čustva. Klee (2002) jih loči glede na obliko: 

a. aktivna črta, ki prikazuje gibanje, 

b. medialna črta, ki oriše obliko in 

c. pasivna črta, kjer se srečata dve različni ploskvi. 

Butina (1995b) opisuje linije glede na njihovo smer: 

a. vodoravne linije opisuje kot spokojne,  

b. navpične linije opisuje kot aktivne,  

c. poševne linije opisuje kot nemirne in nestabilne,  

d. prekrižane navpične in vodoravne vzbujajo občutek stabilnosti. 
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Kandinski (1985) točko opisuje tudi kot element, ki predstavlja mir in črto 

kot notranje vzburkano napetost iz gibanja. Slednjo opisuje tudi kot prvino 

časa, saj s svojo dolžino predstavlja časovni pojem. 

3. Barva je orisna prvina, ki na nas vpliva na razumsko-simbolični ali 

konstruktivni način, čutno-optični ali impresivni način in psihični ali 

ekspresivni način (Itten, 1999).  

4. Likovni element svetlo–temno v sliki predstavlja  razlike v svetlosti in 

oblikuje likovni prostor (Butina, 1995a). 

Druge oz. orisane likovne elemente Butina (1995a) opredeljuje kot: prostor, ki ga 

likovnik upodobi s prostorskimi ključi ali globinskimi vodili kot so konvergenca 

vzporednih črt v eno črto na obzorju, prekrivanje, podrobnosti, zračna perspektiva, 

barvna perspektiva in podobno; oblika, ki je lahko organska ali neorganska, 

abstraktna ali geometrična ter trda, mehka ali ostra in likovne spremenljivke, ki na 

obliko vplivajo: velikost, teža, položaj, smer, število likovnih enot, njihova gostota 

in tekstura.  

 

Vsi navedeni likovni elementi, ki jih likovnik uporabi, se združujejo v kompozicijo 

(Haramija in Batič, 2013), ki predstavlja temeljno obliko organizacije likovnega 

dela (Rački, 2004), pri sestavljanju kompozicije pa uporablja kompozicijske 

elemente: razmerje in sorazmerje, ritem, ravnovesje, harmonijo, kontrast in 

enotnost (Butina, 1997). Glavne elemente kompozicije lahko likovnik razvrsti v 

različne kompozicijske like, od katerih z razporeditvijo in lego elementov vsak 

pripoveduje svojo zgodbo: zgoraj zbuja občutek ohlapnosti, lahkote ali sprostitve, 

spodaj zbuja občutek zgostitve, teže in vezanosti, stran nasproti naši desni strani 

zbuja občutek sproščenosti, lahkotnosti, osvoboditve in svobode (Rački, 2004). 

hoja proti tej strani je gibanje v daljavo, hoja proti strani, ki stoji nasproti naši levi 

strani pa je gibanje proti domu (Kandinski, 1985).  

 

V stripu lahko avtorji, podobno kot v slikanici, prostor ne le opišejo, temveč tudi 

prikažejo, kar je veliko bolj učinkovito kot le besedni opis (Haramija in Batič, 

2013). Zorni kot omogoča bralcu dogodke razumeti na različne načine: npr. liki, ki 

jih gledamo od spodaj navzgor, so videti večji in so izolirani od ozadja, dajejo 
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občutek obvladovanja svojega položaja. Prav tako ima pomembno pripovedno moč 

fokus: npr. če je lik prikazan od daleč in obdan z okoljem, to poudarja odnos 

glavnega lika s prostori in z drugimi ljudmi ter njihov družbeni položaj, približani 

obrazi likov naš fokus usmerjajo na njegova čustva. Mizanscena s prostorsko 

razporeditvijo med liki daje informacijo o njihovih odnosih z okolico: npr. liki, 

prikazani majhni, obdani z gozdom, so videti izgubljeni (Nodelman, 1996; povz. 

po Haramija in Batič, 2013), prostorska razmerja med liki pa kažejo njihove 

medsebojne odnose, psihološke lastnosti in trenutna razpoloženja (Nikolajeva, 

2003).  

 

Zaporedje upodobitev likov se dogaja v določenem zaporedju, v časovno določenih 

trenutkih, spremembe, ki se v zaporedju sličic dogajajo, pa nakazujejo časovno 

razliko med prizori (Nikolajeva, 2003): npr. če je isti lik v prvem prizoru 

upodobljen pod drevesom, v naslednjem pa na drevesu, to preberemo kot da je lik 

splezal na drevo, za kar pa je potreboval čas (Nikolajeva, 1996). Branje slik od leve 

proti desni poteka tudi v stripih: ker domnevamo, da čas poteka od leve proti desni, 

se tudi to, kar se v stripu zgodi na sliki na levi strani, zgodi prej kot to, kar je 

upodobljeno na desni sliki (Nodelman, 1996; povz. po Haramija in Batič, 2013). 

 

Veliko pripovedno moč v slikanicah imajo tudi simboli in kodi, s pomočjo katerih 

predmeti na sliki dobijo težo (Haramija in Batič, 2013). Simboli bralca oz. gledalca 

nagovarjajo tudi brez posrednika in so vezani na določeno kulturo (zmaj na 

Kitajskem) ali pa imajo mednarodni pomen (srce) (Forty, 2006). Simbole 

predstavljajo predmeti, podobe in geste (Jean, 1997). Podobe, ki se pojavljajo v 

stripih, lahko razbiramo tudi s pomočjo kodov ali znakov. Tak primer so kulturni 

kodi, ki jih v določeni kulturi obravnavamo kot znak: npr. temo povezujemo s 

slabim, svetlobo z dobrim (Nodelman, 1996; povz. po Haramija in Batič, 2013).  

 

Besedilo se v sliki lahko pojavlja tudi intraikonično: npr. napisi na majicah in 

embalažah (Nikolajeva in Scott, 2006).  
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Strip kot sistem predstavlja kombinacijo različnih elementov (Groensteen, 2007; 

podobno tudi McCloud, 1994, ki pa o zgradbi stripa govori bolj ohlapno):  

1. Kader je samostojna slika, ki prikazuje moment v dogajanju. Predstavlja 

osnovno enoto stripa.  

2. Okvir kadra je mreža, ki obdaja kader. Skupek okvirov kadrov tvori večjo 

mrežo, ki predstavlja stripovsko stran (hiper-okvir).  

3. Hiper-okvir je kombinacija kadrov in okvirov kadrov, ki zajema celotno 

stripovsko stran. Ločuje stripovsko površino od perifernega območja, ki ni 

več del stripa (obod stripovske strani).  

4. Obod stripovske strani je periferno območje, ki ni več del stripa (nenatisnjen 

del papirja).  

5. Stripovska stran predstavlja pot, po kateri se bo bralec po vrstnem redu 

sprehodil od enega do drugega kadra. Pove, kam je treba usmeriti pogled 

naprej, kateri kader je naslednji na vrsti za branje (bralni protokol stripa).  

6. Kompozicija dveh strani je sestavljena iz dveh posameznih enot, dveh 

stripovskih strani, ki ju v trenutku, ko beremo, vidimo (leva in desna stran 

stripa).  

7. Trak predstavlja ena vrsta kadrov (običajno v horizontalni liniji).  

8. Stripovski oblaček predstavlja omejen prostor, v katerem se nahaja besedilo. 

Nahaja se znotraj hiperokvirja in s svojo obliko, številom in lokacijo vpliva 

na bralca.  

9. Vstavek predstavlja organizacijo kadrov. Stripovska stran ni nujno omejena 

s hiperokvirjem. Omejena je lahko s posameznim kadrom, znotraj katerega 

se pojavljajo drugi posamezni kadri, s svojo prisotnostjo pa dodatno razlaga 

okoliščine v posameznih kadrih.  

10. Postavitev strani opredeljujejo vsi prej navedeni elementi.  

11. Sekvenca ali dogodek pripoveduje zgodbo in med kadri ustvarja dialog. 

Sestavljajo jo vsi prej navedeni elementi.  

 

Razločevati je potrebno med pojmom strip in pojmom grafična novela. Slednje so 

samostojne zgodbe, prikazane v celoti, obravnavajo resnejše in nefikcijske teme 

(Christensen, 2007), prav tako pa je kot pri stripu potrebno brati tako besedilo kot 



 

93 

slike (kar je pri grafičnih novelah manj očitno), saj njihovo zaporedje ustvarja 

gibanje skozi čas in prostor zgodbe (Petrucha, 2008). 

 

V vsebini stripov se najdejo tudi razlike med moškimi in ženskami, kar je glavna 

tema obravnave naše disertacije. Kljub temu da je neenakosti danes vse manj, pa so 

Potkay in Potkay (1984) in Chavez (1985) v osemdesetih letih prejšnjega stoletja 

opozorili na to, da so ženske v stripih dnevnega časopisja v primerjavi z moškimi 

manj zastopane, za njih je bolj verjetno, da so poročene in imajo otroke in manj 

verjetno, da imajo službe. Več pozornosti je namenjene njihovemu videzu. Če so 

zaposlene, imajo njihove službe nižji status kot službe moških. Opravljajo več 

gospodinjskih opravil in večkrat varujejo otroke. Moški običajno opravljajo delo na 

dvorišču, so bolj agresivni in fizično napadalni.  

 

 

Strip in knjižnica 

 

Knjižničar velikokrat prevzame vlogo pedagoškega delavca. Knjižnica dopolnjuje 

delo v razredu, omogoča učenje brez prisile (Bizjak, 2010) in se pomembno 

povezuje s pismenostjo (Salisbury in Karasmanis, 2011). 

 

Ker stripi in grafične novele postajajo vedno bolj razširjeni in popularni, so vedno 

bolj zastopani tudi v šolskih knjižnicah (Downey, 2009; Haynes, 2009). Ellis in 

Highsmith (2000) poudarjata, da morajo biti šolski knjižničarji pri odločanju o 

primernosti stripa za šolsko knjižnico previdni. Lavin (1998) predlaga, da 

upoštevajo: 

1. Priljubljenost: mesečni seznami najbolj priljubljenih naslovov stripov. 

2. Primernost: jezik, golota, spolnost, tema.  

3. Starost bralcev: nekateri stripi so prilagojeni mlajšim bralcem.  

4. Žanr: super junaki in fantazijski naslovi so še vedno najbolj razširjena in 

priljubljena zvrst, knjižnice pa morajo prav tako razmisliti o temah kot so 

znanstvena fantastika, humor, realizem in drugih.  
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5. Kakovost pisane besede: izvirnost, splošno privlačnost, razvoj karakterjev, 

dialog, pripovedni tok, slovnica, črkovanje in sintaksa. 

6. Umetniško kvaliteto: postavitev, učinki, risbe, barve, oblika črk. 

7. Umetniški stil: še posebej pomemben je pri posebnih stilih kot je manga. 

8. Ugled pisatelja in ilustratorja. 

9. Prejete nagrade in priznanja.  

 

Knjižničarjem in učiteljem lahko pri izboru stripa za knjižnico in pouk pomagajo 

priročniki za branje kakovostnih mladinskih knjig, ki vključujejo tudi stripe. 

Najnovejši priročnik, ¿60:40?, iz leta 2014 (Lavrenčič Vrabec in Mlakar) v branje 

priporoča sledeče stripe: 

 Davis, J.: Garfield na dieti, Garfield na sprehodu, Garfield na vrhu sveta, 

Garfield vam jo zakuha, Garfield, brez dela ni jela; 

 Hergé: Let 714 za Sydney, Tintin in gverilci, Tintin v Sovjetski zvezi; 

 Kos, B.: Kavboj Pipec, Rdeča pesa. Na divjem zahodu; 

 Kostner, W.: Tik in Tak, Spoprijemanje z življenjem; 

 Muster, M.: Miki. 9, Miki. 10; 

 Ratte, D.: Popotovanje očetov; 

 Ferri, J. Y.: Asterix pri Piktih; 

 Uderzo, A.: Globok prepad; 

 Valetič, Ž.: Gugalnica; 

 Watterson, B.: Napad monstruoznih mentalno motenih morilskih mega 

snežakov. 

 

 

2. 3. 2. 2 Strip kot metoda dela pri slovenskem jeziku 

  

''Ne-branje nikoli ne vodi do branja. Številni otroci, tisti, ki berejo s težavo, 

tisti, ki ne berejo radi, spretni bralci, napredni bralci, podpovprečni bralci, 

otroci vseh vrst – se, ko berejo stripe, zaljubijo v branje. Po določenem času 

se ta ljubezen razveja tudi na druge tipe literature in ustvari bralca, ki bo 

celo življenje bral za užitek.'' (Wilson, 2013, str. 65) 
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Strip se kot uspešna metoda učenja in dela pri pouku ne kaže le pri materinščini. 

Kot metodo dela so ga učitelji in raziskovalci uspešno in učinkovito uporabili tudi 

pri drugih predmetih in na drugih področjih, na primer: 

 geografija: učenje o potresih v vrtcu s pomočjo stripov (Sharpe in Izadkhah, 

2014); 

 medicina: spodbujanje kritičnega branja in pisanja s pomočjo daljših stripov 

(Green, 2013); 

 zgodovina: učenje in poučevanje zgodovinskih tem, povezanih z vojno in 

nasiljem, s pomočjo zgodovinskih stripov (Anthony, 2007; Decker in 

Castro, 2012); 

 ekonomija: poučevanje ekonomskih principov s pomočjo stripov (Lawson, 

2006); 

 umetnost: poučevanje s pomočjo stripov (Bekowitz in Packer, 2001; 

Williams, 2008) in grafični pouk z ustvarjanjem stripov (Osterer, 2012); 

 naravoslovje in znanost: motivacijsko sredstvo (Cheesman, 2006), učenje o 

okolju s pomočjo stripovskih likov (Elsasser, 1994), preučevanje zakonov 

fizike s pomočjo dejanj stripovskih junakov, npr. koliko sile je potrebne, da 

Superman z enim odskokom preskoči stolpnico (Feder, 2002); 

 tuj jezik: učenje francoskega besednjaka (Berwald, 1986); 

 muzejsko-galerijska pedagogika: ustvarjanje (Železnik, 2011). 

 

Strip kot uspešno metodo za doseganje pismenosti v razredu priporočajo številni 

avtorji (Bloom, 2011; Carter, 2008; Mandaville in Avila, 2009; McTaggart, 2008; 

Monnin, 2011; Mori, 2007; Norton, 2003; Phelps, 2011; Schwarz, 2002, 2006; 

Schwartz in Rubstein-Avila, 2006; Silva, 2009; Simon, 2012; Tabachnik, 2009; 

Versaci, 2001, Witek, 2009). Ne le to, strip se kot uspešna metoda dela kaže tudi 

pri otrocih z avtizmom (Sivaratnam, Cornish, Gray, Howlin in Rinerart, 2012), 

Aspergerjevim sindromom (Carnahan, Williamson in Haydon, 2009) in motnjami 

sluha (Wilson in Hyde, 2007). 

 

Tako kot se učenci in učilnice 21. stoletja razlikujejo od tistih pred nekaj stoletji, je 

potrebno spremeniti tudi uporabljane vzgojno-izobraževalne metode (Seglem in 
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Witte, 2009). Trenutna kultura je bolj vizualno usmerjena kot kadar koli prej 

(Rodriguez in Perez, 2009). 

 

Usvajanje pismenosti se prične s slikanicami. Otrok se s slikovnim sporočilom 

sreča že v obdobju predšolske vzgoje, ko spoznava slikanice, prav tako pa tudi v 

okviru jezikovnih dejavnosti, katerih pomemben del so enostavna besedila, vezana 

na vsakodnevno življenje, ki med drugim vključujejo tudi zapis otrokovega 

komentarja k risbi (Bahovec idr. 1999). Slikanica predstavlja posebno obliko 

knjige, ki se od drugih razlikuje na literarno-likovno-oblikovni ravni, saj združuje 

besedilo in ilustracijo v enovito celoto. Od drugih knjig se ne razlikuje po 

književnih zvrsteh in vrstah, ki jih vsebuje, temveč ima tri pomembne sestavine in 

sicer besedilo, ilustracije in vsebinsko-oblikovni odnos med besedilom in 

ilustracijo, znotraj katerega besedilo in ilustracija medsebojno vplivata (Haramija 

in Batič, 2013). Jezikovne dejavnosti so v vrtcu razdeljene v štiri skupine: govorna 

vzgoja, književna vzgoja, predopismenjevanje in književna vzgoja kot del 

informacijskega predopismenjevanja (Kranjc, 2003). Dokler otrok ne zna brati in 

tudi kasneje, je ves čas vezan na pomoč odraslega. Ilustracija v slikanicah bistveno 

dopolnjuje besedilo (Karim, 2003) in si z njim deli vlogo pripovedovalke zgodbe 

(Sokolov, 2011). S slikanico lahko otrok bere podobe in pridobiva vrsto informacij, 

še preden se nauči brati pisano besedo. Tudi ko že zna brati, mu ogledovanje slik 

nudi počitek po prebiranju skozi branje stavkov (Avguštin, 1998). Ilustracija 

upodablja zapisano, spodbuja domišljijo, ustvarjalnost, likovno pa vzgaja otroka, 

da bo znal razbrati tudi zapisano v podobah (Krivec Dragan, 2009). Osnova 

definicija ilustracijo opredeljuje kot likovno delo, ki spremlja in osvetljuje pisano 

besedo (Tršar, 2011).  

 

Usvajanje pismenosti se nadaljuje z branjem kratkih zgodb, svoj vrhunec pa doseže 

s kritičnim ocenjevanjem klasične literature. Za razumevanje prebranega moramo 

prepoznavati črke in zvoke, ki sestavljajo besedo, koncepte, ki jih besede vsebujejo 

in poznati slovnico, s pomočjo katere koncepte združujemo. Podobno aktivnost s 

kombinacijo slike in besedila zahteva strip. Besedilo v oblačkih posreduje izraze 

literarnih likov, kadri pa zagotavljajo informacije o literarnih likih, ozadju, 
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postavitvi … Učenci so pri učenju najbolj uspešni ravno po tem, ko si ogledajo 

kombinacijo besedila in slike, ko povežejo vizualno in verbalno informacijo (Rapp, 

2011). 

 

Strip lahko v razredu uporabimo v različne namene: 

 Za motiviranje učencev: strip ima veliko motivacijsko moč (Norton, 2003), 

saj kot novejši bralni medij predstavlja alternativo masovno uporabljanim 

literarnim medijem (Schwarz, 2002, 2006). Zato so ob njegovi uporabi 

učenci bolj angažirani, njegova uporaba v razredu (ob ne prepogosti 

uporabi) pa učence preseneti (Versaci, 2001). 

 Za spodbujanje branja: strip učencem s svojo netradicionalno obliko nudi 

dodatno spodbudo za branje (Schwarz, 2002, 2006) in vzbuja njihovo 

ljubezen do branja (Crawford, 2004; Snowball, 2005).  

 Za spodbujanje bralne pismenosti: ob pravilni uporabi strip pomaga pri 

razvoju spretnosti bralne pismenosti (McVicker, 2007) in spodbujanju le-te 

(Schwarz, 2002, 2006). Če učenci verjamejo, da branje in pisanje ne bosta 

''boleča'', se sprostijo do te mere, da pričnejo kritično razmišljati o tem, kaj 

se v stripu dogaja. Namesto vračanja v besedilo in ponovnega branja, lahko 

besedilo interpretirajo s pomočjo vizualnih informacij, stripovskih sličic 

(Ripley, 2012).  

 Kot orodje za poučevanje in učenje: ker strip učence zanima, predstavlja 

dobro in uporabno učno orodje, saj je poceni in običajno ne vsebuje 

zahtevnega besedišča (Wright in Sherman, 1999). S svojimi lastnostmi nudi 

kreativne možnosti za delo pri pouku (Hall in Lucal, 1999), ponuja vizualne 

informacije (Schwarz, 2002, 2006) in je učinkovito orodje za učenje (Byko, 

2001), saj razvija sposobnosti analitičnega in kritičnega mišljenja (Versaci, 

2001).  

 

Pri pouku slovenščine ga lahko uporabljamo na različne načine in za različne 

namene: 

 kot pomoč pri ustvarjanju pomena abstraktnih besedil (Bolton-Gary, 2012); 

 za spodbujanje branja pri učencih vizualnega tipa (Crilley, 2009); 
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 za vizualno pomoč pri diskusiji prepleta razpoloženja in tona skozi slike 

(Frey in Fisher, 2004); 

 v kombinaciji različnih predmetov kot sta materinščina in likovna umetnost 

(Lyga, 2006); 

 za poučevanje pripovednega pisanja (Nixon, 2012); 

 za gradnjo besedišča (Spark reading and writing fever with comic books, 

2000); 

 za ustvarjanje avtorskih digitalnih stripov (Vassilikopoulou, Retails, Nezi in 

Boloudakis, 2011; Yuan, 2011); 

 kot diagnostično sredstvo za napovedovanje težav s pismenostjo v 

prihodnosti (Wellman idr., 2011) in  

 kot moderno interpretacijo karakterjev književnih oseb (Jackson idr., 2006). 

 

Učitelj, ki strip uporablja pri pouku, učencem nudi raznolike možnosti ustvarjanja 

pomena iz besedila. Kombinacija vizualne informacije in besed pomaga pri 

samostojnem ustvarjanju zgodbe. Na učencu je odločitev, če bo najprej dekodiral 

sliko, besedilo, celo stran ali obliko stripa, saj struktura ne diktira kaj in kako 

prebrati prvo (Crane Williams, 2008).  

 

Vključevanje stripa v pouk je odličen način razvoja pismenosti, saj lahko učenci 

ustvarjajo svoje zgodbe, vključno s karakterizacijo, ustvarjanjem kraja dogajanja, 

akcije, problemov in rešitev, vse v obliki stripa (Lyga, 2006). Učenci so pri 

ustvarjanju stripa zavzeti, številni pokažejo napredek na področju pisanja in 

rokopisa (Bitz, 2004). S stripom raziskujejo uporabo dialoga, dramskega dialoga, 

jedrnatosti in neverbalno komunikacijo, vse na zanimiv in živahen način. S 

snovanjem lastnega stripa premišljeno uporabljajo strategije, določajo glavne 

naloge in povzemajo svoje znanje. Informacije prikažejo na poučen in zabaven 

način, obenem pa krepijo svoje jezikovne in umetniške sposobnosti (Morrison, 

Bryan in Chilcoar, 2002).  

 

Kljub temu da starejše raziskave (Bailyn, 1959; Heisler, 1947; Swain, 1978; Witty, 

1941) ugotavljajo, da bralci stripov splošno ne berejo več kot ne-bralci stripov, pa 
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novejše raziskave nakazujejo, da strip predstavlja netradicionalno obliko branja, kar 

je še posebej všeč fantom (Sadowski, 2010). Strip je ena prvih otrokovih bralnih 

izkušenj, s katero širi svoj horizont in teši domišljijo (Tomić, 1985). Bralca potegne 

v svet, o katerem bere, tam je z liki, ki so zanj resnični in po mnenju McClouda 

(2010) je prav to tisto, kar fante tako pritegne k stripu prav motivacijske 

spremenljivke (kompetentnost, interes in zatopljenost) pa so najpomembnejši člen 

razumevanja prebranega pri fantih (Pečjak idr., 2010).  
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3. 1 NAMEN RAZISKAVE 

 

Na osnovi pregleda teoretičnih izhodišč lahko predpostavljamo, da bi strip lahko 

bil uspešna literarnodidaktična metoda dela za zmanjšanje razlik med spoloma v 

bralni pismenosti na razredni stopnji šolanja. Raziskave med starejšimi učenci so 

namreč pokazale, da strip kot literarno delo in metoda dela v razredu učence 

motivira za branje, pozitivno učinkuje na njihovo bralno pismenost, s svojimi 

lastnostmi pa še posebej privlači fante. V najzgodnejšem obdobju šolanja strip kot 

metoda dela za zviševanje bralne pismenosti in zmanjšanje razlik med spoloma v 

bralni pismenosti še ni bil tako podrobno in sistematično empirično raziskan. 

 

Temeljni namen doktorske disertacije je načrtno raziskati strip kot 

literarnodidaktično metodo dela za zmanjšanje razlik med spoloma v bralni 

pismenosti na razredni stopnji šolanja, pri čemer želimo z izvedbo 

kvazieksperimenta preveriti učinkovitost tega pristopa pri zvišanju bralne 

pismenosti, motivacije učencev za branje leposlovja, izboljšanju odnosa učencev 

do branja leposlovja in zmožnost širjena bralnih interesov fantov na nedeške teme 

in s pomočjo sumativne evalvacije podati končno oceno uspešnosti in učinkovitosti 

intervencijskega programa kot celote. 

 

Cilji, ki smo si jih pri tem zastavili, so: 

C1 Preveriti učinkovitost uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela 

na razredni stopnji šolanja za zmanjšanje razlik med spoloma v bralni 

pismenosti. 

C2 Preveriti učinkovitost uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela 

na razredni stopnji šolanja za zvišanje bralne pismenosti pri vseh učencih. 

C3 Preveriti učinkovitost uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela 

na razredni stopnji šolanja za zmanjšanje razlik med spoloma v odnosu 

učencev do branja leposlovja. 
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C4 Preveriti učinkovitost uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela 

na razredni stopnji šolanja za izboljšanje odnosa do branja leposlovja pri 

vseh učencih.  

C5 Preveriti učinkovitost uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela 

na razredni stopnji šolanja za zmanjšanje razlik med spoloma v motivaciji 

učencev za branje leposlovja. 

C6 Preveriti učinkovitost uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela 

na razredni stopnji šolanja za zvišanje motivacije za branje leposlovja pri 

vseh učencih. 

C7 Preveriti, ali je z uporabo stripa kot literarnodidaktične metode dela na 

razredni stopnji šolanja mogoče razširiti bralni interes fantov tudi na 

nedeške teme. 

C8 Na podlagi ugotovitev raziskave oblikovati smernice in alternativne 

pristope za razvijanje bralne pismenosti na razredni stopnji šolanja, s 

poudarkom na izboljšanju bralne pismenosti fantov. 

 

 

3. 1. 1  Raziskovalna vprašanja 

 

Na podlagi strokovne in znanstvene literature smo raziskovalni problem razčlenili 

znotraj temeljnih raziskovalnih vprašanj: 

 

1. Ali lahko s pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na 

razredni stopnji šolanja vplivamo na bralno pismenost učencev? 

1.1. Ali lahko s pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na 

razredni stopnji šolanja zmanjšamo razlike med spoloma v bralni 

pismenosti? 

1.2. Ali lahko s pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na 

razredni stopnji šolanja zvišamo bralno pismenost pri vseh učencih? 

1.3. Ali je razred dejavnik učinkovitosti uporabe stripa kot literarnodidaktične 

metode dela na razredni stopnji šolanja pri zviševanju bralne pismenosti 

učencev? 
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2. Ali lahko s pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na 

razredni stopnji šolanja vplivamo na odnos učencev do branja leposlovja? 

2.1. Ali lahko s pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na 

razredi stopnji šolanja zmanjšamo razlike med spoloma v odnosu učencev 

do branja leposlovja? 

2.2. Ali lahko s pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na 

razredni stopnji šolanja izboljšamo odnos do branja leposlovja pri vseh 

učencih? 

2.3. Ali je razred dejavnik učinkovitosti uporabe stripa kot literarnodidaktične 

metode dela na razredni stopnji šolanja pri izboljševanju odnosa učencev 

do branja leposlovja? 

3. Ali lahko s pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na 

razredni stopnji šolanja vplivamo na motivacijo učencev za branje leposlovja? 

3.1. Ali lahko s pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na 

razredni stopnji šolanja zmanjšamo razlike med spoloma v motivaciji 

učencev za branje leposlovja? 

3.2. Ali lahko s pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na 

razredni stopnji šolanja zvišamo motivacijo za branje leposlovja pri vseh 

učencih? 

3.3. Ali je razred dejavnik učinkovitosti uporabe stripa kot literarnodidaktične 

metode dela na razredni stopnji šolanja pri zviševanju motivacije učencev 

za branje leposlovja?  

4. Ali lahko s pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na 

razredni stopnji šolanja vplivamo na bralne interese učencev? 

4.1. Ali lahko s pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na 

razredni stopnji šolanja razširimo bralni interes fantov tudi na nedeške 

teme? 

4.2. Ali lahko s pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na 

razredni stopnji šolanja vplivamo na bralne interese? 

4.3. Ali je razred dejavnik učinkovitosti uporabe stripa kot literarnodidaktične 

metode dela na razredni stopnji šolanja pri širjenju bralnih interesov fantov 

tudi na nedeške teme? 
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3. 1. 2  Hipoteze 

 

Na podlagi raziskovalnih vprašanj smo oblikovali sedem temeljnih hipotez: 

H1 S pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na razredni 

stopnji šolanja lahko zmanjšamo razlike med spoloma v bralni pismenosti. 

H2 S pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na razredni 

stopnji šolanja lahko zvišamo splošno bralno pismenost pri vseh učencih. 

H3 S pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na razredni 

stopnji šolanja lahko zmanjšamo razlike med spoloma v odnosu učencev 

do branja leposlovja. 

H4 S pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na razredni 

stopnji šolanja lahko izboljšamo odnos do branja leposlovja pri vseh 

učencih. 

H5 S pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na razredni 

stopnji šolanja lahko zmanjšamo razlike med spoloma v motivaciji 

učencev za branje leposlovja.  

H6 S pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na razredni 

stopnji šolanja lahko zvišamo motivacijo za branje leposlovja pri vseh 

učencih.  

H7 S pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na razredni 

stopnji šolanja lahko razširimo bralni interes fantov tudi na nedeške teme. 

 

 

3. 1. 3  Spremenljivke 

 

a) Seznam spremenljivk 

 

Interes učencev za branje leposlovja, zaznavanje branja kot težke aktivnosti in 

odnos učencev do branja leposlovja predstavljajo dimenzije motivacije za branje. 

Zaradi zastavljenosti vprašalnika, ki je raziskoval interes učencev za branje 

leposlovja in zaznavanje branja leposlovja kot težke aktivnosti, smo se zaradi nižje 

zastopanosti trditev, ki predstavljajo zaznavanje branja kot težke aktivnosti, odločili 



 

104 

interes učencev za branje leposlovja in zaznavanje branja kot težke aktivnosti v 

okviru spremenljivk in hipotez združiti v spremenljivko, ki smo jo poimenovali 

motivacija učencev za branje leposlovja. Ob tem je potrebno upoštevati, da tudi 

odnos učencev do branja leposlovja predstavlja postavko motivacije za branje in jo 

kot tako obravnavamo tudi v predstavitvi rezultatov in njihovi interpretaciji. Ker se 

dimenzija zaznavanje branja leposlovja kot težke aktivnosti znotraj dvofaktorske 

strukture vprašalnika motivacija učencev za branje ni pokazala kot veljavna mera, 

vse interpretacije spremenljivke motivacija učencev za branje leposlovja 

vključujejo le dimenzijo interes učencev za branje leposlovja.  

Interesa učencev in njihovega odnosa do branja leposlovja nismo raziskovali kot 

enotne spremenljivke motivacije učencev za branja leposlovja, saj smo sklepali, da 

bi se lahko rezultati učinka stripa kot literarnodidaktične metode dela pri pouku na 

razredni stopnji šolanja pokazali tudi na le eni od dimenzij bralne motivacije. To 

odločitev utemeljujejo tudi z ugotovitvami drugih raziskovalcev (Baker, 2003; 

Mazzoni, Gambrell in Korkeamaki, 1999), ki ugotavljajo, da se raziskave, ki 

preučujejo bralno motivacijo, le-to še vedno obravnavajo enodimenzionalno in ne 

ločeno za posamezne faktorje, zaradi česar je izsledke s področja motivacije včasih 

tudi težko razumeti (Petscher, 2010) in jih je iz tega razloga potrebno obravnavati 

ločeno.  

 

Tabela 2 

Seznam spremenljivk 

N
eo

d
v
is

n
e 

sp
re

m
en

lj
iv

k
e 

 

1 

2 

3 

4 

 

Čas merjenja (pred in po izvedbi intervencijskega programa) 

Vključenost učencev v intervencijski program (eksperimentalna in 

kontrolna skupina) 

Spol učencev 

Razred 

 

 

O
d
v
is

n
e 

 

sp
re

m
en

lj
iv

k
e  

5 

6 

7 

8 

 

Bralna pismenost učencev 

Odnos učencev do branja leposlovja 

Motivacija učencev za branje leposlovja 

Bralni interesi učencev 
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b) Preglednica odvisnosti zvez med spremenljivkami 

 

Tabela 3 

Odvisnost zvez med spremenljivkami 

Raziskovalno vprašanje Neodvisne spremenljivke Odvisne spremenljivke 

1. 1 1, 2, 3 5 

1. 2 1, 2 5 

1. 3 1, 2, 4 5 

2. 1 1, 2, 3 6 

2. 2 1, 2 6 

2. 3 1, 2, 4 6 

3. 1 1, 2, 3 7 

3. 2 1, 2 7 

3. 3 1, 2, 4 7 

4. 1 1, 2, 3 8 

4. 2 1, 2 8 

4. 3 1, 2, 4 8 

 

 

3. 2 METODOLOŠKA OPREDELITEV 

 

3. 2. 1  Raziskovalne metode 

 

Raziskava je zasnovana kvazieksperimentalno (Cooper, 2009). Pri pouku 

slovenščine in likovne umetnosti smo v obstoječo vzgojno-izobraževalno prakso 

kot nov dejavnik vnesli strip kot literarnodidaktično metodo dela in preverjali 

njegov učinek na bralno pismenost, motivacijo za branje leposlovja, odnos do 

branja leposlovja in bralne interese učencev. Za merjenje v raziskavo vključenih 

odvisnih spremenljivk smo uporabili tako kvalitativne kot tudi kvantitativne 

raziskovalne postopke. S pomočjo zbranih podatkov smo preučevani pojav celostno 

in poglobljeno razložili ter interpretirali v kontekstu konkretnih okoliščin.  

 

 

3. 2. 2  Raziskovalni vzorec 

 

Vzorec na nivoju inferenčne statistike temelji na enostavnem priložnostnem vzorcu. 

Osnovno preučevano populacijo predstavljajo učenci drugega, tretjega, četrtega in 

petega razreda osnovne šole. Podatki so bili zbrani na vzorcu učencev dveh 
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osnovnih šol iz ruralnega okolja (N = 164) drugega (n = 32), tretjega (n = 43), 

četrtega (n = 43) in petega (n = 46) razreda dveh osnovnih šol (n1 = 74, n2 = 90), 

od katerih sta bila po dva razreda vsake šole vključena v intervencijski program 

(eksperimentalna skupina: n = 83), po dva razreda vsake šole pa nista bila vključena 

v program (kontrolna skupina: n = 81).  

Na osnovni šoli 1 sta predstavljala eksperimentalno skupino drugi in tretji razred, 

četrti in peti razred sta predstavljala kontrolno skupino. Na osnovni šoli 2 sta 

eksperimentalno skupino predstavljala četrti in peti razred, kontrolno skupino pa 

drugi in tretji razred.  

 

Po izločitvi rezultatov učencev, ki niso sodelovali v obeh merjenjih, smo dobili 143 

učencev, sodelujočih v obeh merjenjih, dveh osnovnih šol (n1 = 65, n2 = 78), od 

katerih je 73 učencev bilo vključenih v intervencijski program (eksperimentalna 

skupina), 70 pa jih v programu ni sodelovalo (kontrolna skupina). Sodelujoče 

predstavljajo dva oddelka drugega (32 učencev), dva oddelka tretjega (35 učencev), 

dva oddelka četrtega (33 učencev) in dva oddelka petega (43 učencev) razreda 

osnovne šole.  
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Tabela 4 

Število (f) in strukturni odstotki (f  %) učencev po vključenosti v intervencijski 

program, po spolu in razredih 

Spol Vključenost v 

intervencijski program 

Razred f f (%) 

Fantje Eksperimentalna 

skupina 

2. 7 17,07 

3. 9 21,95 

4. 13 31,71 

5. 12 29,27 

Skupaj 41 100,00 

Kontrolna 

skupina 

2. 9 25,71 

3. 11 31,44 

4. 6 17,14 

5. 9 25,71 

Skupaj 35 100,00 

Skupaj 2. 16 21,05 

3. 20 26,32 

4. 19 25,00 

5. 21 27,63 

Skupaj 76 100,00 

Dekleta Eksperimentalna 

skupina 

2. 8 25,00 

3. 7 21,88 

4. 5 15,62 

5. 12 37,50 

Skupaj 32 100,00 

Kontrolna 

skupina 

2. 8 22,86 

3. 8 22,86 

4. 9 25,71 

5. 10 28,57 

Skupaj 35 100,00 

Skupaj 2. 16 23,88 

3. 15 22,39 

4. 14 20,90 

5. 22 32,83 

Skupaj 67 100,00 

Skupaj Eksperimentalna 

skupina 

2. 15 20,55 

3. 16 21,92 

4. 18 24,66 

5. 24 32,87 

Skupaj 73 100,00 

Kontrolna 

skupina 

2. 17 24,29 

3. 19 27,14 

4. 15 21,43 

5. 19 27,14 

Skupaj 70 100,00 

Skupaj 2. 32 22,38 

3. 35 24,48 

4. 33 23,08 

5. 43 30,06 

Skupaj 143 100,00 
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3. 2. 3  Postopki zbiranja podatkov 

 

a) Organizacija zbiranja podatkov 

 

Pred pričetkom izvedbe intervencijskega programa smo tako v kontrolni kot 

eksperimentalni skupini preverili začetno bralno pismenost, bralno motivacijo 

učencev, njihov odnos do branja in bralne interese. Zbiranje podatkov pred 

intervencijo je potekalo v drugi polovici meseca novembra. 

 

Učenci so preizkus bralne pismenosti reševali samostojno. Prav tako so samostojno 

preizkus bralne pismenosti reševali tudi učenci z Odločbo o usmeritvi in 

pripravljenim Individualiziranim programom pomoči. Pred reševanjem so jim bila 

predstavljena navodila za branje, vodeno so se reševali tudi primeri. Tako v 2. kot 

3. razredu eksperimentalne in kontrolne skupine je bila potrebna dodatna razlaga 

preizkusa zmožnosti zaznavati nekoherentnosti v besedilu, v vseh razredih so bili 

predstavljeni tudi dodatni primeri. Učenci so imeli za reševanje na voljo 45 minut.  

Reševanje vprašalnika o odnosu učencev do branja leposlovja, njihovi motivaciji 

za branje leposlovja in bralnih interesih je pri učencih 2. in 3. razreda potekalo 

vodeno, z dodatno razlago vprašanj in odgovorov. V 4. in 5. razredu so učenci 

vprašalnik izpolnjevali samostojno, individualno so jim bile sproti pojasnjene 

morebitne nejasnosti. Učenci z Odločbo o usmeritvi in pripravljenim 

Individualiziranim programom pomoči so vprašalnik reševali v skladu s 

programom in odločbo. Reševanje vprašalnika časovno ni bilo omejeno.  

 

Učenci razredne stopnje so zaradi posebnosti razvojnega obdobja poznega otroštva, 

v katerem se nahajajo, le v omejenem obsegu zmožni realne samoocene, saj ne 

ločijo lastnih prizadevanj in namenov od dejanskega vedenja, prav tako pa so bolj 

nagnjeni k dajanju socialno zaželenih odgovorov (Perry in VandeKamp, 2000). 

Vendar zmerna pozitivno usmerjena statistično značilna povezanost med 

spremenljivko odnos učencev do branja leposlovja in učiteljevo oceno odnosa 

učencev do branja leposlovja kaže, da so učence, ki so na vprašalniku odnosa do 

branja leposlovja izkazali boljši odnos do branja, na vprašalniku odnosa učencev 
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do branja leposlovja, višje ocenili tudi učitelji, kar kaže na to, da so tudi že najmlajši 

učenci sposobni dokaj zanesljive ocene samoučinkovitosti. Prednost uporabe mer 

samoocene je njena neposrednost: določene značilnosti učencev zunanji opazovalci 

opazujejo le posredno, samoocene pa odražajo mnenje učencev v različnih 

kontekstih in omogočajo vpogled v njihova stališča (Rohrbeck, Azar in Wagner, 

1991).  

 

Sledila je intervencija, izvedena v eksperimentalni skupini. V kontrolno skupino 

eksperimentalnih faktorjev nismo vnašali.  

 

 

Delo v eksperimentalni skupini 

 

Delo v eksperimentalni skupini je potekalo v 8 sklopih in sicer pri 19 urah 

slovenščine in likovne umetnosti, v katerih se je uporaba smiselno prepletala. 

Izvedba intervencijskega programa je trajala predvidoma 7 tednov in je bila odvisna 

od vključitve učnih ur v letni načrt razreda (šola v naravi, dnevi dejavnosti). V 

okviru intervencije so učenci poglobljeno spoznali strip kot literarnodidaktično 

metodo dela. Ves čas izvedbe intervencije so jim bili na voljo različni stripi, ki so 

jih po želji lahko odnesli tudi domov. Načrt poglobljene uporabe stripa kot 

literarnodidaktične metode dela je natančneje predstavljen v tabeli 5, učne priprave, 

po katerih so poučevali učitelji, pa so dodane v prilogi (učne priprave za 2. in 3. 

razred – Priloga XIII, učne priprave za 4. in 5. razred – Priloga XIV).  
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Tabela 5 

Načrt poglobljene uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela v razredu 

Zaporedna 

ura (sklop) 

Predlog 

izvajanja 

Slovenščina Likovna umetnost 

1, 2 

(1. sklop) 

1. teden Kaj je strip? 

3 

(2. sklop) 

1. teden Raziskovanje in 

spoznavanje stripov. 

 

4, 5 

(3. sklop) 

2. teden Spoznavanje lastnosti 

stripa (besedilo). 

 

6, 7 

(4. sklop) 

2. teden  Spoznavanje lastnosti stripa 

(slika). 

8, 9 

(5. sklop) 

3. teden  Izdelava prvega skupinskega 

stripa. 

10, 11 

(6. sklop) 

3. teden Koherentnost besedila.  

12, 13, 14, 15 

(7. sklop) 

4. teden Celostna obravnava literarnega besedila s  

pomočjo uporabe stripa. 

 5. in 6. teden Strip iz fotografij (domača naloga). 

16, 17, 18, 19 

(8. sklop) 

7. teden Celostna obravnava literarnega besedila s  

pomočjo uporabe stripa. 

 

Izvajalci intervencije so bili učitelji, ki smo jih o eksperimentu podrobno informirali 

in usposobili. Za vsako učno enoto smo napisali podrobno učno pripravo (priprave 

so bile iste za drugi in tretji ter za četrti in peti razred), ki je učiteljem služila kot 

glavno vodilo pri izvedbi intervencijskega programa. Za izvajalce programa smo 

izvedli izobraževanje, v okviru katerega smo jih usposobili za izvedbo 

eksperimenta.  

Izobraževanje je potekalo v treh fazah: 

1. V prvi fazi je delo potekalo skupinsko. Učiteljem smo predstavili strip kot 

literarnodidaktično metodo dela. 

2. V drugi fazi smo učiteljem individualno predstavili učne priprave, po 

katerih so poučevali v razredu. 

3. V tretji fazi smo se z učitelji ponovno individualno sestali in jim odgovorili 

na vprašanja, ki so se jim po preučitvi učnih priprav porodila.  

Učiteljem smo bili za vprašanja med izvedbo na voljo preko sodobnih 

komunikacijskih sredstev, a se na nas niso obračali, saj jim je bil strip kot 

literarnodidaktična metoda dela zelo dobro predstavljen v prvi fazi izobraževanja, 

pri delu v razredu pa so jim pomagale podrobne priprave, ki smo jim jih predhodno, 

v drugi fazi izobraževanja, tudi predstavili. 
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Delo v kontrolni skupini 

 

V kontrolni skupini je delo potekalo po letnem delovnem načrtu, ki ga je pred 

začetkom šolskega leta zastavil učitelj. V delo kontrolnih skupin nismo vnašali 

spremenljivk, ki smo jih vnesli v delo eksperimentalne skupine. Učiteljem, katerih 

razredi so bili vključeni v kontrolno skupino, smo na individualnem srečanju 

podrobno predstavili instrumentarij, ki so ga uporabili v razredu. Takrat smo jim 

podali tudi nekaj napotkov, ki so se jih v času trajanja intervencije držali: 

 vzgojno-izobraževalno delo v razredu naj poteka po letnem delovnem 

načrtu; 

 v primeru, da imajo v času trajanja intervencije v letnem delovnem načrtu 

načrtovano uporabo stripa v kakršni koli obliki in pri katerem koli predmetu, 

naj to učno uro ali enoto, če je le možno, prestavijo na čas po izvedbi 

intervencije; 

 v primeru, da pri svojih sodelavcih, ki so vključeni v eksperimentalno 

skupino, dobijo idejo za delo, ki bi lahko vplivala na končne rezultate 

testiranja kontrolne skupine, naj jo pri svojem delu uporabijo po koncu 

izvedbe intervencije. 

 

Po koncu intervencije smo tako v kontrolni kot eksperimentalni skupini preverili 

končno bralno pismenost učencev, njihovo bralno motivacijo, odnos do branja in 

bralne interese, učitelji so ocenili bralno razumevanje učencev, njihovo bralno 

motivacijo in odnos do branja, prav tako pa so učenci rešili kratko anketo o uporabi 

stripa v razredu. Zbiranje podatkov po koncu intervencije je pod enakimi pogoji in 

navodili kot pred intervencijo potekalo v drugi polovici februarja. Kljub velikim 

prizadevanjem za motiviranje učiteljev k izpolnjevanju, so izpolnjene ocenjevalne 

lestvice vrnili le učitelji, ki so poučevali v kontrolnih skupinah. 

 

Na takšen način smo pridobili pridobili podatke o bralni pismenosti, bralni 

motivaciji učencev, njihovem odnosu do branja leposlovja in njihovih bralnih 

interesih. Nekaj vprašalnikov smo zaradi odsotnosti učencev v času zbiranja 



 

112 

podatkov izločili, saj nismo imeli njihovih podatkov pred ali po izvedbi 

intervencije.  

 

Razlike med kontrolno in eksperimentalno skupino kažejo učinkovitost stripa kot 

literarnodidaktične metode dela za zmanjšanje razlik med spoloma v bralni 

pismenosti in zvišanje bralne pismenosti pri vseh učencih na razredni stopnji 

šolanja. 

 

 

b) Vsebinsko metodološke značilnosti merskih instrumentov 

 

Pri raziskavi smo uporabili preizkus bralnega razumevanja in preizkus zmožnosti 

zaznavanja nekoherentnosti v besedilu, ki sta bila prilagojena starosti učencev, ter 

vprašalnik, s pomočjo katerega smo merili odnos učencev do branja leposlovja, 

njihovo motivacijo za branje leposlovja in bralne interese. S preizkusoma smo 

pridobili: 

 osnovne podatke o bralni pismenosti učencev in njihovi zmožnosti 

zaznavati nekoherentnosti v besedilu,  

 osnovne podatke o odnosu učencev do branja leposlovja, njihovi motivaciji 

za branje leposlovja in bralnih interesih.  

Prav tako so bili v zbiranje podatkov vključeni učitelji, ki so za vsakega učenca 

izpolnili tri petstopenjske lestvice, s pomočjo katerih so ocenili stopnjo njegove 

bralne pismenosti, odnos do branja in motive za branje. Na ta način smo dobili še 

dodaten vpogled v napredek učencev. 

 

Vse podatke smo pridobili pred in po izvedbi intervencije tako v eksperimentalni 

kot tudi v kontrolni skupini.  
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Podatki o bralni pismenosti učencev 

 

Osnovne podatke o bralni pismenosti učencev smo pridobili s pomočjo preizkusa 

razumevanja pri branju in zmožnosti zaznavati nekoherentnosti v besedilu. Preizkus 

sestavljata dva dela. 

 

 

Preizkus bralnega razumevanja 

 

Prvi del preizkusa smo oblikovali na podlagi preizkusa Muellerja (Mueller, 1969; 

povz. po Pečjak, 1999b), ki ugotavlja stopnjo bralnega razumevanja pri devet- in 

desetletnikih. V slovenskem prostoru je test Muellerja prevedla in v svoji raziskavi 

uporabila Sonja Pečjak (prav tam), z njim pa je preverjala napredek, ki so ga učenci 

po urjenju dosegli. Test je bil namenjen učencem tretjega razreda osemletne 

osnovne šole (šolsko leto 1992/1993), njihova povprečna starost na začetku 

raziskave, ki je trajala eno šolsko leto, pa je bila 9,4 leta. Preizkus razumevanja po 

branju vsebuje 20 kratkih in preprostih zgodbic, ki jih mora učenec prebrati. Pri 

vsaki zgodbici sta zastavljeni po dve vprašanji in pri vsakem vprašanju mora učenec 

med petimi predloženimi odgovori (alternative A – E) izbrati pravilnega. Preizkus 

se lahko uporabi individualno ali skupinsko, njegova izvedba (navodila in 

reševanje) pa običajno traja eno šolsko uro, saj je čas reševanja nalog 40 minut. 

Pred reševanjem učitelj skupaj z učenci naredi dva primera. Pri vrednotenju dobi 

učenec za vsak pravilen odgovor po eno točko, tako da lahko pri preizkusu doseže 

največ 40 točk. Analiza težavnosti je pokazala, da se indeks težavnosti nalog giblje 

od 0,31 do 0,79 in da ima več kot polovica nalog indeks težavnosti med 0,40 in 

0,60. Koeficient zanesljivosti, izračunan po Kuder-Richardsonovi formuli je 0,91. 

Standardna napaka znaša 2,8 točke. Koeficient veljavnosti, ugotovljen s točkovno 

biserialnim koeficientom, je 0,74 (prav tam). Za potrebe raziskave smo pripravili 

šest oblik preizkusa, od katerih smo tri oblike uporabili za prvo merjenje, tri oblike 

za drugo merjenje. Preizkus, ki ga je uporabila Pečjak (prav tam), smo prilagodili 

tako, da smo glede na težavnostno stopnjo izbrali 3 naloge za učence 2. razreda, 5 

nalog za učence 3. razreda in 10 nalog za učence 4. in 5. razreda.  
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Preizkus zmožnosti učencev zaznavati nekoherentnosti v besedilu  

 

Drugi del preizkusa so predstavljale tri naloge, ki so preverjale učenčevo zmožnost 

zaznavati nekoherentnosti v besedilu. Za potrebe raziskave smo pripravili šest oblik 

preizkusa, od katerih smo tri oblike uporabili za prvo merjenje, tri oblike za drugo 

merjenje. Besedilo smo izbrali glede na težavnostno stopnjo, ki je ustrezala 

zmožnostim učencem. Kot navaja/predlaga Kordigel Aberšek (2008), smo v 

odlomek literarnega besedila vtihotapili poved, ki je izvirno v besedilu ni in ni 

koherentna z ostalim delom besedila. Naloga učencev je bila, da so podčrtali poved, 

za katero so menili, da je izvirno ni v besedilu. Literarna besedila so bila enaka za 

učence 4. in 5. razreda, besedila za 2. in 3. razred so se razlikovala.  

 

Preizkusi so navedeni v prilogah: 

 prvo merjenje: (2. razred – Priloga II, 3. razred – Priloga III, 4. in 5. razred 

– Priloga IV) in  

 drugo merjenje: (2. razred – Priloga V, 3. razred – Priloga VI, 4. in 5. razred 

– Priloga VII). 

 

 

Podatki o odnosu učencev do branja leposlovja, njihovi motivaciji za branje 

leposlovja in bralnih interesih 

 

Oblikovani vprašalnik o odnosu učencev do branja, njihovi motivaciji za branje 

leposlovja in bralnih interesih je bil na podlagi treh različnih uporabljenih 

vprašalnikov razdeljen na tri dele.  

 

 

Podatki o odnosu učencev do branja 

 

Prvi del vprašalnika je predstavljalo 10 postavk vprašalnika odnosa do branja 

avtorjev McKenna in Kear (McKenna in Kear, 1990; povz. po Pečjak, 1999b), ki 

sta izdelala instrument, s pomočjo katerega lahko učitelj hitro in zanesljivo ugotovi, 
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kakšna stališča oziroma odnos imajo učenci nižjih razredov osnovne šole do branja. 

Vprašalnik predstavlja kombinacijo slikovnega in besednega gradiva. Izviren 

vprašalnik ima 20 postavk, v katerih sprašuje po odnosu učencev do študijskega 

branja ali branja za učenje (10 postavk) in po odnosu učencev do rekreacijskega 

branja ali branja za razvedrilo (10 postavk). Za potrebe naše raziskave smo 

uporabili 10 postavk, ki učence sprašujejo po odnosu do rekreacijskega branja 

oziroma branja za razvedrilo. Učenci vsako postavko ocenijo na štiristopenjski 

lestvici glede na to, kako se počutijo ob branju (zelo dobro – dobro – slabo – zelo 

slabo). Vsako stopnjo nazorno prikazuje slika Garfielda. Vsak odgovor se vrednoti 

s točkami od ena do štiri, pri čemer odgovor zelo dobro dobi 4 točke in odgovor 

zelo slabo 1 točko. V izvirnem vprašalniku je možno število točk pri celotnem 

preizkusu 80, in sicer 40 pri branju za razvedrilo 40 in pri branju za učenje 40. Pri 

našem, prilagojenem preizkusu, je bilo možno doseči 40 točk, ki se umeščajo pod 

branje za razvedrilo. Koeficient zanesljivosti pri preliminarni preizkušnji na 

populaciji 120 slovenskih učencev tretjega razreda je bil ugotovljen po metodi dveh 

polovic (preizkus je bil razdeljen na parne in neparne naloge) in znaša 0,84 (Pečjak, 

1999b).  

 

 

Podatki o motivaciji učencev za branje leposlovja 

 

Drugi del vprašalnika je predstavljalo 14 postavk, ki so merile motivacijo učencev 

za branje leposlovja. Osnovne podatke o motivaciji učencev za branje leposlovja 

smo pridobili s pomočjo vprašalnika avtoric Pečjak idr. (2006), ki izhaja iz 

vsebinske analize postavk nekaterih znanih instrumentov za merjenje bralne 

motivacije. Vprašalnik sestavlja 26 postavk, namenjen pa je ugotavljanju bralne 

motivacije pri učencih četrtega in petega razreda devetletne osnovne šole. Za 

potrebe naše raziskave smo med 26 postavkami izbrali 14 tistih, ki se v takšni ali 

podobni obliki ne pojavljajo že v prvem delu vprašalnika, izločili pa smo tudi tiste 

postavke, ki se vsebinsko niso nanašale na cilje našega eksperimenta. Izviren 

vprašalnik je veljaven in zanesljiv. Učenci vsako postavko ocenijo na tristopenjski 

lestvici glede na to, v kolikšni meri zapisana trditev za njih drži (drži – včasih drži, 
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včasih ne drži – ne drži). Vsak odgovor se vrednoti s točkami od 1 do 3, pri čemer 

odgovor drži dobi 3 točke in odgovor ne drži 1 točko. Veljavnost izvirnega 

vprašalnika je bila ugotovljena s faktorsko analizo, potrjena je bila njegova 

trifaktorska struktura. Zanesljivost vprašalnika je bila izračunana s pomočjo 

Cronbachovega koeficienta alfa. Vrednosti α so za faktor interes učencev za branje 

0.81, za faktor zaznavanje branja leposlovja kot težke aktivnosti 0.72 in za faktor 

kompetentnost pri glasnem branju 0.63. 

 

 

Podatki o bralnih interesih učencev 

 

Tretji del vprašalnika predstavljajo štiri postavke, ki predstavljajo mero bralnih 

interesov učencev. Postavke so pokazale, katere vrste besedil učenci izbirajo za 

branje in katere vrste besedil najraje prebirajo. Pri prvih dveh vprašanjih so učenci 

na črto zapisali, katera knjiga, ki so jo prebrali v zadnjem času, jim je bila najbolj 

všeč oziroma jim sploh ni bila všeč. Tretje vprašanje je učence spraševalo po vrsti 

besedil, ki jih najraje oziroma sploh ne berejo radi. Pri četrtem vprašanju so učenci 

med navedenimi naslovi knjig izbrali tiste, ki bi jih z veseljem prebrali in tiste, ki 

jih sploh ne zanimajo.  

 

Vprašalnik, ki je bil za vse razrede enoten, navajamo v Prilogi I.  

 

 

Ocenjevalna lestvica za učitelje 

 

Ocenjevalna lestvica je namenjena učiteljevi oceni učenčeve stopnje bralne 

pismenosti, njegovega odnosa do branja in motivacije za branje. Sestavljajo jo tri 

postavke – učenčevo bralno razumevanje, učenčev odnos do branja in učenčevi 

motivi za branje leposlovja, ki jih je učitelj za vsakega učenca posebej ocenil na 

petstopenjski lestvici (vrednost 1 predstavlja nizko stopnjo ocenjevane značilnosti 

pri učencu in vrednost 5 visoko stopnjo ocenjevane značilnosti pri učencu).  

 



 

117 

Učenčevo bralno razumevanje in odnos do branja učitelji ocenjujejo po lastni 

presoji in izkušnjah. Učenčevo bralno razumevanje ocenjujejo na petstopenjski 

lestvici, kjer posamezne stopnje pomenijo: 1 – učenčevo bralno razumevanje je zelo 

slabo, 2 – učenčevo bralno razumevanje je slabo, 3 – učenčevo bralno razumevanje 

je dobro, 4 – učenčevo bralno razumevanje je zelo dobro, 5 – učenčevo bralno 

razumevanje je odlično. Učenčev odnos do branja učitelji ocenjujejo na 

petstopenjski lestvici, kjer posamezne stopnje pomenijo: 1 – učenec ima velik odpor 

do branja, 2 – učenec ne mara branja, 3 – učenec bere samo, če je nujno, 4 – učenec 

rad bere, 5 – učenec zelo rad bere.  

 

Za učiteljevo oceno motivov učencev za branje smo uporabili 8 postavk, ki smo jih 

izbrali na podlagi raziskave Sweet in Guthrie (1996), v okviru katere so učenci 

navajali, da berejo, ker: 

 so knjige zabavne in ker se radi ''izgubijo'' v knjigi: zatopljenost; 

 jih zanima neka tema in želijo o tem prebrati čim več zanimivega: 

radovednost; 

 želijo dobiti priznanje ali pohvalo: priznanje; 

 se s tem izognejo neki drugi nalogi: izogibanje dejavnosti; 

 jih zapletena in zahtevna zgodba ali zanimiva tema pripravi do tega, da jo 

želijo natančneje preučiti: izziv; 

 se o knjigi pogovarjajo s prijatelji, sošolci in/ali obiskujejo bralni klub, 

kjer si izmenjujejo bralne izkušnje – so socialno motivirani: socialna 

interakcija; 

 je knjigo svetovala učiteljica in ji želijo ustreči ali pa se na ta način 

prilagodijo večini v razredu (''ker so vsi prebrali knjigo''): ustrežljivost; 

 želijo doseči najboljši bralni rezultat v razredu, želijo pokazati, da so boljši 

bralci kot drugi v razredu, ali pa zato, da bi dosegli višje ocene: 

tekmovalnost. 

Veljavnost trditev za posamezne učence učitelji ocenjujejo na petstopenjski lestvici, 

kjer posamezne stopnje pomenijo: 1 – nikakor ne, 2 – pretežno ne, 3 – niti posebej 

ne niti posebej da, 4 – pretežno da, 5 – da, zelo.  
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Lestvice so bile sestavljene na osnovi v znanstveni in strokovni literaturi navedenih 

značilnostih merjenih konstruktov. Vsebinska veljavnost vprašalnika temelji na 

presoji mentorice in somentorice.  

 

Ocenjevalno lestvico za učitelje navajamo v Prilogi VIII.  

 

 

3. 2. 4  Preliminarne analize 

 

Preliminarne analize se nanašajo na standardizacijo nekaterih rezultatov znotraj 

razredov in na preverjanje merskih značilnosti uporabljenih mer, in sicer: (a) 

zanesljivosti (ugotavljane kot notranja konsistentnost) in (b) faktorske strukture 

vprašalnikov kot pokazatelja vsebinske in konstruktne veljavnosti mer. 

 

 

3. 2. 4. 1  Bralno razumevanje učencev 

 

Preizkus bralnega razumevanja učencev se je med razredi razlikoval. Učenci 2. 

razreda so reševali tri naloge, učenci 3. razreda pet nalog in učenci 4. ter 5. razreda 

deset nalog. Ker je z različnim številom nalog prišlo do razlik v skupnem možnem 

dosežku na preizkusu, smo rezultate s pomočjo z-vrednosti standardizirali znotraj 

razredov.  

 

 

3. 2. 4. 2  Odnos učencev do branja leposlovja 

 

Cronbachov alfa koeficient zanesljivosti vprašalnika odnosa učencev do branja 

leposlovja znaša 0,79 za prvo merjenje in 0,87 za drugo merjenje, kar kaže na dobro 

zanesljivost vprašalnika.  

 

Analiza glavnih komponent vprašalnika Odnos do branja kaže, da prvi faktor 

pojasni 35,36 % variance. Preverjali smo, ali se enofaktorska struktura vprašalnika, 
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o kateri poroča Pečjak (1999b), kaže tudi na naših podatkih. Rezultati analize 

glavnih komponent so pokazali, da so vse postavke ustrezno nasičene z enim 

faktorjem (tabela 6).  

 

Tabela 6 

Nasičenost postavk v okviru rezultatov analize glavnih komponent vprašalnika 

odnosa učencev do branja leposlovja 

 Komponenta 

1 

Kako se počutiš, kadar bereš knjigo kakšno deževno soboto? 0,51 

Kako se počutiš, kadar bereš knjigo med odmorom v šoli? 0,54 

Kako se počutiš, kadar bereš knjigo doma za zabavo? 0,47 

Kako se počutiš, kadar dobiš knjigo za darilo? 0,56 

Kako se počutiš, kadar bereš v prostem času? 0,51 

Kako se počutiš, kadar pričneš brati novo knjigo? 0,61 

Kako se počutiš, kadar bereš med počitnicami? 0,67 

Kako se počutiš, kadar bereš, namesto da bi se igral? 0,60 

Kako se počutiš, kadar greš v knjigarno? 0,70 

Kako se počutiš pri branju različnih vrst knjig? 0,72 

 

 

3. 2. 4. 3  Motivacija učencev za branje leposlovja 

 

Analiza glavnih komponent vprašalnika Motivacija učencev za branje leposlovja 

kaže, da prvi faktor pojasni 28,04 % variance, drugi faktor pa še dodatnih 12,78 % 

variance. Potrjuje se predvidena dvofaktorska struktura (tabela 7). Prvi faktor je 

interes učencev za branje (10 postavk), drugi faktor pa zaznavanje branja leposlovja 

kot težke aktivnosti (3 postavke). Iz vprašalnika, ki so ga učenci reševali, smo 

izločili postavko berem, če le imam čas, saj ni ustrezno nasičena z nobenim izmed 

faktorjev, kar nakazuje, da učenci vprašanja niso dovolj dobro razumeli, zaradi 

česar odgovori na to postavko niso ustrezen pokazatelj motivacije za branje 

leposlovja. 
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Tabela 7 

Nasičenost postavk v okviru analize glavnih komponent vprašalnika motivacije 

učencev za branje leposlovja 

 Komponenta 

1 2 

Če je knjiga zanimiva, lahko sam preberem tudi debelo knjigo. 0,57 –0,01 

Knjige so zanimive. 0,64 0,21 

Ob branju se zabavam. 0,72 0,10 

Branje se mi zdi težko. –0,20 0,64 

Berem le, če moram. –0,12 0,79 

Berem tudi, če me nihče ne spomni. 0,53 –0,23 

Pred spanjem rad kaj preberem. 0,59 –0,01 

Hodim v knjižnico in si sposojam knjige. 0,56 0,25 

Rad sodelujem pri Bralni znački. 0,52 0,05 

S prijatelji in prijateljicami se rad pogovarjam o tem, kaj berem. 0,54 0,23 

Nekatere knjige so zame pretežke in jih ne razumem. 0,05 0,59 

Berem tudi knjige, ki jih ni treba brati za šolo. 0,50 –0,24 

V branju uživam. 0,77 –0,05 

Legenda: 1 – interes učencev za branje, 2 – zaznavanje branja leposlovja kot težke aktivnosti. 

 

 

Interes učencev za branje leposlovja 

 

Cronbachov alfa koeficient zanesljivosti faktorjev vprašalnika z naslovom 

Motivacija učencev za branje leposlovja, ki prikazujejo interes učencev za branje 

leposlovja, znaša 0,78 za prvo merjenje in 0,83 za drugo merjenje. 

 

 

Zaznavanje branja leposlovja kot težke aktivnosti 

 

Cronbachov alfa koeficient zanesljivosti faktorjev vprašalnika Motivacija učencev 

za branje leposlovja, ki prikazujejo zaznavanje branja leposlovja kot težke 

aktivnosti, znaša 0,52 za prvo merjenje in 0,33 za drugo merjenje.  

 

Zaradi nizke notranje skladnosti dela vprašalnika, ki je raziskoval zaznavanje branja 

kot težke aktivnosti, smo to spremenljivko izločili iz nadaljnjih analiz in v nadaljnje 

analize vključili le dimenzijo interes učencev za branje leposlovja, ne pa tudi 

dimenzije zaznavanje branja leposlovja kot težke aktivnosti.
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4 REZULTATI 

 

4. 1 OPISNE STATISTIKE ZA SPREMENLJIVKE 

 

V sledečem poglavju predstavljamo opisne statistike za spremenljivke bralna 

pismenost, ki smo jo operacionalizirali z dvema spremenljivkama: bralno 

razumevanje in zmožnost zaznavati nekoherentnosti v besedilu, odnos do branja in 

motivacijo za branje leposlovja, prav tako pa tudi učiteljevo oceno bralnega 

razumevanja, odnosa do branja leposlovja in motivov za branje učencev. 

 

 

Bralna pismenost 

 

Preizkus bralne pismenosti je bil sestavljen iz dveh delov, preizkusa bralnega 

razumevanja učencev in preizkusa njihove zmožnosti zaznavati nekoherentnosti v 

besedilu. S tem smo omogočili večjo veljavnost preizkusa bralnega razumevanja 

učencev. 

 

 

Bralno razumevanje 

 

Tabela 8 prikazuje opisne statistike za rezultat učencev na preizkusu bralnega 

razumevanja glede na čas, vključenost v intervencijski program, spol in razred. 
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Tabela 8 

Opisne statistike preizkusa Bralno razumevanje učencev glede na čas merjenja, 

vključenost v intervencijski program, spol in razred 

Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred M SD f 

Prvo 

merjenje 

Drugo 

merjenje 

Prvo 

merjenje 

Drugo 

merjenje 

Fantje Eksperimentalna 

skupina 

2. -0,41 -0,21 1,17 1,07 7 

3. 0,19 0,43 0,53 0,49 9 

4. 0,13 -0,14 0,73 1,15 13 

5. 0,10 0,20 1,12 0,68 12 

Skupaj 0,04 0,07 0,94 0,90 41 

Kontrolna 

skupina 

2. 0,28 -0,38 0,96 1,55 9 

3. -0,90 -0,48 1,21 1,57 11 

4. 0,21 0,25 0,68 0,70 6 

5. -0,37 -0,53 1,15 1,14 9 

Skupaj -0,27 -0,34 1,13 1,32 35 

Skupaj 2. -0,02 -0,31 1,08 1,32 16 

3. -0,41 -0,07 1,09 1,27 20 

4. 0,16 -0,01 0,70 1,02 19 

5. -0,10 -0,11 1,18 0,96 21 

Skupaj -0,10 -0,12 1,04 1,12 76 

Dekleta Eksperimentalna 

skupina 

2. 0,35 0,26 1,08 0,39 8 

3. 0,63 0,16 1,09 0,53 7 

4. 0,52 0,26 0,70 0,71 5 

5. -0,48 0,10 1,18 1,00 12 

Skupaj 0,13 0,18 1,04 0,72 32 

Kontrolna 

skupina 

2. -0,31 0,35 0,95 0,35 8 

3. 0,48 0,05 0,40 0,45 8 

4. -0,25 -0,25 0,52 1,39 9 

5. 0,45 0,23 0,51 0,92 10 

Skupaj 0,10 0,09 0,70 0,89 35 

Skupaj 2. 0,02 0,31 0,95 0,36 16 

3. 0,55 0,10 0,48 0,47 15 

4. 0,26 -0,07 0,57 1,18 14 

5. -0,60 0,16 1,26 0,94 22 

Skupaj 0,11 0,14 0,94 0,81 67 

Skupaj Eksperimentalna 

skupina 

2. -0,01 0,40 1,06 0,80 15 

3. 0,38 0,31 0,58 0,51 16 

4. 0,24 -0,02 0,65 1,05 18 

5. -0,19 0,15 1,39 0,84 24 

Skupaj 0,08 0,12 1,03 0,82 73 

Kontrolna 

skupina 

2. 0,01 -0,03 0,97 1,18 17 

3. -0,32 -0,26 1,17 1,23 19 

4. -0,07 -0,05 0,61 1,15 15 

5. 0,06 -0,13 0,94 1,07 19 

Skupaj -0,08 -0,12 0,95 1,14 70 

Skupaj 2. 0,00 0,00 1,00 1,00 32 

3. 0,00 0,00 1,00 1,00 35 

4. 0,10 -0,35 0,64 1,08 33 

5. -0,78 0,03 1,21 0,95 43 

Skupaj 0,00 0,00 0,99 0,99 143 

Opomba: Učenci so glede na razred reševali preizkuse z različnim številom nalog, zato se razlikuje 

tudi število možnih doseženih točk (2. razred: 6 točk, 3. razred: 10 točk, 4, in 5. razred: 20 točk). 
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Ker se je število nalog po razredih razlikovalo, s tem pa se je razlikoval tudi skupen možni dosežek 

na preizkusu, smo rezultate s pomočjo z-vrednosti standardizirali znotraj razreda. Višja stopnja 

pomeni višjo izraženost spremenljivke. 

 

Rezultat t-preizkusa za preverjanje razlik v bralnem razumevanju med spoloma 

kaže, da razlika med aritmetičnima sredinama tako na prvem (t = –1,29, df = 141, 

p = 0,20) kot drugem (t = –1,52, df = 141, p = 0,13) merjenju ni statistično značilna, 

statistično značilna pa prav tako ni razlika med učenci med eksperimentalno in 

kontrolno skupino v bralnem razumevanju (prvo merjenje: (t = 0,98, df = 141, p = 

0,33), drugo merjenje: (t = 1,47, df = 141, p = 0,14). Analiza variance za preverjanje 

razlik v bralnem razumevanju med razredi kaže, da do statistično značilne razlike 

med razredi ne prihaja tako na prvem (F (3, 139) = 0,20, p = 0,90) kot drugem (F 

(3, 139) = 0,02, p = 0,99) merjenju.  

 

 

Zmožnost učencev zaznavati nekoherentnosti v besedilu 

 

Tabela 9 prikazuje opisne statistike za rezultat učencev na preizkusu zaznavanja 

nekoherentnosti v besedilu glede na čas, vključenost v intervencijski program, spol 

in razred. 
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Tabela 9 

Opisne statistike preizkusa Zmožnost učencev zaznavati nekoherentnosti v besedilu 

glede na čas merjenja, vključenost v intervencijski program, spol in razred 

Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred M SD f 

Prvo 

merjenje 

Drugo 

merjenje 

Prvo 

merjenje 

Drugo 

merjenje 

Fantje Eksperimentalna 

skupina 

2. 2,20 2,00 1,30 0,71 5 

3. 1,50 1,50 1,00 1,29 4 

4. 0,89 0,78 0,78 1,30 9 

5. 1,00 0,50 0,63 0,55 6 

Skupaj 1,29 1,08 1,00 1,14 24 

Kontrolna 

skupina 

2. 1,13 2,13 0,84 1,36 8 

3. 0,25 2,75 0,50 0,50 4 

4. 1,00 1,00 0,00 1,73 3 

5. 0,83 1,00 0,75 1,10 6 

Skupaj 0,86 1,76 0,73 1,34 21 

Skupaj 2. 1,54 2,08 1,13 1,12 13 

3. 0,88 2,13 0,99 1,13 8 

4. 0,92 0,83 0,67 1,34 12 

5. 0,92 0,75 0,67 0,87 12 

Skupaj 1,09 1,40 0,90 1,27 45 

Dekleta Eksperimentalna 

skupina 

2. 1,57 1,86 0,98 1,07 7 

3. 2,00 1,80 1,23 0,94 5 

4. 1,20 1,80 1,10 1,64 5 

5. 1,29 1,71 0,49 1,38 7 

Skupaj 1,50 1,79 0,93 1,18 24 

Kontrolna 

skupina 

2. 1,13 1,75 0,99 1,17 8 

3. 0,67 3,00 0,58 0,00 3 

4. 0,60 2,00 0,55 1,41 5 

5. 1,70 1,38 0,71 1,42 8 

Skupaj 1,17 1,83 0,87 1,27 24 

Skupaj 2. 1,33 1,80 0,98 1,08 15 

3. 1,50 2,25 1,20 0,97 8 

4. 0,90 1,90 0,88 1,45 10 

5. 1,53 1,53 0,64 1,36 15 

Skupaj 1,33 1,81 0,91 1,21 48 

Skupaj Eksperimentalna 

skupina 

2. 1,83 1,92 1,12 0,90 12 

3. 1,78 1,67 1,09 1,00 9 

4. 1,00 1,14 0,88 1,46 14 

5. 1,15 1,15 0,56 1,21 13 

Skupaj 1,40 1,44 0,96 1,20 48 

Kontrolna 

skupina 

2. 1,13 1,94 0,89 1,24 16 

3. 0,43 2,86 0,54 0,38 7 

4. 0,75 1,62 0,46 1,51 8 

5. 1,36 1,21 0,84 1,25 14 

Skupaj 1,02 1,80 0,81 1,29 45 

Skupaj 2. 1,43 1,93 1,03 1,09 28 

3. 1,19 2,19 1,11 0,98 16 

4. 0,91 1,32 0,75 1,46 22 

5. 1,26 1,19 0,71 1,21 27 

Skupaj 1,22 1,61 0,91 1,25 93 
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Opomba: Učenci so reševali preizkus, sestavljen iz treh nalog. Za vsako pravilno rešeno nalogo so 

dobili po eno točko. Največje možno število doseženih točk je bilo 3. Višja stopnja pomeni višjo 

izraženost spremenljivke. 

 

Rezultat t-preizkusa za preverjanje razlik med spoloma v zmožnosti zaznavati 

nekoherentnosti v besedilu kaže, da razlika med aritmetičnima sredinama na prvem 

(t = –0,90, df = 107, p = 0,37) merjenju ni statistično značilna, prav tako ni 

statistično značilna razlika med aritmetičnima sredinama na drugem merjenju (t = 

–1,86, df = 117, p = 0,07). Preverjanje razlik v zmožnosti zaznavati nekoherentnosti 

v besedilu med eksperimentalno in kontrolno skupino kaže, da na prvem merjenju 

do statistično značilnih razlik ni prišlo (t = 1,39, df = 107, p = 0,17), na drugem 

merjenju pa so višji rezultat dosegli učenci kontrolne skupine (t = –2,01, df = 117, 

p = 0,04). Do statistično značilnih razlik v zmožnosti zaznati nekoherentnosti v 

besedilu glede na razred na prvem merjenju ne prihaja (F (3, 105) = 1,33, p = 0,27), 

se pa statistično značilne razlike kažejo na drugem merjenju (F (3, 115) = 4,57, p = 

0,01) med 3. in 4. (p = 0,03) ter 3. in 5. (p = 0,02) razredom. Učenci 3. razreda so v 

obeh primerih na preizkusu zmožnosti zaznavati nekoherentnosti v besedilu dosegli 

višji rezultat.  

 

 

Odnos učencev do branja leposlovja 

 

Tabela 10 prikazuje opisne statistike za rezultat učencev na vprašalniku o odnosu 

učencev do branja leposlovja glede na čas, vključenost v intervencijski program, 

spol in razred. 
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Tabela 10 

Opisne statistike vprašalnika Odnos učencev do branja leposlovja glede na čas 

merjenja, vključenost v intervencijski program, spol in razred 

Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred M SD f 

Prvo 

merjenje 

Drugo 

merjenje 

Prvo 

merjenje 

Drugo 

merjenje 

Fantje Eksperimentalna 

skupina 

2. 32,43 31,43 2,82 4,24 7 

3. 31,00 27,67 5,36 4,80 9 

4. 32,08 33,54 5,20 5,21 13 

5. 32,17 29,91 2,29 6,32 12 

Skupaj 31,93 30,10 4,09 7,32 41 

Kontrolna 

skupina 

2. 34,89 37,00 3,06 2,69 9 

3. 32,27 30,27 5,27 6,28 11 

4. 32,33 27,17 2,42 4,54 6 

5. 27,33 24,33 9,12 6,60 9 

Skupaj 31,69 29,94 6,23 7,03 35 

Skupaj 2. 33,81 34,56 3,12 4,38 16 

3. 31,70 29,10 5,21 5,68 20 

4. 32,16 31,53 4,43 5,75 19 

5. 30,10 26,10 6,50 9,00 21 

Skupaj 31,82 30,03 4,15 7,14 76 

Dekleta Eksperimentalna 

skupina 

2. 31,75 32,63 5,01 3,42 8 

3. 30,71 27,14 2,69 5,70 7 

4. 35,80 37,40 2,17 0,89 5 

5. 35,69 36,25 2,66 3,25 12 

Skupaj 33,69 33,53 3,96 5,24 32 

Kontrolna 

skupina 

2. 34,13 31,50 4,88 8,77 8 

3. 34,63 36,88 4,81 1,73 8 

4. 31,67 31,67 2,60 2,29 9 

5. 30,80 27,20 3,99 4,71 10 

Skupaj 32,66 31,54 4,26 5,98 35 

Skupaj 2. 32,94 32,06 4,93 6,46 16 

3. 32,80 32,33 4,33 6,38 15 

4. 33,14 33,71 3,13 3,41 14 

5. 33,55 32,14 4,14 6,23 22 

Skupaj 33,15 32,49 4,12 5,69 67 

Skupaj Eksperimentalna 

skupina 

2. 32,07 32,07 4,01 3,73 15 

3. 30,88 27,44 4,27 5,03 16 

4. 33,11 34,61 4,80 4,74 18 

5. 34,00 31,83 3,07 8,86 24 

Skupaj 32,70 31,60 4,10 6,67 73 

Kontrolna 

skupina 

2. 34,53 34,41 3,91 6,73 17 

3. 33,26 33,05 5,09 5,85 19 

4. 31,93 29,87 2,46 3,94 15 

5. 29,60 25,84 6,94 5,71 19 

Skupaj 32,17 30,74 5,32 6,53 70 

Skupaj 2. 33,38 33,31 4,09 5,57 32 

3. 32,17 30,49 4,82 6,11 35 

4. 32,58 32,45 3,91 4,95 33 

5. 31,86 29,19 5,63 8,12 43 

Skupaj 32,44 31,18 4,73 6,60 143 

Opomba: Učenci so ocenjevali 10 postavk, ocene so podajali na štiristopenjski lestvici. Največje 

možno število doseženih točk je bilo 40. Višja stopnja pomeni višjo izraženost spremenljivke. 
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T-preizkus med odnosom učencev do branja in spolom kaže, da do statistično 

značilnih razlik med spoloma ne prihaja na prvem merjenju (t = –1,70, df = 141, p 

= 0,09), na drugem merjenju pa so razlike statistično značilne (t = –2,05, df = 140, 

p = 0,04). Pri drugem merjenju boljši odnos do branja kažejo deklice. Do statistično 

značilnih razlik v odnosu učencev do branja leposlovja ne prihaja med učenci 

eksperimentalne in kontrolne skupine, saj razlika tako na prvem (t = 0,67, df = 141, 

p = 0,51) kot drugem (t = 1,28, df = 140, p = 0,20) merjenju ni statistično značilna. 

Analiza variance kaže, da na prvem merjenju ne prihaja do statistično značilnih 

razlik med učenci posameznih razredov (F (3, 139) = 0,68, p = 0,57), do njih pa 

prihaja na drugem merjenju (F (3, 138) = 2,62, p = 0,05). Učenci 2. razreda so na 

drugem merjenju izkazali boljši odnos do branja kot učenci 5. razreda (p = 0,091).  

 

 

Motivacija učencev za branje leposlovja 

 

Vprašalnik motivacije učencev za branje leposlovje predstavljata dva faktorja, 

interes učencev za branje leposlovja in učenčevo zaznavanje branja leposlovja kot 

težke aktivnosti.  

 

 

Interes učencev za branje leposlovja 

 

Tabela 11 prikazuje opisne statistike za rezultat učencev na podlagi vprašalnika o 

motivaciji za branje leposlovja za postavko interes učencev za branje leposlovja, 

glede na čas, vključenost v intervencijski program, spol in razred. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ker je pri interakcijah vrednost napake tipa II večja (Aguinis, 1995; Whisman in McClelland, 

2005), smo uporabili višjo dopustno raven tveganja (p < 0,10) (Bainbridge, Cregan in Kulik, 2006).  
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Tabela 11 

Opisne statistike faktorja interes učencev za branje leposlovja glede na čas 

merjenja, vključenost v intervencijski program, spol in razred 

Spol Vključenost 

v intervencijski 

program 

Razred M SD f 

Prvo 

merjenje 

Drugo 

merjenje 

Prvo 

merjenje 

Drugo 

merjenje 

Fantje Eksperimentalna 

skupina 

2. 25,57 23,14 3,60 2,34 7 

3. 24,44 21,56 3,47 4,53 9 

4. 25,15 25,77 3,05 3,49 13 

5. 24,67 24,67 3,97 3,47 12 

Skupaj 24,93 24,07 3,38 3,81 41 

Kontrolna 

skupina 

2. 27,22 27,67 2,05 3,43 9 

3. 23,55 23,18 4,46 4,12 11 

4. 26,17 20,83 3,76 5,04 6 

5. 19,89 19,89 5,82 6,35 9 

Skupaj 24,00 23,09 5,00 5,49 35 

Skupaj 2. 26,50 25,69 2,85 3,71 16 

3. 23,95 22,45 3,97 4,27 20 

4. 25,47 24,21 3,22 4,55 19 

5. 22,62 22,62 5,26 5,35 21 

Skupaj 24,50 23,62 4,20 4,65 76 

Dekleta Eksperimentalna 

skupina 

2. 27,13 25,00 2,03 4,34 8 

3. 25,71 22,57 2,98 3,31 7 

4. 28,60 27,60 1,14 1,67 5 

5. 27,67 28,42 2,93 1,68 12 

Skupaj 27,25 26,16 2,60 3,65 32 

Kontrolna 

skupina 

2. 27,63 27,88 2,92 2,17 8 

3. 27,88 27,13 1,96 2,03 8 

4. 26,00 25,44 2,69 2,88 9 

5. 24,90 21,60 1,73 4,14 10 

Skupaj 26,49 25,29 2,57 3,83 35 

Skupaj 2. 27,38 26,44 2,45 3,63 16 

3. 26,87 25,00 2,64 3,51 15 

4. 26,93 26,21 2,56 2,67 14 

5. 26,41 25,32 2,79 4,57 22 

Skupaj 26,85 25,70 2,60 3,74 67 

Skupaj Eksperimentalna 

skupina 

2. 26,40 24,13 2,87 3,56 15 

3. 25,00 22,00 3,22 3,95 16 

4. 26,11 26,28 3,07 3,16 18 

5. 26,17 26,54 3,69 3,28 24 

Skupaj 25,95 24,99 3,26 3,86 73 

Kontrolna 

skupina 

2. 27,41 27,76 2,43 2,82 17 

3. 25,37 24,84 4,17 3,88 19 

4. 26,07 23,60 3,03 4,39 15 

5. 22,53 20,89 4,81 5,22 19 

Skupaj 25,24 24,19 4,14 4,83 70 

Skupaj 2. 26,94 26,06 2,65 3,64 32 

3. 25,20 23,54 3,72 4,11 35 

4. 26,10 25,06 3,00 3,94 33 

5. 24,56 24,00 4,55 5,09 43 

Skupaj 25,60 24,59 3,72 4,36 143 

Opomba: Učenci so ocenjevali 10 postavk, ocene so podajali na tristopenjski lestvici. Najvišje 

možno število doseženih točk je bilo 30. Višja stopnja pomeni višjo izraženost spremenljivke. 
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Rezultat t-preizkusa za preverjanje razlik med spoloma v interesu učencev za branje 

leposlovja kaže statistično značilno razliko na obeh merjenjih (prvo merjenje: (t = 

–3,96, df = 141, p = 0,00), drugo merjenje: (t = –2,92, df = 141, p = 0,00). V obeh 

primerih so višji interes učencev za branje leposlovja izkazala dekleta. Statistično 

značilna razlika v interesu učencev za branje leposlovja se ne kaže med učenci 

eksperimentalne in kontrolne skupine (prvo merjenje: (t = 1,13, df = 141, p = 0,26), 

drugo merjenje: (t = 1,10, df = 141, p = 0,27)). Kot statistično značilna se kaže 

razlika v interesu učencev za branje leposlovja med učenci posameznih razredov na 

obeh merjenjih. Pri prvem merjenju (F (3, 139) = 2,95, p = 0,04) prihaja do 

statistično značilne razlike med 2. in 5. razredom (p = 0,04), višji rezultat so dosegli 

učenci 2. razreda, do statistično značilne razlike na drugem merjenju ne prihaja (F 

(3, 139) = 2,34, p = 0,08). 

 

 

Zaznavanje branja leposlovja kot težke aktivnosti 

 

Tabela 12 prikazuje opisne statistike za rezultat učencev na podlagi vpršalnika o 

motivaciji za branje leposlovja za postavko zaznavanje branja leposlovja kot težke 

aktivnosti, glede na čas, vključenost v intervencijski program, spol in razred. 
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Tabela 12 

Opisne statistike faktorja zaznavanje branja leposlovja kot težke aktivnosti glede 

na čas merjenja, vključenost v intervencijski program, spol in razred 

Spol Vključenost 

v intervencijski 

program 

Razred M SD f 

Prvo 

merjenje 

Drugo 

merjenje 

Prvo 

merjenje 

Drugo 

merjenje 

Fantje Eksperimentalna 

skupina 

2. 5,00 4,86 1,29 1,35 7 

3. 5,44 5,33 1,74 1,73 9 

4. 4,77 4,69 1,36 1,44 13 

5. 4,83 4,58 1,64 0,90 12 

Skupaj 4,98 4,83 1,49 1,34 41 

Kontrolna 

skupina 

2. 5,67 4,89 1,80 1,96 9 

3. 5,00 5,73 1,90 1,85 11 

4. 5,50 4,50 1,52 1,22 6 

5. 5,33 4,67 1,32 1,50 9 

Skupaj 5,34 5,03 1,63 1,71 35 

Skupaj 2. 5,38 4,88 1,59 1,67 16 

3. 5,20 5,55 1,79 1,76 20 

4. 5,00 4,63 1,41 1,34 19 

5. 5,05 4,62 1,50 1,16 21 

Skupaj 5,15 4,92 1,56 1,51 76 

Dekleta Eksperimentalna 

skupina 

2. 6,25 5,75 1,28 1,04 8 

3. 5,43 6,00 1,72 1,91 7 

4. 4,60 4,60 1,72 0,89 5 

5. 3,92 4,17 1,31 1,19 12 

Skupaj 4,94 5,03 1,70 1,49 32 

Kontrolna 

skupina 

2. 6,88 5,88 2,36 1,89 8 

3. 4,50 4,88 2,07 1,46 8 

4. 5,33 4,67 1,58 0,87 9 

5. 4,70 5,20 2,00 1,14 10 

Skupaj 5,31 5,14 2,13 1,38 35 

Skupaj 2. 6,56 5,81 1,86 1,47 16 

3. 4,93 5,40 1,91 1,73 15 

4. 5,07 4,64 1,64 0,84 14 

5. 4,27 4,64 1,67 1,26 22 

Skupaj 5,13 5,09 1,93 1,42 67 

Skupaj Eksperimentalna 

skupina 

2. 5,67 5,33 1,40 1,23 15 

3. 5,44 5,63 1,67 1,78 16 

4. 4,72 4,67 1,45 1,28 18 

5. 4,34 4,38 1,53 1,06 24 

Skupaj 4,96 4,92 1,58 1,40 73 

Kontrolna 

skupina 

2. 6,24 5,35 2,12 1,93 17 

3. 4,79 5,37 1,93 1,71 19 

4. 5,40 4,60 1,50 0,99 15 

5. 5,00 4,95 1,70 1,31 19 

Skupaj 5,33 5,09 1,88 1,54 70 

Skupaj 2. 5,97 5,34 1,80 1,61 32 

3. 5,09 5,49 1,82 1,72 35 

4. 5,03 4,64 1,49 1,14 33 

5. 4,65 4,63 1,62 1,20 43 

Skupaj 5,14 5,00 1,73 1,47 143 

Opomba: Učenci so ocenjevali 3 postavke, ocene so podajali na tristopenjski lestvici. Najvišje 

možno število doseženih točk je bilo 9. Višja stopnja pomeni višjo izraženost spremenljivke. 
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Ker se je povezanost med rezultati na prvem in drugem merjenju pokazala kot nizka 

in statistično nepomembna, kar vzbuja dvom v veljavnost in zanesljivost te mere, 

preizkusa za preverjanje razlik med spoloma nismo izvedli. 

 

 

Učiteljeva ocena bralnega razumevanja učencev, njihovega odnosa do branja 

leposlovja in motivov za branje 

 

V nadaljevanju predstavljamo opisne statistike učiteljeve ocene bralnega 

razumevanja učencev, njihovega odnosa do branja leposlovja in motivov za branje. 

Ker so izpolnjene vprašalnike vrnili le učitelji, ki niso bili vključeni v intervencijski 

program, ne pa tudi učitelji, ki so v program bili vključeni, podrobnejše analize 

učiteljeve ocene niso bile izvedene, kljub temu pa navajamo opisne statistike ocen 

učiteljev in njihovo povezanost z ostalimi spremenljivkami v poglavju 4. 2 

(Povezanost med spremenljivkami). 

 

 

Učiteljeva ocena bralnega razumevanja učencev  

 

Tabela 13 prikazuje opisne statistike za učiteljevo oceno bralnega razumevanja 

učencev glede na čas, vključenost v intervencijski program, spol in razred. 
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Tabela 13 

Opisne statistike učiteljeve ocene bralnega razumevanja učencev glede na čas 

merjenja, vključenost v intervencijski program, spol in razred 

Spol Vključenost  

v 

intervencijski 

program 

Razred M SD f 

Prvo 

merjenje 

Drugo 

merjenje 

Prvo 

merjenje 

Drugo 

merjenje 

Fantje Kontrolna 

skupina 

2. 3,56 3,44 1,42 1,42 9 

3. 3,00 3,36 1,10 1,21 11 

4. 3,17 3,33 0,41 0,52 6 

5. 2,67 2,89 1,12 1,17 9 

Skupaj 3,09 3,26 1,12 1,15 35 

Dekleta  Kontrolna 

skupina 

2. 3,13 3,13 0,99 0,84 8 

3. 3,75 3,88 1,04 1,13 8 

4. 2,89 3,33 1,27 0,87 9 

5. 3,20 3,50 1,14 1,08 10 

Skupaj 3,23 3,46 1,11 0,98 35 

Skupaj Kontrolna 

skupina 

2. 3,35 3,29 1,22 1,16 17 

3. 3,32 3,58 1,11 1,17 19 

4. 3,00 3,33 1,00 0,72 15 

5. 2,95 3,21 1,13 1,13 19 

Skupaj 3,16 3,36 1,11 1,06 70 

Opomba: Učitelji so učence ocenjevali na petstopenjski lestvici. Višja stopnja pomeni višjo 

izraženost spremenljivke. 

 

 

Učiteljeva ocena odnosa učencev do branja leposlovja 

 

Tabela 14 prikazuje opisne statistike za učiteljevo oceno odnosa učencev do branja 

leposlovja glede na čas, vključenost v intervencijski program, spol in razred. 
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Tabela 14 

Opisne statistike učiteljeve ocene odnosa učencev do branja leposlovja glede na 

čas merjenja, vključenost v intervencijski program, spol in razred 

Spol Vključenost  

v 

intervencijski 

program 

Razred M SD f 

Prvo 

merjenje 

Drugo 

merjenje 

Prvo 

merjenje 

Drugo 

merjenje 

Fantje Kontrolna 

skupina 

2. 3,89 3,89 1,05 1,17 9 

3. 3,91 3,91 0,70 0,70 11 

4. 3,17 3,17 0,41 0,41 6 

5. 2,89 2,89 0,93 1,17 9 

Skupaj 3,51 3,51 0,92 1,01 35 

Dekleta  Kontrolna 

skupina 

2. 3,87 3,75 0,64 0,71 8 

3. 4,88 4,88 0,35 0,35 8 

4. 3,67 3,56 1,00 0,88 9 

5. 3,50 3,50 0,97 1,08 10 

Skupaj 3,94 3,89 0,94 0,96 35 

Skupaj Kontrolna 

skupina 

2. 3,88 3,82 0,86 0,95 17 

3. 4,32 4,32 0,75 0,75 19 

4. 3,47 3,40 0,83 0,74 15 

5. 3,21 3,21 0,98 1,13 19 

Skupaj 3,73 3,70 0,95 1,00 70 

Opomba: Učitelji so učence ocenjevali na petstopenjski lestvici. Višja stopnja pomeni višjo 

izraženost spremenljivke. 

 

 

Učiteljeva ocena motivov učencev za branje 

 

Tabela 15 prikazuje opisne statistike za učiteljevo oceno motivov učencev za branje 

glede na čas, vključenost v intervencijski program, spol in razred.  
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Tabela 15 

Opisne statistike učiteljeve ocene motivov učencev za branje glede na čas merjenja, 

vključenost v intervencijski program, spol in razred 

 

Spol Vključenost v 

intervencijski 

program 

Razred M SD f 

Prvo 

merjenje 

Drugo 

merjenje 

Prvo 

merjenje 

Drugo 

merjenje 

 

1
. 

K
n

ji
g

e 
so

 z
ab

av
n

e 

Fantje Kontrolna 

skupina 

2. 2,89 4,00 1,05 1,32 9 

3. 3,64 3,64 0,92 0,92 11 

4. 3,17 3,17 0,41 0,41 6 

5. 2,89 3,22 1,36 1,09 9 

Skupaj 3,43 3,54 1,07 1,04 35 

Dekleta  Kontrolna 

skupina 

2. 4,00 3,63 0,93 0,74 8 

3. 4,63 4,63 0,74 0,74 8 

4. 3,67 3,67 0,71 0,71 9 

5. 3,50 3,30 1,08 1,06 10 

Skupaj 3,91 3,77 0,95 0,94 35 

 

Skupaj 

 2. 3,94 3,82 0,67 1,07 17 

3. 4,05 4,05 0,97 0,97 19 

4. 3,47 3,47 0,64 0,64 15 

5. 3,21 3,26 1,23 1,05 19 

Skupaj 3,67 3,66 1,03 0,99 70 

2
. 

P
re

b
ra

ti
 č

im
 v

eč
 z

an
im

iv
eg

a
 

Fantje Kontrolna 

skupina 

2. 4,11 3,78 1,05 1,20 9 

3. 3,45 3,64 1,04 0,92 11 

4. 3,17 3,17 0,98 0,98 6 

5. 3,00 3,22 1,50 1,20 9 

Skupaj 3,46 3,49 1,20 1,07 35 

Dekleta  Kontrolna 

skupina 

2. 4,00 3,38 0,93 1,06 8 

3. 4,50 4,63 0,76 0,74 8 

4. 2,78 2,78 0,97 0,97 9 

5. 3,90 4,00 0,88 0,67 10 

Skupaj 3,77 3,69 1,06 1,08 35 

Skupaj  2. 4,06 3,59 0,97 1,12 17 

3. 3,89 4,05 1,05 0,97 19 

4. 2,93 2,93 0,96 0,96 15 

5. 3,47 3,63 1,26 1,01 19 

Skupaj 3,61 3,59 1,13 1,07 70 

3
. 

P
ri

zn
an

je
 a

li
 p

o
h

v
al

a 

Fantje Kontrolna 

skupina 

2. 3,22 2,00 0,97 1,12 9 

3. 3,64 3,64 0,92 0,92 11 

4. 2,67 2,67 1,03 1,03 6 

5. 2,78 2,89 1,09 1,05 9 

Skupaj 3,14 2,86 1,03 1,17 35 

Dekleta  Kontrolna 

skupina 

2. 3,63 2,63 0,74 0,74 8 

3. 4,63 4,63 0,74 0,74 8 

4. 3,22 3,22 1,09 1,09 9 

5. 3,80 3,80 0,79 1,03 10 

Skupaj 3,80 3,57 0,94 1,15 35 

Skupaj  2. 3,41 2,29 0,87 0,99 17 

3. 4,05 4,05 0,97 0,97 19 

4. 3,00 3,00 1,07 1,07 15 

5. 3,32 3,37 1,06 1,12 19 

Skupaj 3,47 3,21 1,05 1,20 70 
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Spol Vključenost v 

intervencijski 

program 

Razred M SD f 

Prvo 

merjenje 

Drugo 

merjenje 

Prvo 

merjenje 

Drugo 

merjenje 

 

4
. 

Iz
o
g

ib
an

je
 n

al
o

g
am

 
Fantje Kontrolna 

skupina 

2. 1,56 1,33 0,73 0,50 9 

3. 3,55 3,64 1,36 0,92 11 

4. 1,00 1,00 0,00 0,00 6 

5. 2,44 2,56 0,88 1,13 9 

Skupaj 2,31 2,31 1,26 1,32 35 

Dekleta  Kontrolna 

skupina 

2. 1,38 1,88 0,74 0,64 8 

3. 4,38 4,63 0,92 0,74 8 

4. 1,33 1,33 0,71 0,71 9 

5. 2,70 2,50 0,48 0,71 10 

Skupaj 2,43 2,54 1,40 1,40 35 

Skupaj  2. 1,47 1,59 0,72 0,62 17 

3. 3,89 4,05 1,05 0,97 19 

4. 1,20 1,20 0,56 0,56 15 

5. 2,58 2,53 0,69 0,91 19 

Skupaj 2,37 2,43 1,32 1,36 70 

5
. 

P
re

u
če

v
an

je
 t

em
e 

Fantje Kontrolna 

skupina 

2. 3,22 3,78 1,64 1,64 9 

3. 3,55 3,64 1,04 0,92 11 

4. 2,67 2,67 1,03 1,03 6 

5. 3,11 3,11 1,05 0,93 9 

Skupaj 3,20 3,37 1,21 1,19 35 

Dekleta  Kontrolna 

skupina 

2. 3,13 2,63 1,13 0,92 8 

3. 4,50 4,63 0,76 0,74 8 

4. 2,33 2,33 0,71 0,71 9 

5. 3,20 3,50 1,23 0,85 10 

Skupaj 3,26 3,26 1,22 1,17 35 

Skupaj  2. 3,18 3,24 1,38 1,44 17 

3. 3,95 4,05 1,03 0,97 19 

4. 2,47 2,47 0,83 0,83 15 

5. 3,16 3,32 1,12 0,89 19 

Skupaj 3,23 3,31 1,21 1,17 70 

6
. 

B
ra

ln
e 

iz
k

u
šn

je
 

Fantje Kontrolna 

skupina 

2. 3,67 4,00 1,00 1,00 9 

3. 3,55 3,55 1,04 1,04 11 

4. 2,83 2,83 1,17 1,17 6 

5. 3,33 3,00 1,12 0,87 9 

Skupaj 3,40 3,40 1,06 1,06 35 

Dekleta  Kontrolna 

skupina 

2. 4,13 3,50 0,64 0,76 8 

3. 4,63 4,63 0,74 0,74 8 

4. 3,33 3,33 1,12 1,12 9 

5. 3,70 3,80 0,82 0,79 10 

Skupaj 3,91 3,80 0,95 0,96 35 

Skupaj  2. 3,88 3,76 0,86 0,90 17 

3. 4,00 4,00 1,05 1,05 19 

4. 3,13 3,13 1,13 1,13 15 

5. 3,53 3,42 0,96 0,90 19 

Skupaj 3,66 3,60 1,03 1,03 70 
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Spol Vključenost v 

intervencijski 

program 

Razred M SD f 

Prvo 

merjenje 

Drugo 

merjenje 

Prvo 

merjenje 

Drugo 

merjenje 

 
7

. 
P

ri
la

g
o

d
it

ev
 v

eč
in

i 

Fantje Kontrolna 

skupina 

2. 2,22 1,67 0,83 0,71 9 

3. 3,55 3,64 0,93 0,92 11 

4. 2,33 2,33 0,82 0,82 6 

5. 3,44 3,11 0,73 0,93 9 

Skupaj 2,97 2,77 1,01 1,14 35 

Dekleta  Kontrolna 

skupina 

2. 2,63 2,00 1,06 5,40 8 

3. 4,50 4,50 0,76 0,76 8 

4. 2,67 2,67 0,50 0,50 9 

5. 3,70 3,50 0,82 0,53 10 

Skupaj 3,37 3,17 1,09 1,07 35 

Skupaj  2. 2,41 1,82 0,94 0,64 17 

3. 3,95 4,00 0,97 0,94 19 

4. 2,53 2,53 0,64 0,64 15 

5. 3,58 3,32 0,77 0,75 19 

Skupaj 3,17 2,97 1,06 1,12 70 

8
. 

N
aj

b
o

lj
ši

 b
ra

ln
i 

re
zu

lt
at

 

Fantje Kontrolna 

skupina 

2. 3,44 3,00 1,33 1,00 9 

3. 3,91 3,64 0,70 0,92 11 

4. 1,33 1,33 0,82 0,82 6 

5. 3,00 2,44 1,00 1,33 9 

Skupaj 3,11 2,77 1,03 1,29 35 

Dekleta  Kontrolna 

skupina 

2. 4,00 3,25 0,76 0,46 8 

3. 4,38 4,50 1,12 0,76 8 

4. 2,56 2,56 1,13 1,13 9 

5. 3,00 3,40 1,33 0,97 10 

Skupaj 3,43 3,40 1,31 1,09 35 

Skupaj  2. 3,71 3,12 1,11 0,78 17 

3. 4,11 4,00 0,94 0,94 19 

4. 2,07 2,07 1,16 1,16 15 

5. 3,00 2,95 1,12 1,22 19 

Skupaj 3,27 3,09 1,31 1,23 70 

Opomba: Učitelji so navedene postavke ocenjevali na petstopenjski lestvici. Višja stopnja pomeni 

višjo izraženost spremenljivke.  

Legenda: 1. Knjige so zabavne – Učenec meni, da so knjige zabavne in se v njih rad ''izgubi''. 2. 

Prebrati čim več zanimivega – Učenec o temi, ki ga zanima, želi prebrati čim več zanimivega. 3. 

Priznanje ali pohvala – Učenec bere, ker želi dobiti priznanje ali pohvalo. 4. Izogibanje nalogam – 

Učenec bere, ker se s tem izogne neki drugi nalogi. 5. Preučevanje teme – Učenec natančneje preuči 

zapleteno in zahtevno zgodbo ali ga zanimiva tema pripravi do tega, da jo želi natančneje preučiti. 

6. Bralne izkušnje – Učenec se o knjigi pogovarja s prijatelji, sošolci in/ali obiskuje bralni klub, kjer 

si izmenjuje bralne izkušnje. 7. Prilagoditev večini – Učenec knjigo, ki jo je svetovala učiteljica, 

prebere, ker ji želi ustreči ali pa se na ta način prilagodi večini v razredu (''ker so vsi prebrali knjigo''). 

8. Najboljši bralni rezultat – Učenec želi doseči najboljši bralni rezultat v razredu, želi pokazati, da 

je boljši bralec kot drugi v razredu, ali pa zato, da bi dosegel višje ocene.  

 

 

4. 2  POVEZANOST MED SPREMENLJIVKAMI 

 

Tabela 16 prikazuje povezanost med spremenljivkami, ki so bile vključene v 

raziskavo. Gre za devet spremenljivk, pridobljenih na osnovi sedmih različnih 
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instrumentov (preizkus bralnega razumevanja učencev, preizkus zmožnost učencev 

zaznavati nekoherentnosti v besedilu, vprašalnik odnosa učencev do branja 

leposlovja, vprašalnik motivacije učencev za branje leposlovja, vprašalnik bralnih 

interesov učencev, učiteljeva ocena bralnega razumevanja učencev in učiteljeva 

ocena odnosa učencev do branja leposlovja). Posebej prikazujemo povezanost med 

spremenljivkami prvega merjenja (pod diagonalo) in povezanost med 

spremenljivkami drugega merjenja (nad diagonalo).  
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Tabela 16 

Povezanost med spremenljivkami, vključenimi v raziskavo  

 1.  2. 3. 4. 5.  6.  7.  8. 9.  10. Test–retest 

1. Spol -   0,13 0,18* 0,19* 0,24** 0,06 0,10 0,19  

2. Razred 0,02 -  0,01 -0,34** -0,19* -0,12 -0,23** -0,06 -0,32**  

3. Vključenost 0,06 -0,08 - -0,12 0,22** -0,07 -0,09 0,06 - -  

4. Razumevanje 0,11 -0,02 -0,08 - 0,30** 0,09 0,00 -0,27** 0,53** 0,37** 0,44** 

5. Nekoherentnost 0,15 -0,00 -0,18* 0,38** - 0,02 0,02 -0,09 0,32** 0,20 0,20* 

6. Odnos 0,14 -0,10 -0,06 0,11 0,08 - 0,52** -0,10 0,31** 0,41** 0,62** 

7. Interes 0,32** -0,19* -0,10 -0,04 0,07 0,61** - -0,02 0,26* 0,45** 0,55** 

8. Težka dejavnost -0,00 -0,26** 0,11 -0,20 0,01 0,01 -0,00 - -0,21 -0,10 0,12 

9. U. razumevanje 0,07 -0,16 - 0,35** 0,35** 0,33** 0,26* -0,09 - 0,75** 0,90** 

10. U. odnos 0,23 -0,35** - 0,18 0,18 0,46** 0,45** -0,06 0,74** - 0,88** 

Opomba: Vsi navedeni koeficienti so Pearsonovi koeficienti korelacije (r); * - korelacija je statistično pomembna na nivoju 0,05; ** - korelacija je statistično pomembna 

na nivoju 0,01. 

Legenda: 1. Spol – spol učencev, 2. Razred – razred, 3. Vključenost – vključenost učencev v intervencijski program, 4. Razumevanje - bralno razumevanje učencev, 5. 

Nekoherentnost – zmožnost učencev zaznavati nekoherentnosti v besedilu, 6. Odnos – odnos učencev do branja leposlovja, 7. Interes – interes učencev za branje 

leposlovja, 8. Težka aktivnosti – zaznavanje branja leposlovja kot težke aktivnosti, 9. U. razumevanje – Učiteljeva ocena bralnega razumevanja učencev, 10. U. odnos – 

učiteljeva ocena odnosa učencev do branja leposlovja, 11. Test-retest – korelacija med spremenljivko pri prvem in drugem merjenju.  
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Iz tabele 16 so razvidne različne stopnje in smeri povezanosti spremenljivk, 

vključenih v raziskavo. Večina izmed njih je pozitivnih. Kaže se tudi različna 

statistična pomembnost povezanosti, ki jih v nadaljevanju tudi opisujemo. Kot 

statistično značilne so se pokazale nekatere od pozitivnih in negativnih korelacij. 

Ker učiteljeva ocena bralnega razumevanja učencev in učiteljeva ocena odnosa 

učencev do branja leposlovja vključujeta le odgovore učiteljev kontrolne skupine, 

učiteljeve ocene izključujemo iz nadaljnje interpretacije.  

 

Dimenzija zaznavanje branja leposlovja kot težke aktivnosti ne kaže statistično 

značilne povezanosti rezultatov na prvem in drugem merjenju, hkrati je zelo nizka, 

kar še dodatno potrjuje našo odločitev, da omenjene dimenzije vprašalnika 

Motivacija učencev za branje leposlovja ne analiziramo, saj se zanesljivost 

dimenzije (izmerjena tako not notranja skladnost kot test-retest) ni pokazala kot 

primerna za interpretacijo.  

 

Spol se z interesom za branje leposlovja povezuje tako na prvem, kaže se zmerna 

povezanost, kot tudi na drugem merjenju, kaže se nizka povezanost. Prav tako se 

na drugem merjenju nizko povezuje z zmožnostjo učencev zaznavati 

nekoherentnosti v besedilu in odnosom učencev do branja, kar kaže na to, da je spol 

pomemben dejavnik, ki vpliva na navedene spremenljivke. Razred se zmerno 

negativno povezuje z zmožnostjo učencev zaznavati nekoherentnosti v besedilu na 

drugem merjenju, nizka negativna povezanost se kaže z odnosom učencev do branja 

na drugem merjenju in interesom za branje leposlovja na prvem merjenju. 

Zaznavanje branja leposlovja kot težke dejavnosti in učiteljeva ocena odnosa 

učencev do branja leposlovja se na obeh merjenjih negativno povezujeta z 

razredom, kar pomeni, da učenci nižjih razredov v večji meri zaznavajo branje 

leposlovja kot težke aktivnosti v primerjavi z učenci višjih razredov, učitelji nižjih 

razredov pa so ocenili, da imajo njihovi učenci slabši odnos do branja kot učitelji 

učencev višjih razredov. V prvem primeru gre za nizko povezanost in na drugem 

merjenju za zmerno povezanost. Z vključenostjo v intervencijski program se nizko 

povezuje zmožnost učencev zaznavati nekoherentnosti v besedilu, kjer gre pri 

prvem merjenju za negativno in drugem za pozitivno povezanost.  
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Zmerna povezanost bralnega razumevanja z zmožnostjo zaznavati nekoherentnosti 

kaže, da učenci z boljšim bralnim razumevanjem kažejo višjo zmožnost zaznavati 

nekoherentnosti v besedilu. Prav tako se zmerno povezujeta bralno razumevanje in 

učiteljeva ocena bralnega razumevanja, kar kaže na to, da so učence, ki so izkazali 

boljše bralno razumevanje, tudi učitelji ocenili z višjo oceno, to pa velja tudi za 

učiteljevo oceno odnosa učencev do branja leposlovja na drugem merjenju. Med 

rezultati preizkusa bralnega razumevanja na obeh merjenjih se kaže zmerna 

povezanost.  

 

Zmožnost učencev zaznavati nekoherentnosti v besedilu se zmerno pozitivno 

povezuje z učiteljevo oceno bralnega razumevanja, kar pomeni, da so učitelji bralno 

razumevanja učencev, ki so na preizkusu zmožnosti zaznavati nekoherentnosti v 

besedilu dosegli višji rezultat, ocenili z višjo oceno. Zmožnost učencev zaznavati 

nekoherentnosti v besedilu na obeh merjenjih kaže nizko pozitivno povezanost, kar 

potrjuje, da so učenci imeli z reševanjem preizkusa težave, kar smo opazili že pri 

sami izvedbi testiranja, saj so učenci po skupnem reševanju zastavljenih primerov 

potrebovali še dodatne primere in razlago. 

 

Visoka povezanost odnosa učencev do branja leposlovja in interesa učencev za 

branje leposlovja na prvem merjenju in zmerna povezanost na drugem merjenju 

kaže na to, da imajo učenci, ki imajo boljši odnos do branja, tudi višji interes 

učencev za branje leposlovja. Odnos do branja leposlovja se zmerno povezuje tudi 

z učiteljevima ocenama bralnega razumevanja in odnosa učencev do branja 

leposlovja, kar pomeni, da so učitelji učence, ki so pokazali boljši odnos do branja, 

na vprašalniku bralnega razumevanja in odnosa učencev do branja leposlovja tudi 

više ocenili. Rezultati preizkusa odnosa učencev do branja leposlovja na prvem in 

drugem merjenju so visoko povezani.  

 

Interes učencev za branje leposlovja se nizko povezuje z učiteljevo oceno bralnega 

razumevanja učencev in zmerno z učiteljevo oceno odnosa učencev do branja 

leposlovja, kar kaže na to, da so učitelji učence, ki so pokazali višji interes za branje 
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leposlovja, bolje ocenili na področju bralnega razumevanja in odnosa do branja 

leposlovja. Preizkusa interesa učencev za branje leposlovja se zmerno povezujeta.  

 

Za obe oceni učiteljev (bralno razumevanje in odnos učencev do branja leposlovja) 

je korelacija med prvim in drugim merjenjem visoka.  

 

Bralno razumevanje učencev in odnos učencev do branja smo preverjali z dvema 

različnima merskima instrumentoma. Bralno razumevanje smo preverjali s 

preizkusom bralnega razumevanja, ki so ga reševali učenci in z vprašalnikom za 

učitelje, v katerem so učitelji ocenili bralno razumevanje učencev. Rezultati, 

prikazani v tabeli 16, kažejo, da se rezultat na preizkusu za učence in učiteljeva 

ocena na obeh merjenjih statistično pomembno povezujeta. V obeh primerih gre za 

zmerno pozitivno povezanost, kar pomeni, da so učenci, ki so jih učitelji ocenili z 

višjo oceno, dosegli višji rezultat na preizkusu bralnega razumevanja, učenci, ki so 

jih učitelji ocenili z nižjo oceno, pa so na preizkusu bralnega razumevanja dosegli 

nižji rezultat. Podoben rezultat se kaže tudi pri odnosu učencev do branja. Učenci 

so s pomočjo vprašalnika ocenili svoj odnos do branja, učitelji pa so odnos učencev 

do branja leposlovja ocenili v vprašalniku za učitelje. Med samooceno učencev in 

učiteljevo oceno odnosa učencev do branja leposlovja se kaže zmerna pozitivna 

povezanost, kar pomeni, da so učenci, ki so jih učitelji ocenili z višjo oceno, tudi 

sami bolje ocenili svoj odnos do branja, učence, ki so se ocenili z nižjo oceno, pa 

so nižje ocenili tudi učitelji. Navedeni povezanosti kažeta dobro zastavljenost 

preizkusa bralnega razumevanja, učenci so navodila za reševanje razumeli in ga 

tudi dosledno izpolnjevali, prav tako pa lahko vidimo, da so realno ocenili svoj 

odnos do branja. 

 

Ker se izvedena raziskava posveča razlikam med fanti in dekleti, prikazujemo tudi 

povezanost med spremenljivkami ločeno za oba spola. 

 

Tabela 17 prikazuje povezanost med spremenljivkami, vključenimi v raziskavo, 

glede na spol. Posebej prikazujemo povezanost med spremenljivkami prvega 
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merjenja (pod diagonalo) in povezanost med spremenljivkami drugega merjenja 

(nad diagonalo).  
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Tabela 17 

Povezanost med spremenljivkami, vključenimi v raziskavo, glede na spol  

  1.  2. 3. 4. 5.  6.  7.  8. 9.  10. Test–retest 

1. Spol Fantje - - - - - - - - - -  

Dekleta - - - - - - - - - -  

2. Razred Fantje - - -0,14 0,06 -0,43** -0,32** -0,17 -0,14 -0,18 -0,43*  

Dekleta - - -0,02 -0,07 -0,12 0,02 -0,07 -0,34** 0,06 -0,26  

3. Vključenost Fantje - -0,14 - -0,19 0,32* -0,07 -0,11 0,07 - -  

Dekleta - -0,02 - -0,05 0,04 -0,18 -0,12 0,04 - -  

4. Razumevanje Fantje - 0,04 -0,15 - 0,32* 0,11 0,22 -0,25* 0,69** 0,41* 0,56** 

Dekleta - -0,10 -0,01 - 0,31* 0,07 0,20 -0,05 0,24 0,24 0,21 

5. Nekoherentnost Fantje - -0,19 -0,16 0,49** - 0,19 0,15 -0,17 0,45* 0,54** 0,11 

Dekleta - -0,04 -0,12 0,27* - 0,18 0,15 -0,23 0,53** 0,78** 0,35** 

6. Odnos Fantje - -0,23* -0,02 0,23 0,12 - 0,75** -0,02 0,43* 0,60** 0,67** 

Dekleta - 0,07 -0,13 -0,11 0,00 - 0,65** -0,37** 0,07 0,35* 0,62** 

7. Interes Fantje - -0,27 -0,11 0,19 0,13 0,68** - -0,12 0,37* 0,45** 0,54** 

Dekleta - -0,13 -0,15 -0,01 -0,08 0,44** - -0,27* -0,02 0,18 0,47** 

8. Težka dejavnost Fantje - -0,08 -0,12 0,00 0,07 0,11 0,02 - -0,17 -0,13 0,05 

Dekleta - -0,41** 0,10 -0,01 -0,04 -0,11 -0,04 - -0,46** -0,38* 0,20 

9. U. razumevanje Fantje - -0,26 - 0,74** 0,45* 0,40* 0,44** -0,02 - 0,80** 0,90** 

Dekleta - -0,07 - 0,46** 0,30 0,24 0,10 -0,14 - 0,71** 0,90** 

10. U. odnos Fantje - -0,47** - 0,40* 0,32 0,61** 0,58** -0,12 0,73** - 0,90** 

Dekleta - -0,30 - 0,40* 0,02 0,27 0,16 -0,01 0,77** - 0,87** 

Opomba: Vsi navedeni koeficienti so Pearsonovi koeficienti korelacije (r); * - korelacija je statistično pomembna na nivoju 0,05; ** - korelacija je statistično pomembna 

na nivoju 0,01. 

Legenda: 1. Spol – spol učencev, 2. Razred – razred, 3. Vključenost – vključenost učencev v intervencijski program, 4. Razumevanje - bralno razumevanje učencev, 5. 

Nekoherentnost – zmožnost učencev zaznavati nekoherentnosti v besedilu, 6. Odnos – odnos učencev do branja leposlovja, 7. Interes – interes učencev za branje 

leposlovja, 8. Težka aktivnosti – zaznavanje branja leposlovja kot težke aktivnosti, 9. U. razumevanje – Učiteljeva ocena bralnega razumevanja učencev, 10. U. odnos – 

učiteljeva ocena odnosa učencev do branja leposlovja, 11. Test-retest – korelacija med spremenljivko pri prvem in drugem merjenju.  
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Tabela 17 prikazuje različne stopnje in smeri povezanosti spremenljivk, vključenih 

v raziskavo, glede na spol. Povezanost spremenljivk podrobneje razlagamo v 

nadaljevanju.  

 

Korelacije med prvim in drugim merjenjem pri obeh spolih kažejo statistično 

nepomembno in pri fantih neznatno ter dekletih nizko povezanost rezultatov na 

prvem in drugem merjenju, s čimer še enkrat potrjujemo odločitev, da omenjene 

dimenzije vprašalnika ne analiziramo.  Prav tako se statistična pomembnost 

korelacije ne kaže v primeru preizkusa bralnega razumevanja pri dekletih in 

zmožnosti zaznavanja nekoherentnosti v besedilu pri fantih. V primeru bralnega 

razumevanja pri fantih in zmožnosti zaznavati nekoherentnosti v besedilu pri 

dekletih je korelacija med prvim in drugim merjenjem statistično pomembna in 

zmerna. Rezultati kažejo nestabilnost rezultatov pri dekletih na preizkusu bralnega 

razumevanja in nestabilnost rezultatov pri fantih na preizkusu zmožnosti zaznavati 

nekoherentnosti v besedilu. Ostale korelacije med spremenljivkami med prvim in 

drugim merjenjem kažejo podobno povezanost tako pri fantih kot pri dekletih. 

Rezultati prvega in drugega merjenja odnosa pri branju se tako pri fantih kot pri 

dekletih visoko pozitivno povezujejo. Pozitivno in zmerno so povezani rezultati 

prvega in drugega merjenja interesa učencev za branje leposlovja, visoko pozitivno 

pa se povezujejo rezultati prvega in drugega merjenja učiteljeve ocene bralnega 

razumevanja učencev obeh spolov in odnosa do branja leposlovja obeh spolov.  

 

Razred se nizko negativno povezuje z odnosom fantov do branja leposlovja na 

prvem merjenju in zmerno negativno na drugem, kar pomeni, da imajo mlajši fantje 

slabši odnos do branja kot starejši fantje, to pa potrjuje tudi zmerna negativna 

povezanost z učiteljevo oceno odnosa fantov do branja leposlovja, saj so učitelji, ki 

poučujejo mlajše učence, njihov odnos do branja ocenili z nižjo oceno kot učitelji, 

ki poučujejo starejše učence. Zmerna negativna povezanost razreda in zmožnosti 

fantov zaznavati nekoherentnosti v besedilu kaže, da so v zaznavanju 

nekoherentnosti starejši fantje. Pri dekletih se razred na obeh merjenjih zmerno 

negativno povezuje z zaznavanjem branja kot težke aktivnosti, kar pomeni, da 

mlajša dekleta branje kot težko aktivnost zaznavajo v večji meri kot starejša dekleta.  
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Vključenost učencev v intervencijski program se za noben spol statistično značilno 

ne povezuje z nobeno od spremenljivk na prvem merjenju, hkrati so vse povezanosti 

nizke ali zanemarljive, večinoma so negativne, le zaznavanje branja kot težke 

dejavnosti deklet na prvem merjenju se z vključenostjo v program pozitivno 

povezuje. V nobenem primeru ne gre za statistično značilno povezanost. Na drugem 

merjenju se statistično pomembno vključenost v program zmerno pozitivno 

povezuje le z zmožnostjo fantov zaznavati nekoherentnosti v besedilu.   

 

Bralno razumevanje učencev se na obeh merjenjih pozitivno povezuje z njihovo 

zmožnostjo zaznavati nekoherentnosti v besedilu. Pri fantih gre na obeh merjenjih 

za zmerno pozitivno povezanost, v primeru deklet pa na prvem merjenju z nizko 

pozitivno povezanost, na drugem merjenju pa za zmerno pozitivno povezanost. 

Stopnje in smeri povezanosti kažejo, da učenci z boljšim bralnim razumevanjem 

bolje zaznavajo nekoherentnosti v besedilu. Prav tako se na drugem merjenju bralno 

razumevanje učencev nizko negativno povezuje z zaznavanjem branja leposlovja 

kot težke aktivnosti fantov. 

 

Bralno razumevanje se visoko ali zmerno povezuje z obema učiteljevima ocenama 

na prvem merjenju, na drugem merjenju pa se z bralnim razumevanjem statistično 

pomembno ne povezujeta učiteljevi oceni deklet. Učiteljevi oceni bralnega 

razumevanja fantov se tako na prvem kot drugem merjenju z bralnim 

razumevanjem visoko pozitivno povezujeta, kar pomeni, da so učitelji bralno 

razumevanje in odnos do branja fantov, ki so pokazali boljše bralno razumevanje, 

tudi sami bolje ocenili. Učiteljevi oceni deklet se z branjem statistično pomembno 

povezujeta na prvem merjenju. Gre za zmerno pozitivno povezanost, kar prav tako 

kot pri fantih pomeni, da so učitelji bralno razumevanje in odnos do branja deklet, 

ki so pokazala boljše bralno razumevanje, tudi sami bolje ocenili. Na drugem 

merjenju bralno razumevanje deklet in učiteljevi oceni deklet nista več statistično 

pomembno povezana, kar lahko nakazuje slabšo reprezentativnost rezultatov 

preizkusa bralnega razumevanja deklet na drugem merjenju.  
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Zmožnost učencev zaznavati nekoherentnosti v besedilu se na prvem merjenju 

statistično pomembno povezuje le v primeru učiteljeve ocene bralnega razumevanja 

fantov. Gre za zmerno pozitivno povezanost, ki se ponovi tudi pri drugem merjenju, 

pridruži pa se ji tudi visoka pozitivna povezanost z učiteljevo oceno odnosa deklet 

do branja leposlovja. Rezultati kažejo, da so fante, ki so pokazali višjo zmožnost 

zaznavati nekoherentnosti v besedilu, z višjo oceno ocenili tudi učitelji, kar za 

dekleta velja le na drugem merjenju. Zmožnost učencev zaznavati nekoherentnosti 

v besedilu se na obeh merjenjih statistično pomembno povezujeta. V primeru 

prvega merjenja pri dekletih gre za nizko pozitivno povezanost, v vseh ostalih 

primerih pa za zmerno pozitivno povezanost, kar pomeni, da učenci, ki bolje 

zaznavajo nekoherentnosti v besedilu, tudi bolje razumejo kar preberejo.  

Statistično pomembno se zmožnost zaznavati nekoherentnosti v besedilu povezuje 

tudi z učiteljevo oceno bralnega razumevanja obeh spolov na drugem merjenju, na 

prvem merjenju pa le v primeru učiteljeve ocene bralnega razumevanja fantov. V 

vseh primerih, ko je povezanost statistično pomembna, gre za pozitivno zmerno 

povezanost, kar pomeni, da so bralno razumevanje fantov na obeh merjenjih in 

bralno razumevanju deklet na drugem merjenju, ki so pokazali boljšo zmožnost 

zaznavati nekoherentnosti v besedilu, učitelji ocenili z višjo oceno kot bralno 

razumevanje tistih fantov in deklet, ki so pokazali slabšo zmožnost zaznavanja 

nekoherentnosti v besedilu. 

 

Odnos učencev do branja se tako na prvem kot drugem merjenju visoko pozitivno 

povezuje z interesom fantov za branje leposlovja, na drugem merjenju tudi z 

interesom deklet za branje leposlovja, s katerim se na prvem merjenju povezuje 

zmerno pozitivno. Povezanost spremenljivk kaže, da imajo učenci, ki imajo boljši 

odnos do branja leposlovja, tudi višji interes za branje leposlovja kot učenci, ki 

imajo slabši odnos do brnja. Zmerno pozitivno se odnos učencev do branja 

leposlovja na obeh merjenjih povezuje z učiteljevo oceno bralnega razumevanja 

fantov  in visoko pozitivno z učiteljevo ocena odnosa fantov do branja leposlovja 

na obeh merjenjih, kar kaže na to, da so fante, ki so izkazali boljši odnos do branja, 

učitelji bolje ocenili na področju bralnega razumevanja, z višjo oceno pa so ocenili 

tudi njihov odnos do branja. Odnos do branja deklet se na drugem merjenju zmerno 
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negativno povezuje z zaznavanjem branja kot težke aktivnosti, kar pomeni, da 

dekleta, ki so pokazala slabši odnos do branja, branje zaznavajo kot težko aktivnost, 

zmerno pozitivno pa se njihov odnos povezuje z učiteljevo oceno odnosa do branja 

leposlovja. Učitelji so namreč z višjo oceno ocenili odnos do branja tistih deklet, ki 

na vprašalniku tudi sama pokazala boljši odnos do branja.  

 

Interes učencev za branje leposlovja se zmerno pozitivno povezuje z učiteljevo 

oceno bralnega razumevanja fantov in učiteljevo oceno odnosa fantov do branja 

leposlovja na obeh merjenjih, kar kaže na to, da so učitelji z višjo oceno ocenili 

odnos do branja in bralno razumevanje tistih fantov, ki so na vprašalniku tudi sami 

pokazali višji interes za branje leposlovja. Interes učencev za branje leposlovja na 

drugem merjenju se visoko pozitivno povezuje z odnosom fantov do branja 

leposlovja in zmerno pozitivno z odnosom deklet do branja leposlovja, kar pomeni, 

da so na drugem merjenju višji interes za branje pokazali tisti učenci, ki so pokazali 

tudi boljši odnos do branja.  

 

Statistično pomembna povezanost se kaže tudi med interesom za branje leposlovja 

in zaznavanjem branja kot težke aktivnosti na drugem merjenju ter zaznavanjem 

branja kot težke aktivnosti deklet na drugem merjenju, a zaradi slabe zanesljivosti 

dimenzije zaznavanje branja kot težke aktivnosti podatkov podrobneje ne 

interpretiramo.  

 

Učiteljeva ocena bralnega razumevanja učencev in njihovega odnosa do branja 

leposlovja se na obeh merjenjih visoko pozitivno povezujeta za oba spola, kar 

pomeni, da so učitelji učence, katerih odnos do branja so cenili z višjo oceno, bolje 

ocenili tudi na področju bralnega razumevanja in obratno.  
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4. 3 STRIP KOT LITERARNODIDAKTIČNA METODA DELA ZA 

ZMANJŠANJE RAZLIK MED SPOLOMA V BRALNI PISMENOSTI NA 

RAZREDNI STOPNJI ŠOLANJA 

 

V naslednjih poglavjih predstavljamo analize, s katerimi smo preverjali učinek 

stripa kot literarnodidaktične metode dela za zmanjšanje razlik med spoloma v 

bralni pismenosti, odnosu do branja, motivaciji za branje leposlovja in bralnih 

interesih. Učinek uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na raziskovane 

spremenljivke smo raziskali s pomočjo štirismerne analize variance za ponovljene 

meritve, Bonferronijevega post hoc testa in frekvenčne porazdelitve. Pri tem smo 

upoštevali čas merjenja, vključenost v intervencijski program, spol in razred. 

Interakcija med časom merjenja in vključenostjo v intervencijski program 

predstavlja mero splošnega učinka programa, vse nadaljnje interakcije pa so 

uporabljene z namenom preveriti moderatorsko vlogo spola in razreda v odnosu 

med odvisno in neodvisno spremenljivko. Rezultate podrobneje razlagamo, 

odgovarjamo na zastavljena raziskovalna vprašanja in na osnovi rezultatov analiz 

delno potrjujemo ali zavračamo zastavljene hipoteze.  

 

 

4. 3. 1  Vpliv uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na bralno 

pismenost 

 

Preverjali smo učinek stripa kot literarnodidaktične metode dela na dva vidika 

bralne pismenosti učencev: na bralno razumevanje in na zmožnost zaznavanja 

nekoherentnosti v besedilu. 

 

V ta namen smo izvedli analizo variance za ponovljene meritve, s pomočjo katere 

smo preverjali učinek uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na bralno 

pismenost učencev, pri čemer smo upoštevali čas, vključenost v intervencijski 

program, spol in razred.  
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4. 3. 1. 1  Vpliv uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na 

bralno razumevanje učencev 

 

Učinek uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na bralno razumevanje 

učencev smo podrobneje raziskali s pomočjo analize variance za ponovljene 

meritve, upoštevajoč čas, vključenost v intervencijski program, spol in razred. 

 

Tabela 18 prikazuje rezultate analize variance za ponovljene meritve za preverjanje 

učinka uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na bralno razumevanje 

učencev.  

 

Tabela 18 

Rezultati analize variance za ponovljene meritve za preverjanje učinka uporabe 

stripa kot literarnodidaktične metode dela na bralno razumevanje učencev 

 Wilks'  

Lambda 

df F p 

Čas merjenja 1,00 1, 127 0,05 0,82 

Čas merjenja * vključenost v program 1,00 1, 127 0,07 0,80 

Čas merjenja * spol 1,00 1, 127 0,01 0,93 

Čas merjenja * razred 0,99 3, 127 0,25 0,87 

Čas merjenja * spol * razred 0,95 3, 127 2,40 0,07* 

Čas merjenja * vključenost v program * spol 1,00 1, 127 0,37 0,54 

Čas merjenja * vključenost v program * razred 0,98 3, 127 1,04 0,38 

Čas merjenja * vključenost v program * spol * razred 0,96 3, 127 1,74 0,16 

* Ker je pri interakcijah vrednost napake tipa II večja (Aguinis, 1995; Whisman in McClelland, 

2005), smo uporabili nižjo dopustno raven tveganja (p < 0,10) (Bainbridge, Cregan in Kulik, 2006).  

 

Rezultati analize variance za ponovljene meritve kažejo, da obstaja statistično 

značilen učinek interakcije med časom merjenja, spolom in razredom. Med obema 

merjenjema ni statistično značilnih razlik, prav tako niso statistično značilni drugi 

učinki interakcije med preverjanimi dejavniki bralnega razumevanja. Vključenost 

v intervencijski program kot ključni dejavnik, ki smo ga preverjali, ni statistično 

značilna v interakciji z nobenim izmed drugih dejavnikov.  

 

Slika 4 prikazuje učinek interakcije med časom merjenja, spolom in razredom na 

bralno razumevanje učencev. 
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Slika 4 

Prikaz učinka interakcije med časom merjenja, spolom in razredom na bralno 

razumevanje učencev. 

 

 

Slika 4 in tabela 8 kažeta, da so drugošolci in petošolci pri drugem merjenju dosegli 

nižji rezultat na preizkusu bralnega razumevanja kot pri prvem merjenju, 

drugošolke in petošolke pa so na drugem merjenju dosegle višji rezultat kot na 

prvem. Tretješolci niso izboljšali svojega rezultata na drugem merjenju, tretješolke 

pa so dosegle slabši rezultat. Tako četrtošolci kot četrtošolke so na drugem merjenju 

dosegli nižji rezultat kot na prvem merjenju.  

 

  

Vpliv uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na bralno 

razumevanje učencev 

 

Slika 5 prikazuje učinek uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na 

bralno razumevanje učencev (interakcija čas merjenja * vključenost v intervencijski 

program). 
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Slika 5 

Učinek uporabe stripa kot litearnodidaktične metode dela na bralno razumevanje 

učencev. 

 

 

 

Iz slike 5 in tabele 8 je razvidno, da je pri učencih eksperimentalne skupine prišlo 

do minimalnega zvišanja dosežka na preizkusu bralnega razumevanja, pri učencih 

kontrolne skupine pa do minimalnega poslabšanja dosežka. 

 

Rezultati analize variance za ponovljene meritve za preverjanje učinkovitosti 

uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na bralno razumevanje učencev 

(tabela 18) kažejo, da interakcija med časom merjenja in vključenostjo v 

intervencijski program ni statistično značilna. Kljub temu da rezultati niso 

statistično značilni, vendarle nakazujejo, da je strip kot literarnodidaktična metoda 

dela pozitivno učinkoval na bralno razumevanje učencev.  
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Vpliv uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na bralno 

razumevanje učencev glede na spol 

 

Slika 6 prikazuje učinek uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na 

bralno razumevanje učencev glede na spol (interakcija čas merjenja * vključenost 

v intervencijski program * spol). 

 

Slika 6 

Učinek uporabe stripa kot litearnodidaktične metode dela na bralno razumevanje 

učencev glede na spol. 

 

 

 

Slika 6 in tabela 8 kažeta, da pri fantih eksperimentalne skupine prihaja do 

majhnega zvišanja rezultata na preizkusu bralnega razumevanja, pri fantih 

kontrolne skupine pa do poslabšanja rezultata. Na drugem merjenju so dekleta 

eksperimentalne skupine izboljšala svoj rezultat, pri dekletih kontrolne skupine pa 

je prišlo do minimalnega znižanja doseženega rezultata na drugem merjenju.  

 

Rezultati analize variance za ponovljene meritve za preverjanje učinka uporabe 

stripa kot literarnodidaktične metode dela na bralno razumevanje učencev (tabela 

18) kažejo, da interakcija med časom merjenja, vključenostjo v intervencijski 

program in spolom ni statistično značilna. Rezultati kljub vsemu nakazujejo, da je 
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uporaba stripa kot literarnodidaktične metode dela uspešno učinkovala na bralno 

razumevanje obeh spolov, ponovno poudarjamo, da rezultati niso statistično 

značilni.  

 

 

Vpliv uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na bralno 

razumevanje učencev glede na razred 

 

Slika 7 prikazuje učinek uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na 

bralno razumevanje učencev glede na razred (interakcija čas merjenja * vključenost 

v intervencijski program * razred). 

 

Slika 7 

Učinek uporabe stripa kot litearnodidaktične metode dela na bralno razumevanje 

učencev glede na razred. 

 

 

Na podlagi slike 7 in tabele 8 lahko vidimo, da so učenci 2. razreda eksperimentalne 

skupine izboljšali svoj rezultat na drugem merjenju, kar je v nasprotju z njihovimi 

vrstniki kontrolne skupine, ki so dosegli nekoliko nižji rezultat. Slabši rezultat so 

na drugem merjenju dosegli učenci 3. razreda eksperimentalne skupine, učenci 

kontrolne skupine so dosegli boljši rezultat. Prav tako se je poslabšal rezultat na 

preizkusu bralnega razumevanja pri učencih 4. razreda eksperimentalne skupine in 

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred

B
ra

ln
o

 r
az

u
m

ev
an

je

Eksperimentalna skupina                               Kontrolna skupina

Prvo merjenje Drugo merjenje



 

154 

nekoliko izboljšal rezultat vrstnikov kontrolne skupine. Učenci 5. razreda 

eksperimentalne skupine so na preizkusu bralnega razumevanja dosegli višji 

rezultat, nižji rezultat pa so dosegli petošolci kontrolne skupine.  

 

Rezultati analize variance za ponovljene meritve za preverjanje učinkovitosti 

uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na bralno razumevanje učencev 

(tabela 18) kažejo, da učinek interakcije med časom merjenja, vključenostjo v 

intervencijski program in razredom ni statistično značilen. Rezultati kljub vsemu 

nakazujejo, da bi strip lahko bil uspešna literarnodidaktična metoda dela za 

zviševanje bralnega razumevanja le najstarejših in najmlajših učencev, ne pa tudi 

branega razumevanja tretje- in četrtošolcev. 

 

 

Vpliv uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na bralno 

razumevanje učencev glede na spol in razred 

 

Sliki 7 in 8 prikazujeta učinek uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela 

na bralno razumevanje učencev glede na spol in razred (interakcija čas merjenja * 

vključenost v intervencijski program * spol * razred). 
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Slika 8 

Učinek uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na bralno razumevanje 

učencev glede na spol in razred – fantje. 

 

 

Slika 9 

Učinek uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na bralno razumevanje 

učencev glede na spol in razred – dekleta.  

 

 

Razlike v bralnem razumevanju med prvim in drugim merjenjem, razvidne iz tabele 

8 ter slike 8 in 9, kažejo, da je strip kot literarnodidaktična metoda dela pozitivno 

učinkoval na bralno razumevanje fantov 2. razreda eksperimentalne skupine, saj se 

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred

B
ra

ln
o

 r
az

u
m

ev
an

je

Eksperimentalna skupina                                   Kontrolna skupina

Prvo merjenje Drugo merjenje

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred

B
ra

ln
o

 r
az

u
m

ev
an

je

Eksperimentalna skupina                                        Kontrolna skupina

Prvo merjenje Drugo merjenje



 

156 

je njihovo bralno razumevanje izboljšalo, bralno razumevanje vrstnikov kontrolne 

skupine pa se je poslabšalo. Razlika v prid fantov eksperimentalne skupine se 

pokaže pri 3. razredu, saj so napredovali bolj kot njihovi vrstniki kontrolne skupine. 

Strip se na našem vzorcu ni izkazal kot primerna literarnodidaktična metoda dela 

za fante 4. razreda, saj so učenci eksperimentalne skupine na drugem merjenju 

pokazali slabše bralno razumevanje kot na prvem merjenju, njihovi vrstniki iz 

kontrolne skupine so v bralnem razumevanju minimalno napredovali. Strip se kot 

ustrezna literarnodidaktična metoda za zviševanje nivoja bralnega razumevanja 

kaže pri fantih 5. razreda eksperimentalne skupine, saj so napredovali, njihovi 

vrstniki kontrolne skupine pa so nazadovali. Strip kot literarnodidaktična metoda 

dela se je izkazal kot neprimerna metoda zviševanja bralnega razumevanja deklet 

2., 3. in 4. razreda, saj so učenke iz eksperimentalne skupine nazadovale. Še posebej 

velika razlika se kaže med dekleti 2. razreda, saj so dekleta kontrolne skupine zelo 

napredovala, dekleta eksperimentalne skupine pa nekoliko nazadovala. Dekleta 5. 

razreda eksperimentalne skupine so pokazala napredek v bralnem razumevanju, 

bralno razumevanje deklet kontrolne skupine pa se je poslabšalo.  

Rezultati nakazujejo, da se je strip kot literarnodidaktična metoda dela na našem 

vzorcu izkazal kot primeren za izboljševanje bralnega razumevanja fantov 2. in 5. 

ter deklet 5. razreda, ne pa tudi fantov 3. in 4. ter deklet 2., 3. in 4. razreda, a 

ponovno poudarjamo, da rezultati niso statistično značilni. 

 

 

4. 3. 1. 2  Vpliv uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na 

zmožnost učencev zaznavati nekoherentnosti v besedilu 

 

Učinek uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na zmožnost učencev 

zaznavati nekoherentnosti v besedilu smo podrobneje raziskali s pomočjo analize 

variance za ponovljene meritve. 

 

Izvedli smo analizo variance za ponovljene meritve, s pomočjo katere smo 

preverjali učinek uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na zmožnosti 
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učencev zaznavati nekoherentnosti v besedilu, upoštevajoč vključenost v 

intervencijski program, spol in razred.  

 

Tabela 19 prikazuje rezultate analize variance za ponovljene meritve za preverjanje 

učinka uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na zmožnost učencev 

zaznavati nekoherentnosti v besedilu. 

 

Tabela 19 

Rezultati analize variance za ponovljene meritve učinka uporabe stripa kot 

literarnodidaktične metode dela na zmožnost učencev zaznavati nekoherentnosti v 

besedilu  

 Wilks'  

Lambda 

df F p 

Čas merjenja 0,86 1, 127 21,06 0,00 

Čas merjenja * vključenost v program 0,90 1, 127 14,84 0,30 

Čas merjenja * spol 0,99 1, 127 1,50 0,02 

Čas merjenja * razred 0,74 3, 127 14,94 0,00 

Čas merjenja * spol * razred 0,97 3, 127 1,21 0,01 

Čas merjenja * vključenost v program * spol 1,00 1, 127 0,13 0,47 

Čas merjenja * vključenost v program * razred 0,90 3, 127 4,65 0,45 

Čas merjenja * vključenost v program * spol * razred 0,98 3, 127 0,84 0,48 

 

Rezultati analize variance za ponovljene meritve kažejo, da obstaja statistično 

značilen učinek časa merjenja ter interakcije med časom merjenja in spolom, 

interakcije med časom merjenja in razredom ter interakcije med časom merjenja, 

spolom in razredom. Statistično značilne so le interakcije, ki ključnega 

preverjanega dejavnika, vključenosti v intervencijski program, ne vključujejo, kar 

pomeni, da vključenost v program v nobeni zastavljeni interakciji ni statistično 

značilna. Možna razlaga je, da so učenci drugič, zaradi izkušnje iz prvega merjenja, 

bolje razumeli, kaj naloga od njih zahteva. Spremenljivka zmožnost zaznavati 

nekoherentnosti v besedilu se ni izkazala kot zanesljiva in veljavna mera bralne 

pismenosti. Vsi učinki časa merjenja, ki so se pokazali, so najverjetneje posledica 

slabih merskih značilnosti uporabljenega inštrumentarija, na kar v tabeli 16 

nakazuje tudi nizka korelacija med obema merjenjema. 
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Učinek časa merjenja 

 

Slika 10 prikazuje učinek časa merjenja na zmožnost učencev zaznavati 

nekoherentnosti v besedilu. 

 

Slika 10 

Prikaz učinka časa merjenja na zmožnost učencev zaznavati nekoherentnosti v 

besedilu. 

 

 

Slika 10 in tabela 9 kažeta, da se je zmožnost učencev zaznavati nekoherentnosti v 

besedilu izboljšala. 

 

 

Interakcija med časom merjenja in spolom  

 

Slika 11 prikazuje učinek interakcije med časom merjenja in spolom na zmožnost 

učencev zaznavati nekoherentnosti v besedilu. 
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Slika 11 

Prikaz učinka interakcije med časom merjenja in spolom na zmožnost učencev 

zaznavati nekoherentnosti v besedilu. 

 

 

Iz slike 11 in tabele 9 je razvidno, da do večjih razlik v rezultatu preizkusa 

zmožnosti zaznavati nekoherentnosti v besedilu med spoloma ne prihaja, nekoliko 

višjo zmožnost zaznavati nekoherentnosti v besedilu so na drugem merjenju 

izkazala dekleta.  

 

 

Interakcija med časom merjenja in razredom  

 

Slika 12 prikazuje učinek interakcije med časom merjenja in razredom na zmožnost 

učencev zaznavati nekoherentnosti v besedilu. 
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Slika 12 

Prikaz učinka interakcije med časom merjenja in razredom na zmožnost učencev 

zaznavati nekoherentnosti v besedilu. 

 

 

Na podlagi slike 12 in tabele 9 lahko vidimo, da se je zmožnost učencev 2., 3. in 4. 

razreda zaznavati nekoherentnosti v besedilu izboljšala, najstarejši učenci pa so na 

drugem merjenju pokazali nižjo zmožnost zaznavati nekoherentnosti v besedilu kot 

na prvem merjenju. 

 

 

Interakcija med časom merjenja, spolom in razredom  

 

Slika 13 prikazuje učinek interakcije med časom merjenja, spolom in razredom na 

zmožnost učencev zaznavati nekoherentnosti v besedilu. 
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Slika 13 

Prikaz učinka interakcije med časom merjenja, spolom in razredom na zmožnost 

učencev zaznavati nekoherentnosti v besedilu. 

 

 

Slika 13 in tabela 9 kažeta, da se je zmožnost zaznavati nekoherentnosti v besedilu 

učencev obeh spolov 2. razreda na drugem merjenju sorazmerno izboljšala. Višji 

rezultat so dosegli učenci obeh spolov 3. razreda, izraziteje so napredovali fantje, 

ki so po nižjem izhodišču na drugem merjenju, v primerjavi s prvim merjenjem, 

skoraj izenačili nivo zmožnosti zaznavati nekoherentnosti v besedilu deklet. Fantje 

4. in 5. razreda so na drugem merjenju dosegli nižji rezultat kot na prvem merjenju, 

dekleta 4. razreda so svoj rezultat s prvega merjenja izboljšala. Rezultat deklet 5. 

razreda je ostal enak. 

 

 

Vpliv uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na zmožnost 

učencev zaznavati nekoherentnosti v besedilu 

 

Slika 14 prikazuje učinek uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na 

zmožnost učencev zaznavati nekoherentnosti v besedilu (interakcija čas merjenja * 

vključenost v intervencijski program). 
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Slika 14 

Učinek uporabe stripa kot litearnodidaktične metode dela na zmožnost učencev 

zaznavati nekoherentnosti v besedilu. 

 

 

Iz slike 14 in tabele 9 je razvidno, da se rezultat na preizkusu zmožnost učencev 

zaznavati nekoherentnosti v besedilu eksperimentalne skupine ni bistveno 

spremenil, zmožnost zaznavati nekoherentnosti v besedilu učencev kontrolne 

skupine pa se je izboljšala.  

 

Rezultati analize variance za ponovljene meritve za preverjanje učinkovitosti 

uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na bralno razumevanje učencev 

(tabela 19) kažejo, da interakcija med časom merjenja in vključenostjo v 

intervencijski program ni statistično značilna. Rezultati kažejo, da uporaba stripa 

kot literarnodidaktične metode dela na zmožnost učencev zaznavati 

nekoherentnosti v besedilu ne vpliva.  

 

 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Prvo merjenje Drugo merjenje

Z
m

o
žn

o
st

 z
az

n
av

at
i 

n
ek

o
h
er

en
tn

o
st

i 
v
 

b
es

ed
il

u

Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina



 

163 

Vpliv uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na zmožnost 

učencev zaznavati nekoherentnosti v besedilu glede na spol 

 

Slika 15 prikazuje učinek uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na 

zmožnost učencev zaznavati nekoherentnosti v besedilu glede na spol (interakcija 

čas merjenja * vključenost v intervencijski program * spol) 

 

Slika 15 

Učinek uporabe stripa kot litearnodidaktične metode dela na zmožnost učencev 

zaznavati nekoherentnosti v besedilu glede na spol. 

 

 

Slika 15 in tabela 9 kažeta, da se je rezultat fantov eksperimentalne skupine na 

preizkusu zmožnost zaznavati nekoherentnosti v besedilu poslabšal, rezultat fantov 

kontrolne skupine pa izboljšal. Tako dekleta eksperimentalne kot kontrolne skupine 

so na drugem merjenju izboljšala svoj rezultat, a so večjo razliko v primerjavi z 

izhodiščno oceno izkazala dekleta kontrolne skupine.  

 

Rezultati analize variance za ponovljene meritve za preverjanje učinkovitosti 

uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na bralno razumevanje učencev 

(tabela 19) kažejo, da interakcija med časom merjenja, vključenostjo v 

intervencijski program in spolom ni statistično značilna. Kljub temu da rezultati 

niso statistično značilni, bi strip kot literarnodidaktična metoda za razvoj zmožnosti 
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zaznavati nekoherentnosti v besedilu lahko bil neprimerna metoda za fante, saj se 

je njihova zmožnost zaznavati nekoherentnosti v besedilu v našem primeru 

poslabšala, zmožnost zaznavati nekoherentnosti v besedilu pri dekletih pa v 

primerjavi z drugimi metodami, nekoliko zavira. Pri tem ponovno opozarjamo na 

vprašljivo veljavnost analiz kot posledico slabe neustrezne veljavnosti mere 

zaznavanja nekoherentnosti besedila.  

 

 

Vpliv uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na zmožnost 

učencev zaznavati nekoherentnosti v besedilu glede na razred 

 

Slika 16 prikazuje učinek uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na 

zmožnost učencev zaznavati nekoherentnosti v besedilu glede na razred (interakcija 

čas merjenja * vključenost v intervencijski program * razred). 

 

Slika 16 

Učinek uporabe stripa kot literanodidaktične metode dela na zmožnost učencev 

zaznavati nekoherentnosti v besedilu v interakciji med spremenljivkami čas 

merjenja, vključenost v intervencijski program in razred. 

 

 

Na podlagi slike 16 in tabele 9 lahko vidimo, da so učenci eksperimentalne skupine 

na preizkusu zmožnosti zaznavati nekoherentnosti v besedilu na drugem merjenju 
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neznatno višji rezultat dosegli le v primeru 2. in 4. razreda. Učenci 2. in 4. razreda 

kontrolne skupine so svoj rezultat izboljšali. Še posebej pomembna razlika se kaže 

v 3. razredu, kjer so učenci eksperimentalne skupine dosegli nekoliko nižji rezultat, 

učenci kontrolne skupine pa so na drugem merjenju izkazali visoko stopnjo 

zmožnosti zaznavanja nekoherentnosti v besedilu. Do majhnih razlik med 

merjenjema prihaja v 5. razredih. Učenci eksperimentalne skupine so na drugem 

merjenju ohranili rezultat s prvega merjenja, učenci kontrolne skupine pa so na 

drugem merjenju dosegli nižji rezultat kot na prvem merjenju.  

 

Rezultati analize variance za ponovljene meritve za preverjanje učinkovitosti 

uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na zmožnost učencev zaznavati 

nekoherentnosti v besedilu (tabela 19) kažejo, da učinek interakcije med časom 

merjenja, vključenostjo v intervencijski program in razredom ni statistično 

značilen.   

 

 

Vpliv uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na zmožnost 

učencev zaznavati nekoherentnosti v besedilu glede na spol in razred 

 

Sliki 17 in 18 prikazujeta učinek uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela 

na zmožnost učencev zaznavati nekoherentnosti v besedilu glede na spol in razred 

(interakcija čas merjenja * vključenost v intervencijski program * spol * razred). 
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Slika 17 

Učinek uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na zmožnost učencev 

zaznavati nekoherentnosti v besedilu glede na spol in razred – fantje. 

 

 

Slika 18 

Učinek uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na zmožnost učencev 

zaznavati nekoherentnosti v besedilu glede na spol in razred – dekleta. 

 

 

Podatki, prikazani v tabeli 9 in na sliki 17 ter 18, kažejo strip kot literarnodidaktično 

metodo dela kot neustrezno metodo za zviševanje zmožnosti zaznavati 

nekoherentnosti v besedilu pri fantih vseh razredov, saj so fantje eksperimentalne 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razredZ
m

o
žn

o
st

 z
az

n
av

at
i 

n
ek

o
h
er

en
tn

o
st

i 
v
 

b
es

ed
il

u

Eksperimentalna skupina                                   Kontrolna skupina

Prvo merjenje Drugo merjenje

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razredZ
m

o
žn

o
st

 z
az

n
av

at
i 

n
ek

o
h
er

en
tn

o
st

i 
v
 

b
es

ed
il

u

Eksperimentalna skupina                                      Kontrolna skupina

Prvo merjenje Drugo merjenje



 

167 

skupine v vseh razredih, razen v 3. (rezultata na obeh merjenjih sta enaka), na 

drugem merjenju dosegli nižji rezultat, medtem ko so fantje kontrolne skupine v 

vseh, razen v 4. razredu (rezultata na obeh merjenjih sta enaka), na drugem merjenju 

dosegli višji rezultat kot na prvem merjenju. Med dekleti eksperimentalne skupine 

niso napredovala le dekleta 3. razreda, ki so na drugem merjenju dosegla nižji 

rezultat, med dekleti kontrolne skupine pa dekleta 5. razreda. Napredek deklet 

kontrolne skupine, katerih zmožnosti zaznavati nekoherentnosti v besedilu se je 

izboljšala, je v vseh primerih večji od napredka deklet kontrolne skupine.  

Rezultati nakazujejo, da strip kot literarnodidaktična metoda dela tako za fante kot 

dekleta ni primerna metoda oz. je manj primerna kot druge metode, ki jih učitelji 

uporabljajo pri svojem delu.  

 

 

4. 3. 2  Vpliv uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na odnos 

učencev do branja leposlovja 

  

Učinek uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na odnos do branja 

učencev smo podrobneje raziskali s pomočjo analize variance za ponovljene 

meritve in Bonferroni post hoc testa, upoštevajoč čas, vključenost v intervencijski 

program, spol in razred.  

 

Tabela 20 prikazuje rezultate analize variance za ponovljene meritve za preverjanje 

učinka uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na odnos učencev do 

branja leposlovja. 
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Tabela 20 

Rezultati analize variance za ponovljene meritve za preverjanje učinka uporabe 

stripa kot literarnodidaktične metode dela na odnos učencev do branja leposlovja 

 Wilks'  

Lambda 

df F p 

Čas merjenja 0,93 1, 127 9,15 0,00 

Čas merjenja * vključenost v program 1,00 1, 127 0,31 0,31 

Čas merjenja * spol 0,98 1, 127 2,69 0,14 

Čas merjenja * razred 0,95 3, 127 2,09 0,17 

Čas merjenja * spol * razred 0,97 3, 127 1,12 0,26 

Čas merjenja * vključenost v program * spol 0,99 1, 127 0,18 0,92 

Čas merjenja * vključenost v program * razred 0,93 3, 127 3,38 0,00 

Čas merjenja * vključenost v program * spol * razred 0,92 3, 127 3,54 0,01 

 

Rezultati analize variance za ponovljene meritve kažejo, da obstaja statistično 

značilen učinek časa merjenja in interakcije med časom merjenja, vključenostjo v 

intervencijski program in razredom ter interakcije med časom merjenja, 

vključenostjo v intervencijski program, spolom in razredom. Interakcija med časom 

merjenja in drugimi preverjanimi dejavniki odnosa učencev do branja leposlovja v 

nobenem primeru ni statistično značilna, kot statistično pomembni pa se prav tako 

ne kažeta interakcija med časom merjenja, vključenostjo v intervencijski program 

in spola ter interakcija med časom merjenja, spolom in razredom.  

 

 

Učinek časa merjenja 

 

Slika 19 prikazuje učinek časa merjenja na odnos učencev do branja leposlovja. 
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Slika 19 

Prikaz učinka časa merjenja na odnos učencev do branja leposlovja. 

 

 

Slika 19 in tabela 10 kažeta, da se je odnos učencev do branja leposlovja poslabšal. 

 

 

Vpliv uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na odnos učencev do 

branja leposlovja 

 

Slika 20 prikazuje učinek uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na 

odnos učencev do branja leposlovja (interakcija čas merjenja * vključenost v 

intervencijski program). 
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Slika 20 

Učinek uporabe stripa kot litearnodidaktične metode dela na odnos učencev do 

branja leposlovja. 

 

 

Iz slike 20 in tabele 10 je razvidno, da se je odnos učencev obeh skupin do branja 

poslabšal. Do le nekoliko manjše razlike prihaja pri učencih eksperimentalne 

skupine in do nekoliko večje razlike pri učencih kontrolne skupine. 

 

Rezultati analize variance za ponovljene meritve za preverjanje učinkovitosti 

uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na odnos učencev do branja 

leposlovja (tabela 20) kažejo, da interakcija med časom merjenja in vključenostjo 

v intervencijski program ni statistično značilna. Kljub temu da rezultati niso 

statistično značilni, vendarle nakazujejo, da bi strip kot literarnodidaktična metoda 

dela lahko bil nekoliko učinkovitejši za izboljšanje odnosa učencev do branja 

leposlovja (oziroma za nižjo stopnjo poslabšanja) kot druge metode. 
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Vpliv uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na odnos učencev do 

branja leposlovja glede na spol 

 

Slika 21 prikazuje učinek uporabe stripa kot litearnodidaktične metode dela na 

odnos učencev do branja leposlovja glede na spol (interakcija čas merjenja * 

vključenost v intervencijski program * spol). 

 

Slika 21 

Učinek uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na odnos učencev do 

branja leposlovja glede na spol. 

 

 

Slika 21 in tabela 10 kažeta, da je pri obeh spolih prišlo do poslabšanja odnosa do 

branja leposlovja. Odnos fantov do branja se je poslabšal bolj kot odnos deklet do 

branja, pri slednjih se kaže večja razlika med skupinama. Dekleta kontrolne skupine 

so nazadovala, dekleta eksperimentalne skupine pa so na drugem merjenju dosegla 

skoraj enak rezultat kot na prvem merjenju.  

 

Rezultati analize variance za ponovljene meritve za preverjanje učinkovitosti 

uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na odnos učencev do branja 

leposlovja (tabela 20) kažejo, da interakcija med časom merjenja, vključenostjo v 

intervencijski program in spolom ni statistično značilna. Rezultati nakazujejo, da bi 

strip kot literarnodidaktična metoda dela lahko bil enako učinkovit kot druge 
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metode za izboljšanje odnosa do branja leposlovja fantov in nekoliko učinkovitejši 

kot druge metode za izboljšanje odnosa do branja leposlovja deklet, a ponovno 

poudarjamo, da rezultati niso statistično značilni. 

 

 

Vpliv uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na odnos učencev do 

branja leposlovja glede na razred 

 

Slika 22 prikazuje učinek uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na 

odnos učencev do branja leposlovja v interakciji med spremenljivkami čas 

merjenja, vključenost v intervencijski program in razred (interakcija čas merjenja * 

vključenost v intervencijski program * razred). 

 

Slika 22 

Učinek uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na odnos učencev do 

branja leposlovja v interakciji med spremenljivkami čas merjenja, vključenost v 

intervencijski program in razred. 

 

 

Na podlagi slike 22 in tabele 10 lahko vidimo, da se rezultat odnosa do branja 

leposlovja učencev 2. razreda ni spremenil. Do večje razlike v rezultatih med 

merjenjema prihaja pri učencih 3. razreda eksperimentalne skupine, saj so na 

drugem merjenju dosegli slabši rezultat kot na prvem merjenju, učenci 3. razreda 
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kontrolne skupine pa so na drugem merjenju pokazali le nekoliko nižji rezultat. Prav 

tako do večje razlike med rezultati na obeh merjenjih prihaja med učenci 4. razreda. 

Učenci eksperimentalne skupine so na drugem merjenju dosegli višji rezultat, 

učenci kontrolne skupine pa nižji rezultat. Odnos do branja obeh skupin 5. razreda 

se je poslabšal, nekoliko bolj pri učencih kontrolne skupine.  

 

Analiza variance za ponovljene meritve za preverjanje učinkovitosti uporabe stripa 

kot literarnodidaktične metode dela na odnos učencev do branja leposlovja kaže, da 

je učinek interakcije med časom merjenja, vključenostjo v intervencijski program 

in razredom statistično značilen. Nobena izmed parnih Bonferroni parnih primerjav 

se ni izkazala kot statistično značilna. Rezultati, prikazani v tabeli 19 kažejo, da je 

strip kot literarnodidaktična metoda dela za udeležence, vključene v našo raziskavo, 

še posebej primeren za uporabo pri učencih 4. razreda in neprimeren za uporabo v 

3. razredu. Uporaba stripa se v našem primeru v primerjavi z drugimi metodami 

kaže kot primernejša za izboljševanje odnosa do branja leposlovja učencev 2. in 5. 

razreda.  

 

 

Vpliv uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na odnos učencev do 

branja leposlovja glede na spol in razred 

 

Slika 23 in slika 24 prikazujeta učinek uporabe stripa kot literarnodidaktične 

metode dela na odnos učencev do branja leposlovja glede na spol in razred 

(interakcija čas merjenja * vključenost v intervencijski program * spol * razred).  
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Slika 23 

Učinek uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na odnos učencev do 

branja leposlovja glede na spol in razred – fantje.  

 

 

Slika 24 

Učinek uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na odnos učencev do 

branja leposlovja glede na spol in razred – dekleta. 

 

 

 

Rezultati, prikazani v tabeli 10 in na sliki 23 ter 24 kažejo, da so slabši rezultat na 

drugem merjenju dosegli fantje 2., 3. in 5. razreda eksperimentalne skupine, fantje 
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3., 4. in 5. razreda kontrolne skupine, dekleta 3. razreda eksperimentalne skupine 

ter dekleta 2., 3. in 5. razreda kontrolne skupine. Boljši odnos do branja so izkazali 

fantje 4. razreda eksperimentalne skupine, fantje 2. razreda kontrolne skupine ter 

dekleta 2., 4. in 5. razreda eksperimentalne skupine. Odnos do branja je ostal enak 

pri dekletih 4. razreda iz kontrolne skupine. Ko primerjamo razlike med spoloma 

lahko vidimo, da so fantje 2. razreda eksperimentalne skupine na prvem merjenju 

dosegli višji, na drugem merjenju pa nižji rezultat kot njihove vrstnice. Razlika med 

spoloma se je torej povečala. Povečala se je tudi razlika med spoloma v 2. razredu 

kontrolne skupine, a v prid fantom. Fantje 3. razreda eksperimentalne skupine so 

na obeh merjenjih dosegli višji rezultat kot dekleta, na drugem merjenju se je razlika 

še povečala. Razlika med spoloma se je v kontrolni skupini znižala, v prednosti so 

bila še vedno dekleta. V 4. razredu eksperimentalne skupine razlika med spoloma 

na prvem merjenju govori v prid dekletom, razlika na drugem merjenju pa se je še 

povečala. Razlike v 4. razredu kontrolne skupine na prvem merjenju govorijo v prid 

fantom, na drugem merjenju pa v prid dekletom. V 5. razredu v obeh skupinah boljši 

odnos do branja kažejo dekleta. V eksperimentalni skupini so dekleta v primerjavi 

s prvim merjenjem svojo prednost še povečala, v kontrolni skupini pa se je njihova 

prednost nekoliko znižala. 

 

Rezultati kažejo, da je uporaba stripa kot literarnodidaktične metode pri pouku za 

izboljšanje odnosa učencev do branja leposlovja primerna za učence obeh spolov 

4. razreda in za dekleta 2. in 5. razreda. Strip se kot primerna metoda za 

zmanjševanje razlik med spoloma ni pokazal v nobenem razredu.  

 

 

4. 3. 3  Vpliv uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na 

motivacijo učencev za branje leposlovja 

 

V sklopu motivacije učencev za branje leposlovja smo preverjali dve dimenziji 

motivacije – interes učencev za branje leposlovja in zaznavanje branja leposlovja 

kot težke aktivnosti. Ker se je mera zaznavanje branja leposlovja kot težke 

aktivnosti izkazala kot nezadostno zanesljiva in tako neprimerna za nadaljnjo 
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obdelavo, analiziramo le učinek uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela 

na interes učencev za branje leposlovja.  

 

Učinek uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na interes učencev za 

branje leposlovja smo podrobneje raziskali s pomočjo analize variance za 

ponovljene meritve in Bonferronijevega post hoc testa, upoštevajoč čas, vključenost 

v intervencijski program, spol in razred.  

 

Tabela 21 prikazuje rezultate analize variance za ponovljene meritve za preverjanje 

učinka uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na interes učencev za 

branje leposlovja.  

 

Tabela 21 

Rezultati analize variance za ponovljene meritve za preverjanje učinka uporabe 

stripa kot literarnodidaktične metode dela na interes učencev za branje leposlovja 

 Wilks'  

Lambda 

df F p 

Čas merjenja 0,89 1, 127 15,01 0,00 

Čas merjenja * vključenost v program 1,00 1, 127 00,01 0,91 

Čas merjenja * spol 1,00 1, 127 0,00 0,98 

Čas merjenja * razred 0,98 3, 127 0,75 0,53 

Čas merjenja * spol * razred 0,98 3, 127 0,86 0,46 

Čas merjenja * vključenost v program * spol 1,00 1, 127 0,11 0,74 

Čas merjenja * vključenost v program * razred 0,90 3, 127 4,95 0,00 

Čas merjenja * vključenost v program * spol * razred 0,94 3, 127 2,85 0,04 

 

Rezultati analize variance za ponovljene meritve kažejo, da obstaja statistično 

značilen učinek časa merjenja in interakcije med časom merjenja, vključenostjo v 

intervencijski program in razredom ter interakcije med časom merjenja, 

vključenostjo v intervencijski program, spolom in razredom. Preostale interakcije 

niso statistično pomembne. Vključenost v intervencijski program se kot statistično 

značilna ni pokazala v interakciji s časom merjenja, prav tako ni značilna interakcija 

med časom merjenja, vključenostjo v intervencijski program in spolom.  
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Učinek časa merjenja 

 

Slika 25 prikazuje učinek časa merjenja na interes učencev za branje leposlovja. 

 

Slika 25 

Prikaz učinka časa merjenja na interes učencev za branje leposlovja. 

 

 

Iz slike 25 in tabele 11 je razvidno, da je interes učencev za branje leposlovja padel. 

  

 

Vpliv uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na interes učencev 

za branje leposlovja  

 

Slika 26 prikazuje učinek uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na 

interes učencev za branje leposlovja (interakcija čas merjenja * vključenost v 

intervencijski program). 
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Slika 26 

Prikaz učinka interakcije med časom merjenja in vključenostjo v intervencijski 

program na interes učencev za branje leposlovja. 

 

 

 

Iz slike 26 in tabele 11 je razvidno, da so tako učenci eksperimentalne kot kontrolne 

skupine na drugem merjenju pokazali nižji interes za branje leposlovja kot na prvem 

merjenju. Rezultati analize variance za ponovljene meritve za preverjanje 

učinkovitosti uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na interes učencev 

za branje leposlovja (tabela 21) kažejo, da interakcija med časom merjenja in 

vključenostjo v intervencijski program ni statistično značilna.  

 

 

Vpliv uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na interes učencev 

za branje leposlovja glede na spol 

 

Slika 27 prikazuje učinek uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na 

interes učencev za branje leposlovja (interakcija čas merjenja * vključenost v 

intervencijski program * spol).  
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Slika 27 

Prikaz učinka interakcije med časom merjenja, vključenostjo v intervencijski 

program in spolom na interes učencev za branje leposlovja. 

 

 

 

Slika 27 in tabela 11 kažeta, da so tako dekleta kot fantje eksperimentalne in 

kontrolne skupine na drugem merjenju izkazali nižji interes za branje leposlovja kot 

na prvem merjenju. Do razlik med spoloma in skupinama ni prišlo, kar potrjuje tudi 

rezultat analize variance za ponovljene meritve (tabela 21), s pomočjo katere smo 

preverjali učinkovitost uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na interes 

učencev za branje leposlovja, ki kaže, da interakcija med časom merjenja, 

vključenostjo v intervencijski program in spolom ni statistično značilna.  

 

 

Vpliv uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na interes učencev 

za branje leposlovja glede na razred 

 

Slika 28 prikazuje učinek uporabe stripa kot litearnodidaktične metode dela na 

interes učencev za branje leposlovja glede na razred (interakcija čas merjenja * 

vključenost v intervencijski program * razred). 
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Slika 28 

Prikaz učinka interakcije med časom merjenja, vključenostjo v intervencijski 

program in razredom na interes učencev za branje leposlovja. 

 

 

 

Iz slike 28 in tabele 11 je razvidno, da so učenci 4. in 5. razreda eksperimentalne 

skupine na drugem merjenju dosegli višji rezultat kot na prvem merjenju, njihovi 

vrstniki iz kontrolne skupine pa so na drugem merjenju dosegli nižji rezultat. 

Učenci 2. razreda eksperimentalne skupine so na drugem merjenju dosegli nižji 

rezultat kot na prvem merjenju, njihovi vrstniki, vključeni v kontrolno skupino pa 

so na drugem merjenju izkazali višjo stopnjo interesa za branje leposlovja. Tako 

učenci eksperimentalne kot učenci kontrolne skupine 3. razreda so na drugem 

merjenju dosegli nižji rezultat kot na prvem merjenju, do večje razlike prihaja pri 

učencih eksperimentalne skupine.  

 

Bonferroni post hoc test za preverjanje učinka uporabe stripa kot 

literarnodidaktične metode dela na interes za branje leposlovja med razredi kaže, 

da je prišlo do statistično pomembne razlike v interesu učencev za branje leposlovja 

med učenci 2. in 3. razreda (p = 0,02) ter med učenci 2. in 5. razreda (p = 0,01). 
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Vpliv uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na interes učencev 

za branje leposlovja glede na spol in razred 

 

Slika 29 in slika 30 prikazujeta učinek uporabe stripa kot literarnodidaktične 

metode dela na interes učencev za branje leposlovja glede na spol in razred 

(interakcija čas merjenja * vključenost v intervencijski program * spol * razred).  

 

Slika 29 

Učinek uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na interes učencev za 

branje leposlovja glede na spol in razred – fantje. 
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Slika 30 

Učinek uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na interes učencev za 

branje leposlovja glede na spol in razred – dekleta. 

 

 

Podatki, prikazani v tabeli 11 in na sliki 29 ter 30 kažejo, da je strip kot 

literarnodidaktična metoda dela pozitivno učinkoval na interes za branje leposlovja 

fantov 4. razreda eksperimentalne skupine, saj so na drugem merjenju dosegli višji 

rezultat kot na prvem merjenju, njihovi vrstniki iz kontrolne skupine pa so na 

drugem merjenju dosegli pomembno nižji rezultat kot na prvem merjenju. Tako 

fantje 5. razreda eksperimentalne kot tudi fantje 5. razreda kontrolne skupine so na 

prvem in drugem merjenju dosegli isti rezultat. Fantje 2. razreda eksperimentalne 

skupine so na drugem merjenju izkazali nižji interes za branje leposlovja kot njihovi 

vrstniki kontrolne skupine, fantje 3. razreda obeh skupin pa so na drugem merjenju 

dosegli nižji rezultat, do nekoliko manjše razlike prihaja pri fantih kontrolne 

skupine.  

Nekoliko višji rezultat na drugem merjenju so dosegla le dekleta 5. razreda 

eksperimentalne skupine in dekleta 2. razreda kontrolne skupine. Vsa ostala dekleta 

so na drugem merjenju dosegla nižji rezultat kot na prvem merjenju. V vseh 

primerih, razen pri prvem merjenju v 4. razredu kontrolne skupine, so višji rezultat 

dosegla dekleta.  

Razlika med spoloma se je v eksperimentalni skupini povečala v 2. in 5. razredu. V 

3. in 4. razredu se je razlika med spoloma zmanjšala, v obeh primerih zaradi 

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred

In
te

re
s 

u
če

n
ce

v
 z

a 
b

ra
n
je

 l
ep

o
sl

o
v
ja

Eksperimentalna skupina                          Kontrolna skupina

Prvo merjenje Drugo merjenje



 

183 

slabšega rezultata deklet na 2. merjenju. V kontrolnih razredih se razlike med 

spoloma niso zmanjšale le v 4. razredu. V 2. razredu se je rezultat obeh spolov 

zvišal, bolj so napredovali fantje, v 3. razredu se je znižal rezultat obeh spolov, 

nekoliko bolj rezultat deklet, v 5. razredu so fantje na obeh merjenjih dosegli enak 

rezultat, dekleta kontrolne skupine pa so nazadovala.  

 

Rezultati kažejo, da je strip kot literarnodidaktična metoda dela primeren za 

izboljševanje interesa za branje leposlovja fantov 4. in 5. razreda ter deklet 5. 

razreda, ne pa tudi fantov 2. in 3. ter deklet 2., 3. in 4. razreda. Strip se na našem 

vzorcu ni izkazal kot primerna metoda za zmanjševanje razlik med spoloma v 

nobenem razredu.  

 

 

4. 3. 4  Vpliv uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na bralne 

interese učencev 

  

Učinek uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na bralne interese 

učencev smo raziskovali na treh nivojih. Zanimalo nas je, katera knjiga, ki so jo v 

zadnjem času prebrali, je bila učencem najbolj všeč, katera knjiga, ki so jo v 

zadnjem času prebrali, jim je bila najmanj všeč ter katere vrste besedil učenci radi 

berejo.  

 

Informacijo o bralnih interesih učencev smo dobili s pomočjo vprašalnika o bralnih 

interesih učencev, ki so ga sestavljala štiri vprašanja.  

 

Četrto vprašanje, ki je učence s pomočjo vnaprej danega in obsežnega nabora knjig 

spraševalo o naslovih, ki bi jih z veseljem prebrali in o naslovih, ki jih sploh ne 

zanimajo, je bilo za učence prezahtevno in preobsežno. Kljub vodenemu 

izpolnjevanju vprašalnikov je že samo zbiranje podatkov pokazalo, da rezultati ne 

bodo veljavni, kar se je pokazalo tudi pri analizi izpolnjenih vprašalnikov. Učenci 

naloge niso rešili, temveč so rešili le del naloge ali pa so izbrali vse ponujene 
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naslove knjig. Zaradi tega smo se odločili, da vprašanje izločimo iz nadaljnjih 

analiz.  

 

Težave so se kljub vodenemu reševanju pojavile tudi pri tretji nalogi, ki je od 

učencev zahtevala, da obkrožijo vrste besedil, ki jih radi berejo in prečrtajo vrste 

besedil, ki jih ne berejo radi. Učenci 4. in 5. razreda kontrolne skupine so vprašalnik 

izpolnjevali prvi in istočasno. V obeh razredih so učenci le obkrožili vrste besedil, 

ki jih radi berejo, prečrtali pa niso nobene vrste besedil. Zaradi tega smo se pri 

nadaljnjem zbiranju podatkov odločili spremeniti navodilo. Učenci so morali le 

obkrožiti vrste besedil, ki jih radi berejo, ne pa tudi prečrtati vrste besedil, ki jih ne 

berejo radi. S tem smo v vseh sodelujočih razredih in skupinah, eksperimentalni in 

kontrolni, zagotovili veljavnost rezultatov.  

 

Učinek stripa kot literarnodidaktične metode dela na bralne interese učencev 

prikazujemo s frekvenčno porazdelitvijo odgovorov.  

 

 

4. 3. 4. 1 Vpliv uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na bralne 

interese učencev – prebrana knjiga, ki je bila učencu najbolj všeč/sploh ni bila všeč 

 

Frekvenčno porazdelitev rezultatov učinka uporabe stripa kot literarnodidaktične 

metode dela na bralne interese učencev, natančneje na izbor knjig, ki so jih učenci 

v zadnjem času prebrali, in so jim bile najbolj všeč ter na izbor knjig, ki so jih učenci 

v zadnjem času prebrali, in jim sploh niso bile všeč, glede na čas merjenja, 

vključenost v intervencijski program, spol in razred prikazujemo v Prilogi X (izbor 

knjig, ki so jih učenci v zadnjem času prebrali in so jim bile najbolj všeč) in Prilogi 

XI (izbor knjig, ki so jih učenci v zadnjem času prebrali, in jim sploh niso bile všeč). 

 

Tabela 31, navedena v Prilogi X in tabela 32, navedena v prilogi XI, kažeta veliko 

razpršenost rezultatov na vseh nivojih, kar nakazuje na to, da strip kot 

literarnodidaktična metode dela na knjige, ki jih učenci najraje berejo, ne učinkuje 
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v zadostni meri, da bi lahko upravičeno govorili o učinku uporabe stripa kot 

literarnodidaktične metode dela na izbor knjig, ki jih učenci berejo najraje.  

 

V sledečih podpoglavjih podrobneje razlagamo učinek uporabe stripa kot 

literarnodidaktične metode dela na bralne interese učencev, odgovarjamo na 

zastavljena raziskovalna vprašanja ter potrjujemo ali zavračamo zastavljene 

hipoteze. 

 

 

4. 3. 4. 2 Vpliv uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na bralne 

interese učencev – vrste besedil, ki jih učenec rad bere 

 

Frekvenčno porazdelitev učinka uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela 

na vrste besedil, ki jih učenci radi berejo, v obsegu časa merjenja, vključenosti v 

intervencijski program, spola in razredov, prikazujemo tabeli 32 (Priloga XII). 

 

Na podlagi rezultatov prvega in drugega merjenja smo izračunali razliko v 

pogostosti pojavljanja odgovorov znotraj posameznih skupin. Rezultate prav tako 

prikazujemo v tabeli 32. Glede na dobljene rezultate smo določili lestvico 

značilnosti razlik med prvim in drugim merjenjem: 

 do 5 %: majhna razlika, 

 5–9,99 %: manjša razlika, 

 10–19,99 %: zmerna razlika, 

 20–39,99 %: večja razlika, 

 40 % in več: velika razlika. 

 

Kot pomembni razliki smo določili večjo (20–39,99 %) in veliko (40 % in več) 

razliko.  

 

Pri tem opozarjamo, da so izbrane meje povsem arbitrarne, uporabljene le na tem 

vzorcu in jih ni primerno uporabljati in prenašati na druge raziskave.  
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Vrste besedil, ki jih učenec rad bere glede na čas merjenja in vključenost v 

intervencijski program: 

 enciklopedije manj radi berejo učenci eksperimentalne skupine, raje pa 

učenci kontrolne skupine; 

 fantastične zgodbe manj radi berejo učenci eksperimentalne skupine, raje pa 

učenci kontrolne skupine; 

 igrive knjige raje berejo učenci obeh skupin; 

 kriminalke raje berejo učenci obeh skupin; 

 ljubezenske zgodbe raje berejo učenci eksperimentalne skupine, manj radi 

pa učenci kontrolne skupine; 

  ljudske zgodbe manj radi berejo učenci obeh skupin; 

 poučne zgodbe manj radi berejo učenci obeh skupin; 

 pravljične knjige manj radi berejo učenci obeh skupin; 

 pustolovske knjige manj radi berejo učenci eksperimentalne skupine, raje 

pa učenci kontrolne skupine; 

 resnične zgodbe manj radi berejo učenci eksperimentalne skupine, raje pa 

učenci kontrolne skupine; 

 slikanice manj radi berejo učenci obeh skupin; 

 smešne zgodbe manj radi berejo učenci obeh skupin; 

 stripe manj radi berejo učenci eksperimentalne skupine, raje pa učenci 

kontrolne skupine; 

 zgodbe o fantih manj radi berejo učenci eksperimentalne skupine, raje pa 

učenci kontrolne skupine; 

 zgodbe o dekletih nekoliko manj radi berejo učenci obeh skupin; 

 zgodbe o ljudeh manj radi berejo učenci eksperimentalne skupine, v enaki 

meri učenci kontrolne skupine; 

 zgodbe o otrocih manj radi berejo učenci obeh skupin; 

 zgodbe o živalih manj radi berejo učenci eksperimentalne skupine, raje pa 

učenci kontrolne skupine.  
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Rezultati (tabela 33) kažejo, da se velika razlika med skupinama ne pojavlja. Večja 

razlika se pojavi le v negativno smer, v primeru zgodb o ljudeh (eksperimentalna 

skupina).  

 

 

Vrste besedil, ki jih učenec rad bere glede na čas merjenja, vključenost v 

intervencijski program in spol: 

 enciklopedije manj radi berejo vsi učenci; 

 fantastične zgodbe raje berejo vsi učenci; 

 igrive knjige enako radi berejo fantje eksperimentalne skupine, manj rada 

dekleta kontrolne, raje pa dekleta eksperimentalne ter fantje kontrolne 

skupine; 

 kriminalke enako rada bereta oba spola kontrolne, raje pa oba spola 

eksperimentalne skupine; 

 ljubezenske zgodbe enako radi berejo fantje eksperimentalne skupine, manj 

radi fantje kontrolne in dekleta eksperimentalne skupine, raje pa dekleta 

kontrolne skupine; 

 ljudske zgodbe raje bereta oba spola eksperimentalne skupine in manj oba 

spola kontrolne skupine; 

 poučne knjige manj radi berejo vsi učenci; 

 pravljične knjige manj radi berejo vsi učenci; 

 pustolovske knjige raje berejo vsi učenci; 

 resnične zgodbe raje berejo vsi učenci; 

 slikanice manj radi berejo vsi učenci; 

 smešne zgodbe enako radi berejo fantje eksperimentalne skupine, manj rada 

pa dekleta eksperimentalne in vsi učenci kontrolne skupine; 

 stripe manj rada berejo dekleta kontrolne, manj radi pa fantje in dekleta 

eksperimentalne ter fantje kontrolne skupine; 

 zgodbe o fantih raje berejo fantje kontrolne skupine, manj radi pa vsi učenci 

eksperimentalne in dekleta kontrolne skupine; 

 zgodbe o dekletih raje berejo vsi učenci eksperimentalne, manj radi pa vsi 

učenci kontrolne skupine; 
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 zgodbe o ljudeh manj radi berejo fantje eksperimentalne in dekleta 

kontrolne skupine, raje pa dekleta eksperimentalne in fantje kontrolne 

skupine; 

 zgodbe o otrocih manj radi berejo vsi učenci; 

 zgodbe o živalih manj rada berejo dekleta kontrolne skupine, raje pa vsi 

učenci eksperimentalne in fantje kontrolne skupine. 

 

Rezultati, prikazani v tabeli 33, kažejo velike in večje spremembe le pri dekletih 

kontrolne skupine, v vseh primerih dekleta navedene vrste besedil berejo manj rada. 

Velika razlika se pojavlja pri zgodbah o živalih v negativno smer (dekleta kontrolne 

skupine), večje razlike pa, prav tako v negativno smer, pri igrivih knjigah (dekleta 

kontrolne skupine), kriminalkah (dekleta kontrolne skupine), poučnih knjigah 

(dekleta kontrolne skupine), zgodbah o dekletih (dekleta kontrolne skupine), 

zgodbah o otrocih (dekleta kontrolne skupine).  

 

 

Vrste besedil, ki jih učenec rad bere, glede na čas merjenja, vključenost v 

intervencijski program in razred: 

 enciklopedije enako radi berejo učenci 3., 4. in 5. razreda kontrolne skupine, 

manj radi učenci 2., 3. in 5. razreda eksperimentalne skupine, raje pa učenci 

4. razreda eksperimentalne in 2. razreda kontrolne skupine; 

 fantastične zgodbe enako radi berejo učenci 4. razreda eksperimentalne ter 

učenci 2., 3. in 5. razreda kontrolne skupine, manj radi učenci 2. in 3. razreda 

eksperimentalne in učenci 3. razreda kontrolne skupine, raje pa učenci 5. 

razreda eksperimentalne in 4. razreda kontrolne skupine; 

 igrive knjige enako radi berejo učenci 3. razreda kontrolne skupine, manj 

radi učenci 2., 4. in 5. razreda eksperimentalne in 4. razreda kontrolne 

skupine, raje pa učenci 3. razreda eksperimentalne ter 2. in 5. razreda 

kontrolne skupine; 

 kriminalke enako radi berejo učenci 5. razreda eksperimentalne skupine, 

raje pa vsi ostali sodelujoči;  
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 ljubezenske zgodbe enako radi berejo učenci 2. razreda eksperimentalne 

skupine, manj radi učenci 2. razreda eksperimentalne ter 3. in 5. razreda 

kontrolne skupine, raje pa učenci 3. in 5. razreda eksperimentalne ter 2. in 

4. razreda kontrolne skupine;  

 ljudske zgodbe enako radi berejo učenci 2. razreda eksperimentalne 

skupine, manj radi učenci 2. in 5. razreda eksperimentalne ter 2., 3. in 5. 

razreda kontrolne skupine, raje pa učenci 4. razreda eksperimentalne in 4. 

razreda kontrolne skupine; 

 poučne knjige manj radi berejo učenci 2., 3. in 5. razreda eksperimentalne 

ter 3. in 4. razreda kontrolne skupine, raje pa učenci 4. razreda 

eksperimentalne ter 2. in 5. razreda kontrolne skupine; 

 pravljične knjige enako radi berejo učenci 2. in 3. razreda kontrolne skupine, 

manj radi učenci 2., 3. in 4. razreda eksperimentalne ter učenci 4. in 5. 

razreda kontrolne skupine, raje pa učenci 5. razreda eksperimentalne 

skupine; 

 pustolovske knjige enako radi berejo učenci 2. in 5. razreda eksperimentalne 

ter 2. in 4. razreda kontrolne skupine, manj radi učenci 3. in 4. razreda 

eksperimentalne ter učenci 3. razreda kontrolne skupine, raje pa učenci 5. 

razreda kontrolne skupine; 

 resnične zgodbe enako radi berejo učenci 2., 3. in 4. razreda kontrolne 

skupine, manj radi učenci 3. in 4. razreda eksperimentalne skupine, raje pa 

učenci 2. in 5. razreda eksperimentalne in 5. razreda kontrolne skupine; 

 slikanice manj radi berejo vsi učenci eksperimentalne skupine in 2. ter 3. 

razreda kontrolne skupine, raje pa učenci 4. in 5. razreda kontrolne skupine; 

 smešne zgodbe enako radi berejo učenci 3. razreda kontrolne skupine, manj 

radi učenci 2., 3. in 4. razreda eksperimentalne ter 2. in 4. razreda kontrolne 

skupine, raje pa učenci 5. razreda eksperimentalne in kontrolne skupine; 

 stripe enako radi berejo učenci 4. razreda eksperimentalne ter učenci 2. in 

3. razreda kontrolne skupine, manj radi učenci 2. in 3. razreda 

eksperimentalne ter 5. razreda kontrolne skupine, raje pa učenci 5. razreda 

eksperimentalne in 3. razreda kontrolne skupine; 
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 zgodbe o fantih manj radi berejo učenci 2., 3. in 5. razreda eksperimentalne 

ter 2. razreda kontrolne skupine, raje pa učenci 4. in 5. razreda 

eksperimentalne ter 3., 4. in 5. razreda kontrolne skupine; 

 zgodbe o dekletih enako radi berejo učenci 5. razreda eksperimentalne 

skupine, manj radi učenci 2. in 3. razreda eksperimentalne ter 2., 3. in 5. 

razreda kontrolne skupine, raje pa učenci 4. razreda obeh skupin; 

 zgodbe o ljudeh enako radi berejo učenci 2., 3. in 5. razreda kontrolne 

skupine, manj radi učenci vseh razredov eksperimentalne skupine in raje 

učenci 4. razreda kontrolne skupine; 

 zgodbe o otrocih enako radi berejo učenci 4. razreda kontrolne skupine, 

manj radi učenci 2., 3. in 5. razreda eksperimentalne ter 2., 3. in 5. razreda 

kontrolne skupine, raje pa učenci 4. razreda eksperimentalne skupine; 

 zgodbe o živalih enako radi berejo učenci 2. razreda eksperimentalne 

skupine, manj radi pa učenci 3. in 5. razreda eksperimentalne ter 3. in 5. 

razreda kontrolne skupine, raje pa učenci 4. razreda eksperimentalne ter 2., 

3. in 5. razreda kontrolne skupine. 

  

Rezultati (tabela 33) kažejo, da se velike razlike pojavljajo le pri učencih 

eksperimentalne skupine. Pri razlikah v pozitivno smer gre pri igrivih knjigah (3. 

razred), zgodbah o živalih (4. razred), v negativno pa pri poučnih knjigah (2. 

razred), zgodbah o ljudeh (4. razred) in zgodbah o živalih (5. razred). Večje razlike 

se v pozitivni smeri pojavljajo pri fantastičnih zgodbah (4. razred kontrolne 

skupine), igrivih knjigah (2. in 5. razred kontrolne skupine), ljubezenskih zgodbah 

(3. razred eksperimentalne skupine), ljudskih zgodbah (4. razred eksperimentalne 

skupine), slikanicah (4. razred kontrolne skupine) in zgodbah o dekletih (4. razred 

kontrolne skupine). V negativno smer se večje razlike pojavljajo pri enciklopedijah 

(5. razred eksperimentalne skupine), igrivih knjigah (3. razred kontrolne skupine), 

ljudskih zgodbah (3. razred eksperimentalne skupne), poučnih knjigah (3. razred 

eksperimentalne in 4. razred kontrolne skupine), pravljičnih knjigah (3. razred 

eksperimentalne skupine, 4. in 5. razred kontrolne skupine), slikanicah (2. razred 

kontrolne skupine in 4. razred eksperimentalne skupine), smešnih zgodbah (3. 

razred eksperimentalne skupine in 4. razred kontrolne skupine), zgodbah o fantih 
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(2. razred eksperimentalne skupine), zgodbah o ljudeh (5. razred eksperimentalne 

skupine), zgodbah o otrocih (2. razred eksperimentalne in kontrolne skupine ter 3. 

razred eksperimentalne skupine) in zgodbah o živalih (3. razred eksperimentalne 

skupine).  

 

Zanimiva je navzkrižna primerjava rezultatov. Učenci 4. razreda eksperimentalne 

skupine slikanice manj radi berejo, njihovi vrstniki kontrolne skupine pa slikanice 

berejo raje. Obratno se zgodi pri igrivih knjigah, ki jih učenci 3. razreda 

eksperimentalne skupine raje berejo, njihovi vrstniki kontrolne skupine pa igrive 

knjige berejo manj radi. Največ razlik se je v eksperimentalni skupini zgodilo v 3. 

in 4. razredu, v kontrolni skupini pa prav tako v 4. razredu, kar nakazuje, da sta 3. 

in 4. razred najprimernejši obdobji za vpliv na bralne interese učencev. Pri tem velja 

izpostaviti, da zaradi majhnega vzorca tega sklepa ne moremo posplošiti na 

populacijo. 

 

 

Vrste besedil, ki jih učenec rad bere glede na čas merjenja, vključenost v 

intervencijski program, spol in razred 

 

Zaradi boljše preglednosti pregled odgovorov učencev prikazujemo v obliki tabele 

(tabela 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

192 

Tabela 22 

Vrste besedil, ki jih učenci radi berejo glede na vključenost v intervencijski 

program, spol in razred – razlika med prvim in drugim merjenjem 

 Enako radi Manj radi Raje 

Enciklopedije dekleta 4. r ES 

fantje 2. r KS 

fantje 2., 3., 5. r ES 

dekleta 2., 3., 5. r ES 

fantje 4., 5. r KS 

dekleta 3. r KS 

fantje 4. r ES 

fantje 3. r KS 

dekleta 2., 4., 5. r KS 

Fantastične zgodbe dekleta 5. r ES 

fantje 2. r KS 

dekleta 2. r KS 

fantje 2., 3. r ES 

dekleta 2., 3., 4. r ES 

fantje 3. r KS 

dekleta 5. r KS 

fantje 4., 5. r ES 

fantje 4., 5. r KS 

dekleta 3., 4. r KS 

Igrive knjige dekleta 2. r ES 

fantje 3. r KS 

dekleta 3. r KS 

fantje 2., 4. r ES 

dekleta 3., 4., 5. r ES 

fantje 4. r KS 

dekleta 4. r KS 

fantje 3., 5. r ES 

fantje 2., 3. r KS 

dekleta 2., 5. r KS 

Kriminalke dekleta 2., 3. r ES 

fantje 3., 4. r KS 

fantje 4., 5. r ES 

fantje 2. r KS 

dekleta 5. r KS 

fantje 2., 3. r ES 

dekleta 4., 5. r ES 

fantje 5. r KS 

dekleta 2., 3., 4. r KS 

Ljubezenske zgodbe fantje 2., 5. r ES 

dekleta 2. r ES 

fantje 2., 4., 5. r KS 

fantje 4. r ES 

dekleta 4. r ES 

fantje 3. r KS 

dekleta 3., 5. r KS 

fantje 3. r ES 

dekleta 3. r ES 

dekleta 5. r ES 

dekleta 2., 4. r KS 

Ljudske zgodbe dekleta 4. r ES 

fantje 5. r KS 

dekleta 2. r KS 

fantje 3., 5. r ES 

dekleta 2., 3., 5. r ES 

fantje 2., 3. r KS 

dekleta 3., 5. r KS 

fantje 2., 4. r ES 

fantje 4. r KS 

dekleta 4. r KS 

Poučne zgodbe fantje 3., 5. r ES 

dekleta 4. r ES 

fantje 3. r KS 

dekleta 2., 5. r KS 

fantje 2. r ES 

dekleta 2., 3., 5. r ES 

fantje 4. r KS 

dekleta 3., 4. r KS 

fantje 4. r ES 

fantje 2., 5. r KS 

dekleta 3. r KS 

Pravljične knjige fantje 2., 3. r ES 

dekleta 4. r ES 

fantje 2., 3., 5. r KS 

dekleta 2., 3. r KS 

fantje 4., 5. r ES 

dekleta 2., 3. r ES 

fantje 4. r KS 

dekleta 5. r KS 

dekleta 5. r ES 

dekleta 4. r KS 

Pustolovske knjige fantje 2. r ES 

dekleta 2., 4. r ES 

fantje 3. r KS 

dekleta 5. r KS 

fantje 4. r ES 

dekleta 3., 5. r ES 

fantje 4. r KS 

dekleta 2., 3.. 4. r KS 

fantje 3., 5. r ES 

fantje 2., 5. r KS 

 

Resnične zgodbe fantje 5. r ES 

fantje 2.. 4. r KS 

dekleta 3. 4., 5. r KS 

dekleta 3., 4. r ES 

dekleta 2. r KS 

fantje 2., 3., 4. r ES 

dekleta 2., 5. r ES 

fantje 2., 5. r KS 

Slikanice fantje 3. r ES 

dekleta 2. r ES 

fantje 4., 5. r KS 

dekleta 3. r KS 

fantje 2., 4., 5. r ES 

dekleta 3., 4., 5. r ES 

fantje 2., 3. r KS 

dekleta 2. r KS 

dekleta 4., 5. r KS 

Smešne zgodbe fantje 3., 4. r ES 

fantje 2., 3. r KS 

dekleta 3. r KS 

fantje 2. r ES 

dekleta 2., 3.,4. r ES 

fantje 4. r KS 

dekleta 2., 5. r KS 

fantje 5. r ES 

dekleta 5. r ES 

fantje 5. r KS 

dekleta 4. r KS 

Stripe dekleta 2., 3. r ES 

fantje 2., 4., 5. r KS 

dekleta 2. r KS 

fantje 5. r ES 

fantje 2., 3., 4.. r ES 

fantje 3. r KS 

dekleta 5. r KS 

dekleta 4., 5. r ES 

dekleta 3., 4. r KS 
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 Enako radi Manj radi Raje 

Zgodbe o fantih dekleta 4. r ES fantje 2., 3., 5. r ES 

dekleta 2., 3., 5. r ES 

fantje 4. r KS 

dekleta 2., 3. r KS 

fantje 4. r ES 

fantje 2., 3., 5. r KS 

dekleta 4., 5. r KS 

Zgodbe o dekletih fantje 5. r ES 

dekleta 5. r ES 

fantje 5. r KS 

fantje 2. r ES 

dekleta 2., 3., 4. r ES 

fantje 2., 3. e KS 

dekleta 2., 3., 5. r KS 

fantje 3., 4. r ES 

fantje 4. r KS 

dekleta 4. r KS 

Zgodbe o ljudeh fantje 3. r ES 

dekleta 2. r ES 

dekleta 4. r KS 

fantje 2., 5. r ES 

dekleta 3., 4., 5. r ES 

fantje 2., 4. r KS 

dekleta 2., 3., 5. r KS 

fantje 4. r ES 

fantje 3., 5. r KS 

Zgodbe o otrocih fantje 2. r ES 

fantje 4., 5. r KS 

dekleta 4. r KS 

fantje 3., 5. r ES 

dekleta vseh r ES 

fantje 2., 3. r KS 

dekleta 2., 5. r KS 

fantje 4. r ES 

dekleta 3. r KS 

Zgodbe o živalih fantje 2. r ES 

dekleta 2.. 4. r ES 

fantje 4. r KS 

dekleta 2., 3., 5. r KS 

fantje 3., 5. r ES 

dekleta 3., 5. r ES 

fantje 3. r KS 

fantje 4. r ES 

fantje 2., 5. r KS 

dekleta 4. r KS 

Legenda: r – razred, ES – eksperimentalna skupina, KS – kontrolna skupina, 

  

Rezultati, prikazani v tabeli 32 kažejo, da se velike razlike v pozitivno smer 

pojavljajo pri igrivih knjigah (fantje 2. razreda kontrolne skupine), igrivih knjigah 

(dekleta 4. razreda eksperimentalne skupine), ljubezenskih zgodbah (dekleta 3. 

razreda eksperimentalne skupine), poučnih knjigah (dekleta 2. razreda 

eksperimentalne skupine) in zgodbah o živalih (fantje 4. razreda eksperimentalne 

skupine) in v negativno smer pri ljubezenskih zgodbah (dekleta 4. razreda 

eksperimentalne skupine), ljudskih zgodbah (dekleta 3. razreda eksperimentalne 

skupine), poučnih knjigah (dekleta 3. razreda eksperimentalne skupine in fantje 4. 

razreda kontrolne skupine), pravljičnih knjigah (dekleta 3. razreda eksperimentalne 

skupine in fantje 4. ter dekleta 5. razreda kontrolne skupine), pustolovskih knjigah 

(dekleta 3. razreda eksperimentalne skupine), resničnih zgodbah (dekleta 4. razreda 

eksperimentalne skupine), slikanicah (dekleta 4. razreda eksperimentalne skupine), 

smešnih zgodbah (dekleta 3. razreda eksperimentalne skupine in fantje 4. razreda 

kontrolne skupine), zgodbah o fantih (fantje 2. razreda eksperimentalne skupine), 

zgodbah o dekletih (dekleta 3. in 4. razreda eksperimentalne skupine), zgodbah o 

ljudeh (dekleta 3. razreda eksperimentalne skupine in fantje 2. razreda kontrolne 

skupine), zgodbe o otrocih (dekleta 2. razreda kontrolne skupine) in zgodbah o 

živalih (dekleta 3. razreda eksperimentalne skupine).  
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Večje razlike se v pozitivni smeri pojavljajo pri igrivih knjigah (fantje 3. razreda 

eksperimentalne skupine in fantje ter dekleta 5. razreda kontrolne skupine), 

kriminalkah (fantje 2. in 3. razreda eksperimentalne skupine in dekleta 2. ter 3. 

razreda kontrolne skupine), ljubezenskih zgodbah (dekleta 2. razreda 

eksperimentalne skupine), ljudskih zgodbah (fantje 4. razreda eksperimentalne 

skupine), poučnih knjigah (fantje 5. in dekleta 4. razreda kontrolne skupine), 

resnične zgodbe (fantje 5. razreda kontrolne skupine), slikanice (dekleta 4. razreda 

kontrolne skupine), smešnih zgodbah (fantje 5. razreda eksperimentalne skupine), 

stripih (dekleta 3. razreda eksperimentalne skupine in dekleta 3. ter 4. razreda 

kontrolne skupine), zgodbah o fantih (dekleta 4. razreda kontrolne skupine), 

zgodbah o dekletih (fantje 3. in 4. razreda eksperimentalne skupine ter dekleta 4. 

razreda kontrolne skupine) in zgodbah o živalih (fantje 5. razreda kontrolne 

skupine) in v negativni smeri pri enciklopedijah (fantje 5. razreda eksperimentalne 

skupine), fantastičnih zgodbah (fantje 3. razreda eksperimentalne skupine in fantje 

5. ter dekleta 4. razreda kontrolne skupine), igrivih knjigah (fantje 2. in dekleta 3., 

4. ter 5. razreda eksperimentalne skupine in fantje 4. razreda kontrolne skupine) 

ljubezenskih zgodbah (dekleta 4. razreda kontrolne skupine), ljudskih zgodbah 

(dekleta 3. in 5. razreda kontrolne skupine), poučnih knjigah (fantje 2. razreda 

eksperimentalne skupine in dekleta 3. razreda kontrolne skupine), pustolovskih 

knjigah (fantje 4. razreda kontrolne skupine), resničnih zgodbah (dekleta 3. razreda 

eksperimentalne skupine), slikanicah (dekleta 4. razreda eksperimentalne skupine 

in fantje 2. razreda kontrolne skupine), smešnih zgodbah (dekleta 4. razreda 

eksperimentalne skupine), stripih (fantje 3. razreda eksperimentalne skupine), 

zgodbah o fantih (fantje 5. in dekleta 2. ter 3. razreda eksperimentalne skupine in 

dekleta 2. razreda kontrolne skupine), zgodbah o dekletih (dekleta 2. razreda 

eksperimentalne skupine ter fantje 2. razreda kontrolne skupine), zgodbah o ljudeh 

(fantje 2. in dekleta 4. ter 5. razreda eksperimentalne skupine ter dekleta 2. razreda 

kontrolne skupine) in zgodbah o otrocih (fantje 3. in 5. razreda ter dekleta 2. in 4. 

razreda eksperimentalne skupine ter fantje 2. in 3. razreda kontrolne skupine). 

 

Za večjo preglednost rezultate prikazujemo še v obliki tabele (tabela 23).  
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Tabela 23 

Razporeditev velikih in večjih razlik izbora vrste besedil 

   V pozitivno smer V negativno smer 

Razred Vključenost v 

intervencijski program 

Razlike Fantje  Dekleta  Fantje  Dekleta  

2.  Eksperimentalna 

skupina 

Velike  poučne knjige   

Večje kriminalke ljubezenske zgodbe igrive knjige 

poučne knjige 

zgodbe o ljudeh 

zgodbe o fantih 

zgodbe o dekletih 

zgodbe o otrocih 

Kontrolna 

supina 

 

Velike igrive knjige  zgodbe o fantih 

zgodbe o ljudeh 

zgodbe o otrocih 

Večje  kriminalke slikanice 

zgodbe o otrocih 

zgodbe o fantih 

zgodbe o ljudeh 

3.  Eksperimentalna 

skupina 

Velike  

 

ljubezenske zgodbe 

ljudske zgodbe 

 poučne knjige 

pravljične knjige 

pustolovske knjige 

smešne zgodbe 

zgodbe o dekletih 

zgodbe o ljudeh 

zgodbe o živalih 

Večje igrive knjige 

kriminalke 

zgodbe o dekletih 

stripi fantastične zgodbe 

stripi 

zgodbe o ljudeh 

zgodbe o otrocih 

igrive knjige 

resnične zgodbe 

zgodbe o fantih 

Kontrolna 

supina 

 

Velike     

Večje  kriminalke 

stripi 

 ljudske zgodbe 

poučne knjige 
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   V pozitivno smer V negativno smer 

Razred Vključenost v 

intervencijski program 

Razlike Fantje  Dekleta  Fantje  Dekleta  

4.  Eksperimentalna 

skupina 

Velike zgodbe o živalih 

 

igrive knjige  ljubezenske zgodbe 

resnične zgodbe 

slikanice 

zgodbe o dekletih 

Večje ljudske zgodbe 

zgodbe o dekletih 

 zgodbe o ljudeh igrive knjige 

ljubezenske zgodbe 

slikanice 

smešne zgodbe 

zgodbe o otrocih 

Kontrolna 

supina 

 

Velike   poučne knjige 

pravljične knjige 

smešne zgodbe 

 

Večje  poučne knjige 

slikanice 

stripi 

zgodbe o fantih 

zgodbe o dekletih 

igrive knjige 

pustolovske knjige 

zgodbe o otrocih 

fantastične zgodbe 

5.  Eksperimentalna 

skupina 

Velike smešne zgodbe  enciklopedije 

zgodbe o fantih 

zgodbe o ljudeh 

zgodbe o otrocih 

igrive knjige 

Večje   pravljične knjige  

Kontrolna 

supina 

 

Velike igrive knjige 

poučne knjige 

resnične zgodbe 

zgodbe o živalih 

igrive knjige fantastične zgodbe ljudske zgodbe 

Večje smešne zgodbe  enciklopedije 

zgodbe o fantih 

zgodbe o ljudeh 

zgodbe o otrocih 

igrive knjige 
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Iz tabele 22 je razvidno, da je strip kot literarnodidaktična metoda dela na bralne 

interese v 2. razredu znotraj izbora vrste besedil na oba spola učinkoval bolj 

negativno kot neuporaba stripa kot literarnodidaktične metode dela pri pouku, 

zaradi česar lahko rečemo, da uporaba stripa kot literarnodidaktične metode dela 

pri pouku za širjenje bralnih interesov ni primerna. Še posebej slabo je uporaba 

stripa kot literarnodidaktične metode dela učinkovala na bralne interese deklet 3. 

razreda eksperimentalne skupine, saj se je izbor vrste besedil, ki jih rada berejo, 

zelo skrčil. Uporaba stripa kot literarnodidaktične metode dela je pozitivno 

učinkovala na bralne interese fantov eksperimentalne skupine. Kot metoda dela, ki 

bi lahko bila uspešna za širjenje bralnih interesov fantov na nedeške teme, se je 

izkazala v 4. razredu, saj so fantje pričeli brati vrste besedil, ki za njih niso značilne 

(zgodbe o živalih, ljudske zgodbe in zgodbe o dekletih), a se je ponovno izkazala 

kot slaba za izbor vrste besedil deklet. Izbor vrste besedil, ki jih učenci radi berejo, 

se je povečal pri fantih 5. razreda kontrolne skupine in zmanjšal pri enako starih 

fantih eksperimentalne skupine, kar ponovno kaže na negativen učinek stripa kot 

literarnodaktične metode na izbor vrste besedil, ki jih učenci radi berejo. Uporaba 

stripa kot literarnodidaktične metode dela je slabo učinkovala tudi na bralne interese 

deklet.  

 

Rezultati nakazujejo, da bi strip kot literarnodidaktična metoda dela lahko bil 

primeren za širjenje bralnih interesov fantov 3. in 4. razreda, ne pa tudi fantov 2. in 

5. razreda ter deklet vseh razredov.  

 

 



 

198 

4. 3. 5  Dodatna evalvacija izvedbe intervencijskega programa 

 

4. 3. 5. 1 Evalvacijski vprašalnik za učence 

 

Učenci eksperimentalne skupine so po koncu drugega merjenja rešili še kratek 

evalvacijski vprašalnik o izvedenem intervencijskem programu (Priloga IX). 

Vprašalnik je bil sestavljen iz 6 vprašanj zaprtega tipa in enega vprašanja odprtega 

tipa. V prvih treh vprašanjih smo učence spraševali o zadovoljstvu s programom, s 

pomočjo nadaljnjih treh vprašanj so ocenili svoj napredek v branju in bralnih 

zmožnostih, zadnje vprašanje, vprašanje odprtega tipa, pa je bilo namenjeno 

dodatnim pripombam učencev.  

 

 

4. 3. 5. 1. 1  Zadovoljstvo s prisotnostjo stripa pri pouku 

 

Tabela 24 

Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje ''Kako ti je bil všeč pouk, ko ste 

z učiteljico delali s stripom?'' 

 f f (%) 

Zelo mi je bil všeč 59 74,7 

Delno mi je bil všeč 16 20,3 

Ni mi bil všeč 4 5,1 

Skupaj 79 100,0 

 

Tabela 24 kaže, da je bil učencem pouk, v okviru katerega je učitelj uporabljal strip, 

zelo všeč (74,7 %). Petini učencev (20,3 %) je bil pouk s stripom delno všeč, le 

nekaj učencev (5,1 %) pa je odgovorilo, da jim pouk s stripom ni bil všeč.  
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4. 3. 5. 1. 2 Pouk s stripom v primerjavi s poukom brez stripa 

 

Tabela 25 

Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje ''So ti bile ure, ko ste z učiteljico 

delali s stripom, bolj všeč, kot pouk brez stripa?'' 

 f f (%) 

Da 37 46,8 

Včasih 27 34,2 

Ne 13 16,5 

Brez odgovora 2 2,5 

Skupaj 79 100,0 

 

Rezultati, prikazani v tabeli 25 pravijo, da je učencem pouk, v katerega je vključen 

strip, bolj všeč kot pouk brez stripa (46,8 %). Nekaj manj učencev (34,2 %) pravi, 

da jim je bil pouk s stripom bolj kot pouk brez stripa všeč včasih, nekaj manj kot 

petini učencev (16,5 %) pa pouk s stripom ni bil všeč bolj kot pouk brez stripa.  

  

4. 3. 5. 1. 3 Želja po pogostejšem vključevanju stripa v pouk 

 

Tabela 26 

Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje ''Bi želel, da bi bil strip še večkrat 

del pouka?'' 

 f f (%) 

Da 49 62,0 

Včasih 18 22,8 

Ne 8 10,1 

Brez odgovora 4 5,1 

Skupaj 79 100,0 

 

Na podlagi rezultatov, prikazanih v tabeli 26, lahko rečemo, da si večina učencev 

(62,0 %) želi, da bi njihovi učitelji še večkrat uporabili strip kot del pouka. Da si 

strip v pouku želijo občasno, pravi nekaj več kot petina učencev (22,8 %), desetina 

učencev pa stripa pri pouku ne želi (10,1 %).  
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4. 3. 5. 1. 4 Samoocena napredka želje po branju po vključenosti v intervencijski 

program 

 

Tabela 27 

Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje ''Se ti zdi, da sedaj, ko si stripe 

tako dobro spoznal, raje bereš knjige?'' 

 f f (%) 

Da 36 45,6 

Včasih 28 35,4 

Ne 14 17,7 

Brez odgovora 1 1,3 

Skupaj 79 100,0 

 

Tabela 27 kaže samooceno učenčevega napredka želje po branju po vključenosti v 

intervencijski program. Skoraj polovica učencev (45,6 %) meni, da po vključenosti 

program raje bere. Da knjige po vključenosti v program raje berejo le včasih, poroča 

tretjina učencev (35,4 %), spremembe pa ne opaža petina učencev (17,7 %).  

  

4. 3. 5. 1. 5 Samoocena izboljšanja bralnega procesa po vključenosti v 

intervencijski program 

 

Tabela 28 

Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje ''Se ti zdi, da imaš sedaj, ko stripe 

tako dobro poznaš, manj težav z branjem?'' 

 f f (%) 

Da 50 63,3 

Včasih 9 11,4 

Ne 20 25,3 

Skupaj 79 100,0 

 

Večina učencev poroča, da ima po vključenosti v intervencijski program manj težav 

z branjem (63,3 %), česar pa ni zasledila četrtina sodelujočih (25,3 %). Tabela 28 

pravi, da desetina učencev le včasih opazi napredek v bralnih zmožnostih (11,4 %). 
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4. 3. 5. 1. 6 Samoocena bralnega razumevanja po vključenosti v intervencijski 

program 

 

Tabela 29 

Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje ''Se ti zdi, da sedaj, ko stripe tako 

dobro poznaš, bolje razumeš to, kar bereš?'' 

 f f (%) 

Da 50 63,3 

Včasih 18 22,8 

Ne 11 13,9 

Skupaj 79 100,0 

 

Tabela 29 kaže, da večina učencev po vključenosti v intervencijski program poroča 

o boljšem bralnem razumevanju (63,3 %), včasih izboljšanje opazi petina učencev 

(22,8 %), nobene spremembe pa ne opazi nekaj več kot desetina učencev (13,9 %).  

  

 

4. 3. 5. 1. 7 Dodatna sporočila 

 

Podana dodatna sporočila so si bila v veliki meri podobna, zato smo jih klasificirali 

v štiri kategorije: pouk s stripi mi je bil zelo všeč, zahvala za pripravljene ure s 

stripom, rad imam stripe in želim si, da bi še imeli pouk s stripi.  

 

Tabela 30 

Frekvenčna porazdelitev dodatnih sporočil učencev 

  f f (%) 

Brez odgovora 38 48,0 

Pouk s stripi mi je bil zelo všeč 18 22,8 

Zahvala za pripravljene ure s stripom 9 11,4 

Rad imam stripe 7 8,9 

Želim si, da bi še imeli pouk s stripi 7 8,9 

Skupaj 79 100,0 

 

Rezultati, prikazani v tabeli 30 kažejo, da skoraj polovica učencev ni zapisala 

dodatnega sporočila. Ostali so sporočili, da jim je bil pouk s stripom zelo všeč (22,8 

%), zahvalili so se za pripravljen program (11,4 %) in zapisali, da imajo radi stripe 

(8,9 %) ter da si želijo, da bi bil strip še večkrat vključen v pouk (8,9 %).  
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4. 3. 5. 1. 8 Rezultati evalvacijskega vprašalnika za učence 

 

Evalvacija intervencijskega programa, izvedena med učenci eksperimentalne 

skupine kaže, da je bil večini učencem pouk, pri katerem je učitelj uporabljal strip, 

všeč, nekaj manj kot polovici učencem je bil pouk, ki vključuje strip, bolj všeč kot 

pouk brez stripa, kar se je pokazalo tudi pri vprašanju, če si želijo, da bi bil strip še 

večkrat del pouka, saj jih je pritrdilno odgovorila več kot polovica vprašanih. Nekaj 

manj kot polovica učencev je po vključitvi stripa v razred raje brala, več kot 

polovica pa je poročala tudi o manj težavah z bralno tehniko, kar pa velja tudi za 

bralno razumevanje. Bandura (1993) navaja, da ima učenčevo prepričanje o lastni 

samoučinkovitosti velik vpliv na njegovo učno motivacijo. Kljub temu da mere 

naših inštrumentov povezanosti med samoučinkovitostjo in bralno pismenostjo, 

motivacijo in odnosom do branja niso preverjale, pa na podlagi dodatne evalvacije 

program v nadaljnjih raziskavah priporočamo, prav tako pa tudi vključitev merjenja 

ocene samoučinkovitosti sodelujočih.  

 

 

4. 3. 5. 2 Mnenje učiteljev o izvedenem intervencijskem programu 

 

Učitelje, ki so sodelovali v intervencijskem programu, smo prosili za kratko mnenje 

o programu.  

 

Učiteljica 2. razreda je zaradi pomanjkanja časa mnenje podala ustno. Kljub 

začetnim zadržkom pred uporabo stripa v razredu je bila s programom zelo 

zadovoljna. Delo je bilo zanjo in za učence kar naporno, a kljub vsemu ga je, zaradi 

zadovoljstva učencev izpeljala do konca. Sedaj, ko se je s stripom tako dobro 

seznanila, ga bo večkrat in z večjim veseljem, predvsem pa z večjo mero gotovosti, 

vključila v delo v razredu. 

 

Učiteljica 3. razreda je prav tako zaradi pomanjkanja časa podala le kratko ustno 

mnenje. S programom je bila zadovoljna, učencem je bil zelo všeč in so tudi z 

veseljem sodelovali. 
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Učiteljica 4. razreda je svoje mnenje podala pisno, dodala pa je tudi fotografije 

izvedbe projekta, ki jih predstavljamo v posebnem poglavju. 

 

''Za projekt sem se odločila, ker se mi je zdel zanimiv in ker sem želela otroke 

spodbuditi k branju. Bil je zelo obsežen. Na začetku, priznam, se sploh nisem 

zavedala obsega celega projekta. Šele ko sem ga začela izvajati me je rahlo 

zaskrbelo, če bo to šlo, ne da bi preveč posegla v letno pripravo. Med samim 

izvajanjem pa so ti dvomi izginili, sploh, ko sem videla odziv učencev. 

Zelo dobro sem jih motivirala za delo, povedala sem jim, da bo to dolgotrajen 

projekt in da so del nečesa velikega. Da s svojim delom pomagajo učiteljici pri 

doktorski nalogi, da sodelujejo tudi drugi razredi na drugih šolah. To se jim je zdelo 

še posebej zanimivo. 

Projekt je bil zelo dobro pripravljen, učiteljica Maja nam je dala vse potrebno za 

izvedbo; priprave, učne liste, projekcije ... 

Delo sem si razdelila tako, da smo res vsaki teden naredili določene naloge, da 

nismo bili v zaostanku. Učenci so iz enote v enoto težje pričakovali nove naloge. 

Veselili so se dela in zavzeto sodelovali. Vse izdelke smo razstavili v učilnici.  

Vsi učenci so opravili domačo nalogo, med odmori so brali stripe, ki so tako nastali.  

Med delom sem učence fotografirala in imate dovoljenje, da fotografije uporabite 

v nalogi. 

Tudi izpolnjevanje vprašalnikov jim ni bilo težko, nekateri so nekoliko »omagali« 

pri obkroževanju knjig. 

Učenci so izrazili željo, da nam boste vašo doktorsko nalogo pokazali, ko bo gotova, 

ker se veselijo, ''da bodo v eni knjigi''. 

Kljub temu da je bilo s projektom zelo veliko dela, mi ni bilo niti za trenutek žal, 

da sem se odločila sodelovati. Vsi smo nekaj pridobili: učenci, jaz in vi. Vesele pa 

so tudi naše slavistke, ki so videle naše izdelke in pravijo, da se veselijo, da bodo ti 

učenci prišli do njih, ker bodo strip poznali ''v nulo''. 

Hvala za sodelovanje. 

Vsi skupaj vam želimo veliko uspeha z nalogo!'' 
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Izpostaviti velja tudi anekdoto, ki nam jo je učiteljica 4. razreda že med izvajanjem 

programa zaupala. Učenec (fant) jih je po koncu šolskega dne, po štiriurni celostni 

obravnavi literarnega besedila s pomočjo uporabe stripa, rekel: ''Ali danes ne bomo 

imeli pouka?''  

 

Tudi učiteljico 5. razreda je zaskrbela obsežnost programa, a se je kljub vsemu 

odločila za izvedbo, saj se ji je tema zdela zanimiva. Kljub usklajevanju z letnim 

delovnim načrtom je bil projekt brez težav izpeljan, učencem je bilo delo zelo všeč. 

Tako kot učiteljici 2. in 3. razreda, je učiteljica 5. razreda svoje mnenje podala 

ustno.  

 

 

4. 3. 5. 3 Fotografije izvedbe intervencijskega programa – 4. razred 

 

Slika 31 

Fotografije 1. in 2. sklopa – Kaj je strip? in Raziskovanje in spoznavanje stripov. 

 

 



 

205 

 

  

  

Slika 32 

Fotografije 3. sklopa – Spoznavanje lastnosti stripa.. 
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Slika 33 

Fotografije 4. sklopa – Spoznavanje lastnosti stripa. 

   

  

 

Slika 34 

Fotografije 5. in 6. sklopa – Izdelava prvega skupinskega stripa in Koherentnost 

besedila. 

. 
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Slika 35 

Fotografije 7. sklopa – Celostna obravnava literarnega besedila s pomočjo 

uporabe stripa. 
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Slika 36 

Fotografije 8. in 9. sklopa – Strip iz fotografij (domača naloga) in Celostna 

obravnava literarnega besedila s pomočjo uporabe stripa. 
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5 PREVERJANJE HIPOTEZ 

 

Hipotezo 1: ''S pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na 

razredni stopnji šolanja lahko zmanjšamo razlike med spoloma v bralni 

pismenosti,'' smo preverjali z analizo variance za ponovljene meritve, pri čemer 

smo analizirali učinek interakcije med vključenostjo v intervencijski program, 

časom merjenja in spolom. Hipotezo v celoti zavračamo, saj tako pri bralnem 

razumevanju učencev (F (1, 127) = 0,37, p = 0,54) kot zmožnosti učencev zaznavati 

nekoherentnosti v besedilu (F (1, 127) = 0,13, p = 0,47) učinek interakcije med 

navedenimi spremenljivkami ni statistično značilen.  

 

Hipotezo 2: ''S pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na 

razredni stopnji šolanja lahko zvišamo bralno pismenost pri vseh učencih,'' smo 

prav tako preverjali z analizo variance za ponovljene meritve, pri čemer smo 

analizirali učinek interakcije med vključenostjo v intervencijski program in časom 

merjenja. Hipotezo v celoti zavračamo, saj tako pri bralnem razumevanju učencev 

(F (1, 127) = 0,07, p = 0,80) kot zmožnosti učencev zaznavati nekoherentnosti v 

besedilu (F (1, 127) = 14,84, p = 0,30) učinek interakcije med navedenimi 

spremenljivkami ni statistično značilen. 

 

Hipotezo 3: ''S pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na 

razredni stopnji šolanja lahko zmanjšamo razlike med spoloma v odnosu učencev 

do branja leposlovja,'' smo preverjali z analizo variance za ponovljene meritve, pri 

čemer smo analizirali učinek interakcije med vključenostjo v intervencijski 

program, časom merjenja in spolom na odnos učencev do branja leposlovja. 

Hipotezo zavračamo, saj učinek interakcije med navedenimi spremenljivkami ni bil 

statistično značilen (F (1, 127) = 0,18, p = 0,92).  

 

Hipotezo 4: ''S pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na 

razredni stopnji šolanja lahko izboljšamo odnos do branja leposlovja pri vseh 

učencih,'' smo preverjali z analizo variance za ponovljene meritve in sicer smo 

analizirali učinek interakcije med vključenostjo v intervencijski program in časom 
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merjenja na odnos učencev do branja leposlovja. Hipotezo zavračamo, saj učinek 

interakcije med navedenimi spremenljivkami ni bil statistično značilen (F (1, 127) 

= 0,31, p = 0,31).  

 

Hipotezo 5: ''S pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na 

razredni stopnji šolanja lahko zmanjšamo razlike med spoloma v motivaciji 

učencev za branje leposlovja,'' smo preverjali z analizo variance za ponovljene 

meritve za dimenzijo interes učencev za branje leposlovja in sicer smo analizirali 

učinek interakacije med vključenostjo v intervencijski program, časom merjenja in 

spolom. Hipotezo zavračamo, saj učinek interakcije med navedenimi 

spremenljivkami ni statistično značilen (F (1, 127) = 0,11, p = 0,74). 

 

Hipotezo 6: ''S pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na 

razredni stopnji šolanja lahko zvišamo motivacijo za branje leposlovja pri vseh 

učencih,'' smo preverjali z analizo variance za ponovljene meritv za dimenzijo 

interes učencev za branje leposlovja – analizirali smo interakcijo med vključenostjo 

v intervencijski program in časom merjenja. Hipotezo zavračamo, saj učinek 

interakcije med navedenimi spremenljivkami ni bil statistično značilen (F (1, 127) 

= 0,01, p = 0,91).  

 

Hipotezo 7: ''S pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na 

razredni stopnji šolanja lahko razširimo bralni interes fantov tudi na nedeške teme,'' 

smo preverjali z analizo frekvenčne porazdelitve rezultatov. Hipotezo delno 

potrjujemo in sicer za fante 3. in 4. razreda, saj so se ob hkratnem upoštevanju 

razreda in spola učencev pokazale razlike med eksperimentalno in kontrolno 

skupino.  
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6 RAZPRAVA 

 

Dosedanja spoznanja o uporabi stripa pri pouku so večinoma analitične ali 

deskriptivne narave. Temeljijo na osebnih izkušnjah avtorjev – bodisi gre za osebne 

izkušnje iz otroštva bodisi za osebne izkušnje iz poučevanja. Tovrstni prispevki 

uporabe stripa pri pouku področje le redko raziskujejo z zanesljivimi in veljavnimi 

meritvami spremenljivk, zato na njegovo uspešnost z vidika eksperimentalno 

zastavljenih raziskav le nakazujejo. Na podlagi teoretičnih izhodišč, ki govorijo o 

splošnih in socioloških razlikah med spoloma, razlikah med spoloma na področju 

učenja, branja in bralne pismenosti, branju kot sporazumevalni dejavnosti, bralni 

pismenosti in motivaciji ter o pouku slovenščine, metodah grafičnega ponazarjanja 

besedila in stripu kot literarnem delu in metodi dela v razredu, smo oblikovali 

program uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela pri pouku na razredni 

stopnji šolanja. S pomočjo merjenja pred in po vpeljavi zastavljenega 

intervencijskega programa v učni proces smo preverili ali je mogoče s pomočjo 

uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na razredni stopnji šolanja 

zmanjšati razlike med spoloma in vplivati na razlike v bralni pismenosti in 

motivaciji pri vseh učencih. Zanimalo nas je tudi, ali lahko s pomočjo uporabe stripa 

kot literarnodidaktične metode dela razširimo bralni interes fantov na nedeške teme.  

 

Hipoteze, ki smo si jih zastavili upoštevajoč dvo- in trosmerno učinkovanje 

spremenljivk, se niso potrdile. Za določene podskupine učencev so se potrdile šele, 

ko smo upoštevali tudi dejavnik razreda oziroma starosti, ki ga pred izvedbo 

intervencije nismo predvidevali. Vse v rezultatih navedene ugotovitve raziskave 

natančneje opisujemo in razlagamo v nadaljevanju.  

 

 

6. 1 ANALIZA REZULTATOV 

 

Ključni namen naše raziskave je bil preveriti učinek stripa kot literarnodidaktične 

metode dela na razlike v bralni pismenosti in bralni motivaciji na razredni stopnji 

šolanja. Na bralno pismenost vpliva sklop dejavnikov (Martin idr., 2007; Pečjak 
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idr., 2011), na katere nismo imeli vpliva ter jih (razen z ustreznim vzorčenjem) v 

raziskavi nismo nadzirali: izhajajo iz družine, otrokovih prirojenih dispozicij, 

širšega okolja in podobno. Z izvedeno raziskavo smo se osredotočali le na pouk kot 

dejavnik bralne pismenosti in bralne motivacije. V tem poglavju pojasnjujemo in 

povzemamo rezultate opravljenih analiz: štirismerne analize variance za ponovljene 

meritve, Bonferroni post hoc testa in frekvenčne porazdelitve, s pomočjo katerih 

smo preverjali učinek stripa kot literarnodidaktične metode dela na razlike med 

spoloma v bralni pismenosti in bralni motivaciji, natančneje v odnosu učencev do 

branja leposlovja in interesu za branje leposlovja. Ugotovitve povezujemo z 

drugimi relevantnimi raziskavami, ki raziskujejo bralno pismenost v vseh njenih 

dimenzijah ter pojasnjujemo nasprotujoče si rezultate.  

  

 

Bralna pismenost učencev 

 

Preizkus bralne pismenosti je bil sestavljen iz dveh delov. V prvem delu smo 

preverjali bralno razumevanje učencev, v drugem pa zmožnost učencev zaznavati 

nekoherentnosti v besedilu. Preizkus bralne pismenosti učencem ni povzročal težav, 

del preizkusa, kjer so učenci pokazali svojo zmožnost zaznavati nekoherentnosti v 

besedilu, pa se je za večino izkazal kot zelo težka naloga. Kljub dodatnim 

primerom, razlagi navodil in pojmu poved, učenci niso vedeli, kaj naloga od njih 

zahteva. Nekaj jih je zaradi tega kar takoj odnehalo in naloge sploh niso pričeli 

reševati. Večina učencev je besedila sicer večkrat prebrala, vendar napak niso 

zaznali. Nekateri so prečrtali vejice, za katere so menili, da niso postavljene na 

pravem mestu, nekateri so prečrtali celotno besedilo. Že sama izvedba testiranja 

torej nakazuje, da bi bilo potrebno zmožnosti učencev zaznavati nekoherentnosti v 

besedilu na razredni stopnji šolanja nameniti več časa. To potrjuje tudi nizka 

povezanost rezultatov prvega in drugega merjenja. Iz tega razloga rezultate dela 

preizkusa, ki je preverjal zmožnosti zaznavati nekoherentnosti v besedilu, le na 

kratko povzemamo, ne pa tudi obravnavamo v okviru raziskovalnih vprašanj in 

hipotez.  
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V okviru preverjanja učinkov na bralno razumevanje učencev se nobena od 

interakcij, ki vključujejo vključenost v intervencijski program, ni izkazala kot 

statistično značilna. Navedeno dejstvo podaja odgovor na prvo raziskovalno 

vprašanje, v katerem sprašujemo, ali lahko s pomočjo uporabe stripa kot 

literarnodidaktične metode dela na razredni stopnji šolanja vplivamo na bralno 

pismenost učencev. Rezultati pridobljeni na našem vzorcu kažejo, da strip na bralno 

razumevanje nima statistično značilnega učinka. Hkrati lahko ob dejstvu, da se 

nobena od interakcij, ki zajemajo vključenost v intervencijski program, ni izkazala 

kot statistično značilna, odgovorimo tudi na podvprašanja, ki si jih zastavljamo v 

okviru prvega raziskovalnega vprašanja. Strip se kot literarnodidaktična metoda 

dela na razredni stopnji šolanja na našem vzorcu ni pokazal kot primerna metoda 

za zmanjševanje razlik med spoloma v bralni pismenosti in za zviševanje bralne 

pismenosti pri vseh učencih, prav tako pa se razred ni pokazal kot dejavnik 

učinkovitosti uporabe stripa. Z odgovorom na vprašanja zavračamo hipotezi H1: ''S 

pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na razredni stopnji 

šolanja lahko zmanjšamo razlike med spoloma v bralni pismenosti'' in H2: ''S 

pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na razredni stopnji 

šolanja lahko zvišamo bralno pismenost pri vseh učencih.'' 

 

Rezultati številni raziskav (Doupona Horvat, 2012; OECD, 2014; OECD Pisa 2009 

– Prvi rezultati, 2010; Prvi rezultati PIRLS 2011, b. d.; Serafini, 2013; Štraus, 

Šterman Ivančič in Štigl, 2013; Watson idr., 2010) kažejo, da fantje dosegajo nižje 

rezultate v bralni pismenosti in razumevanju. To se je v večini primerov potrdilo 

tudi na prvem izvedenem merjenju. Kot je razvidno iz tabele 8, so fantje dosegli 

nižji rezultat kot dekleta na merjenju bralnega razumevanja v 2., 3. in 4. razredu 

kontrolne skupine ter v primeru 3. in 5. razreda kontrolne skupine. Boljše bralno 

razumevanje od deklet so na prvem merjenju pokazali fantje 5. razreda 

eksperimentalne in 2. ter 4. razreda kontrolne skupine. Izkazalo se je, da so v 

nekaterih razredih že v izhodišču fantje imeli prednost pred dekleti, kar je lahko 

pomembno vplivalo na naše rezultate. Žal si zaradi nepripravljenosti učiteljev za 

sodelovanje v raziskavi, kar podrobneje predstavljamo in razlagamo tudi v 

omejitvah raziskave, nismo mogli privoščiti, da bi ob iskanju učiteljev, ki so v 
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raziskavi bili pripravljeni sodelovati, dodali še kriterij, da imajo fantje v vseh 

razredih nižje izhodišče v bralni pismenosti kot dekleta. 

 

Razlike med spoloma v bralnih zmožnostih in motivaciji so med učenci v starosti 

8–11 let, raziskovali tudi McGeown idr. (2012), ki podobno kot kažejo tudi naši 

rezultati, niso zaznali večjih razlik v bralni pismenosti med spoloma, so se pa 

razlike med spoloma pojavile, ko so spol obravnavali z vidika identifikacije učenca 

s tipično maskulinimi oz. tipično femininimi potezami in ne z vidika spola kot 

biološko določene lastnosti. V prihodnjih raziskavah bi torej veljalo kot neodvisno 

spremenljivko poleg biološkega spola vključiti tudi spolno identiteto, ki bi morda 

dodatno pojasnila učinek stripa kot literarnodidaktične metode dela pri pouku na 

razlike v bralni pismenosti med spoloma. 

 

 

Odnos učencev do branja leposlovja 

 

Uporaba stripa kot literarnodidaktične metode dela za izboljšanje odnosa učencev 

do branja leposlovja se je kot statistično značilna pokazala v interakcijah, ki ob času 

merjenja in vključenosti v intervencijski program vključujeta še razred ter spol in 

razred hkrati. Rezultati vprašalnika, ki je raziskoval odnos učencev do branja 

leposlovja kažejo, da se je odnos do branja tako učencev eksperimentalne kot 

kontrolne skupine poslabšal. Med skupinama do večjih razlik ne prihaja, se pa 

pojavijo ob hkratnem upoštevanju tako spola kot razreda. Na podlagi rezultatov 

analize variance za ponovljene meritve raziskovalno vprašanje: ''Ali lahko s 

pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na razredni stopnji 

šolanja vplivamo na bralno pismenost učencev,'' zanikamo, nikalno pa lahko 

odgovorimo tudi na vprašanji: ''Ali lahko s pomočjo uporabe stripa kot 

literarnodidaktične metode dela na razredi stopnji šolanja zmanjšamo razlike med 

spoloma v odnosu učencev do branja leposlovja'' in: ''Ali lahko s pomočjo uporabe 

stripa kot literarnodidaktične metode dela na razredni stopnji šolanja izboljšamo 

odnos do branja leposlovja pri vseh učencih,'' saj šele ob upoštevanju spola in 

razreda govorimo o statistično pomembnih razlikah. Statistična značilnost 
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rezultatov v interakciji čas merjenja * vključenost v intervencijski program * razred 

pritrjuje raziskovalnemu vprašanju: ''Ali je razred dejavnik učinkovitosti uporabe 

stripa kot literarnodidaktične metode dela na razredni stopnji šolanja pri 

izboljševanju odnosa učencev do branja leposlovja,'' ob tem pa se kot pomemben 

dejavnik pojavlja tudi spol učencev. Navedene rezultate pri hipotezi H3: '' S 

pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na razredni stopnji 

šolanja lahko zmanjšamo razlike med spoloma v odnosu učencev do branja 

leposlovja '' in H4: '' S pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela 

na razredni stopnji šolanja lahko izboljšamo odnos do branja leposlovja pri vseh 

učencih'' zavračamo, a se za določene podskupine hipotezi kljub vsemu potrjujeta. 

Upoštevajoč tako razred kot spol lahko vidimo, da so se rezultati na vprašalniku 

odnosa učencev do branja leposlovja v primerjavi s kontrolno skupino izboljšali 

med dekleti 2., 4. in 5. razreda, ni pa se pokazal učinek stripa kot literarnodidaktične 

metode dela na odnos do branja fantov, saj rezultati eksperimentalne skupine ne 

odstopajo od rezultatov kontrolne skupine. Naši rezultati kažejo, da je strip kot 

literarnodidaktična metoda dela primeren za dekleta najnižjega razreda in višjih 

razredov, ni pa za zviševanje bralne pismenost fantov primernejši od drugih metod, 

kar stip kot literarodidaktično metodo dela po učinkovitosti zviševanja bralne 

pismenosti uvršča ob bok drugim metodam, hkrati pa ob boljšem odnosu do branja, 

ki so ga pokazala dekleta, zvišuje razlike med spoloma. Dobljeni rezultat ob 

besedah Monice Rosen (Rosen, 2007; povz. po Doupona Horvat, 2012), ki je dejala, 

da je najboljši ukrep, da zvišamo bralno pismenost fantov ta, da zvišamo bralno 

pismenost deklet, postane manj zaskrbljujoč, bi pa bilo v nadaljnjih raziskavah 

smiselno preveriti, če lahko njene besede s področja bralne pismenosti prenesemo 

tudi na odnos učencev do branja leposlovja.  

 

Številne že izvedene raziskave ugotavljajo, da dekleta kažejo boljši odnos do branja 

kot fantje (Logan in Johnston, 2009; McKenna, 1997), rezultati naše raziskave pa 

v tabeli 10 to potrjujejo le delno. Tako fantje 2. in 3. razreda eksperimentalne kot 

tudi fantje 3. in 5. razreda kontrolne skupine so na prvem merjenju izkazali boljši 

odnos do branja kot dekleta. Kot pri bralni pismenosti, se tudi v primeru 

raziskovanja odnosa do branja leposlovja kaže ena največjih omejitev naše 
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raziskave in sicer nepripravljenost učiteljev za sodelovanje v raziskavi, kar bi 

omogočilo, da bi med pripravljenimi za sodelovanje za vključitev v raziskavo 

izbrali tiste učitelje in razrede, v katerih bi se predviden nižji odnos fantov do branja 

pokazal že na prvem merjenju. Odnos do branja vpliva na bralne dosežke učencev 

(Martinez, Aricak in Jewell, 2008). Da je za izboljšanje odnosa do branja še posebej 

pomemben učitelj, izpostavljajo tudi Fletcher, Grimley, Greenwood in Parkhill 

(2012). Rezultati njihove študije, ki so jo izvedli med učenci, starimi od 10 do 12 

let, namreč kažejo, da morajo učitelji učence z usmerjanjem in vzpodbudami 

usmerjati k boljšemu odnosu do branja, kar lahko naredijo tudi z vključevanjem 

novih in različnih tipov besedil v pouk, za kar pa, zaskrbljujoče, na desetine 

učiteljev, ki smo jih kontaktirali, niso bile odprte in pripravljene.  

 

 

Interes učencev za branje leposlovja 

 

Vprašalnik motivacije učencev za branje leposlovja je preverjal dve dimenziji 

motivacije, interes učencev za branje leposlovja in zaznavanje branja leposlovja kot 

težke aktivnosti. Ker se mera zaznavanje branja leposlovja ni izkazala kot dovolj 

zanesljiva (nizek koeficient notranje skladnosti, nizka test-retest korelacija, 

negativna korelacija z mero bralnega razumevanja), interpretiramo le postavko 

interes učencev za branje leposlovja. 

 

Strip kot literarnodidaktična metoda je pomembno učinkoval na interes učencev za 

branje v okviru interakcij, ki poleg časa merjenja in vključenosti v intervencijski 

program vključujeta še razred ter spol in razred hkrati. Rezultati odgovarjajo na 

drugo raziskovalno vprašanje, ki sprašuje: ''Ali lahko s pomočjo uporabe stripa kot 

literarnodidaktične metode dela na razredni stopnji šolanja vplivamo na motivacijo 

učencev za branje leposlovja.'' Na motivacijo za branje leposlovja, natančneje na 

interes učencev za branje leposlovja, uporaba stripa kot literarnodidaktične metode 

dela sicer vpliva, a ob hkratnem upoštevanju razreda in spola učencev, ki ga pred 

izvedbo raziskave nismo predvidevali. Na podlagi tega na vprašanji: '' Ali lahko s 

pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na razredni stopnji 
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šolanja zmanjšamo razlike med spoloma v motivaciji učencev za branje leposlovja'' 

in: ''Ali lahko s pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na 

razredni stopnji šolanja zvišamo motivacijo za branje leposlovja pri vseh učencih'' 

odgovarjamo nikalno, saj moramo ob tem upoštevati tudi spol in razred. Ugotovitev 

pritrjuje raziskovalnemu vprašanju: ''Ali je razred dejavnik učinkovitosti uporabe 

stripa kot literarnodidaktične metode dela na razredni stopnji šolanja pri zviševanju 

motivacije učencev za branje leposlovja.'' Rezultati zavračajo hipotezi H5: '' S 

pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na razredni stopnji 

šolanja lahko zmanjšamo razlike med spoloma v motivaciji učencev za branje 

leposlovja'' in H6: '' S pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela 

na razredni stopnji šolanja lahko zvišamo motivacijo za branje leposlovja pri vseh 

učencih,'' ki pa kljub vsemu veljata za določene podskupine učencev. Fantje 4. in 

5. razreda ter dekleta 5. razreda eksperimentalne skupine so namreč dosegli višji 

rezultat kot preostali učenci eksperimentalne skupine. Rezultati kažejo, da je bil 

strip kot literarnodidaktična metoda dela primeren za izboljševanje interesa za 

branje leposlovja fantov 4. in 5. razreda ter deklet 5. razreda, saj so navedene 

podskupine eksperimentalne skupine na vprašalniku interesa za branje leposlovja 

izkazale večjo razliko v interesu za branje leposlovja kot njihovi vrstniki kontrolne 

skupine. Ker se strip ni izkazal kot primerna metoda za izboljševanje interesa za 

branje leposlovja deklet 4. razreda, smo pregledali opisne statistike faktorja interes 

učencev za branje leposlovja (tabela 11), ki morda pojasnjujejo razlog za 

nepričakovano odstopanje. Dekleta običajno kažejo višji interes za branje (Kolić-

Vehovec idr., 2008; Pečjak, 2011; Pečjak idr., 2006), kar se je potrdilo tudi na 

našem prvem merjenju, z izjemo interesa za branje fantov 4. razreda kontrolne 

skupine. Razlog za odstopanje bi torej morda lahko pripisali nepričakovano višjemu 

interesu za branje fantov 4. razreda kontrolne skupine, ki so na drugem merjenju 

pokazali veliko nižji, dekleta pa le nekoliko nižji rezultat kot na prvem merjenju.  

 

Vidimo lahko, da se pozitiven učinek uporabe stripa kot literarnodidaktične metode 

dela pri pouku kaže pri starejših učencih, ne pa tudi pri mlajših, zaradi česar uporabo 

stripa za zviševanje interesa mlajših učencev za branje odsvetujemo. Podobno kot 

kažejo rezultati naše raziskave v primeru bralne pismenosti in odnosa učencev do 
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branja leposlovja, lahko najdemo vzporednice s študijo, ki je bralno motivacijo 

raziskovala tudi z vidika identifikacije učenca s tipično maskulinimi oz. femininimi 

potezami in ne le z vidika biološko določenega spola (McGeown idr., 2012). Večja 

razlika med spoloma, ko o učencih govorimo kot o fantih in z vidika biološko 

določenega spola, se je pokazala le v intrinzični motivaciji, dekleta so pokazala višji 

nivo intrinzične motivacije kot fantje. So se pa pojavile tudi razlike v zunanji 

motivaciji pojavile, ko so raziskovalci upoštevali ne le biološki spol, temveč tudi 

spolno identiteto učencev. Učenci, ki so izkazali večjo mero ženskosti, so izkazali 

večjo splošno mero motivacije in obratno, učenci, ki so izkazali večjo mero 

moškosti, so izkazali nižjo splošno mero motivacije. Na interes fantov za branje 

pomembno vpliva tudi izbor besedila (Oakhill in Petrides, 2007), kar na osnovi 

naših rezultatov potrjujemo v sledečem poglavju. 

 

 

Bralni interesi 

 

Vprašalnik, ki je preverjal bralne interese učencev, je bil razdeljen na tri dele. V 

prvem delu je raziskoval izbor knjig, ki jih učenci radi in neradi berejo, v drugem 

delu vrste besedil, ki jih učenci radi berejo, v tretjem pa naslove knjig, ki bi jih 

učenci z veseljem prebrali. Kot primeren za nadaljnjo obdelavo in interpretacijo se 

je pokazal le del vprašalnika, ki raziskuje vrste besedil. Dobljene rezultate smo 

analizirali s pomočjo frekvenčne porazdelitve rezultatov in jih komentiramo ob 

hkratnem upoštevanju teoretičnih izhodišč, zato jih najprej povzemamo in šele 

kasneje komentiramo z vidika raziskovalnih vprašanj in hipotez.  

 

Teoretična izhodišča, iz katerih izhaja naša raziskava, pravijo, da fante najbolj 

zanimajo stripi, šaljive knjige, znanstvena fantastika, knjige o športu, vojni in 

vohunih ter revije in časopisi, dekleta pa raje berejo pustolovske knjige, grozljivke, 

fantastične vsebine, knjige o živalih, vsebine, povezane s šolo in poezija, do 

največjih razlik med spoloma pa prihaja v knjigah o odnosih in romantičnih knjigah. 

Kriminalke in knjige o vohunih oba spola bereta enako rada (Coles in Hall, 2002; 

Merisuo-Strom, 2006; OECD, 2010b; Worthy idr., 1999). Ko razlike med fanti 
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eksperimentalne in kontrolne skupine primerjamo z izhodiščnimi vrednostmi, lahko 

dobljene rezultate primerjamo z vidika širjenja bralnih interesov fantov na nedeške 

teme. Fantje 2. razreda eksperimentalne skupine po izvedenem intervencijskem 

programu raje berejo kriminalke, njihovi vrstniki iz kontrolne skupine pa igrive 

knjige. Kriminalke rada bereta oba spola, igrive knjige pa bi z njihovimi 

značilnostmi lahko uvrstili ob bok šaljivim knjigam, ki jih raje berejo fantje. Fantje 

3. razreda eksperimentalne skupine po izvedenem programu raje berejo igrive 

knjige, kriminalke in zgodbe o dekletih, medtem ko pri kontrolni skupini do večjih 

sprememb ni prišlo. Strip se je na našem vzorcu tudi v 3. razredu izkazal kot 

primerna metoda za širjenje bralnih interesov na nedeške teme, saj so fantje pričeli 

raje brati zgodbe o dekletih, ki so za bralne interese fantov zelo netipična izbira, 

prav tako pa so pokazali večje zanimanje za kriminalke, ki jih enako rada bereta 

oba spola. Do sprememb v bralnih interesih prav tako ni prišlo v 4. razredu 

kontrolne skupine, so pa četrtošolci eksperimentalne skupine pokazali večji interes 

za zgodbe o živalih, ljudske zgodbe in zgodbe o dekletih. Bralne vrste, za katere so 

fantje na drugem merjenju pokazali večji interes kot na prvem merjenju, so vrste, 

ki jih raje berejo dekleta, zato lahko rečemo, da se je na našem vzorcu strip pokazal 

kot uspešna metoda za širjenje bralnih interesov na nedeške teme. Petošolci 

eksperimentalne skupine so po sodelovanju v intervenciji pokazali višji interes za 

branje smešnih zgodb, njihovi vrstniki kontrolne skupine pa po drugem merjenju 

raje berejo igrive, poučne in resnične zgodbe, zgodbe o živalih in smešne zgodbe. 

Vidimo lahko, da fantje 5. razreda eksperimentalne skupine še raje berejo smešne 

zgodbe, ki so značilna vrsta besedil, ki jo radi berejo fantje, njihovi vrstniki 

kontrolne skupine pa so pokazali večji interes tudi za branje poučnih, resničnih 

zgodb in zgodb o živalih, ki so čtivo, v katerem običajno bolj uživajo dekleta. 

Rezultati, pridobljeni na našem vzorcu, kažejo, da bi strip lahko bil primerna 

metoda za širjenje bralnih interesov na nedeške teme v 3. in 4. razredu, ne pa tudi 

v 2. in 5. razredu.  

 

Na zastavljeno raziskovalno vprašanje: ''Ali lahko s pomočjo uporabe stripa kot 

literarnodidaktične metode dela na razredni stopnji šolanja vplivamo na bralne 

interese učencev'' odgovarjamo pritrdilno. S pomočjo uporabe stripa kot 
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literarnodidaktične metode dela na razredni stopnji šolanja lahko vplivamo na 

bralne interese učencev, a moramo pri tem upoštevati tako njihov spol kot razred. 

V okviru podskupin lahko odgovorimo tudi na zastavljeni podvprašanji: ''Ali lahko 

s pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na razredni stopnji 

šolanja razširimo bralni interes fantov tudi na nedeške teme'' in ''Ali lahko s 

pomočjo uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na razredni stopnji 

šolanja vplivamo na bralne interese.'' Rezultati potrjujejo hipotezo H7: ''S pomočjo 

uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na razredni stopnji šolanja lahko 

razširimo bralni interes fantov tudi na nedeške teme.'' S pomočjo uporabe stripa kot 

literarnodidaktične metode dela na razredni stopnji šolanja lahko bralni interes 

fantov tudi na nedeške teme uspešno širimo v 3. in 4. razredu. S pomočjo uporabe 

stripa kot literarnodidaktične metode dela na razredni stopnji šolanja lahko 

vplivamo tudi na bralne interese vseh učencev, saj se je strip kot primerna metoda 

za to nalogo pokazal pri učencih obeh spolov 3. in 4. ter dekletih 2. razreda. 

Odgovora na prvi podvprašanji dajeta odgovor tudi na tretje podvprašanje: ''Ali je 

razred dejavnik učinkovitosti uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na 

razredni stopnji šolanja pri širjenju bralnih interesov fantov tudi na nedeške teme?'' 

Na uporabo stripa kot literarnodidaktične metode dela na razredni stopnji šolanja 

za razširjanje bralnih interesov fantov tudi na nedeške teme je razred pomembno 

vplival. Rezultati izvedene raziskave kažejo, da bi strip lahko bil primeren za 

širjenje bralnih interesov fantov 3. in 4. razreda ter deklet 2., 3. in 4. razreda.  

 

Da je potrebno tudi bralne interese učencev raziskovati z vidika identifikacije 

učenca s tipično maskulinimi oz. tipično femininimi potezami in ne le z vidika 

biološko določenega spola, v raziskavi, izvedeni med otroki povprečne starosti 9 

let in 11 mesecev, dokazuje McGeown (2015), ki ugotavlja, da so učenci z višjo 

stopnjo ženskih lastnosti za branje izbirali nevtralne knjige, otrokov spol pa je 

predvidel le izbor bodisi deških bodisi dekliških knjig, kar bi veljalo upoštevati tudi 

v prihodnjih raziskavah uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela pri 

pouku na razredni stopnji šolanja. 
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6. 2 OMEJITVE RAZISKAVE, PREDLOGI ZA NADALJNJE RAZISKAVE 

IN PRAKTIČNE IMPLIKACIJE 

 

Tekom raziskovalnega dela smo se srečali tudi s številnimi omejitvami, ki so na 

različne načine vplivali na izvedbo in rezultate naše raziskave. Podrobneje jih 

predstavljamo v nadaljevanju.  

 

Največja težava, s katero smo se srečali, je bila najti šolo in učitelje, ki bi bili v tako 

obširni raziskavi pripravljeni sodelovati. Še posebej nas je pri tem omejevalo 

dejstvo, da smo želeli raziskavo izvesti na le dveh šolah, kjer bi bili vključeni vsi 

oddelki od drugega do petega razreda. Po nekajmesečnem iskanju, ko so zanimanje 

za sodelovanje pokazali trije učitelji kontaktiranih osnovnih šol, ki so bili predvsem 

pripravljeni sodelovati v kontrolni skupini, prav tako so se javili učitelji, ki bi bili 

pripravljeni sodelovati, če bi se program prilagodil njihovim željam in potrebam 

(kljub temu, da smo učiteljem v pismu, v katerem smo jim projekt podrobneje 

predstavili, povedali, da je projekt zasnovan tako, da bo na zastavljeno delo le 

minimalno vplival, je prevladalo mnenje, da jim bo sodelovanje povzročilo preveč 

dodatnega dela), smo našli šoli in učitelje, ki so bili pripravljeni sodelovati in 

sprejeti program, ki smo ga zastavili. Največja že prej predstavljena pomisleka, s 

katerima so se učitelji srečevali, je bil vpliv programa na zastavljen letni delovni 

načrt in dodatno delo, ki bi jim ga vključitev v eksperimentalno intervencijo 

prinesla.  

 

Kot večjo omejitev izpostavljamo tudi odnos učiteljev do stripa. Učitelji nižjih 

razredov so odkrito izrazili negativen odnos in predsodke do uporabe stripa v 

kakršni koli obliki v razredu, odnos učitelja do poučevanih vsebin pa lahko po 

mnenjih številnih raziskovalcev (Graziano idr., 2007; Hughes idr., 2011) vpliva na 

dosežke učencev. Kljub temu da vpliva učitelja učinkovitost rabe stripa kot 

literarnodidaktične metode dela na bralno pismenost učencev na razredni stopnji 

šolanja nismo preverjali in nadzorovali, predpostavljamo, da lahko določena 

odstopanja od pričakovanj, predvsem v 2. in 3. razredu, pripišemo tudi faktorju 

prepričanja učiteljev o stripu. V nadaljnjih raziskavah bi bilo smiselno preveriti tudi 
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stališča učiteljev do uporabe stripa kot literarnodidaktične metode ter ta dejavnik 

nadzorovati.  

 

Z večjimi težavami smo se srečali tudi pri ocenjevalni lestvici za učitelje. Učitelji, 

ki so sodelovali v kontrolni skupini, so ocenjevalne lestvice vrnili rešene v 

razmeroma kratkem času. Učitelji, ki so sodelovali v eksperimentalni skupini, se na 

naše prošnje po vrnitvi izpolnjenih vprašalnikih niso odzvali oz. so obljubili, da 

bodo učence ocenili takoj, ko bodo za to našli čas. Kljub vztrajanju in dodatnim 

obljubam, se na naše prošnje niso odzvali, zato smo učiteljeve ocene lahko 

upoštevali le za informacijo o povezanosti spremenljivk, navedli pa smo tudi opisne 

statistike za na ta način preverjane spremenljivke.  

 

Pri interpretaciji rezultatov, še posebej pa pri posploševanju ugotovitev in iskanju 

praktičnih implikacij, je potrebno upoštevati še nekatere omejitve raziskave.  

 

 Zaradi majhnosti vzorca so lahko rezultati posledica naključnih dejavnikov, 

ki jih nismo kontrolirali, kar omejuje posplošljivost rezultatov. 

Ugotovljenih učinkov, še posebej statistično značilnih interakcijskih 

učinkov razreda, torej ne moremo posplošiti na populacijo. 

 Mere samoocene učencev so v določeni meri lahko posledica pristranskega 

samoocenjevanja ter dajanja socialno zaželenih odgovorov, kar pa smo 

omejili z vprašalnikom za učitelje. Povezanost med spremenljivkami kaže 

zmerno pozitivno povezanost samoocene odnosa do branja leposlovja 

učencev in učiteljeve ocene odnosa učencev do branja leposlovja, kar kaže 

na visoko stopnjo objektivnosti učencev pri odgovarjanju ter s tem 

veljavnosti njihove ocene.  

 Drugo merjenje je bilo izvedeno takoj po izvedbi eksperimentalne 

intervencije. Z longitudinalno obliko študije bi lahko s ponovitvijo meritev 

preučili tudi dolgoročni vpliv intervencijskega programa na razlike med 

učenci, saj ni nujno, da so se učinki intervencijskega programa pokazali že 

takoj med ali po izvedbi. 



 

225 

 Preverjali smo dva vidika bralne pismenosti: bralno razumevanje in 

zmožnost zaznavati nekoherentnosti v besedilu. Kot se je izkazalo pri 

slednjem, se učenci redko, če sploh, srečujejo s podobnimi nalogami, zaradi 

česar so imeli pri reševanju preizkusa zmožnosti zaznavati nekoherentnosti 

v besedilu težave, saj so bili pri reševanju zelo nespretni in negotovi, zaradi 

česar so številni učenci nalogo kar izpustili ali brez razmisleka kar prečrtali 

del besedila. O bralni pismenosti lahko zato govorimo le z vidika bralnega 

razumevanja, ne pa tudi z vidika zmožnosti zaznavati nekoherentnosti v 

besedilu. 

 Prav tako se je kot neustrezna za nadaljnjo obravnavo pokazala mera 

zaznavanje branja kot težke aktivnosti, zaradi česar nismo dobili odgovora 

na vprašanje o tem, kako uporaba stripa kot literarnodidaktične metode na 

razredni stopnji šolanja vpliva na to dimenzijo bralne motivacije.  

 Učenci se z branjem vsakodnevno srečujejo tudi izven učilnice. Tekom 

raziskave učencem kontrolne skupine nismo mogli omejiti bralnih virov, 

po katerih posegajo v prostem času. 

 

Ne glede na navedena dejstva pa empirična spoznanja dopuščajo izpeljavo 

predlogov za nadaljnje raziskave in določena izhodišča za uporabo stripa kot 

literarnodidaktične metode dela pri pouku na razredni stopnji šolanja. 

  

Na osnovi izkušnje in rezultatov raziskave bi veljalo intervencijski program 

preizkusiti na večjem vzorcu, za kar bi bilo potrebno dogovarjanje z učitelji vsaj 

nekaj mesecev pred pričetkom novega šolskega leta, ko pričnejo z načrtovanjem 

dela. Na ta način bi se lahko izognili vplivu naključnih dejavnikov, ki jih v naši 

raziskavi zaradi majhnosti vzorca nismo mogli kontrolirati.  

 

Bralna pismenost in bralna motivacija sta dokaj stabilna konstrukta, ki sta odvisna 

od številnih dejavnikov (Edmunds in Bauserman, 2006; Geske in Ozola, 2008), 

zaradi česar bi bilo za pričakovane učinke potrebno predvideti obsežnejši 

intervencijski program, kar bi lahko izvedli na dva načina. V okviru prvega načina 

bi veljalo preučiti dolgoročni vpliv intervencijskega programa na razlike med 
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učenci, za kar bi bilo potrebno oblikovati dlje časa trajajoč intervencijski program, 

saj bi s tem dali tako učiteljem kot učencem več časa, da s stripom razvijejo odnos, 

ki bi vplival na njihovo bralno pismenost in motivacijo za branje leposlovja. Z 

dolgoročno zasnovano intervencijo bi učenci imeli več časa, da bi s pomočjo stripa 

raziskovali, odkrivali in spoznavali svoje bralne zmožnosti, prav tako pa bi imeli 

več časa in možnosti, da bi se tudi v prostem času s stripom pobliže spoznali, si 

stripe, ki jih v naših knjižnicah najdemo v omejenih količinah, tudi izposodili, o 

njih prebrali na spletu in jih brali ter ustvarjali tudi takrat, ko bi to želeli sami in ne 

le takrat in zgolj iz razloga, ker tako želi učitelj. V okviru drugega načina bi lahko 

raziskavo v longitudinalni obliki izvedli tudi tako, da bi z izvedbo intervencije 

izbrano generacijo spremljali od 1. do 5. razreda, ob tem pa bi pripravili ustrezen 

program uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela pri pouku, popolnoma 

prilagojen razredu in delu pri pouku. Na ta način bi se zagotovili ustrezni pogoji za 

optimalno prilagoditev metode dela učencem določene starostne stopnje, ki bi se z 

njihovim razvojem razvijala tudi sama, hkrati pa bi bilo na ta način možno tudi 

dolgoročno spremljanje učinka uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela 

pri pouku na bralno pismenost in vse druge v raziskavi preučevane dejavnike. Prav 

tako bi bilo smiselno longitudinalno preverjati učinke dolgoročne učinke po izvedbi 

intervencije. 

 

Izveden intervencijski program bi vsebinsko lahko razdelili na polovico. Prvi del 

programa je predstavljalo spoznavanje učencev s stripom, drugi del pa konkretno 

delo z besedilom in obravnava literarnih besedil. Zaradi spoznavanja in 

raziskovanja stripov je bila okrnjena uporaba stripa kot literarnodidaktične metode 

dela na literarnih besedilih. V prihodnjih raziskavah bi intervencijski program 

veljalo nekoliko razširiti, a ne na račun spoznavanja in raziskovanja stripov, temveč 

bi bilo potrebno dodati nekaj sklopov, v katerih bi učenci lahko strip kot 

literarnodidaktično metodo dela poglobili, še podrobneje spoznali in jo tudi 

samostojno uporabili. Spoznavanje in raziskovanje stripov je na učence delovalo 

motivacijsko, saj so že komaj čakali, da bodo začeli brati in ustvarjati ''prave'' stripe, 

hkrati pa je bilo nujno potrebno, saj so le tako učenci strip smiselno in kompetentno 

uporabljali. V zastavljenem intervencijskem programu so se učenci s stripom kot 
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literarnodidaktično metodo šele dobro seznanili. Zdi se smiselno, da bi se 

obravnava literarnega besedila s pomočjo uporabe stripa vsaj še enkrat ali dvakrat 

ponovila, da bi jo tako učitelji kot učenci lahko bolj suvereno uporabili. V ta namen 

bi bilo, kot smo predlagali že v prejšnjem odstavku, zasnovati dlje časa trajajoč 

intervencijski program, da pouk v nekaj tednih, ko bi se program izvajal, ne bi bil 

prenasičen s stripom, saj obstaja možnost, da bi se ga učenci naveličali in razvili 

odpor tako do stripa kot literarnodidaktične metode dela, kot tudi do stripa kot 

literarnega dela.  

 

Glede na rezultate, ki jih je, kot se je pokazalo, potrebno interpretirati štirismerno, 

ob hkratnem upoštevanju časa merjenja, vključenosti v intervencijski program, 

spola in razreda, bi veljajo program prilagoditi vsakemu razredu posebej – v 

izvedeni raziskavi evalvaciji sta paroma nižja in višja razreda delala po istih učnih 

pripravah. Še posebej v prvem, pa tudi drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju, 

med razredi prihaja do hitrega napredka v jezikovni zmožnosti, zaradi česar se 

zmožnosti učencev med razredi zelo razlikujejo. V skladu s tem so v trenutno 

veljavnem učnem načrtu (Poznanovič Jezeršek idr., 2011) operativni cilji v vseh 

vzgojno-izobraževalnih obdobjih, ko govorimo o področju jezika, oblikovani glede 

na posamezna vzgojno-izobraževalna obdobja in ne glede na razred oz. starost 

učencev (pri književnosti so operativni cilji razdeljeni tudi glede na razred). Glede 

na vzgojno-izobraževalno obdobje so tako v prvih treh razredih oblikovani tudi 

cilji, ki se navezujejo na zmožnost branja in pisanja besedil, ki so zapisani v 

poglavju Individualizirano, postopno in sistematično razvijanje zmožnosti branja in 

pisanja. Znanje branja in pisanja učencev je potrebno razvijati individualno ter 

sproti, pri vsakem učencu posebej, preverjati razvitost veščin, spretnosti in 

zmožnosti, potrebnih za branje in pisanje ter za vsakega učenca izdelati individualni 

načrt. Individualno načrtovanje dela, ki ga predvideva učni načrt pomeni, da med 

istimi razredi različnih osnovnih šol, pa tudi med paralelkami iste osnovne šole, 

lahko v zmožnosti branja in pisanja med isto starimi učenci prihaja do velikih razlik. 

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju so tehnike branja, pisanja in 

razumevanja besedil že usvojene, učenci pa svoje znanje nadgrajujejo z razvijanjem 

zmožnosti kritičnega sprejemanja in tvorjenja enogovornih neumetnostnih besedil, 
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z razvijanjem (izboljševanjem) jezikovne in slogovne zmožnosti ter zmožnosti 

nebesednega sporazumevanja in razvijajo svoje metajezikovne zmožnosti. Pouk 

jezika ni več individualno naravnan, zaradi česar se, v primerjavi s prvim vzgojno-

izobraževalnim obdobjem spremenita tako način kot vloga uporabe stripa v razredu.  

 

V naši raziskavi smo spodbujali in raziskovali le bralno pismenost. Kot 

spremenljivko bi veljalo raziskati tudi vizualno pismenost, ki ob branju stripov 

predstavlja osnovno potrebno zmožnost (Cleaver, 2008). Ne le to, že naslov 

zbornika urednikov Frey in Fisher (2008), Poučevanje vizualne pismenosti: 

uporaba stripov, grafičnih novel, anim in risank za razvoj razumevanja in veščin 

razmišljanja, sporoča, da lahko z učenjem vizualne pismenosti s pomočjo stripov, 

grafičnih novel in risank razvijamo tudi posameznikovo razumevanje in 

razmišljanje.  

 

Kljub rezultatom, ki na našem vzorcu ne kažejo značilnosti, na podlagi katerih bi 

lahko sklepali o učinkih stripa kot literarnodidaktične metode dela pri pouku na 

bralno pismenost, lahko na podlagi predstavljenih teoretičnih izhodišč in izkušenj 

ob izpeljavi intervencijskega programa, oblikujemo nekaj smernic za uporabo stripa 

v razredu.  

 

Priporočamo: 

 Ko je to le mogoče, pri uporabi stripa kot literarnodidaktične metode dela 

pri pouku priporočamo smiselno medpredmetno povezovanje. 

 Projektno oblikovano delo oz. delo v obliki dneva dejavnosti učencem 

omogoča, da se pri delu še dodatno sprostijo in ob pravilno in primerno 

zastavljenem delu pouk zaznavajo kot nekaj prijetnega. 

 Delo naj pogosto poteka v parih ali manjših skupinah, saj se na ta način 

učenci dopolnjujejo v znanju o stripih, prav tako pa pri delu v skupinah 

sodelujejo učenci z različnimi interesi in idejami, ki jih s seboj delijo in 

dopolnjujejo.  

 Za uspešno uporabo stripa kot literarnodidaktične metode v višjih razredih, 

že v prvem razredu priporočamo pogostejšo uporabo piktogramov, ki 
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spodbujajo vizualno pismenost (F. Taylor, 2003), ko učenci pričnejo z 

usvajanjem bralnih spretnosti in njegovo kontinuirano in nadgrajujočo 

uporabo v vseh obdobjih šolanja. 

 Učilnice naj imajo v vseh vzgojno-izobraževalnih obdobjih tudi manjšo, 

razredno knjižnico (Daniel in Steres, 2011), iz katere lahko učenci prosto 

izbirajo in prebirajo knjige v razredu (Tošić-Grlač, 2007), vključujejo pa naj 

tudi skrbno izbrane stripe (Ellis in Highsmith, 2000), ki so vedno bolj 

zastopani tudi v šolskih knjižnicah (Downey, 2009; Haynes, 2009), med 

katerimi se naj nekateri, predvsem na predmetni stopnji, ko učenci 

menjujejo učilnice glede na predmet, tematsko navezujejo na posamezna 

predmetna področja. 

 Priporočamo izvedbo projekta Noč branja (Marin, 2013) s poudarkom na 

stripu ali katere druge podobne oblike druženja učencev, učiteljev in 

ustvarjalcev stripov.  

 

Rezultati in zaključki predstavljene raziskave kažejo, da strip kot 

literarnodidaktična metoda dela pri pouku na razredni stopnji šolanja nima 

posrednega učinka na bralno pismenost učencev, se pa je pokazal njegov učinek na 

določene dimenzije motivacije učencev za branje leposlovja, kar lahko pomembno 

vpliva tudi na njihovo bralno pismenost (Martinez idr., 2008). Menimo, da lahko 

naša raziskava, upoštevajoč predstavljene omejitve, kot ena prvih raziskav, ki so 

empirično preverjale učinek uporabe stripa na bralno pismenost in bralno 

motivacijo učencev, predstavlja predvsem dobro izhodišče za nadaljnje študije 

učinka in uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela za vpliv na bralno 

pismenost in razlike med spoloma v bralni pismenosti, ne bi pa bilo na podlagi 

rezultatov primerno zaključiti razprave o tem, ali je strip primerna metoda za 

zmanjševanje razlik med sploma v bralni pismenosti ali ne, saj veliko vprašanj še 

vedno ostaja odprtih in neodgovorjenih.  
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PRILOGA I: Vprašalnik odnosa do branja, motivacije za branje 

leposlovja in bralnih interesov2 
 

Šifra: __________________  Razred: ________    Spol: ______________ 

 

Navodilo: Najprej ti bom na sliki pokazal(-a) štiri Garfielde. Kot vidiš, so Garfieldi različno razpoloženi. Garfield pod 
številko 4 se počuti ZELO DOBRO. Od navdušenja kar žari. Garfield številka 3 se počuti DOBRO, Garfield številka 2 se 

počuti SLABO in Garfield številka 1 se počuti ZELO SLABO. 

4 3 2 1 

    
ZELO DOBRO DOBRO SLABO ZELO SLABO 

 

Zdaj ti bom prebral(-a) dvajset povedi, ki govorijo o branju v različnih situacijah. Pri vsakem stavku označi na listu, kako se 

ti počutiš pri takšnem branju. Če se počutiš zelo dobro, boš pod vprašanjem pobarval besedi ZELO DOBRO, če se počutiš 

dobro, boš pobarval besedo DOBRO, če se počutiš slabo, boš pobarval besedo SLABO, če pa zelo slabo pa besedi ZELO 

SLABO. 
 

1. Kako se počutiš, kadar bereš knjigo kakšno deževno soboto? 

ZELO DOBRO DOBRO SLABO ZELO SLABO 
 

2. Kako se počutiš, kadar bereš knjigo med odmorom v šoli? 

ZELO DOBRO DOBRO SLABO ZELO SLABO 
 

3. Kako se počutiš, kadar bereš knjigo doma za zabavo? 

ZELO DOBRO DOBRO SLABO ZELO SLABO 
 

4. Kako se počutiš, kadar dobiš knjigo za darilo? 

ZELO DOBRO DOBRO SLABO ZELO SLABO 
 

5. Kako se počutiš, kadar bereš v prostem času? 

ZELO DOBRO DOBRO SLABO ZELO SLABO 
 

6. Kako se počutiš, kadar pričneš brati novo knjigo? 

ZELO DOBRO DOBRO SLABO ZELO SLABO 
 

7. Kako se počutiš, kadar bereš med počitnicami? 

ZELO DOBRO DOBRO SLABO ZELO SLABO 
 

8. Kako se počutiš, kadar bereš, namesto, da bi se igral? 

ZELO DOBRO DOBRO SLABO ZELO SLABO 
 

9. Kako se počutiš, kadar greš v knjigarno? 

ZELO DOBRO DOBRO SLABO ZELO SLABO 
 

10. Kako se počutiš, pri branju različnih vrst knjig? 

ZELO DOBRO DOBRO SLABO ZELO SLABO 

 

Sedaj sledi še nekaj vprašanj o branju leposlovja. Prosim te, da na njih odgovoriš tako, kot velja zate. V vprašalniku ni 
pravilnih ali napačnih odgovorov. 

 

Na posamezne trditve odgovarjaš tako, da pobarvaš enega od obrazkov: 

 če zate trditev drži, pobarvaš  

 če trditev zate včasih drži, pobarvaš  

 če zate ne drži, pa pobarvaš . 

Ne pozabi: vprašanja se nanašajo na leposlovne knjige. 
 

  Drži Včasih drži,  

včasih ne drži 

Ne drži  

1 Če je knjiga zanimiva, lahko sam preberem tudi debelo knjigo.    

2 Knjige so zanimive.    

3 Ob branju se zabavam.    

4 Branje se mi zdi težko.    

                                                 
2 Zaradi obsežnosti disertacije smo priloge skrčili na najmanjšo še berljivo pisavo. Prav tako smo 

izničili vso izvorno oblikovanje, ki je kakor koli vplivalo na obseg priloge. Zaradi tega Priloga I ni 

oblikovana v skladu s Priročnikom za izdelavo zaključnega dela za študijske programe 1., 2. in 3. 

stopnje, kakor tudi ne s priporočili za oblikovanje didaktičnih pripomočkov. 
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5 Berem le, če moram.    

6 Berem tudi, če me nihče ne spomni.    

7 Pred spanjem rad kaj preberem.    

8 Hodim v knjižnico in si sposojam knjige.    

9 Rad sodelujem pri Bralni znački.    

10 S prijatelji in prijateljicami se rad pogovarjam o tem, kaj berem.    

11 Nekatere knjige so zame pretežke in jih ne razumem.    

12 Berem tudi knjige, ki jih ni treba brati za šolo.    

13 V branju uživam.    

14 Berem, če le imam čas.    

 

Skoraj si že na cilju. Pred teboj so še zadnja 4 vprašanja.  

1. Katera knjiga, ki si jo prebral v zadnjem času, ti je bila najbolj všeč? Napiši naslov in avtorja, če ga poznaš. Odgovor 
zapiši na črto. 

__________________________________________________________________ 

 
2. Katera knjiga, ki si jo prebral v zadnjem času, ti sploh ni bila všeč? Napiši naslov in avtorja, če ga poznaš. Odgovor 

zapiši na črto. 

__________________________________________________________________ 

 

3. OBKROŽI vrste besedil, ki jih rad/-a bereš in PREČRTAJ vrste besedil, ki jih ne bereš rad/-a. 

poučne knjige 

igrive knjige 

pravljične knjige 

pustolovske knjige 

smešne zgodbe 

enciklopedije 

 zgodbe o otrocih 

zgodbe o ljudeh 

zgodbe o živalih 

zgodbe o fantih 

zgodbe o dekletih 

ljudske zgodbe 

 fantastične zgodbe 

resnične zgodbe 

ljubezenske zgodbe 

stripe 

slikanice 

kriminalke 

4. OBKROŽI naslove knjig, ki bi jih z veseljem prebral/-a, in PREČRTAJ naslove knjig, ki te sploh ne zanimajo. 

Božična knjiga  Asterix v Hispaniji  Žirovske pravljice 
     

Prdoprašek doktorja Proktorja  Vragovedke: ciganske pravljice  Slovenske ljudske pravljice 
     

Kam pa kam, Modri medvedek  Pilko in Čopka v Narobniji  Zlate Grimmove pravljice 
     

Čudaka z drugega planeta  Rdeča pesa in Rasti – Rasti  Walter: zgodba o podgani  
     

Garfield gara za vas  Tatovi straniščnih školjk  Obisk s planeta Beta 
     

Ta slavna Nuška  Poglavarjev ščit  Pomagam Herkulu  
     

Kruto maščevanje  Pozor, žeparji!  Krave so mi povedale 
     

Momo ali Čudna zgodba o tatovih, 
ki so kradli čas, in o otroku, ki ga je 

ljudem vrnil 

 Krakajoči papagaj: brazilske 
ljudske pravljice  

 Pavli Puding nepridipravom 
meša štrene  

     

Potovalnik  Živa in Prabled  Krokodil pod posteljo 
     

Zgodbe iz Zemljemorja  Nočni cirkus  Grivasti vojak 
     

Zvezdni prah  Vojna pošasti  Zakaj in zato 
     

Dekle z Marsa  Mulca  Harry Potter 
     

Vampirski sestri   Mali princ  Poletje škržatov 
     

Varovančevo maščevanje  Gospod Dnilc in plešoči medved  Gravžarije gospoda Gnilca 
     

Večnost  Sorodni duši  Čarobni krog 
     

Pika poskrbi za vse  Supersestra Lola  Šepet 
     

Napoleonov dvojnik  Trinajst razlogov  Moje življenje 
     

Prikazni in pripomočki   Luka in ogenj življenja  Stvari, ki jih nihče ne ve 
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Mali princ z otoka  Robi je car  Maja Nagaja 
     

Ajda in Razbojnikovi  Enajstnik  Lažniva Suzi 
     

In smo šli  Ko je oče postal grm  Zadeva s Henrikom 
     

Teta Magda ali Vsi smo ustvarjalci  Nevihta nad Kandaharjem  Bebo: o fantu, ki je bil malo tako  
     

Butalci  Blazno resno o šoli  Hči lune 
     

Ej, moje ime je Polleke   Nebo v očesu lipicanca  Zaljubljena, zatreskana 
     

Pod belim gradom  Miši  Lepa 
     

Krvavi tekač: dolgi tek do svobode  Skrivnosti dvoglavega krilatega 

leva  

 Riko, Oskar in kamnita tatvina  

     

Dežela čudes  Moj razgaljeni dnevnik  Hiša spominov 
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PRILOGA II: Preizkus razumevanja pri branju in zmožnosti 

zaznavanja nekoherentnosti v besedilu (2. razred, prvo merjenje)3 

 

ŠIFRA: _______________________ RAZRED: 2.  SPOL: ______________ 

 

DANES BOMO PREIZKUSILI, KAKO SKRBNO IN POZORNO ZNAŠ BRATI. DOBIL BOŠ NEKAJ KRATKIH ZGODB, KI 
JIH MORAŠ TEMELJITO PREBRATI. VSAKI ZGODBI SLEDIJO NALOGE. PRI VSAKI NALOGI MORAŠ NAJTI 

PRAVILEN ODGOVOR MED PETIMI DANIMI ODGOVORI. KO ODKRIJEŠ PRAVILEN ODGOVOR, PREČRTAJ ČRKO, 

KI JE PRED PRAVILNIM ODGOVOROM.  
 

 

NAJPREJ BOMO SKUPAJ NAREDILI DVA PRIMERA ZA VAJO. 

 

PRIMER 1: TRIJE ESKIMI SO ŠLI S PASJIMI SANMI NA LOV ZA MEDVEDA. S SEBOJ SO VZELI TUDI 

DEČKA, KI JE MEDVEDU KMALU PRIŠEL NA SLED. 

 

NA LOV SO ODŠLI: 
a) INDIJANCI 

b) SLOVENCI 

c) ESKIMI 
d) KAVBOJCI 

e) MAORI 

MEDVEDU NA SLED JE PRIŠEL: 
a) VODJA ESKIMOV 

b) PES 

c) NIHČE 
d) DEČEK 

e) VSI ŠTIRJE ESKIMI 

 

PRIMER 2: MARTIN IN FRANCI STA SEDELA NA SOSEDOVI ČEŠNJI. NENADOMA SE JE PRIKAZAL 

SOSED IN DEČKA STA HITRO SKOČILA Z VEJE. FRANCI SI JE ZLOMIL NOGO, ZARADI ČESAR GA JE 

SOSED ODPELJAL K ZDRAVNIKU. 

 

MARTIN IN FRANCI STA: 

a) POMAGALA PRI OBIRANJU ČEŠENJ 

b) SKAKALA S ČEŠNJE 
c) SEDELA NA SOSEDOVI ČEŠNJI 

d) LOMILA VEJE 

e) ISKALA ZLATO ČEŠNJO 

FRANCI SI JE: 

a) ZLOMIL NOGO  

b) NABRAL KOŠ ČEŠENJ 
c) SKRIL ZLATO ČEŠNJO V ŽEP 

d) ZAPEL PESEM O ČEŠNJAH 

e) UMAZAL HLAČE 

 

SEDAJ BOŠ NALOGE REŠEVAL SAMOSTOJNO. 
 

1. MARKO JE VESEL, KADAR DEŽUJE. TAKRAT NAMREČ LAHKO SPUSTI SVOJO LADJICO PO VODI. 

 

KADAR DEŽUJE, JE MARKO: 

a) PRIDEN 
b) VESEL 

c) JEZEN 

d) UTRUJEN 
e) NAGAJIV 

RAD SE IGRA: 

a) S KOLEBNICO 
b) S KANGLICO 

c) S PSOM 

d) S PALICO 
e) Z LADJICO 

2. PRED HIŠNIMI VRATI STOJI ZAPUŠČEN MLAD PSIČEK. BORIS GA JE ZAGLEDAL IN PROSIL 

SVOJEGA OČETA, ČE GA LAHKO PRINESE V HIŠO. PO KRAJŠEM ČASU MU JE OČE DOVOLIL. 

 

BORIS JE HOTEL: 
a) ČAKATI NA PSA 

b) PRINESTI OČETA V HIŠO 
c) GOVORITI Z OČETOM 

d) OBDRŽATI PSA 

e) SEDETI PRED HIŠNIMI VRATI 

OČE JE BIL: 
a) OSAMLJEN 

b) PRIJAZEN 
c) UTRUJEN 

d) JEZEN 

e) ZASPAN 

 

3. ALEŠ IN ANŽE STA SE IGRALA Z NOVIM GASILSKIM AVTOMOBILČKOM. TUDI ŠPELA SE JE HOTELA 

IGRATI Z NJIMA, VENDAR STA JI REKLA, DA SE DEKLETA IGRAJO S PUNČKAMI IN DA NAJ JU PUSTI 

PRI MIRU. 

 

DEČKA STA: 

a) PUSTILA ŠPELO, DA SE IGRA Z NJIMA 

ŠPELA JE HOTELA: 

a) IGRATI SE Z OGNJEM 

                                                 
3 Zaradi obsežnosti disertacije smo priloge skrčili na najmanjšo še berljivo pisavo. Prav tako smo 

izničili vso izvorno oblikovanje, ki je kakor koli vplivalo na obseg priloge. Zaradi tega Priloga II ni 

oblikovana v skladu s Priročnikom za izdelavo zaključnega dela za študijske programe 1., 2. in 3. 

stopnje, kakor tudi ne s priporočili za oblikovanje didaktičnih pripomočkov. 
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b) SE IGRALA S PUNČKO 
c) KUPILA AVTO 

d) VRGLA AVTO V PEČ 
e) SE IGRALA Z AVTOM 

b) BITI DEČEK 
c) IMETI AVTO 

d) IGRATI SE S FANTOMA 
e) IGRATI SE Z DEKLETI 

 

SEDAJ BOŠ PREBRAL/-A TRI BESEDILA, KI SO JIH NAPISALI PRAVI PISATELJI. PISATELJEM PA JE PONAGAJAL 
TISKARSKI ŠKRAT, SAJ JE V NJIHOVE PESMI IN ZGODBE SKRIL POVED, KI JE NISO ZAPISALI PISATELJI PAČ PA 

ON. TVOJA NALOGA JE, DA TO POVED NAJDEŠ IN JO PREČRTAŠ.  

 
NAJPREJ BOMO SKUPAJ NAREDILI PRIMER ZA VAJO. 

 

 
PRIMER 1: 

 

LEV N. TOLSTOJ: BABICA IN VODA 

BABICA JE NESLA VEDRO VODE. BILO JE DO VRHA POLNO VINA. VEDRO JE BILO STARO IN 

PRELUKNJANO. VODA JE ODTEKALA IZ VEDRA NA ZEMLJO. BABICA PA JE BILA VESELA, KER JE LAŽE 
NOSILA. KO SE JE VRNILA, JE POSTAVILA VEDRO NA TLA – A VODE NIKJER. KUPILA BO NOVO VEDRO, PO 

KATEREGA SE BO ODPELJALA Z AVTOBUSOM. 

 

SEDAJ BOŠ NALOGE REŠEVAL SAMOSTOJNO. 

 

DESA MUCK: ANICA IN VELIKA SKRIVNOST 

ZAČELA SE JE ZIMA. MAMA JE VZELA ANICO S SEBOJ V MESTO, DA BI JI KUPILA NOVE ŠKORNJE. MESTO 

JE BILO POVSOD OKRAŠENO Z DROBNIMI LUČKAMI. OB REKI SO STALE STOJNICE Z VROČO ČOKOLADO 

IN SLADKIMI ROGLJIČI. ANICA JE TAKOJ VEDELA, DA SE BLIŽA BOŽIČ. KMALU SE BO NJENA DRUŽINA 
ODPRAVILA NA MORJE, SAJ JE ZUNAJ ZELO TOPLO. ZAJELO JO JE MOČNO VZNEMIRJENJE IN KREPKO JE 

STISNILA MAMINO ROKO.  

 

TATJANA PREGL: MIŠKA IN ZOBKI 

 

MIŠKA, MIŠKA, 
KAM SI ŠLA? 

SPET SI VZELA 

ZOBKA DVA! 
 

KAJ POČEL BOM  

ZDAJ BREZ NJIH? 

V MOJIH USTIH 

JE PREPIH! 

 
RAD BI ZOBKE  

BRŽ NAZAJ! 

MIŠKA, MIŠKA,  
DAJ JIH DAJ! 

NOČEM JIH NAZAJ! 

 

 

ELA PEROCI: HIŠICA IZ KOCK 

SREDI TRAVNIKA JE STALA HIŠICA IZ KOCK IN V NJEJ JE STANOVALA JELKA. OB SONČNEM VREMENU JE 
POSEDALA PRED HIŠICO IN POSLUŠALA PTIČJE PETJE, V DEŽEVNIH DNEH PA SE JE SPREHAJALA PO 

SOBAH, KI NISO BILE NIKOLI DOLGOČASNE. BILE SO VSE POSLIKANE.  

PA JE BIL DEŽEVEN DAN IN PRI SOSEDNJI HIŠI SE JE UTRGAL PES Z VERIGE. ŽE DOLGO JE TO NAMERAVAL. 
UCVRL JO JE PREKO DVORIŠČA IN PREKO VRTOV. OD SAMEGA VESELJA, DA JE SVOBODEN, SE JE 

ZALETEL V HIŠICO IZ KOCK. SLIŠAL JE, KAKO SE PODIRA. A SE NI USTAVIL. HIŠICA SE JE PODRLA ČISTO 

DO TAL IN JELKA NI IMELA VEČ STREHE NAD SEBOJ. DEŽ JO JE NAMOČIL IN VETER JO JE PREPIHAL DO 
KOSTI. A NIČ NE DE, S HIŠICO TAKO NI BILA ZADOVOLJNA, SAJ JE IMELA DOLGOČASNE SOBE. 
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PRILOGA III: Preizkus razumevanja pri branju in zmožnosti 

zaznavanja nekoherentnosti v besedilu (3. razred, prvo merjenje)4 

 

Šifra: _____________________  Razred: 3.   Spol: _______ 

 
Danes bomo preizkusili, kako skrbno in pozorno znaš brati. Dobil boš nekaj kratkih zgodb, ki jih moraš temeljito prebrati. 

Vsaki zgodbi sledijo naloge. Pri vsaki nalogi moraš najti pravilen odgovor med petimi danimi odgovori. Ko odkriješ pravilen 

odgovor, prečrtaj črko, ki je pred pravilnim odgovorom.  
 

Najprej bomo skupaj naredili dva primera za vajo. 
 

Primer 1: Marko je vesel, kadar dežuje. Takrat namreč lahko spusti svojo ladjico po vodi. 

Kadar dežuje, je Marko: 
a) priden 

b) vesel 

c) jezen 
d) utrujen  

e) nagajiv 

Rad se igra: 
a) s kolebnico 

b) s kanglico 

c) s psom 
d) s palico 

e) z ladjico 

 

Primer 2: Pred hišnimi vrati stoji zapuščen mlad psiček. Boris ga je zagledal in prosil svojega očeta, če ga lahko prinese v 

hišo. Po krajšem času mu je oče dovolil. 

Boris je hotel: 

a) čakati na psa 
b) prinesti očeta v hišo 

c) govoriti z očetom 

d) obdržati psa 
e) sedeti pred hišnimi vrati 

Oče je bil: 

a) osamljen 
b) prijazen 

c) utrujen 

d) jezen 
e) zaspan 

 

Rešuj samostojno! 

 

1. Mati je obljubila Tončku deset evrov, če bo pograbil vse listje na vrtu. Dan pa je bil vetroven in listje je vedno znova 

letelo po dvorišču. 

Tonček je hotel: 
a) pokositi travo 

b) igrati se na dvorišču 

c) pograbiti listje 
d) nasaditi vrt 

e) odpihati listje 

Mati je rekla, da mu bo dala: 
a) veter 

b) rokavice 

c) listje  
d) dvorišče  

e) denar 

 

2. Mati je kaznovala Petra, ker se ji je zlagal. 

Mati ga je kaznovala, ker: 
a) je bil grob do matere 

b) se je obnašal pametno 

c) je bil neposlušen 
d) ni povedal po resnici 

e) je bil vljuden 

Peter se je zlagal: 
a) očetu 

b) materi  

c) prijatelju 
d) učitelju 

e) sestri 

3. Ko so začele z neba padati prve snežinke, je Borut s svojimi prijatelji odvihral ven, poskakoval in poskušal ujeti 

snežinke. Ko je eno ujel v roko, je ves začuden opazoval, kako hitro je izginjala. 

Borut se je veselil, ker je: 

a) deževalo 

b) pihal veter 
c) snežilo 

d) sijalo sonce 

e) bilo mrzlo 

Borut ni vedel, da snežinka: 

a) postane v njegovi roki led 

b) se v roki stopi 
c) se ohladi 

d) je mehka kot vata 

e) je mokra kot voda 

 

4. Pes je šel s kosom mesa v gobčku preko mostu. V vodi je zagledal svojo sliko in mislil, da je tam drug pes, z večjim 

kosom mesa kot je njegov. Tako je spustil svoj kos mesa in skočil k reki, da bi ukradel večji kos. Vendar je pri tem 

izgubil tuj kos mesa, ki ga sploh ni bilo, in svojega, ker mu je padel v vodo, ta pa ga je odnesla. 

Zgodba pripoveduje, kako je pes: 

a) dobil kos mesa 

V reki je pes videl: 

a) svojo zrcalno sliko 

                                                 
4 Zaradi obsežnosti disertacije smo priloge skrčili na najmanjšo še berljivo pisavo. Prav tako smo 

izničili vso izvorno oblikovanje, ki je kakor koli vplivalo na obseg priloge. Zaradi tega Priloga III 

ni oblikovana v skladu s Priročnikom za izdelavo zaključnega dela za študijske programe 1., 2. in 3. 

stopnje, kakor tudi ne s priporočili za oblikovanje didaktičnih pripomočkov. 
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b) ukradel kos mesa 
c) potegnil iz vode dva kosa mesa 

d) poklonil kos mesa 
e) izgubil svoj kos mesa 

b) dva psa 
c) kost 

d) ribo 
e) nič 

 

 

5. Aleš in Anže sta se igrala z novim gasilskim avtomobilčkom. Tudi Špela se je hotela igrati z njima, vendar sta ji 

rekla, da se dekleta igrajo s punčkami in da naj ju pusti pri miru. 

Dečka sta: 

a) pustila Špelo, da se igra z njima 

b) se igrala s punčko 
c) kupila avto 

d) vrgla avto v peč 

e) se igrala z avtom 

Špela je hotela: 

a) igrati se z ognjem 

b) biti deček 
c) imeti avto 

d) igrati se s fantoma 

e) igrati se z deklico 

 

Sedaj boš prebral štiri besedila, ki so jih napisali pravi pisatelji. Pisateljem pa je ponagajal tiskarski škrat, saj je v njihove 
pesmi in zgodbe skril poved, ki je niso zapisali pisatelji pač pa on. Tvoja naloga je, da to poved najdeš in jo prečrtaš.  

 

Najprej bomo skupaj naredili primer za vajo. 
 

Primer 1: 

 

Astrid Lindgren: Kljukec s strehe 

V čisto navadni hiši in v čisto navadni ulici našega mesta stanuje čisto navadna družina, ki se imenuje Stanonikova. Družina 

šteje čisto navadnega očeta in čisto navadno mater in tri čisto navadne otroke: Boštjana, Barbaro in Bratca. 
''Jaz vendar nisem čisto navaden Bratec,'' je dejal Bratec.  

Toda to ni res. On je zares čisto navaden. Toliko sedemletnih fantičev je, ki imajo modre oči, prifrknjen nos, umazana ušesa 

in raztrgane hlače. Bratec je torej povsem in čisto navaden, to drži. 
Boštjan je star petnajst let, igra nogomet in šola mu ne gre kaj prida od rok. Tudi on je torej čisto navaden. 

Barbara je štirinajstletna, lase si je zvezala v konjski rep tako kot vse druge čisto navadne deklice. 

Nenavaden pri tej hiši je le eden, in to je Kljukec s strehe. Je čisto navaden Kljukec. Stanuje na strehi, kot vam pove že 
njegovo ime, in že to je nekaj nenavadnega. Mogoče je kje na svetu drugače, toda pri nas se skoraj nikoli ne zgodi, da bi kdo 

stanoval v čisto majhni hiši na strehi. Tako stanuje Kljukec. 

 

Sedaj boš naloge reševal samostojno. 

 

Otfried Preussler: Zvedavček z velikim klobukom 

Nekoč je živel škrat, ki so ga klicali Zvedavček z velikim klobukom. Njegova hiška je stala daleč zunaj v Gozdu za sedmimi 

gorami, ob robu majhne jase. Kot hiše vseh škratov je bila tudi ta lesena in podolgem in počez prekrita s suhimi vejami in 
vejicami. Ob robu je stala garaža, v kateri je stal njegov rdeč motor. Kdor je slučajno prišel v bližino in ni vedel, da je pod 

kupom vejevja ob robu jase skrit škratov domek, ta nikdar v življenju ne bo mogel verjeti, da je kaj takega sploh mogoče – 

kako naj tudi bi? 
 

Tove Jansson: Čarodejev klobuk 

Nekega sivega jutra je v Mumindolu zapadel prvi sneg. Prikradel se je tih in gost in v nekaj urah je bilo vse belo. 
Mumintrolek je stal na stopnicah in gledal, kako dolina vleče nase zimsko odejo. Spokojno je pomislil: ''Nocoj pojdemo spat 

zimsko spanje.'' To je navda vseh mumintrolov v novembrskih dneh (imenitna navada za vse tiste, ki ne marajo teme in 

mraza). Zaprl je vrata, potem je odhlačal k mami in rekel: ''Sneg je zapadel. Še enkrat gremo spat, pa bo že poletje.'' 
''Vem,'' je rekla Mumintrolkova mama. ''Vsem sem že toplo pogrnila postelje. Ti boš spal skupaj s Smrčkom v zahodni 

podstrešni izbi.'' 

 

Lilijana Praprotnik – Zupančič: Resni ljudje 

 

Resni ljudje  
ne poznajo šale. 

Resno gledajo 

na velike in male. 

 

Veseli pogledi, 

vesele oči, 
pogosto in kdaj,  

se jim tudi nasmeji. 

 
Resno razmišljajo, 

resno govorijo,  

resno kadijo, 
resno spijo. 

 

Sanjajo same  
resne sanje. 

Kaj smešnega, 

to ni zanje! 
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Od same resnosti 

celo zbolijo, 

ko pa jih hočeš razveseliti, 
v zahvalo jih dobiš po …! 
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PRILOGA IV: Preizkus razumevanja pri branju in zmožnosti 

zaznavanja nekoherentnosti v besedilu (4. in 5. razred, prvo 

merjenje)5 

Šifra: _____________________  Razred: _________   Spol: _______ 

 

Danes bomo preizkusili, kako skrbno in pozorno znaš brati. Dobil boš nekaj kratkih zgodb, ki jih moraš temeljito prebrati. 
Vsaki zgodbi sledijo naloge. Pri vsaki nalogi moraš najti pravilen odgovor med petimi danimi odgovori. Ko odkriješ pravilen 

odgovor, prečrtaj črko, ki je pred pravilnim odgovorom.  

 

Najprej bomo skupaj naredili dva primera za vajo. 

 

Primer 1: Marko je vesel, kadar dežuje. Takrat namreč lahko spusti svojo ladjico po vodi. 

Kadar dežuje, je Marko: 

a) priden 

b) vesel 

c) jezen 

d) utrujen  
e) nagajiv 

Rad se igra: 

a) s kolebnico 

b) s kanglico 

c) s psom 

d) s palico 
e) z ladjico 

 

Primer 2: Pred hišnimi vrati stoji zapuščen mlad psiček. Boris ga je zagledal in prosil svojega očeta, če ga lahko prinese v 
hišo. Po krajšem času mu je oče dovolil. 

Boris je hotel: 
a) čakati na psa 

b) prinesti očeta v hišo 

c) govoriti z očetom 
d) obdržati psa 

e) sedeti pred hišnimi vrati 

Oče je bil: 
a) osamljen 

b) prijazen 

c) utrujen 
d) jezen 

e) zaspan 

 

Rešuj samostojno! 

 

1. Mati je obljubila Tončku deset evrov, če bo pograbil vse listje na vrtu. Dan pa je bil vetroven in listje je vedno znova 

letelo po dvorišču. 

Tonček je hotel: 

a) pokositi travo 

b) igrati se na dvorišču 
c) pograbiti listje 

d) nasaditi vrt 

e) odpihati listje 

Mati je rekla, da mu bo dala: 

a) veter 

b) rokavice 
c) listje  

d) dvorišče  

e) denar 

 

2. Mati je kaznovala Petra, ker se ji je zlagal. 

Mati ga je kaznovala, ker: 

a) je bil grob do matere 
b) se je obnašal pametno 

c) je bil neposlušen 

d) ni povedal po resnici 
e) je bil vljuden 

Peter se je zlagal: 

a) očetu 
b) materi  

c) prijatelju 

d) učitelju 
e) sestri 

 

3. Ko so začele z neba padati prve snežinke, je Borut s svojimi prijatelji odvihral ven, poskakoval in poskušal ujeti 

snežinke. Ko je eno ujel v roko, je ves začuden opazoval, kako hitro je izginjala. 

Borut se je veselil, ker je: 
a) deževalo 

b) pihal veter 

c) snežilo 
d) sijalo sonce 

e) bilo mrzlo 

Borut ni vedel, da snežinka: 
a) postane v njegovi roki led 

b) se v roki stopi 

c) se ohladi 
d) je mehka kot vata 

e) je mokra kot voda 

 

 

 

                                                 
5 Zaradi obsežnosti disertacije smo priloge skrčili na najmanjšo še berljivo pisavo. Prav tako smo 

izničili vso izvorno oblikovanje, ki je kakor koli vplivalo na obseg priloge. Zaradi tega Priloga IV 

ni oblikovana v skladu s Priročnikom za izdelavo zaključnega dela za študijske programe 1., 2. in 3. 

stopnje, kakor tudi ne s priporočili za oblikovanje didaktičnih pripomočkov. 
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4. Popotnik je prišel v mesto in je hotel v gostišču prenočiti. Vendar so bile vse sobe zasedene, v gostilniški sobi pa je 

bil tak živ žav kot v čebeljem panju. 

Potnik je hotel v gostišču: 
a) nekaj popiti 

b) igrati karte 

c) prenočiti 
d) srečati prijatelje 

e) nekaj pojesti 

V gostilniški sobi je bilo tako živahno kot v: 
a) cirkusu 

b) mravljišču 

c) čebelnjaku 
d) spalnici 

e) velikem mestu 

 

5. Pes je šel s kosom mesa v gobčku preko mostu. V vodi je zagledal svojo sliko in mislil, da je tam drug pes, z večjim 

kosom mesa kot je njegov. Tako je spustil svoj kos mesa in skočil k reki, da bi ukradel večji kos. Vendar je pri tem 

izgubil tuj kos mesa, ki ga sploh ni bilo in svojega, ker mu je padel v vodo, ta pa ga je odnesla. 

Zgodba pripoveduje, kako je pes: 

a) dobil kos mesa 
b) ukradel kos mesa 

c) potegnil iz vode dva kosa mesa 

d) poklonil kos mesa 
e) izgubil svoj kos mesa 

V reki je pes videl: 

a) svojo zrcalno sliko 
b) dva psa 

c) kost 

d) ribo 
e) nič 

 

6. Miha živi v veliki najeti hiši sredi mesta. Hiša je že zelo stara in skoraj brez barve. Poleti pa še vedno lepo izgleda. 

Takrat so namreč na vseh balkonih posode z raznobarvnim cvetjem, za njimi pa se bleščijo številni senčniki, kot velike 

pisane čepice. Ko gre Miha opoldne domov iz šole, že od daleč vidi hišo in pogleda nanjo se vsak dan razveseli. 

Poleti hiša lepo izgleda, ker: 

a) jo krasijo rože in senčniki 
b) Miha tam stanuje 

c) je stara 

d) leži sredi mesta 
e) ima le še malo barve na fasadi 

Ko pride Miha iz šole, je vesel, ker: 

a) hiša lepo izgleda 
b) ne dežuje 

c) ima kratko pot v šolo 

d) so počitnice 
e) stanuje v hiši veliko ljudi 

 

7. Ob vsaki mlaki se je pes ustavil in pil. Glava mu je visela navzdol in le z muko se je vlekel naprej. Pri prvi skali se 

je uprl, da bi šel dalje. Hotel se je obrniti. Vedno znova se je ustavljal, se ulegel na stran in si otresel poškodovano 

taco. 

Pes: 

a) se je kopal v mlaki 
b) spotoma ni nič pil 

c) je pogasil žejo 

d) skočil je na prvo skalo 

e) iskal je gospodarja 

Pes ni mogel dobro teči, ker: 

a) je imel poškodovano taco 
b) so bile skale zelo strme 

c) je bil žejen 

d) je bil utrujen 

e) je bil slep 

 

8. Bolha v ušesu jazbečarja ni mogla nič proti temu, da je s svojo prisotnostjo motila jazbečarja. Ker pa je imel pes 

ljubečega gospodarja, je hotel gospodar psu bolho odstraniti. V tistem trenutku pa je bolha naredila skok iz enega 

ušesa preko glave v drugo uho jazbečarja in se tam mirno udomila. 

Bolha ni mogla nič proti temu, da je bila: 

a) nadležna 

b) žalostna 
c) vesela 

d) ljubljena 

e) imela kratke noge 

Bolha je zapustila uho, da bi: 

a) zbadala gospodarja 

a) lezla drugje 
b) žgečkala psa 

c) pobegnila v drugo uho 

d) jezila jazbečarja 

 

9. Nekega dne po šoli je Rajko izdelal modelček letala. Ko ga je končal, je bil nanj zelo ponosen. Naredil je še propeler 

in spustil letalo v zrak. Za trenutek se je elegantno povzpelo, potem pa je zgrmelo na tla. 

Po vsem Rajkovem trudu letalo: 
a) ni hotelo leteti 

b) je izgubilo potnika 

c) je osvojilo nagrado 

d) je bilo uspešno 

e) je imelo zelen propeler 

Ko je videl, kaj se je zgodilo, je bil Rajko: 
a) vesel 

b) osamljen 

c) nesrečen 

d) poplačan 

e) zadovoljen 

 

10. Dva moža sta bila sprta. Vsak od njiju je hotel biti močnejši, kar je hotel drugemu tudi dokazati. Prvi se je hvalil, 

da bi lahko naredil otok, kakršnega še ni bilo. Dvignil je velikansko skalo in jo vrgel v morje, kjer je hotel imeti otok. 

Drugi mož pa je ta otok tako brcnil, da je zletel v zrak in pristal daleč proč. Še danes lahko vidimo ta otok v Severnem 

morju. 

Zgodba pripoveduje: 

a) kako sta dva moža hotel pokazati, kdo od njiju je 

močnejši 
b) kako je en mož vrgel na drugega skalo 

c) kako sta nastala dva otoka v Severnem morju 

d) da se odrasli moški ne bi smeli prepirati 
e) da se moški še dandanes prepirajo 

Prvi mož je: 

a) zalučal kos skale čez celo morje 

b) naredil iz vode nov otok 
c) razbil skalo 

d) vrgel veliko skalo v morje 

e) hotel drugega brcniti v morje 
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Sedaj boš prebral štiri besedila, ki so jih napisali pravi pisatelji. Pisateljem pa je ponagajal tiskarski škrat, saj je v njihove 
pesmi in zgodbe skril poved, ki je niso zapisali pisatelji pač pa on. Tvoja naloga je, da to poved najdeš in jo prečrtaš.  

 

Najprej bomo skupaj naredili primer za vajo. 
 

Primer 1: 

 

Miro Gavran: Srečni dnevi 

''V žepu imam dve petardi, eno za tebe, eno za sebe. Premisli naslednjo uro, če se ne bojiš, greva v odmoru v akcijo. '' 

''Dobro, '' sem rekel, srce pa mi je zatrepetalo. 
Ljudje moji, ko bi vi to videli, kako sva z Juretom v odmoru priletela v 6. b in vrgla prižgani petardi pod klopi. Ko bi slišali 

to eksplozijo, ko bi slišali, kako so dekleta vreščale, pa ne samo dekleta. Ko bi vi slišali ta trušč. 

Vsa šola je bila na nogah, učitelji so pritekli iz zbornice, da bi videli za kakšno eksplozijo gre, dežurni učenec pa naju je takoj 
prijavil. 

V hipu sva postala največja junaka na šoli. Ravnatelj je bil navdušen. 

Ravnatelj naju je poklical na pogovor in rekel, da naju bo na sestanku učiteljskega zbora predlagal za ukor, razrednik pa nama 
je dal dve kuverti in rekel: 

''To morata še danes dati svojim staršem. Notri je pismo, v katerem ju pozivam, naj jutri pod nujno prideta k meni na pogovor. 

Želim, da sta na tem pogovoru tudi vidva. To je po peti uri. V mojem kabinetu.'' 

 

Sedaj boš naloge reševal samostojno. 

 

Danilo Gorinšek: Pesem o soncu 

 

Prvi žarki prek neba, 
v senco svetle lise, 

vroč poljub nam sonce da, 

– zemlja prebudi se. 
Zlato sonce! 
 

Morje čistega zlata  
prek sveta se lije, 

vsakomur gre do srca, 

vsakogar umije. 
Zlato sonce! 
 

Oblaki sivi prek neba, 
delajo po zemlji lise, 

dosti dajo nam dežja, 

ki pada z neba. 
Zlato sonce! 
 

Ves dan sonce, vir moči, 
toči iz neba se, 

kupo polno si nalij, 

– bo za mrke čase. 
Zlato sonce! 
 

Temne sence prek neba, 
dan slovo že jemlje, 

vroč poljub še sonce da, 

– zemlja sladko dremlje.  
Zlato sonce! 

 

Alenka Goljevšček: Potovanje z domišljijo 

''Čakam, da mi kaj pade v glavo,'' rečem strogo, ''in če že leži vse breme na mojih ramah, bi bil lahko tako prekleto prijazen, 

da mi vsaj ne kvariš koncentracije.'' 

Aleš izbulji oči, umolkne in čez sekundo in pol spet začne: ''Ali ti bo kaj padlo? '' 
''Pa jasno, '' rečem samozavestno, čeprav me gloje dvom ko lesna goba. Mater, so težki tile mlajši bratje. Rad pa ima starejše 

sestre. Zdaj sedi, me gleda spoštljivo ko napeljavo visoke napetosti in vse njegove možganske celice smrčijo, da jih prav 

slišim. Če se česa ne spomnim, me bo zasmehoval do konca mojih dni. Stegnem se torej še udobneje po tisti cunji na tleh in 
intenzivno čakam, da bo kaj padlo. 

Pa res pade. 

Pogledam, vidim. Perfektno. 
Vstanem, se z olajšanjem pretegnem in rečem: ''Greva. '' 

 

Patricia Wrightson: Strahec 

Gospa Tuckerjeva je sedela v svoji sobi v Hiši večera, domu za starejše občane, natanko taka, kakor so jo skrbni domači 

prepričali, da je zanjo najbolje. Njena soba je bila vsa sveža in svetla in snažna, natanko taka, kakor so bile vse druge sobe v 

Hiši večera. Imela je sivo bele stene z eno skrbno zabito kljukico za sliko, rjavo marogasto preprogo, sodobno pohištvo, tako 
preprosto za čiščenje, in bogato oblazinjen stol, v katerem si se lahko udobno zleknil ali se zagugal. Prav malo je bilo tistega, 

kar je bilo njeno in po čemer se je soba gospe Tuckerjeve razlikovala od drugih: kockasto pregrinjalo na postelji, sešito iz 

spletenih ostankov raznih voln veselih barv; z rožnatimi cvetkami posuta stara skodelica s krožničkom iz servisa njene 
matere; resnobna fotografija Harryja, ki je bil njen mož, obešena na edini kljukici; in sama gospa Tuckerjeva. Pred njo je 

stala velika plazma televizija, na kateri je vsak večer gledala oddajo Gostilna išče šefa.  
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PRILOGA V: Preizkus razumevanja pri branju in zmožnosti 

zaznavanja nekoherentnosti v besedilu (2. razred, drugo merjenje)6 

ŠIFRA: __________________________  RAZRED: 2. 

 

DANES BOMO PREIZKUSILI, KAKO SKRBNO IN POZORNO ZNAŠ BRATI. DOBIL BOŠ NEKAJ KRATKIH ZGODB, KI 
JIH MORAŠ TEMELJITO PREBRATI. VSAKI ZGODBI SLEDIJO NALOGE. PRI VSAKI NALOGI MORAŠ NAJTI 

PRAVILEN ODGOVOR MED PETIMI DANIMI ODGOVORI. KO ODKRIJEŠ PRAVILEN ODGOVOR, PREČRTAJ ČRKO, 

KI JE PRED PRAVILNIM ODGOVOROM.  
 

NAJPREJ BOMO SKUPAJ NAREDILI DVA PRIMERA ZA VAJO. 

 

PRIMER 1: TRIJE ESKIMI SO ŠLI S PASJIMI SANMI NA LOV ZA MEDVEDA. S SEBOJ SO VZELI TUDI DEČKA, 

KI JE MEDVEDU KMALU PRIŠEL NA SLED. 

NA LOV SO ODŠLI: 

a) INDIJANCI 

b) SLOVENCI 
c) ESKIMI 

d) KAVBOJCI 

e) MAORI 

MEDVEDU NA SLED JE PRIŠEL: 

a) VODJA ESKIMOV 

b) PES 
c) NIHČE 

d) DEČEK 

e) VSI ŠTIRJE ESKIMI 

 

PRIMER 2: MARTIN IN FRANCI STA SEDELA NA SOSEDOVI ČEŠNJI. NENADOMA SE JE PRIKAZAL SOSED IN 
DEČKA STA HITRO SKOČILA Z VEJE. FRANCI SI JE ZLOMIL NOGO, ZARADI ČESAR GA JE SOSED ODPELJAL 

K ZDRAVNIKU. 

MARTIN IN FRANCI STA: 

a) POMAGALA PRI OBIRANJU ČEŠENJ 

b) SKAKALA S ČEŠNJE 
c) SEDELA NA SOSEDOVI ČEŠNJI 

d) LOMILA VEJE 

e) ISKALA ZLATO ČEŠNJO 

FRANCI SI JE: 

a) ZLOMIL NOGO  

b) NABRAL KOŠ ČEŠENJ 
c) SKRIL ZLATO ČEŠNJO V ŽEP 

d) ZAPEL PESEM O ČEŠNJAH 

e) UMAZAL HLAČE 

 

SEDAJ BOŠ REŠEVAL SAMOSTOJNO! 

 

1. MATI JE OBLJUBILA TONČKU DESET EVROV, ČE BO POGRABIL VSE LISTJE NA VRTU. DAN PA JE 

BIL VETROVEN IN LISTJE JE VEDNO ZNOVA LETELO PO DVORIŠČU. 

TONČEK JE HOTEL: 

a) POKOSITI TRAVO 
b) IGRATI SE NA DVORIŠČU 

c) POGRABITI LISTJE 

d) NASADITI VRT 
e) ODPIHATI LISTJE 

MATI JE REKLA, DA MU BO DALA: 

a) VETER 
b) ROKAVICE 

c) LISTJE  

d) DVORIŠČE  
e) DENAR 

 

2. MATI JE KAZNOVALA PETRA, KER SE JI JE ZLAGAL. 

MATI GA JE KAZNOVALA, KER: 

a) JE BIL GROB DO MATERE 
b) SE JE OBNAŠAL PAMETNO 

c) JE BIL NEPOSLUŠEN 

d) NI POVEDAL PO RESNICI 
e) JE BIL VLJUDEN 

PETER SE JE ZLAGAL: 

a) OČETU 
b) MATERI  

c) PRIJATELJU 

d) UČITELJU 
e) SESTRI 

 

3. NEKEGA DNE JE NAŠEL LOVEC V GOZDU ZAPUŠČENEGA MEDVEDJEGA MLADIČKA IN GA VZEL S 

SEBOJ DOMOV. BIL JE ŠE ZELO MAJHEN, NE VELIKO VEČJI KOT MLADA MUCA. NAJPREJ JE TULIL 

OD DOMOTOŽJA, KO PA MU JE LOVEC DAL STEKLENIČKO Z MLEKOM, JO JE POŽREŠNO POPIL IN 

ZASPAL KOT VSAK OTROK. 

LOVEC JE NAŠEL MEDVEDJEGA 
 MLADIČKA: 

a) V HIŠI 

b) NA CESTI 
c) V GOZDU 

d) V STEKLENIČKI 

e) V MLEKU 

MEDVED SE JE OBNAŠAL KOT: 
a) OTROK 

b) OPICA 

c) PES 
d) ČLOVEK 

e) MUCA 

                                                 
6 Zaradi obsežnosti disertacije smo priloge skrčili na najmanjšo še berljivo pisavo. Prav tako smo 

izničili vso izvorno oblikovanje, ki je kakor koli vplivalo na obseg priloge. Zaradi tega Priloga V ni 

oblikovana v skladu s Priročnikom za izdelavo zaključnega dela za študijske programe 1., 2. in 3. 

stopnje, kakor tudi ne s priporočili za oblikovanje didaktičnih pripomočkov. 
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SEDAJ BOŠ PREBRAL ŠTIRI BESEDILA, KI SO JIH NAPISALI PRAVI PISATELJI. PISATELJEM PA JE PONAGAJAL 
TISKARSKI ŠKRAT, SAJ JE V NJIHOVE PESMI IN ZGODBE SKRIL POVED, KI JE NISO ZAPISALI PISATELJI PAČ PA 

ON. TVOJA NALOGA JE, DA TO POVED NAJDEŠ IN JO PREČRTAŠ.  

 
 

NAJPREJ BOMO SKUPAJ NAREDILI PRIMER ZA VAJO. 

 
PRIMER 1: 

 

ELA PEROCI: HIŠICA IZ KOCK 

SREDI TRAVNIKA JE STALA HIŠICA IZ KOCK IN V NJEJ JE STANOVALA JELKA. OB SONČNEM VREMENU JE 

POSEDALA PRED HIŠICO IN POSLUŠALA PTIČJE PETJE, V DEŽEVNIH DNEH PA SE JE SPREHAJALA PO 

SOBAH, KI NISO BILE NIKOLI DOLGOČASNE. BILE SO VSE POSLIKANE.  
PA JE BIL DEŽEVEN DAN IN PRI SOSEDNJI HIŠI SE JE UTRGAL PES Z VERIGE. ŽE DOLGO JE TO NAMERAVAL. 

UCVRL JO JE PREKO DVORIŠČA IN PREKO VRTOV. OD SAMEGA VESELJA, DA JE SVOBODEN, SE JE 

ZALETEL V HIŠICO IZ KOCK. SLIŠAL JE, KAKO SE PODIRA. A SE NI USTAVIL. HIŠICA SE JE PODRLA ČISTO 
DO TAL IN JELKA NI IMELA VEČ STREHE NAD SEBOJ. DEŽ JO JE NAMOČIL IN VETER JO JE PREPIHAL DO 

KOSTI. A NIČ NE DE, S HIŠICO TAKO NI BILA ZADOVOLJNA. 

 

 

SEDJ BOŠ REŠEVAL SAMOSTOJNO! 

 

BINA ŠTAMPE ŽMAVC: MUCASTA PESEM 

 

MOJA MUCA JE KOT PUHEK! 
NJENE ŠAPICE SO MUFEK –  

RAHLE, LAHKE KAKOR ROŽA, 

KO Z DOTIKOM ME POBOŽA. 
 

MOJA MUCA JE KOT PUHEK! 

ŠE NJEN SMRČEK JE MEHAK. 
KO OB NJEJ ZASPIM, ZASANJAM, 

DA SVET JE PUHAST KOT OBLAK! 

NJENA GROBA KOŽA NIČ NEŽNO ME NE BOŽA. 
 

LOJZE KOVAČIČ: V DEŽELI DEDKA MRAZA 

VSE LETO SO FANTJE IN DEKLETA TJAŽ, ROK IN JANI, ALENKA, SONJA IN METKA, IGOR IN DARKO ČAKALI 
NA DEDKA MRAZA. VEDELI SO: KO BO PRITISNIL MRAZ IN BO ZAČELO SNEŽITI, BO KONEC LETA. IN 

DALEČ, DALEČ, ČISTO NA KONCU LETA PA STOJI SREDI SNEŽINK DEDEK MRAZ Z MODRIMI OČMI IN BELO 
BRADO, S KUČMO NA GLAVI IN JELKO V ROKAH. TAKRAT VEMO, DA BO ŽE JUTRI SPET POLETJE. NEKAJ 

DNI PRED NOVIM LETOM NISO DELALI OTROCI NIČ DRUGEGA, KOT DA SO SAMO ČAKALI.  

 

MARIJA VOGELNIK: SREDI POLJA, SREDI GOZDA 

MIŠKA JE SKOPALA HIŠKO; SREDI POLJA, SREDI GOZDA. MAJHNO, MAJHNO HIŠKO S KUHINJO IN 

KAMRICO IN KAŠČO. HIŠKO Z DOLGIMI, DOLGIMI HODNIKI, HIŠKO S TREMI VHODI IN TREMI IZHODI. NA 
MOČ IMENITNO HIŠKO. KJE, LE KJE? TAM POD ZEMLJO; TAM SREDI KORENINIC, SKOZI KORENINICE, MED 

KORENINICAMI POD ZEMLJO. NA MOČ IMENITNO HIŠKO. 

PA JI PRIRIJE DOLGA ŠIBA SKOZI KAMRICO POD ZEMLJO.  
KDO PA SI? POBARA MIŠKA DOLGO ŠIBO. 

DREVO. KOŠATO, VISOKO, ŠIROKO DREVO. Z GLOBOKIMI KORENINAMI IN DEBELIM DEBLOM. Z 

MOGOČNO ZELENO KROŠNJO.  
SAJ TE JE KOMAJ ZA MOJ REPEK V ŠIRINO.  

ZRASTEM; SE RAZŠIRIM, OKREPIM. VSAKO LETO ZA KOLOBARČEK; VSAKO LETO ZA PRSTANČEK.  

OJOJ, KAMRICO MI SESUJEŠ. AMPAK NIČ NE DE, HIŠICO SO JI TAKO SEZIDALI ZIDARJI, KI JI BODO 
ZGRADILI NOVO.  
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PRILOGA VI: Preizkus razumevanja pri branju in zmožnosti 

zaznavanja nekoherentnosti v besedilu (3. razred, drugo merjenje)7 

Šifra: __________________________  Razred: 3. 

 

Danes bomo preizkusili, kako skrbno in pozorno znaš brati. Dobil boš nekaj kratkih zgodb, ki jih moraš temeljito prebrati. 
Vsaki zgodbi sledijo naloge. Pri vsaki nalogi moraš najti pravilen odgovor med petimi danimi odgovori. Ko odkriješ pravilen 

odgovor, prečrtaj črko, ki je pred pravilnim odgovorom.  

 

Najprej bomo skupaj naredili dva primera za vajo. 

 
Primer 1: Marko je vesel, kadar dežuje. Takrat namreč lahko spusti svojo ladjico po vodi. 

Kadar dežuje, je Marko: 

a) priden 
b) vesel 

c) jezen 

d) utrujen  
e) nagajiv 

Rad se igra s: 

a) kolebnico 
b) kanglico 

c) psom 

d) palico 
e) ladjico 

 
Primer 2: Pred hišnimi vrati stoji zapuščen mlad psiček. Boris ga je zagledal in prosil svojega očeta, če ga lahko prinese v 

hišo. Po krajšem času mu je oče dovolil. 

Boris je hotel: 

a) čakati na psa 

b) prinesti očeta v hišo 
c) govoriti z očetom 

d) obdržati psa 

e) sedeti pred hišnimi vrati 

Oče je bil: 

a) osamljen 

b) prijazen 
c) utrujen 

d) jezen 

e) zaspan 

 

Rešuj samostojno! 
 

1. Mati je obljubila Tončku deset evrov, če bo pograbil vse listje na vrtu. Dan pa je bil vetroven in listje je vedno znova 

letelo po dvorišču. 

Tonček je hotel: 

a) pokositi travo 
b) igrati se na dvorišču 

c) pograbiti listje 

d) nasaditi vrt 
e) odpihati listje 

Mati je rekla, da mu bo dala: 

a) veter 
b) rokavice 

c) listje  

d) dvorišče  
e) denar 

 

2. Ptičji mladiči so bili lačni. Njihova mati je odletela iz gnezda, da bi jim poiskala hrano. Gledali so čez rob gnezda 

in videli, kako leti mati mimo in nekaj nese v kljunu. 

Ptički so se veselili, da bo njihova mati: 
a) prinesla hrano 

b) skuhala kosilo 

c) odletela proč 
d) jih učila leteli 

e) zgradila gnezdo 

Zgodba pripoveduje, da so ptički hoteli: 
a) leteti 

b) jesti 

c) igrati se 
d) spati 

e) peti 

 

3. Popotnik je prišel v mesto in je hotel v gostišču prenočiti. Vendar so bile vse sobe zasedene, v gostilniški sobi pa je 

bil tak živ žav kot v čebeljem panju. 

Potnik je hotel v gostišču: 

a) nekaj popiti 
b) igrati karte 

c) prenočiti 

d) srečati prijatelje 
e) nekaj pojesti 

V gostilniški sobi je bilo tako živahno kot v: 

a) cirkusu 
b) mravljišču 

c) čebelnjaku  

d) spalnici 
e) velikem mestu 

 

4. Srakoper je iskal hrano, vendar ne tako kot vrabec, ki je neprestano brskal po travi. Srakoper je sedel na nizki veji 

in opazoval tla. Ko je zagledal hrošča ali črva, je zletel s svojega mesta in ga ujel. 

Ta zgodba pripoveduje o: 

a) srakoperju 

Zgodba govori, kako je: 

a) ujel ptiča 

                                                 
7 Zaradi obsežnosti disertacije smo priloge skrčili na najmanjšo še berljivo pisavo. Prav tako smo 

izničili vso izvorno oblikovanje, ki je kakor koli vplivalo na obseg priloge. Zaradi tega Priloga VI 

ni oblikovana v skladu s Priročnikom za izdelavo zaključnega dela za študijske programe 1., 2. in 3. 

stopnje, kakor tudi ne s priporočili za oblikovanje didaktičnih pripomočkov. 
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b) drevesu 
c) hrošču 

d) vrabcu 
e) črvu 

b) iskal hrano 
c) opazoval drevo 

d) gradil gnezdo 
e) pel svojo pesem 

 

 

5. Ob vsaki mlaki se je pes ustavil in pil. Glava mu je visela navzdol in le z muko se je vlekel naprej. Pri prvi skali se 

je uprl, da bi šel dalje. Hotel se je obrniti. Vedno znova se je ustavljal, se ulegel na stran in si otresel poškodovano 

taco. 

Pes: 

a) se je kopal v mlaki 
b) spotoma ni nič pil 

c) je pogasil žejo 

d) skočil je na prvo skalo 
e) iskal je gospodarja 

Pes ni mogel dobro teči, ker: 

a) je imel poškodovano taco 
b) so bile skale zelo strme 

c) je bil žejen 

d) je bil utrujen 
e) je bil slep 

 
Sedaj boš prebral štiri besedila, ki so jih napisali pravi pisatelji. Pisateljem pa je ponagajal tiskarski škrat, saj je v njihove 

pesmi in zgodbe skril poved, ki je niso zapisali pisatelji pač pa on. Tvoja naloga je, da to poved najdeš in jo prečrtaš.  

 
Najprej bomo skupaj naredili primer za vajo. 

 

Primer 1: 
 

Otfried Preussler: Zvedavček z velikim klobukom 

Nekoč je živel škrat, ki so ga klicali Zvedavček z velikim klobukom. Njegova hiška je stala daleč zunaj v Gozdu za sedmimi 
gorami, ob robu majhne jase. Kot hiše vseh škratov je bila tudi ta lesena in podolgem in počez prekrita s suhimi vejami in 

vejicami. Ob robu je stala garaža, v kateri je stal njegov rdeč motor. Kdor je slučajno prišel v bližino in ni vedel, da je pod 

kupom vejevja ob robu jase skrit škratov domek, ta nikdar v življenju ne bo mogel verjeti, da je kaj takega sploh mogoče – 
kako naj tudi bi? 

 

Rešuj samostojno! 
 

Anton Ingolič: Budilka s košatim repom 

Za dedkovo in babičino hišico raste gozdiček. Tam se od zgodnjega jutra po vejah podi veverička. Tako urna je, da si je 
Rokec niti ogledati ne more. Samo da pod njegovimi nogami zašumi suho listje, že švigne navzgor po najbližjem deblu in ni 

je več na spregled. Pa je babica nasula brokoli, ki ga imajo veverice tako rade, na okno v spalnici. Rokec je nejeverno vprašal, 

če bo res prišla. Če ne danes, pa jutri ali pojutrišnjem, je odvrnila babica prepričljivo. 

 

Girica Jakopin: Škratki 

 

Iz dežne meglice 

na nočne stezice 
so škratki stopili; 

 

v zaspane domove 
čez mokre plotove 

so vsi se zgrnili –  

 
luč pogasili, 

otročke pokrili, 

cvetice zalili 
so z drobno roko, 

 

da bodo glasno zapeli, 
se dobro imeli, 

na sončen dan, 

nič tih, nič zaspan, 

 

in brž so se tiho, 

oj, tiho, pretiho, 
vrnili na nočno stezico, 

strnili z deževno meglico. 

 

Desa Muck: Anica in velika skrivnost 

Začela se je zima. Mama je vzela Anico s seboj v mesto, da bi ji kupila nove škornje. Mesto je bilo povsod okrašeno z 

drobnimi lučkami. Ob reki so stale stojnice z vročo čokolado in sladkimi rogljiči. Anica je takoj vedela, da se bliža božič. 
Kmalu se bo njena družina odpravila na morje, saj je zunaj zelo toplo. Zajelo jo je močno vznemirjenje in krepko je stisnila 

mamino roko. 
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PRILOGA VII: Preizkus razumevanja pri branju in zmožnosti 

zaznavanja nekoherentnosti v besedilu (4. in 5. razred, drugo 

merjenje)8 
 

Šifra: __________________________  Razred: _________________ 
 

Danes bomo preizkusili, kako skrbno in pozorno znaš brati. Dobil boš nekaj kratkih zgodb, ki jih moraš temeljito prebrati. 
Vsaki zgodbi sledijo naloge. Pri vsaki nalogi moraš najti pravilen odgovor med petimi danimi odgovori. Ko odkriješ pravilen 

odgovor, prečrtaj črko, ki je pred pravilnim odgovorom.  
 

Najprej bomo skupaj naredili dva primera za vajo. 
 

Primer 1: Marko je vesel, kadar dežuje. Takrat namreč lahko spusti svojo ladjico po vodi. 

Kadar dežuje, je Marko: 
a) priden 

b) vesel 

c) jezen 
d) utrujen  

e) nagajiv 

Rad se igra s: 
a) kolebnico 

b) kanglico 

c) psom 
d) palico 

e) ladjico 

 

Primer 2: Pred hišnimi vrati stoji zapuščen mlad psiček. Boris ga je zagledal in prosil svojega očeta, če ga lahko prinese v 
hišo. Po krajšem času mu je oče dovolil. 

Boris je hotel: 
a) čakati na psa 

b) prinesti očeta v hišo 

c) govoriti z očetom 
d) obdržati psa 

e) sedeti pred hišnimi vrati 

Oče je bil: 
a) osamljen 

b) prijazen 

c) utrujen 
d) jezen 

e) zaspan 

 

Rešuj samostojno! 
 

1. Nekega dne je našel lovec v gozdu zapuščenega medvedjega mladička in ga vzel s seboj domov. Bil je še zelo majhen, 

ne veliko večji kot mlada muca. Najprej je tulil od domotožja, ko pa mu je lovec dal stekleničko z mlekom, jo je 

požrešno popil in zaspal kot vsak otrok. 

Lovec je našel medvedjega mladička: 

a) v hiši 
b) na cesti 

c) v gozdu 

d) v steklenički 
e) v mleku 

Medved se je obnašal kot: 

a) otrok 
b) opica 

c) pes 

d) človek 
e) muca 

 

2. Ptičji mladiči so bili lačni. Njihova mati je odletela iz gnezda, da bi jim poiskala hrano. Gledali so čez rob gnezda 

in videli, kako leti mati mimo in nekaj nese v kljunu. 

Ptički so se veselili, da bo njihova mati: 
a) prinesla hrano 

b) skuhala kosilo 

c) odletela proč 
d) jih učila leteli 

e) zgradila gnezdo 

Zgodba pripoveduje, da so ptički hoteli: 
a) leteti 

b) jesti 

c) igrati se 
d) spati 

e) peti 
 

3. Aleš in Anže sta se igrala z novim gasilskim avtomobilčkom. Tudi Špela se je hotela igrati z njima,  vendar sta ji 

rekla, da se dekleta igrajo s punčkami in da naj ju pusti pri miru. 

Dečka sta: 
a) pustila Špelo, da se igra z njima 

b) se igrala s punčko 

c) kupila avto 
d) vrgla avto v peč 

e) se igrala z avtom 

Špela je hotela: 
a) igrati se z ognjem 

b) biti deček 

c) imeti avto 
d) igrati se s fantoma 

e) igrati se z deklico 

 

 

                                                 
8 Zaradi obsežnosti disertacije smo priloge skrčili na najmanjšo še berljivo pisavo. Prav tako smo 

izničili vso izvorno oblikovanje, ki je kakor koli vplivalo na obseg priloge. Zaradi tega Priloga VII 

ni oblikovana v skladu s Priročnikom za izdelavo zaključnega dela za študijske programe 1., 2. in 3. 

stopnje, kakor tudi ne s priporočili za oblikovanje didaktičnih pripomočkov. 



 

326 

4. Srakoper je iskal hrano, vendar ne tako kot vrabec, ki je neprestano brskal po travi. Srakoper je sedel na nizki veji 

in opazoval tla. Ko je zagledal hrošča ali črva, je zletel s svojega mesta in ga ujel. 

Ta zgodba pripoveduje o: 
a) srakoperju 

b) drevesu 

c) hrošču 
d) vrabcu 

e) črvu 

Zgodba govori, kako je: 
a) ujel ptiča 

b) iskal hrano 

c) opazoval drevo 
d) gradil gnezdo 

e) pel svojo pesem 

5. Obstaja stara kitajska legenda o mlečni cesti. Pred mnogimi leti so ljudje mislili, da je mlečna cesta bela reka, v 

kateri plavajo zlate ribice. Vedno, kadar se je mesec zmanjšal, je postal lesk reke drugačen. Zgodba pripoveduje 

naprej, da so se majhne ribe bale skakati iz vode, kajti takrat so videle lunin krajec, ki je izgledal kot kljuka za 

lovljenje rib. 

Veliko ljudi meni, da izgleda mlečna cesta kot: 

a) riba 
b) zvezda 

c) mesec 

d) peta 
e) reka 

Ribe so se bale skakati iz vode, ker niso hotele: 

a) biti nahranjene 
b) biti izgubljene 

c) da jih kdo opazi 

d) biti ujete 
e) piti mleka 

 

6. Množica ljudi je pritekla h goreči hiši. Nenadoma so zagledali v tretjem nadstropju ob oknu staro žensko. V naročju 

je držala majhnega otroka. Gasilci so razprostrli gasilsko ponjavo. Starka je odprla okno in vrgla otroka na ponjavo. 

Ljudje so bili zadovoljni, ko so videli, da je otrok na varnem in nepoškodovan. Potem pa so strahoma opazovali starko, 

kako se pripravlja, da bo: 

a) zaprla okno 
b) stekla navzdol po stopnicah 

c) skočila na ponjavo 

d) vzela otroka nazaj 
e) poteptala ogenj 

Otrok je bil: 
a) rešen 

b) poškodovan 

c) zgorel je 
d) mučil se je 

e) kaznovan 

7. Nekoč je živel mož po imenu Tomaž Arnič. Nikogar ni imel razen petelina, ki ga je sam vzredil. Nekega dne je 

Tomaža bolj kot druge mučila lakota in s težkim srcem se je odločil, da proda petelina. 

Tomaž Arnič je imel le: 

a) dobrega prijatelja 

b) petelina 
c) psa 

d) lakoto 

e) kos kruha 

Ko se je odločil, da proda petelina, je bil: 

a) utrujen 

b) presenečen 
c) žalosten 

d) bolan 

e) jezen 

 

8. Martin in Franci sta sedela na sosedovi češnji, ki je rasla tik ob plotu. Nenadoma se je prikazal sosed. Dečka sta 

hotela skočiti s češnje in zbežati. Toda Martin je padel v sosedov vrt. Trenutek je bil čisto tiho, ko pa je videl, da 

prihaja gospodar vedno bližje, je začel glasno tožiti: ''Moja noga! Au, moja noga!'' Sosed je pritekel k njemu. Martin 

je še naprej stokal: ''Moja noga je zlomljena'' ''Leži, grem po zdravnika!'' S temi besedami je sosed pohitel v hišo na 

telefon. Komaj pa je naredil nekaj korakov, je Martin nenadoma skočil pokonci in med glasnim smehom sta oba 

dečka zbežala proč. Ko je sosed to videl, je besnel in grajal vse povprek. 

Martin je glasno stokal, ker: 
a) je padel z drevesa 

b) je zlomil nogo 

c) je videl Aleša, da beži proč 
d) ga je bolelo 

e) je hotel preslepiti soseda 

Sosed je bil besen, ker: 
a) je hotel po zdravnika 

b) sta se mu fanta smejala 

c) ni nobenega dečka ujel 
d) ga je Martin nalagal 

e) sta fanta polomila veje 

 

9. Rabarbara je na obeh straneh grede pogumno pokazala svoje rožnato rdeče brste iz zemlje. tudi jabolka so že dobro 

nastavila svoje popke. Ne bo dolgo, pa se bodo razcvetela. Tudi stara breskev spredaj na travniku se je že prebudila. 

Ali bo letos prvič obrodila ali ne? Ded je pazljivo vzel v roke vejo in se razveselil močnega poganjka in dobre rasti. 

Dobro je pogledal vsa drevesa in odstrigel slabe in suhe veje. Tako je naredil vsak februar v sadovnjaku in drevesa so 

mu to vračala z obilnim pridelkom. 

Katero drevo se bo kmalu razcvetelo? 

a) hruška 
b) češnja 

c) jabolka 

d) grm rabarbare 
e) sliva 

Breskev je: 

a) nastavila poganjek 
b) zacvetela 

c) obrodila prvo sadje 

d) slabo rasla 
e) bila dobro ostrižena 
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10. Trije Eskimi so šli s pasjimi sanmi na lov na medveda. S seboj so vzeli tudi dečka. Kmalu so prišli medvedu na 

sled. Zagledali so ga in mu sledili. Čeprav so psi tekli zelo hitro, se medvedu niso mogli približati. Nenadoma pa so 

možje opazili, da se je medved dvignil v zrak in s sanmi so mu sledili v zrak. V tem trenutku je deček izgubil eno 

rokavico in ko jo je hotel pobrati, je padel s sani. Medved in možje na saneh so se dvigovali vedno višje in višje. Na 

koncu so bili vsi skupaj začarani v zvezde. Še danes sledijo možje medvedu na nebu. Deček se je vrnil v vas in 

pripovedoval, kako so možje izginili. 

Deček je bil rešen, ker: 

a) je ostal v vasi in čakal može 

b) je sledil medvedu ob reki 
c) so pasje sani vozile zelo hitro in ni mogel skočiti vanje 

d) lov traja še danes in so možje poslali dečka domov 

e) je padel s sani, ko je hotel pobrati rokavico 

Naslov zgodbe bi se glasil: 

a) nenavadna čarovnija 

b) vesela vožnja s sanmi 
c) osamljen deček 

d) najdena rokavica 

e) uspešen lov na medveda 

 

Sedaj boš prebral štiri besedila, ki so jih napisali pravi pisatelji. Pisateljem pa je ponagajal tiskarski škrat, saj je v njihove 
pesmi in zgodbe skril poved, ki je niso zapisali pisatelji pač pa on. Tvoja naloga je, da to poved najdeš in jo prečrtaš.  

 

Najprej bomo skupaj naredili primer za vajo. 
 

Primer 1: 

 

Miro Gavran: Srečni dnevi 

''V žepu imam dve petardi, eno za tebe, eno za sebe. Premisli naslednjo uro, če se ne bojiš, greva v odmoru v akcijo. '' 

''Dobro, '' sem rekel, srce pa mi je zatrepetalo. 
Ljudje moji, ko bi vi to videli, kako sva z Juretom v odmoru priletela v 6. b in vrgla prižgani petardi pod klopi. Ko bi slišali 

to eksplozijo, ko bi slišali, kako so dekleta vreščale, pa ne samo dekleta. Ko bi vi slišali ta trušč. 

Vsa šola je bila na nogah, učitelji so pritekli iz zbornice, da bi videli za kakšno eksplozijo gre, dežurni učenec pa naju je takoj 
prijavil. 

V hipu sva postala največja junaka na šoli. Ravnatelj je bil navdušen. 

Ravnatelj naju je poklical na pogovor in rekel, da naju bo na sestanku učiteljskega zbora predlagal za ukor, razrednik pa nama 
je dal dve kuverti in rekel: 

''To morata še danes dati svojim staršem. Notri je pismo, v katerem ju pozivam, naj jutri pod nujno prideta k meni na pogovor. 

Želim, da sta na tem pogovoru tudi vidva. To je po peti uri. V mojem kabinetu.'' 
 

Rešuj samostojno! 

 

Joanne Rowling: Kamen modrosti 

Imela sta vse, kar sta želela. Življenje jima je grenila le skrivnost, ki je nista zaupala nikomur. Prepričana sta bila, da ne bi 

prenesla, če bi kdo izvedel za družino Potter. Gospa Potter je bila sestra gospe Dursley, a že dolga leta se nista videli. Gospa 

Dursley se je celo pretvarjala, da sploh nima sestre, kajti slednja in njen mož nikakor nista bila običajna človeka. Dursleyeva 

sta se kar stresla ob misli, kaj bi bilo, če bi se Potterjeva prikazala pred hišnimi vrati. Vedela sta, da imata tudi Potterjeva 

sina, videla pa ga še nikoli nista in ga tudi nista hotela videti. Nečak je bil še en razlog, da s Potterjevimi nista hotela imeti 
opravkov. Da, gospa Dursley svojega brata zares ni marala.  

 

Mirko Kunčič: Ded sanja 

 

Na zapečku ded sedi, 

sladko, sladko se smeji. 
Sanja, da je mlad in čvrst, 

sanja, da se pelje v Trst. 

V Trstu botrica mu da 
pest orehov, štruklja dva.  

Tre orehe kar z zobmi 

in jih hrusta, da hrešči. 
Ko tako jih tiho v ustih tre, 

se spomni svoje sestre. 

Naš Matjaž se mu smehlja, 
s slamico ga požgečka. 

Ded zbudi se. Kaj je to? –  

Oh, saj sanja za pečjo! 
Kaj z orehi, štruklji bi? 

V ustih zob že zdavnaj ni … 

Za darove ni mu žal –  
mlad bi pa še rad postal.  

 

Roald Dahl: Charlie in tovarna čokolade 

''Najpomembnejši je slap'' je nadaljeval gospod Wonka, ''ker meša čokolado. Jo gnete. Jo tlači in tepe. Tako naredi, da je 

lahka in peneča! Nobena druga tovarna čokolade na svetu ne meša čokolade pod slapom! A to je edini način, da se to naredi, 
kot je treba! Edini! In kako so vam všeč moja drevesa?'' je vzklikal in kazal s palico. ''In moje lepo grmovje? Se vam ne zdi 

ljubko? Rekel sem vam, da sovražim grdoto. In seveda je jasno, da je to vse užitno! In narejeno iz različnih okusnih snovi. 

Kako pa so vam všeč moji travniki? So vam všeč moja trava in kalužnice? Trava, na kateri stojite, ljubi moj malčki, je 
narejena iz nove vrste mehkega, po meti dišečega sladkorja, ki ga je pred kratkim izumil sodelujoči na oddaji Slovenija ima 

talent.  
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PRILOGA VIII: Ocenjevalna lestvica za učitelje 

 

Prosim, da na petstopenjski lestvici ocenite učenčevo bralno razumevanje, kjer posamezne 

stopnje pomenijo:  

1 – učenčevo bralno razumevanje je zelo slabo 
2 – učenčevo bralno razumevanje je slabo 

3 – učenčevo bralno razumevanje je dobro 

4 – učenčevo bralno razumevanje je zelo dobro 
5 – učenčevo bralno razumevanje je odlično 

 Prosim, da na petstopenjski lestvici ocenite učenčevo odnos do branja, kjer posamezne stopnje 

pomenijo: 

1 – učenec ima velik odpor do branja 
2 – učenec ne mara branja 

3 – učenec bere samo, če je nujno 

4 – učenec rad bere 
5 – učenec zelo rad bere 

Šifra učenca Ocena Šifra učenca Ocena 
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Prosim, da v teh stolpcih ocenite učenčevo motivacijo za branje. Za vsakega učenca v stolpcu pod trditvijo zapišite, v kolikšni meri trditev za izbranega učenca drži.* 

1 – nikakor ne 2 – pretežno ne 3 – niti posebej ne niti posebej da 4 – pretežno da 5 – da, zelo 

 

Ta učenec 

/ 

učenka … 

 

meni, da so 

knjige 

zabavne in 
se v njih rad 

''izgubi'' 

o temi, ki ga 

zanima, želi 

prebrati čim 
več 

zanimivega 

bere, ker želi 

dobiti 

priznanje ali 
pohvalo 

bere, ker se s 

tem izogne 

neki drugi 
nalogi 

natančneje preuči 

zapleteno in zahtevno 

zgodbo ali ga zanimiva 
tema pripravi do tega, da jo 

želijo natančneje preučiti 

se o knjigi pogovarja s 

prijatelji, sošolci in/ali 

obiskuje bralni klub, 
kjer si izmenjuje 

bralne izkušnje 

knjigo, ki jo je svetovala 

učiteljica, prebere, ker ji želi 

ustreči ali pa se na ta način 
prilagodi večini v razredu 

(''ker so vsi prebrali knjigo'') 

želi doseči najboljši bralni 

rezultat v razredu, želi 

pokazati, da je boljši bralec kot 
drugi v razredu, ali pa zato, da 

bi dosegel višje ocene 
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PRILOGA IX: Evalvacijski vprašalnik za učence 

 

Dragi učenec/učenka, 

 

zahvaljujem se ti, da si sodeloval/-a pri projektu, v katerem je učiteljica pri pouku 

uporabljala strip. Sedaj te prosim še, da odgovoriš na nekaj vprašanj, povezanih z 

urami, v katerih ste se z učiteljico ukvarjali s stripi. 

 

 

1. Kako všeč ti je bil pouk, ko ste z učiteljico delali s stripom? 

   

ZELO MI JE BIL VŠEČ DELNO MI JE BIL 

VŠEČ 

NI MI BIL VŠEČ 

 

2. So ti bile ure, ko ste z učiteljico delali s stripom, bolj všeč, kot pouk brez 

stripa? 

   

DA VČASIH NE 

 

3. Bi želel, da bi bil strip še večkrat del pouka? 

   

DA VČASIH NE 

 

4. Se ti zdi, da sedaj, ko si stripe tako dobro spoznal, raje bereš knjige? 

   

DA VČASIH NE 

 

5. Se ti zdi, da imaš sedaj, ko stripe tako dobro poznaš, manj težav z branjem? 

   

DA VČASIH NE 

 

6. Se ti zdi, da sedaj, ko stripe tako dobro poznaš, bolje razumeš to, kar bereš? 

   

DA VČASIH NE 

 

7. Bi mi rad še kaj sporočil? 

 

 

 

 

 

 

Še enkrat hvala in lep stripovski pozdrav, 

 učiteljica Maja 
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PRILOGA X: Frekvenčna porazdelitev rezultatov učinka uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na 

izbor knjig, ki so bile učencem v zadnjem času najbolj všeč 

  

Tabela 31 

Frekvenčna porazdelitev rezultatov učinka uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na izbor knjig, ki so bile učencem v zadnjem 

času najbolj všeč 

Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Knjige, ki so bile učencem v zadnjem času najbolj všeč Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) 

Fantje Eksperimentalna 

skupina 

2. Zbirka Lov na pošasti 

Zbirka Beremo s Frančkom  

Brez odgovora 

 

3 (42,86) 

2 (28,57) 

2 (28,57) 

 

Zbirka Beremo s Frančkom 

Kmetija 

Moj prijatelj Piki Jakob 

Robin Hood 

Zbirka Levčki  

Zbirka Lov na pošasti 

2 (28,57) 

1 (14,29) 

1 (14,29) 

1 (14,29) 

1 (14,29) 

1 (14,29) 

7 

  3. Zbirka Anica 

Zbirka Lov na pošasti 

Brez odgovora 

Medvedkov dedek 

Rdeča kapica  

Zbirka Grozni Gašper 

Zbirka Pošastna hiša 

2 (22,22) 

2 (22,22) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

Brez odgovora  

Zbirka Lov na pošasti 

Arheologija 

Grdi raček 

Ostržek 

Zbirka Jurka Burka in mlade brihte 

Zbirka Kekec 

2 (22,22) 

2 (22,22) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

9 

  4. Detektivska agencija Lovro in Maja 

Dolgčas okužil muhe 

Junaki z ladje Argo 

Lukec in njegov škorec 

Trije prašički 

Umkove dogodivščine 

Zbirka Asterix in Obelix 

Zbirka Beremo s Frančkom  

Zbirka Čudežna bolha Megi 

Zbirka Garfield 

Zbirka Grozni Gašper 

Zbirka Kapitan Gatnik 

Zeleno jezero 

1 (7,69) 

1 (7,69) 

1 (7,69) 

1 (7,69) 

1 (7,69) 

1 (7,69) 

1 (7,69) 

1 (7,69) 

1 (7,69) 

1 (7,69) 

1 (7,69) 

1 (7,69) 

1 (7,69) 

Zbirka zgodb o Francu 

Zbirka Pet prijateljev 

Lonček kuhaj 

Ne dam svoje odejice 

Peter Klepec  

Zbirka Vražja nogometna druščina 

Zeleno jezero 

5 (38,46) 

3 (23,08) 

1 (7,69) 

1 (7,69) 

1 (7,69) 

1 (7,69) 

1 (7,69) 

13 
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Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Knjige, ki so bile učencem v zadnjem času najbolj všeč Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) 

Fantje Eksperimentalna 

skupina 

5. Zbirka Novohlačniki 

Zbirka Agenta divjine 

Zbirka Zaliv dinozavrov 

Mujo in Haso 

Sreča na vrvici  

Zbirka 4 1/2 prijatelji 

Zbirka Kapitan Gatnik 

Zbirka Lov na pošasti 

 

3 (25,00) 

2 (16,67) 

2 (16,67) 

1 (8,33) 

1 (8,33) 

1 (8,33) 

1 (8,33) 

1 (8,33) 

Zbirka Agenta divjine 

Zbirka Lov na pošasti 

Charlie in tovarna čokolade 

Kolesar naj bo 

Mali upornik 

Pastirček in čarovnikova hči 

Zbirka Dnevnik nabritega mulca 

Zbirka Kapitan Gatnik 

Zbirka Novohlačniki 

Zeleno jezero 

2 (16,67) 

2 (16,67) 

1 (8,33) 

1 (8,33) 

1 (8,33) 

1 (8,33) 

1 (8,33) 

1 (8,33) 

1 (8,33) 

1 (8,33) 

12 

  Skupaj Zbirka Lov na pošasti 

 

Brez odgovora: Zbirka Beremo s Frančkom; Zbirka Novohlačniki 

 

Zbirka Agenta Divjine; Zbirka Anica; Zbirka Grozni Gašper; Zbirka 

Kapitan Gatnik; Zbirka Zaliv dinozavrov 

 

Detektivska agencija Lovro in Maja; Dolgčas okužil muhe; Junaki z 

ladje Argo; Lukec in njegov škorec; Medvedkov dedek; Mujo in Haso; 

Rdeča kapica; Sreča na vrvici; Trije prašički; Umkove dogodivščine; 

Zbirka 4 1/2 prijatelji; Zbirka Asterix in Obelix; Zbirka Čudežna bolha 

Megi; Zbirka Garfield; Zbirka Pošastna hiša; Zeleno jezero 

6 (14,63) 

 

3 (7,32) 

 

2 (4,88) 

 

 

1 (2,44) 

 

Zbirka Lov na pošasti; Zbirka zgodb o Francu 

 

Zbirka Pet prijateljev 

 

Brez odgovora; Zbirka Agenta divjine; Zbirka Beremo s Frančkom, Zeleno 

jezero 

 

Arheologija; Charlie in tovarna čokolade; Grdi raček; Kmetija; Kolesar naj 

bo; Lonček kuhaj; Mali upornik; Moj prijatelj Piki Jakob; Ne dam svoje 

odejice; Ostržek; Pastirček in čarovnikova hči; Peter Klepec; Robin Hood; 

Zbirka Dnevnik nabritega mulca; Zbirka Jurka Burka in mlade brihte; 

Zbirka Kapitan Gatnik; Zbirka Kekec; Zbirka Levčki; Zbirka Novohlačniki; 

Zbirka Vražja nogometna druščina 

5 (12,20) 

 

3 (7,32) 

 

2 (4,88) 

 

 

1 (2,44) 

 

41 

 Kontrolna 

skupina 

2. Enciklopedija 

Male živali 

Nasmejani sneženi mož 

Zagor 

Zbirka Beremo s Frančkom 

Zbirka Gregor in dinozavri  

Zbirka Grozni Gašper 

Zbirka Kapitan Gatnik 

Zbirka Lov na pošasti 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

Čudno jajce 

Avtomobili 

Hiša duhov 

Maček Muri 

Mala morska dekleta  

Zbirka Kapitan Gatnik 

Zbirka Lov na pošasti 

 

2 (22,23) 

2 (22,23) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

9 

  3. Brez odgovora 

Zbirka Lov na pošasti 

Avtomobili 

Babica pripoveduje 

Črnilko: računalniška pošast 

Pujsek Rudi 

Strip Looney Toones  

Veveriček posebne sorte 

Zbirka Kekec 

2 (18,18) 

2 (18,18) 

1 (9,09) 

1 (9,09) 

1 (9,09) 

1 (9,09) 

1 (9,09) 

1 (9,09) 

1 (9,09) 

Brez odgovora 

Kužka 

Lego Herofactory 

Obuti maček 

Pujsa imamo za soseda 

Škratek  

Zbirka Beremo s Frančkom 

Zbirka Kekec 

Zbirka Nodi  

3 (27,28) 

1 (9,09) 

1 (9,09) 

1 (9,09) 

1 (9,09) 

1 (9,09) 

1 (9,09) 

1 (9,09) 

1 (9,09) 

11 
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Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Knjige, ki so bile učencem v zadnjem času najbolj všeč Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) 

Fantje Kontrolna 

skupina 

4. Zbirka Grozni Gašper 

Brez odgovora 

Junaki z ladje Argo 

Zbirka Čarobna hišica na drevesu  

Zbirka Lov na pošasti 

2 (33,32) 

1 (16,67) 

1 (16,67) 

1 (16,67) 

1 (16,67) 

Brez odgovora 

Kosovirja na leteči žlici 

Zbirka Grozni Gašper 

Zbirka Lov na pošasti 

3 (49,99) 

1 (16,67) 

1 (16,67) 

1 (16,67) 

6 

  5. Pastirci 

Blazno resno popolni 

Brez odgovora 

Lukec in njegov škorec 

Zbirka Grozni Gašper 

Zbirka Pet prijateljev 

Zbirka Zgodbe iz Narnije 

3 (33,33) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

Lukec in njegov škorec 

Brez odgovora 

Košarkar naj bo 

Ronja, razbojniška hči 

5 (55,56) 

2 (22,22) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

9 

  Skupaj Brez odgovora; Zbirka Grozni Gašper; Zbirka Lov na pošasti 

 

Pastirci 

 

 

Avtomobili; Babica pripoveduje; Blazno resno popolni; Črnilko: 

računalniška pošast; Enciklopedija; Junaki z ladje Argo; Lukec in njegov 

škorec; Male živali; Nasmejani sneženi mož; Pujsek Rudi; Strip Looney 

Toones; Veveriček posebne sorte; Zagor; Zbirka Beremo s Frančkom; 

Zbirka Čarobna hišica na drevesu; Zbirka Gregor in dinozavri; Zbirka 

Kapitan Gatnik; Zbirka Kekec; Zbirka Pet prijateljev; Zbirka Zgodbe iz 

Narnije 

4 (11,43) 

 

 

3 (8,57) 

 

 

1 (2,86) 

 

 

Brez odgovora 

 

Lukec in njegov škorec 

 

Avtomobili; Čudno jajce; Zbirka Lov na pošasti 

 

Hiša duhov; Kosovirja na leteči žlici; Košarkar naj bo; Kužka; Lego 

Herofactory; Maček Muri; Mala morska dekleta; Obuti maček; Pujsa imamo 

za soseda; Ronja, razbojniška hči; Škratek; Zbirka Beremo s Frančkom; 

Zbirka Grozni Gašper; Zbirka Kapitan Gatnik; Zbirka Kekec; Zbirka Nodi  

 

8 (22,86) 

 

5 (14,29) 

 

2 (5,71) 

 

1 (2,86) 

 

35 

 Skupaj 2. Zbirka Lov na pošasti 

 

Zbirka Beremo s Frančkom 

 

Brez odgovora 

 

Enciklopedija; Male živali; Nasmejani sneženi mož; Zagor; Zbirka 

Gregor in dinozavri; Zbirka Grozni Gašper; Zbirka Kapitan Gatnik 

4 (25,00) 

 

3 (18,75) 

 

2 (12,50) 

 

1 (6,25) 

 

Avtomobili; Čudno jajce, Zbirka Beremo s Frančkom; Zbirka Lov na pošasti 

 

Hiša duhov; Kmetija; Maček Muri; Mala morska dekleta; Moj prijatelj Piki 

Jakob; Robin Hood; Zbirka Kapitan Gatnik; Zbirka Levčki  

 

2 (12,50) 

 

1 (6,25) 

 

16 

  3. Zbirka Lov na pošasti 

 

Brez odgovora 

 

Zbirka Anica 

 

Avtomobili; Babica pripoveduje; Črnilko: računalniška pošast; 

Medvedkov dedek; Pujsek Rudi; Rdeča kapica; Strip Looney Toones; 

Veveriček posebne sorte; Zbirka Grozni Gašper; Zbirka Kekec; Zbirka 

Pošastna hiša 

4 (20,00) 

 

3 (15,00) 

 

2 (10,00) 

 

1 (5,00) 

 

Brez odgovora 

 

Zbirka Kekec; Zbirka Lov na pošasti 

 

Arheologija; Grdi raček; Kužka; Lego Herofactory; Obuti maček; Ostržek; 

Pujsa imamo za soseda; Škratek; Zbirka Beremo s Frančkom; Zbirka Jurka 

Burka in mlade brihte; Zbirka Nodi 

5 (25,00) 

 

2 (10,00) 

 

1 (5,00) 

 

20 
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Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Knjige, ki so bile učencem v zadnjem času najbolj všeč Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) 

Fantje Kontrolna 

skupina 

4. Zbirka Grozni Gašper 

 

Junaki z ladje Argo 

 

Brez odgovora; Čudežna bolha Megi; Detektivska agencija Lovro in 

Maja; Dolgčas okužil muhe; Lukec in njegov škorec; Trije prašički; 

Umkove dogodivščine; Zbirka Asterix in Obelix; Zbirka Beremo s 

Frančkom; Zbirka Čarobna hišica na drevesu; Zbirka Garfield; Zbirka 

Kapitan Gatnik; Zbirka Lov na pošasti; Zeleno jezero 

3 (15,79) 

 

2 (10,53) 

 

1 (5,26) 

 

Zgodbe o Franu 

 

Brez odgovora; Zbirka Pet prijateljev 

 

Kosovirja na leteči žlici; Lonček kuhaj; Ne dam svoje odejice; Peter Klepec; 

Zbirka Grozni Gašper; Zbirka Lov na pošasti; Zbirka Vražja nogometna 

druščina; Zeleno jezero 

5 (23,32) 

 

3 (15,79) 

 

1 (5,26) 

 

19 

  5. Pastirci, Zbirka Novohlačniki 

 

Zbirka Agenta divjine; Zbirka Zaliv dinozavrov 

 

Blazno resno popolni; Brez odgovora; Lukec in njegov škorec; Mujo in 

Haso; Sreča na vrvici; Zbirka 4 1/2 prijatelji; Zbirka Grozni Gašper; 

Zbirka Kapitan Gatnik; Zbirka Lov na pošasti; Zbirka Pet prijateljev; 

Zbirka Zgodbe iz Narnije 

3 (14,29) 

 

2 (9,52) 

 

1 (4,76) 

 

Lukec in njegov škorec 

 

Zbirka Agenta divjine; Brez odgovora; Zbirka Lov na pošasti 

 

Charlie in tovarna čokolade; Kolesar naj bo; Košarkar naj bo; Mali upornik; 

Pastirček in čarovnikova hči; Ronja, razbojniška hči; Zbirka Dnevnik 

nabritega mulca; Zbirka Kapitan Gatnik; Zbirka Novohlačniki; Zeleno 

jezero 

5 (23,81) 

 

2 (9,52) 

 

1 (4,76) 

 

21 

  Skupaj Zbirka Lov na pošasti 

 

Brez odgovora 

 

Zbirka Grozni Gašper 

 

Zbirka Beremo s Frančkom 

 

Pastirci; Zbirka Kapitan Gatnik; Zbirka Novohlačniki 

 

Junaki z ladje Argo; Lukec in njegov škorec; Zbirka Agenta divjine; 

Zbirka Anica; Zbirka zaliv dinozavrov 

 

Avtomobili; Babica pripoveduje; Blazno resno popolni; Črnilko: 

računalniška pošast; Detektivska agencija Lovro in Maja; Dolgčas okužil 

muhe; Enciklopedija; Male živali; Medvedkov dedek; Mujo in Haso; 

Nasmejani sneženi mož; Pujsek Rudi; Rdeča kapica; Sreča na vrvici; 

Strip Looney Toones; Trije prašički; Umkove dogodivščine; Veveriček 

posebne sorte; Zagor; Zbirka 4 1/2 prijatelji; Zbirka Asterix in Obelix; 

Zbirka Čarobna hišica na drevesu; Zbirka Čudežna bolha Megi; Zbirka 

Garfield; Zbirka Gregor in dinozavri; Zbirka Kekec; Zbirka Pet 

prijateljev; Zbirka Pošastna hiša; Zeleno jezero; Zbirka Zgodbe iz 

Narnije 

10 (13,16) 

 

7 (9,21) 

 

6 (7,89) 

 

4 (5,26) 

 

3 (3,95) 

 

2 (2,63) 

 

 

1 (1,32) 

 

 

Brez odgovora 

 

Zbirka Lov na pošasti 

 

Lukec in njegov škorec; Zbirka zgodb o Francu 

 

Zbirka Beremo s Frančkom; Zbirka Pet prijateljev 

 

Avtomobili; Čudno jajce; Zbirka Agenta divjine; Zbirka Kapitan Gatnik; 

Zbirka Kekec; Zeleno jezero 

 

Arheologija; Charlie in tovarna čokolade; Grdi raček; Hiša duhov; Kmetija; 

Kolesar naj bo; Kosovirja na leteči žlici; Košarkar naj bo; Kužka; Lego 

Herofactory; Lonček kuhaj; Maček Muri; Mala morska dekleta ; Mali 

upornik; Moj prijatelj Piki Jakob; Ne dam svoje odejice; Obuti maček; 

Ostržek; Pastirček in čarovnikova hči; Peter Klepec; Pujsa imamo za soseda; 

Robin Hood; Ronja, razbojniška hči; Škratek; Zbirka Dnevnik nabritega 

mulca; Zbirka Grozni Gašper; Zbirka Jurka Burka in mlade brihte; Zbirka 

Levčki; Zbirka Nodi; Zbirka Novohlačniki; Zbirka Vražja nogometna 

druščina 

10 (13,16) 

 

7 (9,21) 

 

5 (6,58) 

 

3 (3,95) 

 

2 (2,63) 

 

1 (1,32) 

 

76 
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Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Knjige, ki so bile učencem v zadnjem času najbolj všeč Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) 

Dekleta Eksperimentalna 

skupina 

2. Moj najboljši prijatelj muc 

Zbirka Beremo s Frančkom 

Bolfenk in cofek se igrata 

Brez odgovora 

Muca čarodejka 

Zbirka Čudežna bolha Megi 

2 (25,00) 

2 (25,00) 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

 

Zbirka Beremo s Frančkom 

Beli medvedek 

Brez odgovora 

Ledeno kraljestvo 

Moj prijatelj Piki Jakob 

Špicparkeljc 

Žabica Živa 

2 (25,00) 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

8 

  3. Zbirka Anica 

Juri Muri v Afriki 

Pocahontas 

Zbirka Grozni Gašper 

Zbirka Mavrične vile 

3 (42,86) 

1 (14,29) 

1 (14,29) 

1 (14,29) 

1 (14,29) 

Zbirka Mavrične vile 

Zbirka Anica 

Enciklopedija za punce 

Zbirka Grozni Gašper 

Moj oče je … 

Pocahontas 

2 (28,57) 

1 (14,29) 

1 (14,29) 

1 (14,29) 

1 (14,29) 

1 (14,29) 

7 

  4. Blazno resno popolni 

Dolgčas okužil muhe 

Severni jelen pozno ponoči 

Zbirka Čudežna bolha Megi  

Zbirka Profesor Čurilaj in papiga Kiki 

1 (20,00) 

1 (20,00) 

1 (20,00) 

1 (20,00) 

1 (20,00) 

Zbirka Pet prijateljev 

Pastirci 

Zbirka Čarobna hišica na drevesu 

Zbirka zgodb o Francu 

2 (40,00) 

1 (20,00) 

1 (20,00) 

1 (20,00) 

5 

  5. Kaja skuje zvit načrt 

Zbirka Novohlačniki 

Nina, hči šeste lune 

Sladkorna pena 

Sreča na vrvici 

Zbirka Agenta divjine 

Zbirka Čarobna hišica na drevesu 

Zbirka Čarovnica Winnie 

Zbirka knjig o Loli 

Zbirka Zgodbe iz Narnije 

2 (16,67) 

2 (16,67) 

1 (8,33) 

1 (8,33) 

1 (8,33) 

1 (8,33) 

1 (8,33) 

1 (8,33) 

1 (8,33) 

1 (8,33) 

Zbirka Agenta divjine 

Brez odgovora 

Kaja skuje načrt 

Kraljevska bolha 

Nina, hči šeste lune 

Ronja, razbojniška hči 

Sladkorna pena 

Zbirka Čarobna hišica na drevesu 

Zbirka knjig o Loli  

Zbirka knjig Punce 

3 (25,00) 

1 (8,33) 

1 (8,33) 

1 (8,33) 

1 (8,33) 

1 (8,33) 

1 (8,33) 

1 (8,33) 

1 (8,33) 

1 (8,33) 

12 

  Skupaj Zbirka Anica 

 

Kaja skuje zvit načrt; Moj najboljši prijatelj muc; Zbirka Beremo s 

Frančkom; Zbirka Čudežna bolha Megi; Zbirka Novohlačniki 

 

Blazno resno popolni; Bolfenk in cofek se igrata; Brez odgovora; 

Dolgčas okužil muhe; Juri Muri v Afriki; Muca čarodejka; Nina, hči 

šeste lune; Pocahontas; Severni jelen pozno ponoči; Sladkorna pena; 

Sreča na vrvici; Zbirka Agenta divjine; Zbirka Čarobna hišica na 

drevesu; Zbirka Čarovnica Winnie; Zbirka Grozni Gašper; Zbirka knjig 

o Loli; Zbirka Mavrične vile; Zbirka Profesor Čurilaj in papiga Kiki; 

Zbirka Zgodbe iz Narnije 

3 (9,34) 

 

2 (6,25) 

 

 

1 (3,13) 

 

Zbirka Agenta divjine 

 

Brez odgovora; Zbirka Beremo s Frančkom; Zbirka Čarobna hišica na 

drevesu; Zbirka Mavrične vile; Zbirka Pet prijateljev  

 

Beli medvedek; Enciklopedija za punce; Kaja skuje načrt; Kraljevska bolha; 

Ledeno kraljestvo; Moj oče je…; Moj prijatelj Piki Jakob; Nina, hči šeste 

lune; Pastirci; Pocahontas; Ronja, razbojniška hči; Sladkorna pena; 

Špicparkeljc; Zbirka Anica; Zbirka Grozni Gašper; Zbirka knjig o Loli; 

Zbirka knjig Punce; Zbirka zgodb o Francu; Žabica Živa 

3 (9,34) 

 

2 (6,25) 

 

 

1 (3,13) 

 

32 

       

        

    

     

        



 

336 

Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Knjige, ki so bile učencem v zadnjem času najbolj všeč Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) 

Dekleta Kontrolna 

skupina 

2. Zbirka Mišek Tip 

Ledeno kraljestvo 

Medo Jaka 

Miška in veter 

Paddington 

Sneguljčica 

Zbirka Čarobna hišica na drevesu 

2 (25,00) 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

Belko in Črnuhek 

Pikapolonica na prašni cesti 

Pikijeve zgodbe za lahko noč 

Pravljice za dekleta 

Trnuljčica 

Zbirka Čarobna hišica na drevesu  

Zbirka Čudežna bolha Megi 

Zbirka Mišek Tip 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

8 

  3. Božične pravljice 

Brez panike, Anika 

Igraj se nežno, medvedek Alfi 

Moj prijatelj Piki Jakob 

Svetleče pero 

Zbirka Lov na pošasti 

Zbirka Mavrične vile 

Zbirka Pet prijateljev 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

Brez odgovora 

Karolina in čarobna vrtnica 

Knjiga o malem vranu Dokolenku 

Listko in njegova življenja 

Mali in veliki Nikec 

Moj prijatelj Piki Jakob 

Princeska 

2 (25,00) 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

8 

  4. Brez odgovora 

Čarovnice 

Doktor za osle 

Jeza 

Karolina in čuden pes 

Stara muha, dobra juha 

Ti kanta požrešna 

Zbirka Čarobna hišica na drevesu 

2 (22,22) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

Brez odgovora 

Stara muha, dobra juha 

Zbirka Anica 

Drejček in trije marsovčki 

Zbirka Čarobna hišica na drevesu 

  Zbirka Klub Tiara 

2 (22,22) 

2 (22,22) 

2 (22,22) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

9 

  5. Zbirka Grozni Gašper 

Medvedek Pu 

Potopljeni vlak 

Pravljica o Dravi 

Slovenske ljudske pravljice 

Trska in Bajsa Debelajsa 

Zbirka Anica 

Zbirka Kapitan Gatnik 

Železni prstan 

2 (20,00) 

1 (10,00) 

1 (10,00) 

1 (10,00) 

1 (10,00) 

1 (10,00) 

1 (10,00) 

1 (10,00) 

1 (10,00) 

Lukec in njegov škorec 

Zbirka Grozni Gašper 

Babica barabica 

Čudovita igra nogomet 

Mislice 

Vilijeve težave 

Zbirka Čarobna hišica na drevesu 

Zbirka Levčki 

2 (20,00) 

2 (20,00) 

1 (10,00) 

1 (10,00) 

1 (10,00) 

1 (10,00) 

1 (10,00) 

1 (10,00) 

10 
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Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Knjige, ki so bile učencem v zadnjem času najbolj všeč Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) 

Dekleta Kontrolna 

skupina 

Skupaj Brez odgovora; Zbirka Čarobna hišica na drevesu; Zbirka Grozni 

Gašper; Zbirka Mišek Tip;  

 

Božične pravljice; Brez panike, Anika; Čarovnice; Doktor za osle; Igraj 

se nežno, medvedek Alfi; Jeza; Karolina in čuden pes; Ledeno 

kraljestvo; Medo Jaka; Medvedek Pu; Miška in veter; Moj prijatelj Piki 

Jakob; Paddington; Potopljeni vlak; Pravljica o Dravi; Slovenske ljudske 

pravljice; Sneguljčica; Stara muha, dobra juha; Svetleče pero; Ti kanta 

požrešna; Trska in Bajsa Debelajsa; Zbirka Anica; Zbirka Kapitan 

Gatnik; Zbirka Lov na pošasti; Zbirka Mavrične vile; Zbirka Pet 

prijateljev; Železni prstan 

2 (5,71) 

 

 

1 (2,89) 

 

Brez odgovora 

 

Zbirka Čarobna hišica na drevesu 

 

Lukec in njegov škorec; Stara muha, dobra juha; Zbirka Anica; Zbirka 

Grozni Gašper 

 

Babica barabica; Belko in Črnuhek; Čudovita igra nogomet; Drejček in trije 

marsovčki; Karolina in čarobna vrtnica; Knjiga o malem vranu Dokolenku; 

Listko in njegova življenja; Mali in veliki Nikec; Mislice; Moj prijatelj Piki 

Jakob; Pikapolonica na prašni cesti; Pikijeve zgodbe za lahko noč; Pravljice 

za dekleta; Princeska; Trnuljčica; Vilijeve težave; Zbirka Čudežna bolha 

Megi; Zbirka Mišek Tip; Zbirka Klub Tiara; Zbirka Levčki 

4 (11,43) 

 

3 (8,57) 

 

2 (5,71) 

 

 

1 (2,89) 

 

35 

 Skupaj 2. Moj najboljši prijatelj muc; Zbirka Beremo s Frančkom; Zbirka Mišek 

Tip 

 

Bolfenk in cofek se igrata; Brez odgovora; Ledeno kraljestvo; Medo 

Jaka; Miška in veter; Muca čarodejka; Paddington; Sneguljčica; Zbirka 

Čarobna hišica na drevesu; Zbirka Čudežna bolha Megi 

2 (12,50) 

 

 

1 (6,25) 

 

Zbirka Beremo s Frančkom 

 

Beli medvedek; Belko in Črnuhek; Brez odgovora; Ledeno kraljestvo; Moj 

prijatelj piki Jakob; Pikapolonica na prašni cesti; Pikijeve zgodbe za lahko 

noč; Pravljice za dekleta; Špicparkeljc; Trnuljčica; Zbirka Čarobna hišica na 

drevesu; Zbirka Čudežna bolha Megi; Zbirka Mišek Tip; Žabica Živa 

2 (12,50) 

 

1 (6,25) 

 

16 

  3. Zbirka Anica 

 

Zbirka Mavrične vile 

 

Božične pravljice; Brez panike, Anika; Igraj se nežno, medvedek Alfi; 

Juri Muri v Afriki; Moj prijatelj Piki Jakob; Pocahontas; Svetleče pero; 

Zbirka Grozni Gašper; Zbirka Lov na pošasti; Zbirka Pet prijateljev 

3 (20,00) 

 

2 (13,33) 

 

1 (6,67) 

 

Brez odgovora; Zbirka Mavrične vile 

 

Enciklopedija za punce; Karolina in čarobna vrtnica; Knjiga o malem vranu 

Dokolenku; Listko in njegova življenja; Mali in veliki Nikec; Moj oče je…; 

Piki Jakob; Pocahontas; Princeska; Zbirka Anica; Zbirka Grozni Gašper 

2 (13,33) 

 

1 (6,67) 

 

15 

  4. Brez odgovora 

 

Blazno resno popolni; Čarovnice; Doktor za osle; Dolgčas okužil muhe; 

Jeza; Karolina in čuden pes; Severni jelen pozno ponoči; Stara muha, 

dobra juha; Ti kanta požrešna; Zbirka Čarobna hišica na drevesu; Zbirka 

Čudežna bolha Megi; Zbirka Profesor Čurilaj in papiga Kiki 

2 (14,29) 

 

1 (7,14) 

 

Brez odgovora; Stara muha, dobra juha; Zbirka Anica, Zbirka Čarobna 

hišica na drevesu; Zbirka Pet prijateljev 

 

Drejček in trije marsovčki; Pastirci; Zbirka Klub Tiara; Zbirka zgodb o 

Francu 

 

2 (14,29) 

 

 

1 (7,14) 

 

14 

  5. Kaja skuje zvit načrt; Zbirka Grozni Gašper; Zbirka Novohlačniki 

 

Medvedek Pu; Nina, hči šeste lune; Potopljeni vlak; Pravljica o Dravi; 

Sladkorna pena; Slovenske ljudske pravljice; Sreča na vrvici; Trska in 

Bajsa Debelajsa; Zbirka Agenta divjine; Zbirka Anica; Zbirka Čarobna 

hišica na drevesu; Zbirka Čarovnica Winnie; Zbirka Kapitan Gatnik; 

Zbirka knjig o Loli; Zbirka Zgodbe iz Narnije; Železni prstan 

2 (9,09) 

 

1 (4,54) 

 

Zbirka Agenta divjine 

 

Lukec in njegov škorec; Zbirka Čarobna hišica na drevesu; Zbirka Grozni 

Gašper 

 

Babica barabica; Brez odgovora; Čudovita igra nogomet; Kaja skuje načrt; 

Kraljevska bolha; Mislice; Nina, hči šeste lune; Ronja, razbojniška hči; 

Sladkorna pena; Vilijeve težave; Zbirka knjig o Loli; Zbirka knjig Punce; 

Zbirka Levčki 

3 (13,36) 

 

2 (9,09) 

 

 

1 (4,54) 

 

22 
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Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Knjige, ki so bile učencem v zadnjem času najbolj všeč Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) 

Dekleta  Kontrolna 

skupina 

Skupaj Zbirka Anica 

 

Brez odgovora; Zbirka Čarobna hišica na drevesu; Zbirka Grozni Gašper  

 

Kaja skuje zvit načrt; Moj najboljši prijatelj muc; Zbirka Beremo s 

Frančkom; Zbirka Čudežna bolha Megi; Zbirka Mavrične vile; Zbirka 

Mišek Tip; Zbirka Novohlačniki 

 

Blazno resno popolni; Bolfenk in cofek se igrata; Božične pravljice; 

Brez panike, Anika; Čarovnice; Doktor za osle; Dolgčas okužil muhe; 

Igraj se nežno, medvedek Alfi; Jeza; Juri Muri v Afriki; Karolina in 

čuden pes; Ledeno kraljestvo; Medo Jaka; Medvedek Pu; Miška in veter; 

Moj prijatelj Piki Jakob; Muca čarodejka; Nina, hči šeste lune; 

Paddington; Pocahontas; Potopljeni vlak; Pravljica o Dravi; Severni 

jelen pozno ponoči; Sladkorna pena; Slovenske ljudske pravljice; 

Sneguljčica; Sreča na vrvici; Stara muha, dobra juha; Svetleče pero; Ti 

kanta požrešna; Trska in Bajsa Debelajsa; Zbirka Agenta divjine; Zbirka 

Čarovnica Winnie; Zbirka Kapitan Gatnik; Zbirka knjig o Loli; Zbirka 

Lov na pošasti; Zbirka Pet prijateljev; Zbirka Profesor Čurilaj in papiga 

Kiki; Zbirka Zgodbe iz Narnije; Železni prstan 

4 (5,97) 

 

3 (4,48) 

 

2 (2,99) 

 

 

 

1 (1,49) 

 

Brez odgovora 

 

Zbirka Čarobna hišica na drevesu 

 

Zbirka Agenta divjine; Zbirka Anica; Zbirka Grozni Gašper 

 

Lukec in njegov škorec; Moj prijatelj Piki Jakob; Stara muha, dobra juha; 

Zbirka Beremo s Frančkom; Zbirka Mavrične vile; Zbirka Pet prijateljev 

 

Babica barabica; Beli medvedek; Belko in Črnuhek; Čudovita igra nogomet; 

Drejček in trije marsovčki; Enciklopedija za punce; Kaja skuje načrt; 

Karolina in čarobna vrtnica; Knjiga o malem vranu Dokolenku; Kraljevska 

bolha; Ledeno kraljestvo; Listko in njegova življenja; Mali in veliki Nikec; 

Mislice; Moj oče je …; Moj prijatelj Piki Jakob; Nina, hči šeste lune; 

Pastirci; Pikapolonica na prašni cesti; Pikijeve zgodbe za lahko noč; 

Pocahontas; Pravljice za dekleta; Princeska; Ronja, razbojniška hči; 

Sladkorna pena; Špicparkeljc; Trnuljčica; Vilijeve težave; Zbirka Čudežna 

bolha Megi; Zbirka knjig o Loli; Zbirka knjig Punce; Zbirka Levčki; Zbirka 

Mišek Tip; Zbirka zgodb o Francu; Žabica Živa 

6 (8,96) 

 

5 (7,46) 

 

3 (4,48) 

 

2 (2,99) 

 

 

1 (1,49) 

 

67 

Skupaj Eksperimentalna 

skupina 

2. Zbirka Beremo s Frančkom 

 

Brez odgovora; Zbirka Lov na pošasti 

 

Moj najboljši prijatelj muc 

 

Bolfenk in cofek se igrata; Muca čarodejka; Zbirka Čudežna bolha Megi 

4 (26,67) 

 

3 (20,00) 

 

2 (13,33) 

 

1 (6,67) 

 

Zbirka Beremo s Frančkom 

 

Moj prijatelj Piki Jakob 

 

Beli medvedek; Brez odgovora; Kmetija; Ledeno kraljestvo; Robin Hood; 

Špicparkeljc; Zbirka Levčki; Zbirka Lov na pošasti; Žabica Živa 

4 (26,67) 

 

2 (13,33) 

 

1 (6,67) 

 

15 

  3. Zbirka Anica 

 

Zbirka Grozni Gašper; Zbirka Lov na pošasti 

 

Brez odgovora; Juri Muri v Afriki; Medvedkov dedek; Pocahontas; 

Rdeča kapica; Zbirka Mavrične vile; Zbirka Pošastna hiša 

5 (31,25) 

 

2 (12,50) 

 

1 (6,25) 

 

Brez odgovora; Zbirka Lov na pošasti; Zbirka Mavrične vile 

 

Arheologija; Enciklopedija za punce; Grdi raček; Moj oče je …; Ostržek; 

Pocahontas; Zbirka Anica; Zbirka Grozni Gašper; Zbirka Jurka Burka in 

mlade brihte; Zbirka Kekec 

2 (12,50) 

 

1 (6,25) 

 

16 

  4. Dolgčas okužil muhe; Zbirka Čudežna bolha Megi 

  

Blazno resno popolni; Detektivska agencija Lovro in Maja; Junaki z 

ladje Argo; Lukec in njegov škorec; Severni jelen pozno ponoči; Trije 

prašički; Umkove dogodivščine; Zbirka Asterix in Obelix; Zbirka 

Beremo s Frančkom; Zbirka Garfield; Zbirka Grozni Gašper; Zbirka 

Kapitan Gatnik; Zbirka Profesor Čurilaj in papiga Kiki; Zeleno jezero 

2 (11,11) 

 

1 (5,56) 

 

Zbirka zgodb o Francu 

 

Zbirka Pet prijateljev 

 

Lonček kuhaj; Ne dam svoje odejice; Pastirci; Peter Klepec; Zbirka Čarobna 

hišica na drevesu; Zbirka Vražja nogometna druščina; Zeleno jezero 

6 (33,33) 

 

5 (27,78) 

 

1 (5,56) 

 

18 
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Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Knjige, ki so bile učencem v zadnjem času najbolj všeč Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) 

Skupaj Eksperimentalna 

skupina 

5. Zbirka Novohlačniki 

 

Zbirka Agenta divjine 

 

Kaja skuje zvit načrt; Sreča na vrvici; Zbirka Zaliv dinozavrov 

 

Mujo in Haso; Nina, hči šeste lune; Sladkorna pena; Zbirka 4 1/2 

prijatelji; Zbirka Čarobna hišica na drevesu; Zbirka Čarovnica Winnie; 

Zbirka Kapitan Gatnik; Zbirka knjig o Loli; Zbirka Lov na pošasti; 

Zbirka Zgodbe iz Narnije 

5 (20,83) 

 

3 (12,50) 

 

2 (8,33) 

 

 

1 (4,17) 

 

Zbirka Agenta divjine 

 

Zbirka Lov na pošasti 

 

Brez odgovora; Charlie in tovarna čokolade; Kaja skuje načrt; Kolesar naj 

bo; Kraljevska bolha; Mali upornik; Nina, hči šeste lune; Pastirček in 

čarovnikova hči; Ronja, razbojniška hči; Sladkorna pena; Zbirka Čarobna 

hišica na drevesu; Zbirka Dnevnik nabritega mulca; Zbirka Kapitan Gatnik; 

Zbirka knjig o Loli; Zbirka knjig Punce; Zbirka Novohlačniki; Zeleno jezero 

5 (20,83) 

 

2 (8,33) 

 

1 (4,17) 

 

24 

Skupaj Zbirka Lov na pošasti 

 

Zbirka Anica; Zbirka Beremo s Frančkom; Zbirka Novohlačniki 

 

Brez odgovora 

 

Zbirka Agenta divjine; Zbirka Grozni Gašper 

 

Dolgčas okužil muhe; Kaja skuje zvit načrt; Moj najboljši prijatelj Muc; 

Sreča na vrvici; Zbirka Čudežna bolha Megi; Zbirka Kapitan Gatnik; 

Zbirka Zaliv dinozavrov 

 

Blazno resno popolni; Bolfenk in cofek se igrata; Detektivska agencija 

Lovro in Maja; Junaki z ladje Argo; Juri Muri v Afriki; Lukec in njegov 

škorec; Medvedkov dedek; Muca čarodejka; Mujo in Haso; Nina, hči 

šeste lune; Pocahontas; Rdeča kapica; Severni jelen pozno ponoči; 

Sladkorna pena; Trije prašički; Umkove dogodivščine; Zbirka 4 1/2 

prijatelji; Zbirka Asterix in Obelix; Zbirka Čarobna hišica na drevesu; 

Zbirka Čarovnica Winnie; Zbirka Čudežna bolha Megi; Zbirka Garfield; 

Zbirka knjig o Loli; Zbirka Mavrične vile; Zbirka Pošastna hiša; Zbirka 

Profesor Čurilaj in papiga Kiki; Zbirka Zgodbe iz Narnije; Zeleno jezero 

6 (8,22) 

 

5 (6,85) 

 

4 (5,48) 

 

3 (4,11) 

 

2 (2,74) 

 

 

 

1 (1,37) 

 

Zbirka zgodb o Francu 

 

Zbirka Agenta divjine; Zbirka Lov na pošasti; Zbirka Pet prijateljev 

 

Brez odgovora; Zbirka Beremo s Frančkom 

 

Moj prijatelj Piki Jakob; Zbirka Čarobna hišica na drevesu; Zbirka Mavrične 

vile; Zeleno jezero 

 

Arheologija; Beli medvedek; Charlie in tovarna čokolade; Enciklopedija za 

punce; Grdi raček; Kaja skuje načrt; Kmetija; Kolesar naj bo; Kraljevska 

bolha; Ledeno kraljestvo; Lonček kuhaj; Mali upornik; Moj oče je…; Ne 

dam svoje odejice; Nina, hči šeste lune; Ostržek; Pastirci; Pastirček in 

čarovnikova hči; Peter Klepec; Pocahontas; Robin Hood; Ronja, razbojniška 

hči; Sladkorna pena; Špicparkeljc; Zbirka Anica; Zbirka Dnevnik nabritega 

mulca; Zbirka Grozni Gašper; Zbirka Jurka Burka in mlade brihte; Zbirka 

Kapitan Gatnik; Zbirka Kekec; Zbirka knjig o Loli; Zbirka knjig Punce; 

Zbirka Levčki; Zbirka Novohlačniki; Zbirka Vražja nogometna druščina; 

Žabica Živa 

 

 

6 (8,22) 

 

5 (6,85) 

 

4 (5,48) 

 

2 (2,74) 

 

 

1 (1,37) 

 

73 

Kontrolna 

skupina 

2. Zbirka Mišek Tip 

 

Enciklopedija; Ledeno kraljestvo; Male živali; Medo Jaka; Miška in 

veter; Nasmejani sneženi mož; Paddington; Sneguljčica; Zagor; Zbirka 

Beremo s Frančkom; Zbirka Čarobna hišica na drevesu; Zbirka Gregor 

in dinozavri; Zbirka Grozni Gašper; Zbirka Kapitan Gatnik; Zbirka Lov 

na pošasti 

2 (11,76) 

 

1 (5,88) 

 

Avtomobili; Čudno jajce 

 

Belko in Črnuhek; Čudežna bolha Megi; Hiša duhov; Maček Muri; Mala 

morska dekleta; Pikapolonica na prašni cesti; Pikijeve zgodbe za lahko noč; 

Pravljice za dekleta; Trnuljčica; Zbirka Čarobna hišica na drevesu; Zbirka 

Kapitan Gatnik; Zbirka Lov na pošasti; Zbirka Mišek Tip 

2 (11,76) 

 

1 (5,88) 

 

17 
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Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Knjige, ki so bile učencem v zadnjem času najbolj všeč Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) 

Skupaj Kontrolna 

skupina 

3. Zbirka Lov na pošasti 

 

Brez odgovora 

 

Avtomobili; Babica pripoveduje; Božične pravljice; Brez panike, Anika; 

Črnilko: računalniška pošast; Igraj se nežno, medvedek Alfi; Moj 

prijatelj Piki Jakob; Pujsek Rudi; Strip Looney Toones; Svetleče pero; 

Veveriček posebne sorte; Zbirka Kekec; Zbirka Mavrične vile; Zbirka 

Pet prijateljev 

3 (15,79) 

 

2 (10,53) 

 

1 (5,26) 

 

Brez odgovora 

 

Karolina in čarobna vrtnica; Knjiga o malem vranu Dokolenku; Kužka; 

Lego Herofactory; Listko in njegova življenja; Mali in veliki Nikec; Moj 

prijatelj Piki Jakob; Obuti maček; Princeska; Pujsa imamo za soseda; 

Škratek; Zbirka Beremo s Frančkom; Zbirka Kekec; Zbirka Nodi 

5 (26,32) 

 

1 (5,26) 

 

19 

  4. Brez odgovora 

 

Zbirka Čarobna hišica na drevesu; Zbirka Grozni Gašper 

 

Čarovnice; Doktor za osle; Jeza; Junaki z ladje Argo; Karolina in čuden 

pes; Stara muha, dobra juha; Ti kanta požrešna; Zbirka Lov na pošasti 

3 (20,00) 

 

2 (13,33) 

 

1 (6,67) 

 

Brez odgovora 

 

Stara muha, dobra juha; Zbirka Anica 

 

Drejček in trije marsovčki; Kosovirja na leteči žlici; Zbirka Čarobna hišica 

na drevesu; Zbirka Grozni Gašper; Zbirka Klub Tiara; Zbirka Lov na pošasti 

5 (33,33) 

 

2 (13,33) 

 

1 (6,67) 

 

15 

  5. Pastirci; Zbirka Grozni Gašper 

 

Blazno resno popolni; Brez odgovora; Lukec in njegov škorec; 

Medvedek Pu; Potopljeni vlak; Pravljica o Dravi; Slovenske ljudske 

pravljice; Trska in Bajsa Debelajsa; Zbirka Anica; Zbirka Kapitan 

Gatnik; Zbirka Pet prijateljev; Zbirka Zgodbe iz Narnije; Železni prstan 

3 (15,79) 

 

1 (5,26) 

 

Lukec in njegov škorec 

 

Brez odgovora; Zbirka Grozni Gašper 

 

Babica barabica; Čudovita igra nogomet; Košarkar naj bo; Mislice; Ronja, 

razbojniška hči; Vilijeve težave; Zbirka Čarobna hišica na drevesu; Zbirka 

Levčki 

7 (36,84) 

 

2 (10,53) 

 

1 (5,26) 

 

19 

  Skupaj Brez odgovora; Zbirka Grozni Gašper 

 

Zbirka Lov na pošasti 

 

Pastirci; Zbirka Čarobna hišica na drevesu 

 

Zbirka Kapitan Gatnik; Zbirka Mišek Tip; Zbirka Pet prijateljev 

 

Avtomobili; Babica pripoveduje; Blazno resno popolni; Božične 

pravljice; Brez panike, Anika; Čarovnice; Črnilko: računalniška pošast; 

Doktor za osle; Enciklopedija; Igraj se nežno, medvedek Alfi; Jeza; 

Junaki z ladje Argo; Karolina in čuden pes; Ledeno kraljestvo; Lukec in 

njegov škorec; Male živali; Medo Jaka; Medvedek Pu; Miška in veter; 

Moj prijatelj Piki Jakob; Nasmejani sneženi mož; Paddington; Potopljeni 

vlak; Pravljica o Dravi; Pujsek Rudi; Slovenske ljudske pravljice; 

Sneguljčica; Stara muha, dobra juha; Strip Looney Toones; Svetleče 

pero; Ti kanta požrešna; Trska in Bajsa Debelajsa; Veveriček posebne 

sort; Zagor; Zbirka Anica; Zbirka Beremo s Frančkom; Zbirka Gregor in 

dinozavri; Zbirka Kekec; Zbirka Mavrične vile; Zbirka Zgodbe iz 

Narnije; Železni prstan 

6 (8,57) 

 

5 (7,14) 

 

3 (4,29) 

 

2 (2,86) 

 

1 (1,43) 

 

Brez odgovora 

 

Lukec in njegov škorec 

 

Zbirka Čarobna hišica na drevesu; Zbirka Grozni Gašper 

 

Avtomobili; Čudno jajce; Stara muha, dobra juha; Zbirka Anica; Zbirka Lov 

na pošasti 

 

Babica barabica; Belko in Črnuhek; Čudovita igra nogomet; Drejček in trije 

marsovčki; Hiša duhov; Karolina in čarobna vrtnica; Knjiga o malem vranu 

Dokolenku; Kosovirja na leteči žlici; Košarkar naj bo; Kužka; Lego 

Herofactory; Listko in njegova življenja; Maček Muri; Mala morska dekleta; 

Mali in veliki Nikec; Mislice; Moj prijatelj Piki Jakob; Obuti maček; 

Pikapolonica na prašni cesti; Pikijeve zgodbe za lahko noč; Pravljice za 

dekleta; Princeska; Pujsa imamo za soseda; Ronja, razbojniška hči; Škratek; 

Trnuljčica; Vilijeve težave; Zbirka Beremo s Frančkom; Zbirka Čudežna 

bolha Megi; Zbirka Kapitan Gatnik; Zbirka Kekec; Zbirka Klub Tiara; 

Zbirka Levčki; Zbirka Mišek Tip; Zbirka Nodi  

12 (17,14) 

 

7 (10,00) 

 

3 (4,29) 

 

2 (2,86) 

 

 

1 (1,43) 

 

70 
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Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Knjige, ki so bile učencem v zadnjem času najbolj všeč Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) 

Skupaj Skupaj 2. Zbirka Beremo s Frančkom 

 

Zbirka Lov na pošasti 

 

Brez odgovora 

 

Moj najboljši prijatelj muc; Zbirka Mišek Tip 

 

Bolfenk in cofek se igrata; Enciklopedija; Ledeno kraljestvo; Male 

živali; Medo Jaka; Miška in veter; Muca čarodejka; Nasmejani sneženi 

mož; Paddington; Sneguljčica; Zagor; Zbirka Čarobna hišica na drevesu; 

Zbirka Čudežna bolha Megi; Zbirka Gregor in dinozavri; Zbirka Grozni 

Gašper; Zbirka Kapitan Gatnik 

5 (15,63) 

 

4 (12,50) 

 

3 (9,38) 

 

2 (6,25) 

 

1 (3,13) 

 

Zbirka Beremo s Frančkom 

 

Avtomobili; Čudno jajce; Moj prijatelj Piki Jakob; Zbirka Lov na pošasti 

 

Beli medvedek; Belko in Črnuhek; Brez odgovora; Hiša duhov; Kmetija; 

Ledeno kraljestvo; Maček Muri; Mala morska dekleta; Pikapolonica na 

prašni cesti; Pikijeve zgodbe za lahko noč; Pravljice za dekleta; Robin 

Hood; Špicparkeljc; Trnuljčica; Zbirka Čarobna hišica na drevesu; Zbirka 

Čudežna bolha Megi; Zbirka Kapitan Gatnik; Zbirka Levčki; Zbirka Mišek 

Tip; Žabica Živa 

4 (12,50) 

 

2 (6,25) 

 

1 (3,13) 

 

32 

  3. Zbirka Anica; Zbirka Lov na pošasti 

 

Brez odgovora 

 

Zbirka Grozni Gašper; Zbirka Mavrične vile 

 

Avtomobili; Babica pripoveduje; Božične pravljice; Brez panike, Anika; 

Črnilko: računalniška pošast; Igraj se nežno, medvedek Alfi; Juri Muri v 

Afriki; Medvedkov dedek; Moj prijatelj Piki Jakob; Pocahontas; Pujsek 

Rudi; Rdeča kapica; Strip Looney Toones; Svetleče pero; Veveriček 

posebne sorte; Zbirka Kekec; Zbirka Pet prijateljev; Zbirka Pošastna hiša 

5 (14,29) 

 

3 (8,57) 

 

2 (5,71) 

 

1 (2,86) 

 

Brez odgovora 

 

Zbirka Kekec; Zbirka Lov na pošasti; Zbirka Mavrične vile 

 

Arheologija; Enciklopedija za punce; Grdi raček; Karolina in čarobna 

vrtnica; Knjiga o malem vranu Dokolenku; Kužka; Lego Herofactory; 

Listko in njegova življenja; Mali in veliki Nikec; Moj oče je …; Moj 

prijatelj Piki Jakob; Obuti maček; Ostržek; Pocahontas; Princeska; Pujsa 

imamo za soseda; Škratek; Zbirka Anica; Zbirka Beremo s Frančkom; 

Zbirka Grozni Gašper; Zbirka Jurka Burka in mlade brihte; Zbirka Nodi 

7 (20,00) 

 

2 (5,71) 

 

1 (2,86) 

 

35 

  4. Brez odgovora; Zbirka Grozni Gašper 

 

Dolgčas okužil muhe; Junaki z ladje Argo; Zbirka Čarobna hišica na 

drevesu; Zbirka Čudežna bolha Megi 

 

Blazno resno popolni; Čarovnice; Detektivska agencija Lovro in Maja; 

Doktor za osle; Jeza; Karolina in čuden pes; Lukec in njegov škorec; 

Severni jelen pozno ponoči; Stara muha, dobra juha; Ti kanta požrešna; 

Trije prašički; Umkove dogodivščine; Zbirka Asterix in Obelix; Zbirka 

Beremo s Frančkom; Zbirka Garfield; Zbirka Kapitan Gatnik; Zbirka 

Lov na pošasti; Zbirka Profesor Čurilaj in papiga Kiki; Zeleno jezero 

3 (9,09) 

 

2 (6,06) 

 

 

1 (3,03) 

 

Zbirka zgodb o Francu 

 

Brez odgovora; Zbirka Pet prijateljev 

 

Stara muha, dobra juha; Zbirka Anica; Zbirka Čarobna hišica na drevesu 

 

Drejček in trije marsovčki; Kosovirja na leteči žlici; Lonček kuhaj; Ne dam 

svoje odejice; Pastirci; Peter Klepec; Zbirka Grozni Gašper; Zbirka Klub 

Tiara; Zbirka Lov na pošasti; Zbirka Vražja nogometna druščina; Zeleno 

jezero 

6 (18,18) 

 

5 (15,15) 

 

2 (6,06) 

 

1 (3,03) 

 

33 
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Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Knjige, ki so bile učencem v zadnjem času najbolj všeč Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) 

Skupaj Skupaj 5. Zbirka Novohlačniki 
 

Pastirci; Zbirka Agenta divjine; Zbirka Grozni Gašper 
 

Kaja skuje zvit načrt; Sreča na vrvici; Zbirka Kapitan Gatnik; Zbirka 

Zaliv dinozavrov; Zbirka Zgodbe iz Narnije 
 

Blazno resno popolni; Brez odgovora; Lukec in njegov škorec; 

Medvedek Pu; Mujo in Haso; Nina, hči šeste lune; Potopljeni vlak; 

Pravljica o Dravi; Sladkorna pena; Slovenske ljudske pravljice; Trska in 

Bajsa Debelajsa; Zbirka 4 1/2 prijatelji; Zbirka Anica; Zbirka Čarobna 

hišica na drevesu; Zbirka Čarovnica Winnie; Zbirka knjig o Loli; Zbirka 

Lov na pošasti; Zbirka Pet prijateljev; Železni prstan 

5 (11,63) 
 

3 (6,98) 
 

2 (4,65) 
 

 

1 (2,33) 
 

Lukec in njegov škorec 
 

Zbirka Agenta divjine 
 

Brez odgovora 
 

Ronja, razbojniška hči; Zbirka Čarobna hišica na drevesu; Zbirka Grozni 

Gašper; Zbirka Lov na pošasti 
 

Babica barabica; Charlie in tovarna čokolade; Čudovita igra nogomet; Kaja 

skuje načrt; Kolesar naj bo; Košarkar naj bo; Kraljevska bolha; Mali 

upornik; Mislice; Nina, hči šeste lune; Pastirček in čarovnikova hči; 

Sladkorna pena; Vilijeve težave; Zbirka Dnevnik nabritega mulca; Zbirka 

Kapitan Gatnik; Zbirka knjig o Loli; Zbirka knjig Punce; Zbirka Levčki; 

Zbirka Novohlačniki; Zeleno jezero 

7 (16,28) 
 

5 (11,63) 
 

3 (6,98) 
 

2 (4,65) 
 

 

1 (2,33) 

 

43 

  Skupaj Zbirka Lov na pošasti 
 

Brez odgovora 
 

Zbirka Grozni Gašper 
 

Zbirka Anica; Zbirka Beremo s Frančkom 
 

Zbirka Novohlačniki 
 

Zbirka Čarobna hišica na drevesu; Zbirka Kapitan Gatnik 
 

Pastirci; Zbirka Agenta divjine; Zbirka Čudežna bolha Megi 
 

Blazno resno popolni; Dolgčas okužil muhe; Junaki z ladje Argo; Kaja 

skuje zvit načrt; Lukec in njegov škorec; Moj najboljši prijatelj muc; 

Sreča na vrvici; Zbirka Mavrične vile; Zbirka Mišek Tip; Zbirka Pet 

prijateljev; Zbirka Zaliv dinozavorv; Zbirka Zgodbe iz Narnije 
 

Avtomobili; Babica pripoveduje; Bolfenk in cofek se igrata; Božične 

pravljice; Brez panike, Anika; Čarovnice; Črnilko: računalniška pošast; 

Detektivska agencija Lovro in Maja; Doktor za osle; Enciklopedija; Igraj 

se nežno, medvedek Alfi; Jeza; Juri Muri v Afriki; Karolina in čuden 

pes; Ledeno kraljestvo; Male živali; Medo Jaka; Medvedek Pu; 

Medvedkov dedek; Miška in veter; Moj prijatelj Piki Jakob; Muca 

čarodejka; Mujo in Haso; Nasmejani sneženi mož; Nina, hči šeste lune; 

Paddington; Pocahontas; Potopljeni vlak; Pravljica o Dravi; Pujsek Rudi; 

Rdeča kapica; Severni jelen pozno ponoči; Sladkorna pena; Slovenske 

ljudske pravljice; Sneguljčica; Stara muha, dobra juha; Strip Looney 

Toones; Svetleče pero; Ti kanta požrešna; Trije prašički; Trska in Bajsa 

Debelajsa; Umkove dogodivščine; Veveriček posebne sorte; Zagor; 

Zbirka 4 1/2 prijatelji; Zbirka Asterix in Obelix; Zbirka Čarovnica 

Winnie; Zbirka Garfield; Zbirka Gregor in dinozavri; Zbirka Kekec; 

Zbirka knjig o Loli; Zbirka Pošastna hiša; Zbirka Profesor Čurilaj in 

papiga Kiki; Zeleno jezero; Železni prstan 

11 (7,69) 
 

10 (6,99) 
 

9 (6,43) 
 

6 (4,20) 
 

5 (3,50) 
 

4 (2,80) 
 

3 (2,10) 
 

2 (1,40) 
 

 

 

 

1 (0,70) 

 

 

 

Brez odgovora 
 

Lukec in njegov škorec; Zbirka Lov na pošasti 
 

Zbirka zgodb o Francu 
 

Zbirka Agenta divjine; Zbirka Čarobna hišica na drevesu; Zbirka Pet 

prijateljev 

 

Zbirka Beremo s Frančkom; Zbirka Grozni Gašper 
 

Moj prijatelj Piki Jakob; Zbirka Anica 
 

Avtomobili; Čudno jajce; Ronja, razbojniška hči; Stara muha, dobra juha; 

Zbirka Kapitan Gatnik; Zbirka Kekec; Zbirka Levčki; Zbirka Mavrične vile; 

Zeleno jezero 
 

Arheologija; Babica barabica; Beli medvedek; Belko in Črnuhek; Charlie in 

tovarna čokolade; Čudovita igra nogomet; Drejček in trije marsovčki; 

Enciklopedija za punce; Grdi raček; Hiša duhov; Kaja skuje načrt; Karolina 

in čarobna vrtnica; Kmetija; Knjiga o malem vranu Dokolenku; Kolesar naj 

bo; Kosovirja na leteči žlici; Košarkar naj bo; Kraljevska bolha; Kužka; 

Ledeno kraljestvo; Lego Herofactory; Listko in njegova življenja; Lonček 

kuhaj; Maček Muri; Mala morska dekleta; Mali in veliki Nikec; Mali 

upornik; Mislice; Moj oče je …; Ne dam svoje odejice; Nina, hči šeste lune; 

Obuti maček; Ostržek; Pastirci; Pastirček in čarovnikova hči; Peter Klepec; 

Pikapolonica na prašni cesti; Pikijeve zgodbe za lahko noč; Pocahontas; 

Pravljice za dekleta; Princeska; Pujsa imamo za soseda; Robin Hood; 

Sladkorna pena; Škratek; Špicparkeljc; Trnuljčica; Vilijeve težave; Zbirka 

Čudežna bolha Megi; Zbirka Dnevnik nabritega mulca; Zbirka Jurka Burka 

in mlade brihte; Zbirka Klub Tiara; Zbirka knjig o Loli; Zbirka knjig Punce; 

Zbirka Mišek Tip; Zbirka Nodi; Zbirka Novohlačniki; Zbirka Vražja 

nogometna druščina; Žabica Živa  

16 (11,19) 
 

7 (4,90) 
 

6 (4,20) 
 

5 (3,50) 

 
 

4 (2,80) 
 

3 (2,10) 
 

2 (1,40) 
 

 

 

1 (0,70) 

 

143 
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PRILOGA XI: Frekvenčna porazdelitev rezultatov učinka uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na 

izbor knjig, ki učencem v zadnjem času sploh niso bile všeč 

  

Tabela 32 

Frekvenčna porazdelitev rezultatov učinka uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na izbor knjig, ki učencem v zadnjem času 

sploh niso bile všeč 

Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Knjige, ki učencem v zadnjem času sploh niso bile všeč Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) 

Fantje Ekperimentalna 

skupina 

2. Brez odgovora 

Zbirka Beremo s Frančkom 

Zbirka Grozni Gašper 

Zbirka Prihaja Nodi 

4 (57,14) 

1 (14,29) 

1 (14,29) 

1 (14,29) 

Brez odgovora 

Zbirka Lov na pošasti 

Zbirka Prihaja Nodi 

5 (71,42) 

1 (14,29) 

1 (14,29) 

7 

  3. Brez odgovora 

Babka pa jezik kaže 

Sneguljčica 

Zbirka Lov na pošasti 

6 (66,67) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

Brez odgovora 

Babka pa jezik kaže 

Zbirka Prihaja Nodi 

 

7 (77,78) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

9 

  4. Brez odgovora 

Pošasti iz omare 

12 (92,31) 

1 (7,69) 

Brez odgovora 

Pika Nogavička 

12 (92,31) 

1 (7,69) 

13 

  5. Brez odgovora 12 (100,00) Brez odgovora 12 (100,00) 12 

  Skupaj Brez odgovora 

 

Babka pa jezik kaže; Pošasti iz omare; Sneguljčica; Zbirka Beremo s 

Frančkom; Zbirka Grozni Gašper; Zbirka Lov na pošasti; Zbirka 

Prihaja Nodi 

34 (82,93) 

 

1 (2,44) 

 

Brez odgovora 

 

Zbirka Prihaja Nodi 

 

Babka pa jezik kaže; Pika Nogavička; Zbirka Lov na pošasti 

36 (87,80) 

 

2 (4,88) 

 

1 (2,44) 

 

41 

 Kontrolna 

skupina 

2. Princesa 

Avtomobili 

Brez odgovora 

Mavrična riba 

Otroške knjige 

Rdeča kapica 

Sneguljčica 

Ti si moj največji zaklad 

2 (22,22) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

Zbirka Beremo s Frančkom 

Brez odgovora 

Knjige za dojenčke 

Male živali 

Trije prašički 

Zbirka Fifi in cvetličniki 

Zbirka Grozni Gašper 

Zbirka Pujsa Pepa 

2 (22,22) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

9 

  

 

 

       



 

344 

Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Knjige, ki učencem v zadnjem času sploh niso bile všeč Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) 

Fantje Kontrolna  

skupina 

3. Brez odgovora 

Zbirka Beremo s Frančkom 

Maček Muri 

Mojca Pokraculja 

Rdeča Kapica 

Zbirka Lov na pošasti 

Zbirka Lumpi lumpasti 

3 (27,27) 

3 (27,27) 

1 (9,09) 

1 (9,09) 

1 (9,09) 

1 (9,09) 

1 (9,09) 

Brez odgovora 

Ljudske pravljice 

Princeska 

Sneguljčica 

Zbirka Lov na pošasti 

7 (63,64) 

1 (9,09) 

1 (9,09) 

1 (9,09) 

1 (9,09) 

11 

  4. Brez odgovora 

Moj prijatelj Piki Jakob 

Zbirka Grozni Gašper 

4 (66,66) 

1 (16,67) 

1 (16,67) 

Brez odgovora 

Zbirka Lov na pošasti 

5 (83,33) 

1 (16,67) 

6 

  5. Brez odgovora 

Grivarjevi otroci 

8 (88,89) 

1 (11,11) 

Brez odgovora 

Blazno resno o šoli 

Lukec in njegov škorec 

Pastirček in njegova hči 

Vesoljčki 

Zbirka Grozni Gašper 

4 (44,45) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

1 (11,11) 

9 

  Skupaj Brez odgovora 

 

Zbirka Beremo s Frančkom 

 

Princesa; Rdeča kapica 

 

Avtomobili; Grivarjevi otroci; Maček Muri; Mavrična riba; Moj 

prijatelj Piki Jakob; Mojca Pokraculja; Otroške knjige; Sneguljčica; Ti 

si moj največji zaklad; Zbirka Grozni Gašper; Zbirka Lumpi Lumpasti; 

Zbirka Lov na pošasti 

16 (45,71) 

 

3 (8,57) 

 

2 (5,71) 

 

1 (2,86) 

 

Brez odgovora 

 

Zbirka Beremo s Frančkom; Zbirka Grozni Gašper; Zbirka Lov na pošasti 

 

Blazno resno o šoli; Knjige za dojenčke; Ljudske pravljice; Lukec in 

njegov škorec; Pastirček in njegova hči; Male živali; Princeska; 

Sneguljčica; Trije prašički; Vesoljčki; Zbirka Fifi in cvetličniki; Zbirka 

Pujsa Pepa 

17 (48,57) 

 

2 (5,71) 

 

 

1 (2,86) 

 

35 

 Skupaj 2. Brez odgovora 

 

Princesa 

 

Avtomobili; Mavrična riba; Otroške knjige; Rdeča kapica; Sneguljčica; 

Ti si moj največji zaklad; Zbirka Beremo s Frančkom; Zbirka Grozni 

Gašper; Zbirka Prihaja Nodi 

5 (31,25) 

 

2 (12,50) 

 

1 (6,25) 

 

Brez odgovora 

 

Zbirka Beremo s Frančkom 

 

Knjige za dojenčke; Male živali; Trije prašički; Zbirka Fifi in cvetličniki; 

Zbirka Grozni Gašper; Zbirka Lov na pošasti; Zbirka Prihaja Nodi; Zbirka 

Pujsa Pepa 

6 (37,50) 

 

2 (12,50) 

 

1 (6,25) 

 

16 

  3. Brez odgovora 

 

Zbirka Beremo s Frančkom 

 

Zbirka Lov na pošasti 

 

Babka pa jezik kaže; Maček Muri; Mojca Pokraculja; Rdeča Kapica; 

Sneguljčica; Zbirka Lumpi lumpasti 

9 (45,00) 

 

3 (15,00) 

 

2 (10,00) 

 

1 (5,00) 

 

Brez odgovora 

 

Babka pa jezik kaže; Ljudske pravljice; Princeska; Sneguljčica; Zbirka Lov 

na pošasti; Zbirka Prihaja Nodi 

14 (70,00) 

 

1 (5,00) 

 

20 

  4. Brez odgovora 

 

Moj prijatelj Piki Jakob; Pošasti iz omare; Zbirka Grozni Gašper 

16 (84,22) 

 

1 (5,26) 

Brez odgovora 

 

Pika Nogavička; Zbirka Lov na pošasti 

17 (89,48) 

 

1 (5,26) 

19 
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Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Knjige, ki učencem v zadnjem času sploh niso bile všeč Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) 

Fantje Skupaj 5. Brez odgovora 

 

Grivarjevi otroci 

20 (95,24) 

 

1 (4,76) 

Brez odgovora 

 

Blazno resno o šoli; Lukec in njegov škorec; Pastirček in njegova hči; 

Vesoljčki; Zbirka Grozni Gašper 

16 (76,20) 

 

1 (4,76) 

 

21 

  Skupaj Brez odgovora 

 

Zbirka Beremo s Frančkom 

 

Princesa; Rdeča kapica; Sneguljčica; Zbirka Grozni Gašper; Zbirka 

Lov na pošasti 

 

Avtomobili; Babka pa jezik kaže; Grivarjevi otroci; Maček Muri; 

Mavrična riba; Moj prijatelj Piki Jakob; Mojca Pokraculja; Otroške 

knjige; Pošasti iz omare; Ti si moj največji zaklad; Zbirka Lumpi 

lumpasti; Zbirka Prihaja Nodi 

50 (65,79) 

 

4 (5,26) 

 

2 (2,63) 

 

 

1 (1,32) 

 

 

Brez odgovora 

 

Zbirka Lov na pošasti 

 

Zbirka Beremo s Frančkom; Zbirka Grozni Gašper; Zbirka Prihaja Nodi 

 

Babka pa jezik kaže; Blazno resno o šoli; Knjige za dojenčke; Ljudske 

pravljice; Lukec in njegov škorec; Male živali; Pastirček in njegova hči; 

Pika Nogavička; Princeska; Sneguljčica; Trije prašički; Vesoljčki; Zbirka 

Fifi in cvetličniki; Zbirka Pujsa Pepa 

53 (69,74) 

 

3 (3,95) 

 

2 (2,63) 

 

1 (1,32) 

 

76 

Dekleta Eksperimentalna 

skupina 

2. Brez odgovora 

Zbirka Harry Potter 

Zbirka Mavrične vile 

6 (75,00) 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

Brez odgovora 

Zbirka Mavrične vile 

4 (50,00) 

4 (50,00) 

8 

  3. Brez odgovora 

Doktor Jojboli 

Fina Nina 

Popravljalnica igrač 

Vrni se, Gizmo! 

3 (42,84) 

1 (14,29) 

1 (14,29) 

1 (14,29) 

1 (14,29) 

Brez odgovora 

Zbirka Asterix in Obelix 

Ta slavna Nuška 

Vrni se, Gizmo! 

Zbirka Prihaja Nodi 

3 (42,84) 

1 (14,29) 

1 (14,29) 

1 (14,29) 

1 (14,29) 

7 

  4. Brez odgovora 

Pošasti iz omare 

4 (80,00) 

1 (20,00) 

Brez odgovora 5 (100,00) 5 

  5. Brez odgovora 12 (100,00) Brez odgovora 12 (100,00) 12 

  Skupaj Brez odgovora 

 

Doktor Jojboli; Fina Nina; Popravljalnica igrač; Pošasti iz omare; Vrni 

se, Gizmo!; Zbirka Harry Potter; Zbirka Mavrične vile 

25 (78,09) 

 

1 (3,13) 

 

Brez odgovora 

 

Zbirka Mavrične vile 

 

Nadja, kristalna knjiga; Ta slavna Nuška; Vrni se, Gizmo!; Zbirka Asteriy 

in Obelix; Zbirka Prihaja Nodi 

23 (71,85) 

 

4 (12,50) 

 

1 (3,13) 

 

32 

 Kontrolna 

skupina 

2. Zbirka Mišek Tip 

Brez odgovora 

Sneguljčica 

Zajček je bolan 

Zajček se je skril 

3 (37,50) 

2 (25,00) 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

Zbirka Pujsa Pepa 

Brez odgovora 

Medvedek Jaka praznuje božič 

Sneguljčica 

Tri lisičke 

Trije prašički 

Zbirka Mišek Tip 

2 (25,00) 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

8 

  3. Zbirka Lov na pošasti 

Brez odgovora 

Zbirka Beremo s Frančkom 

Hajdi 

3 (37,50) 

2 (25,00) 

2 (25,00) 

1 (12,50) 

Brez odgovora 

Zbirka Anica 

Knjige o princeskah 

Zbirka Lov na pošasti 

4 (50,00) 

2 (25,00) 

1 (12,50) 

1 (12,50) 

8 

  4. Brez odgovora 

Junaki z ladje Argo 

8 (88,89) 

1 (11,11) 

Brez odgovora 

Kosovirja na leteči žlici 

8 (88,89) 

1 (11,11) 

9 



 

346 

Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Knjige, ki učencem v zadnjem času sploh niso bile všeč Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) 

Dekleta Kontrolna 

skupina 

5. Brez odgovora 

Čudoviti lisjak 

Moja prva knjiga 

Na smrt bolan kralj 

Nebotičniki, sedite 

Pika Nogavička 

Zbirka Hektor 

4 (40,00) 

1 (10,00) 

1 (10,00) 

1 (10,00) 

1 (10,00) 

1 (10,00) 

1 (10,00) 

Brez odgovora 

Kljukec s strehe 

Lukec in njegov škorec 

Zbirka Skrivnostna dežela Droon 

7 (70,00) 

1 (10,00) 

1 (10,00) 

1 (10,00) 

10 

  Skupaj Brez odgovora 

 

Zbirka Lov na pošasti; Zbirka Mišek Tip 

 

Zbirka Beremo s Frančkom 

 

Čudoviti lisjak; Hajdi; Junaki z ladje Argo; Moja prva knjiga; Na smrt 

bolan kralj; Nebotičniki, sedite; Pika Nogavička; Sneguljčica; Zajček je 

bolan; Zajček se je skril; Zbirka Hektor 

16 (45,71) 

 

3 (8,57) 

 

2 (5,71) 

 

1 (2,86) 

 

Brez odgovora 

 

Zbirka Anica; Zbirka Pujsa Pepa 

 

Kljukec s strehe; Knjige o princeskah; Kosovirja na leteči žlici; Lukec in 

njegov škorec; Medvedek Jaka praznuje božič; Sneguljčica; Tri lisičke; 

Trije prašički; Zbirka Lov na pošasti; Zbirka Mišek Tip; Zbirka 

Skrivnostna dežela Droon 

20 (57,14) 

 

2 (5,71) 

 

1 (2,86) 

 

 

 

35 

 Skupaj 2. Brez odgovora 

 

Zbirka Mišek Tip 

 

Sneguljčica; Zajček je bolan; Zajček se je skril; Zbirka Harry Potter; 

Zbirka Mavrične vile 

8 (50,00) 

 

3 (18,75) 

 

1 (6,25) 

 

Brez odgovora 

 

Zbirka Mavrične Vile 

 

Zbirka Pujsa Pepa 

 

Medvedek Jaka praznuje božič; Sneguljčica; Tri lisičke; Trije prašički; 

Zbirka Mišek Tip 

5 (31,25) 

 

4 (25,00) 

 

2 (12,50) 

 

1 (6,25) 

 

16 

  3. Brez odgovora 

 

Zbirka Lov na pošasti 

 

Zbirka Beremo s Frančkom 

 

Doktor Jojboli; Fina Nina; Hajdi; Popravljalnica igrač; Vrni se, Gizmo! 

5 (33,33) 

 

3 (20,00) 

 

2 (13,33) 

 

1 (6,67) 

Brze odgovora 

 

Zbirka Anica 

 

Knjige o princeskah; Ta slavna Nuška; Vrni se, Gizmo!; Zbirka Asterix in 

Obelix; Zbirka Lov na pošasti; Zbirka Prihaja Nodi 

7 (46,67) 

 

2 (13,33) 

 

1 (6,67) 

 

 

15 

  4. Brez odgovora 

 

Junaki z ladje Argo; Pošasti iz omare 

12 (85,72) 

 

1 (7,14) 

Brez odgovora 

 

Kosovirja na leteči žlici 

13 (92,86) 

 

1 (7,14) 

14 

  5. Brez odgovora 

 

Čudoviti lisjak; Moja prva knjiga; Na smrt bolan kralj; Nebotičniki, 

sedite; Pika Nogavička; Zbirka Hektor 

16 (72,72) 

 

1 (4,54) 

 

Brez odgovora 

 

Kljukec s strehe; Lukec in njegov škorec; Zbirka Skrivnostna dežela Droon 

19 (86,38) 

 

1 (4,54) 

 

22 

 

 

 

 

 

 

        



 

347 

Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Knjige, ki učencem v zadnjem času sploh niso bile všeč Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) 

Dekleta Skupaj Skupaj Brez odgovora 

 

Zbirka Lov na pošasti; Zbirka Mišek Tip 

 

Zbirka Beremo s Frančkom 

 

Čudoviti lisjak; Doktor Jojboli; Fina Nina; Hajdi; Junaki z ladje Argo; 

Moja prva knjiga; Na smrt bolan kralj; Nebotičniki, sedite; Pika 

Nogavička; Popravljalnica igrač; Pošasti iz omare; Sneguljčica; Vrni 

se, Gizmo!; Zajček je bolan; Zajček se je skril; Zbirka Harry Potter; 

Zbirka Hektor; Zbirka Mavrične vile 

41 (61,93) 

 

3 (4,48) 

 

2 (2,99) 

 

1 (1,49) 

 

Brez odgovora 

 

Zbirka Mavrične Vile 

 

Zbirka Anica; Zbirka Pujsa Pepa 

 

Knjige o princeskah; Kljukec s strehe; Kosovirja na leteči žlici; Lukec in 

njegov škorec; Medvedek Jaka praznuje božič; Sneguljčica; Ta slavna 

Nuška; Tri lisičke; Trije prašički; Vrni se, Gizmo!; Zbirka Asterix in 

Obelix; Zbirka Lov na pošasti; Zbirka Mišek Tip; Zbirka Prihaja Nodi; 

Zbirka Skrivnostna dežela Droon 

44 (65,67) 

 

4 (5,97) 

 

2 (2,99) 

 

1 (1,49) 

 

67 

Skupaj Eksperimentalna 

skupina 

2. Brez odgovora 

 

Zbirka Beremo s Frančkom; Zbirka Grozni Gašper; Zbirka Harry 

Potter; Zbirka Mavrične vile; Zbirka Prihaja Nodi 

10 (66,65) 

 

1 (6,67) 

 

Brez odgovora 

 

Zbirka Mavrične vile 

 

Zbirka Lov na pošasti; Zbirka Prihaja Nodi 

9 (59,99) 

 

4 (26,67) 

 

1 (6,67) 

15 

  3. Brez odgovora 

 

Babka pa jezik kaže; Doktor Jojboli; Fina Nina; Popravljalnica igrač; 

Sneguljčica; Vrni se, Gizmo!; Zbirka Lov na pošasti 

9 (56,25) 

 

1 (6,25) 

 

Brez odgovora 

 

Zbirka Prihaja Nodi 

 

Babka pa jezik kaže; Ta slavna Nuška; Vrni se, Gizmo!; Zbirka Asterix in 

Obelix 

10 (62,50) 

 

2 (12,50) 

 

1 (6,25) 

 

16 

  4. Brez odgovora 

 

Pošasti iz omare 

16 (88,89) 

 

2 (11,11) 

Brez odgovora 

 

Pika Nogavička 

17 (94,44) 

 

1 (5,56) 

18 

  5. Brez odgovora 24 (100,00) Brez odgovora 24 (100,00) 24 

  Skupaj Brez odgovora 

 

Pošasti iz omare 

 

Babka pa jezik kaže; Doktor Jojboli; Fina Nina; Popravljalnica igrač: 

Sneguljčica; Vrni se, Gizmo!; Zbirka Beremo s Frančkom; Zbirka 

Grozni Gašper; Zbirka Harry Potter; Zbirka Lov na pošasti; Zbirka 

Mavrične vile; Zbirka Prihaja Nodi 

59 (80,82) 

 

2 (2,74) 

 

1 (1,37) 

 

Brez odgovora 

 

Zbirka Mavrične vile 

 

Zbirka Prihaja Nodi 

 

Babka pa jezik kaže; Pika Nogavička; Ta slavna Nuška; Vrni se, Gizmo!; 

Zbirka Asterix in Obelix; Zbirka Lov na pošasti 

60 (82,19) 

 

4 (5,48) 

 

3 (4,11) 

 

1 (1,37) 

 

73 

 Kontrolna 

skupina 

2. Brez odgovora; Zbirka Mišek Tip 

 

Princesa; Sneguljčica 

 

Avtomobili; Mavrična riba; Otroške knjige; Rdeča kapica; Ti si moj 

največji zaklad; Zajček je bolan; Zajček se je skril 

3 (17,65) 

 

2 (11,77) 

 

1 (5,88) 

 

Zbirka Pujsa Pepa 

 

Brez odgovora; Trije prašički; Zbirka Beremo s Frančkom 

 

Knjige za dojenčke; Male živali; Medvedek Jaka praznuje božič; 

Sneguljčica; Tri lisičke; Zbirka Fifi in cvetličniki; Zbirka Grozni Gašper; 

Zbirka Mišek Tip 

3 (17,65) 

 

2 (11,77) 

 

1 (5,88) 

 

17 

 

 

 

        



 

348 

Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Knjige, ki učencem v zadnjem času sploh niso bile všeč Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) 

Skupaj Kontrolna 

skupina 

3. Brez odgovora 

 

Zbirka Beremo s Frančkom 

 

Zbirka Lov na pošasti 

 

Hajdi; Maček Muri; Mojca Pokraculja; Rdeča Kapica; Zbirka Lumpi 

lumpasti 

6 (31,58) 

 

5 (26,32) 

 

3 (15,79) 

 

1 (5,26) 

 

Brez odgovora 

 

Zbirka Anica; Zbirka Lov na pošasti 

 

Knjige o princeskah; Ljudske pravljice; Princeska; Sneguljčica 

 

11 (57,89) 

 

2 (10,53) 

 

1 (5,26) 

 

19 

  4. Brez odgovora 

 

Junaki z ladje Argo, Moj prijatelj piki Jakob; Zbirka Grozni Gašper 

12 (79,99) 

 

1 (6,67) 

Brez odgovora 

 

Kosovirja na leteči žlici; Zbirka Lov na pošasti 

13 (86,66) 

 

1 (6,67) 

15 

  5. Brez odgovora 

 

Čudoviti lisjak; Grivarjevi otroci; Moja prva knjiga; Na smrt bolan 

kralj; Nebotičniki, sedite; Pika Nogavička; Zbirka Hektor 

12 (63,18) 

 

1 (5,26) 

 

Brez odgovora 

 

Lukec in njegov škorec 

 

Blazno resno o šoli; Kljukec s strehe; Pastirček in njegova hči; Vesoljčki; 

Zbirka Grozni Gašper; Zbirka Skrivnostna dežela Droon 

11 (57,91) 

 

2 (10,53) 

 

1 (5,26) 

 

19 

  Skupaj Brez odgovora 

 

Zbirka Beremo s Frančkom 

 

Zbirka Lov na pošasti; Zbirka Mišek Tip 

 

Princesa; Rdeča kapica; Sneguljčica 

 

Avtomobili; Čudoviti lisjak; Grivarjevi otroci; Hajdi; Junaki z ladje 

Argo; Maček Muri; Mavrična riba; Moj prijatelj Piki Jakob; Moja prva 

knjiga; Mojca Pokraculja; Na smrt bolan kralj; Nebotičniki, sedite; 

Otroške knjige; Pika Nogavička; Ti si moj največji zaklad; Zajček je 

bolan; Zajček se je skril; Zbirka Grozni Gašper; Zbirka Hektor; Zbirka 

Lumpi lumpasti 

33 (47,10) 

 

5 (7,14) 

 

3 (4,29) 

 

2 (2,86) 

 

1 (1,43) 

 

Brez odgovora 

 

Zbirka Pujsa Pepa; Zbirka Lov na pošasti 

 

Lukec in njegov škorec; Sneguljčica; Trije prašički; Zbirka Anica; Zbirka 

Beremo s Frančkom; Zbirka Grozni Gašper 

 

Blazno resno o šoli; Kljukec s strehe; Knjige o princeskah; Knjige za 

dojenčke; Kosovirja na leteči žlici; Ljudske pravljice; Male živali; 

Medvedek Jaka praznuje božič; Pastirček in njegova hči; Princeska; Tri 

lisičke; Vesoljčki; Zbirka Fifi in cvetličniki; Zbirka Mišek Tip; Zbirka 

Skrivnostna dežela Droon 

37 (52,81) 

 

3 (4,29) 

 

2 (2,86) 

 

 

1 (1,43) 

70 

 Skupaj 2. Brez odgovora 

 

Zbirka Mišek Tip 

 

Princesa; Sneguljčica 

 

Avtomobili; Brez odgovora; Mavrična riba; Otroške knjige; Rdeča 

kapica; Ti si moj največji zaklad; Zajček je bolan; Zajček se je skril; 

Zbirka Beremo s Frančkom; Zbirka Grozni Gašper; Zbirka Harry 

Potter; Zbirka Mavrične vile; Zbirka Prihaja Nodi 

12 (37,43) 

 

3 (9,38) 

 

2 (6,25) 

 

1 (3,13) 

 

Brez odgovora 

 

Zbirka Mavrične Vile 

 

Zbirka Pujsa Pepa 

 

Trije prašički; Zbirka Beremo s Frančkom 

 

Knjige za dojenčke; Male živali; Medvedek Jaka praznuje božič; 

Sneguljčica; Tri lisičke; Zbirka Fifi in cvetličniki; Zbirka Grozni Gašper; 

Zbirka Lov na pošasti; Zbirka Mišek Tip; Zbirka Prihaja Nodi 

11 (34,32) 

 

4 (12,50) 

 

3 (9,38) 

 

2 (6,25) 

 

1 (3,13) 

 

32 
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Spol Vključenost 

v intervencijski 

program 

Razred Knjige, ki učencem v zadnjem času sploh niso bile všeč Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) 

Skupaj Skupaj 3. Brez odgovora 

 

Zbirka Beremo s Frančkom 

 

Zbirka Lov na Pošasti 

 

Babka pa jezik kaže; Doktor Jojboli; Fina Nina; Hajdi; Maček Muri; 

Mojca Pokraculja; Popravljalnica igrač; Rdeča Kapica; Sneguljčica; 

Vrni se, Gizmo!; Zbirka Lov na pošasti; Zbirka Lumpi lumpasti 

15 (42,82) 

 

5 (14,29) 

 

3 (8,57) 

 

1 (2,86) 

 

Brez odgovora 

 

Zbirka Anica; Zbirka Lov na pošasti; Zbirka Prihaja Nodi 

 

Babka pa jezik kaže; Knjige o princeskah; Ljudske pravljice; Princeska; 

Sneguljčica; Ta slavna Nuška; Vrni se, Gizmo; Zbirka Asterix in Obelix 

21 (59,99) 

 

2 (5,71) 

 

1 (2,86) 

 

35 

  4. Brez odgovora 

 

Pošasti iz omare 

 

Junaki z ladje Argo, Moj prijatelj piki Jakob; Zbirka Grozni Gašper 

28 (84,85) 

 

2 (6,06) 

 

1 (3,03) 

Brez odgovora 

 

Kosovirja na leteči žlici; Pika Nogavička; Zbirka Lov na pošasti 

30 (90,91) 

 

1 (3,03) 

 

33 

  5. Brez odgovora 

 

Čudoviti lisjak; Grivarjevi otroci; Moja prva knjiga; Na smrt bolan 

kralj; Nebotičniki, sedite; Pika Nogavička; Zbirka Hektor 

36 (83,69) 

 

1 (2,33) 

 

Brez odgovora  

 

Lukec in njegov škorec 

 

Blazno resno o šoli; Kljukec s strehe; Pastirček in njegova hči; Vesoljčki; 

Zbirka Grozni Gašper; Zbirka Skrivnostna dežela Droon 

35 (81,37) 

 

2 (4,65) 

 

1 (2,33) 

 

43 

  Skupaj Brez odgovora 

 

Zbirka Beremo s Frančkom 

 

Mišek Tip; Zbirka Lov na pošasti 

 

Princesa; Rdeča kapica; Sneguljčica, Pošasti iz omare; Zbirka Grozni 

Gašper 

 

 

Avtomobili; Babka pa jezik kaže; Čudoviti lisjak; Doktor Jojboli; Fina 

Nina; Grivarjevi otroci; Hajdi; Junaki z ladje Argo: Maček Muri; 

Mavrična riba; Moj prijatelj Piki Jakob; Moja prva knjiga; Mojca 

Pokraculja; Na smrt bolan kralj; Nebotičniki, sedite; Otroške knjige; 

Pika Nogavička; Popravljalnica igrač;  

Sneguljčica; Ti si moj največji zaklad; Vrni se, Gizmo!; Zajček je 

bolan; Zajček se je skril; Zbirka Beremo s Frančkom; Zbirka Harry 

Potter; Zbirka Hektor; Zbirka Lov na pošasti; Zbirka Lumpi lumpasti; 

Zbirka Mavrične vile; Zbirka Prihaja Nodi 

92 (64,30) 

 

5 (3,50) 

 

3 (2,10) 

 

2 (1,40) 

 

 

 

1 (0,70) 

 

 

 

Brez odgovora 

 

Zbirka Mavrične Vile; Zbirka Lov na pošasti 

 

Zbirka Pujsa Pepa; Zbirka Prihaja Nodi 

 

Lukec in njegov škorec; Sneguljčica; Trije Prašički; Zbirka Anica; Zbirka 

Beremo s Frančkom; Zbirka Grozni Gašper 

 

Babka pa jezik kaže; Blazno resno o šoli; Kljukec s strehe; Knjige o 

princeskah; Knjige za dojenčke; Kosovirja na leteči žlici; Ljudske 

pravljice; Male živali; Medvedek Jaka praznuje božič; Pastirček in njegova 

hči; Pika Nogavička; Princeska; Ta slavna Nuška; Tri lisičke; Vesoljčki; 

Vrni se, Gizmo!; Zbirka Asterix in Obelix; Zbirka Fifi in cvetličniki; 

Zbirka Mišek Tip; Zbirka Skrivnostna dežela Droon 

97 (67,80) 

 

4 (2,80) 

 

3 (2,10) 

 

2 (1,40) 

 

 

1 (0,70) 

 

143 
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PRILOGA XII: Frekvenčna porazdelitev rezultatov učinka uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela 

na besedila, ki jih učenci radi berejo 

  

Tabela 33 

Frekvenčna porazdelitev rezultatov učinka uporabe stripa kot literarnodidaktične metode dela na besedila, ki jih učenci radi berejo 

Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Besedila, ki jih učenci radi berejo Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) razlika (f %) 

Fantje Eksperimentalna 

skupina 

2. Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

1 (14,29) 

7 (100,00) 

3 (42,86) 

1 (14,29) 

1 (14,29) 

1 (14,29) 

4 (57,14) 

4 (57,14) 

5 (71,43) 

4 (57,14) 

4 (57,14) 

6 (85,71) 

5 (71,43) 

6 (85,71) 

2 (28,57) 

6 (85,71) 

5 (71,43) 

5 (71,43) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

0 (0,00) 

6 (85,71) 

1 (14,29) 

3 (42,86) 

1 (14,29) 

2 (28,57) 

2 (28,57) 

4 (57,14) 

5 (71,43) 

5 (71,43) 

3 (42,86) 

5 (71,43) 

4 (57,14) 

3 (42,86) 

1 (14,29) 

4 (57,14) 

5 (71,43) 

5 (71,43) 

-14,29 

-14,29 

-28,57 

28,57 

0,00 

14,28 

-28,57 

0,00 

0,00 

14,29 

-14,28 

-14,28 

-14,29 

-42,85 

-14,28 

-28,57 

0,00 

0,00 

7 
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Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Besedila, ki jih učenci radi berejo Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) razlika (f %) 

Fantje Eksperimentalna 

skupina 

3. Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

5 (55,55) 

6 (66,67) 

4 (44,44) 

5 (55,55) 

0 (0,00) 

4 (44,44) 

4 (44,44) 

5 (55,55) 

7 (77,77) 

5 (55,55) 

3 (33,33) 

7 (77,77) 

9 (100,00) 

4 (44,44) 

0 (0,00) 

2 (22,22) 

5 (55,55) 

7 (77,77) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

4 (44,44) 

5 (55,55) 

6 (66,67) 

7 (77,77) 

1 (11,11) 

3 (33,33) 

4 (44,44) 

5 (55,55) 

8 (88,88) 

6 (66,67) 

3 (33,33) 

7 (77,77) 

7 (77,77) 

3 (33,33) 

3 (33,33) 

2 (22,22) 

3 (33,33) 

6 (66,67) 

-11,11 

-11,12 

22,23 

22,22 

11,11 

-11,11 

0,00 

0,00 

11,11 

11,12 

0,00 

0,00 

-22,23 

-11,11 

33,33 

0,00 

-22,22 

-11,10 

9 

  4. Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

10 (76,92) 

11 (84,62) 

11 (84,62) 

10 (76,92) 

4 (30,77) 

7 (53,85) 

9 (69,23) 

10 (76,92) 

13 (100,00) 

12 (92,31) 

7 (53,85) 

13 (100,00) 

13 (100,00) 

7 (53,85) 

1 (7,69) 

7 (53,85) 

7 (53,85) 

1 (7,69) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

11 (84,62) 

12 (92,31) 

10 (76,92) 

8 (61,54) 

3 (23,08) 

12 (92,31) 

10 (76,92) 

8 (61,54) 

12 (92,31) 

13 (100,00) 

3 (23,08) 

13 (100,00) 

12 (92,31) 

9 (69,23) 

4 (30,77) 

8 (61,54) 

9 (69,23) 

11 (84,62) 

-11,11 

-11,12 

22,23 

22,22 

11,11 

-11,11 

0,00 

0,00 

11,11 

11,12 

0,00 

0,00 

-22,23 

-11,11 

33,33 

0,00 

-22,22 

-11,10 

13 
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Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Besedila, ki jih učenci radi berejo Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) razlika (f %)  

Fantje Eksperimentalna 

skupina 

5. Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

7 (58,33) 

5 (41,67) 

4 (33,33) 

12 (100,00) 

1 (8,33) 

2 (16,67) 

9 (75,00) 

5 (41,67) 

11 (91,67) 

6 (50,00) 

4 (33,33) 

10 (83,33) 

11 (91,67) 

4 (33,33) 

0 (0,00) 

3 (25,00) 

3 (25,00) 

12 (100,00) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

3 (25,00) 

8 (66,67) 

5 (41,67) 

11 (91,67) 

1 (8,33) 

1 (8,33) 

9 (75,00) 

4 (33,33) 

12 (100,00) 

6 (50,00) 

3 (25,00) 

11 (91,67) 

11 (91,67) 

1 (8,33) 

0 (0,00) 

1 (8,33) 

0 (0,00) 

10 (83,33) 

-33,33 

25,00 

8,34 

-8,33 

0,00 

-8,34 

0,00 

-8,34 

8,33 

0,00 

-8,33 

8,34 

0,00 

-25,00 

0,00 

-16,67 

-25,00 

-16,67 

12 

  Skupaj Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

23 (56,10) 

29 (70,73) 

22 (53,66) 

28 (68,29) 

6 (14,63) 

14 (34,15) 

26 (63,41) 

24 (58,54) 

36 (87,80) 

27 (65,85) 

18 (43,90) 

36 (87,80) 

38 (92,68) 

21 (51,22) 

3 (7,32) 

18 (43,90) 

20 (48,78) 

25 (60,98) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

18 (43,90) 

31 (75,61) 

22 (53,66) 

29 (70,73) 

6 (14,63) 

18 (43,90) 

25 (60,98) 

21 (51,22) 

37 (90,24) 

30 (73,17) 

12 (27,91) 

36 (87,80) 

34 (82,93) 

16 (39,02) 

8 (19,51) 

15 (36,59) 

17 (41,46) 

32 (78,05) 

-12,20 

4,88 

0,00 

2,44 

0,00 

9,75 

-2,43 

-7,32 

2,44 

7,32 

-15,99 

0,00 

-9,75 

-12,20 

12,19 

-7,31 

-7,32 

17,07 

41 
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Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Besedila, ki jih učenci radi berejo Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) razlika (f %)  

Fantje Kontrolna 

skupina 

2. Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

7 (77,78) 

7 (77,78) 

3 (33,33) 

9 (100,00) 

2 (22,22) 

9 (100,00) 

8 (88,89) 

6 (66,67) 

8 (88,89) 

8 (88,89) 

7 (77,78) 

9 (100,00) 

8 (88,89) 

7 (77,78) 

1 (11,11) 

8 (88,89) 

3 (33,33) 

8 (88,89) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

7 (77,78) 

7 (77,78) 

7 (77,78) 

8 (88,89) 

2 (22,22) 

8 (88,89) 

9 (100,00) 

6 (66,67) 

9 (100,00) 

9 (100,00) 

4 (44,44) 

9 (100,00) 

8 (88,89) 

8 (88,89) 

0 (0,00) 

9 (100,00) 

1 (11,11) 

9 (100,00) 

0,00 

0,00 

44,45 

-11,11 

0,00 

-11,11 

11,11 

0,00 

11,11 

11,11 

-33,34 

0,00 

0,00 

11,11 

-11,11 

11,11 

-22,22 

11,11 

9 

  3. Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

8 (72,73) 

10 (90,91) 

8 (72,73) 

9 (81,82) 

4 (36,36) 

8 (72,73) 

7 (63,64) 

7 (63,64) 

10 (90,91) 

9 (81,82) 

7 (63,64) 

9 (81,82) 

11 (100,00) 

4 (36,36) 

4 (36,36) 

3 (27,27) 

5 (45,45) 

11 (100,00) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

9 (81,82) 

8 (72,73) 

8 (72,73) 

9 (81,82) 

2 (18,18) 

7 (63,64) 

7 (63,64) 

7 (63,64) 

10 (90,91) 

9 (81,82) 

5 (45,45) 

9 (81,82) 

9 (81,82) 

6 (54,55) 

0 (0,00) 

4 (36,36) 

2 (18,18) 

9 (81,82) 

9,09 

-18,18 

0,00 

0,00 

-18,18 

-9,09 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-18,19 

0,00 

-18,18 

18,19 

-36,36 

9,09 

-27,27 

-18,18 

11 
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Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Besedila, ki jih učenci radi berejo Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) razlika (f %)  

Fantje Kontrolna  

skupina 

4. Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

4 (66,67) 

3 (50,00) 

5 (83,33) 

2 (33,33) 

1 (16,67) 

2 (33,33) 

5 (83,33) 

5 (83,33) 

5 (83,33) 

3 (50,00) 

3 (50,00) 

6 (100,00) 

4 (66,67) 

2 (33,33) 

1 (16,67) 

1 (16,67) 

2 (33,33) 

3 (50,00) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

3 (50,00) 

4 (66,67) 

3 (50,00) 

2 (33,33) 

1 (16,67) 

3 (50,00) 

1 (16,67) 

1 (16,67) 

3 (50,00) 

3 (50,00) 

3 (50,00) 

2 (33,33) 

4 (66,67) 

1 (16,67) 

2 (33,33) 

2 (33,33) 

2 (33,33) 

3 (50,00) 

-16,67 

16,67 

-33,33 

0,00 

0,00 

16,67 

-66,66 

-66,66 

-33,33 

0,00 

0,00 

-66,67 

0,00 

-16,66 

16,66 

16,66 

0,00 

0,00 

6 

  5. Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

3 (33,33) 

6 (66,67) 

4 (44,44) 

5 (55,56) 

0 (0,00) 

2 (22,22) 

2 (22,22) 

4 (44,44) 

5 (55,56) 

5 (55,56) 

2 (22,22) 

6 (66,67) 

6 (66,67) 

2 (22,22) 

0 (0,00) 

2 (22,22) 

2 (22,22) 

5 (55,56) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

2 (22,22) 

8 (88,89) 

6 (66,67) 

6 (66,67) 

0 (0,00) 

2 (22,22) 

3 (33,33) 

4 (44,44) 

7 (77,78) 

7 (77,78) 

2 (22,22) 

8 (88,89) 

6 (66,67) 

3 (33,33) 

0 (0,00) 

3 (33,33) 

2 (22,22) 

7 (77,78) 

-11,11 

22,22 

22,23 

11,11 

0,00 

0,00 

11,11 

0,00 

22,22 

22,22 

0,00 

22,22 

0,00 

11,11 

0,00 

11,11 

0,00 

22,22 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

355 

Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Besedila, ki jih učenci radi berejo Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) razlika (f %)  

Fantje Kontrolna  

skupina 

Skupaj Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

22 (62,86) 

26 (74,29) 

20 (57,14) 

25 (71,43) 

7 (20,00) 

22 (62,86) 

22 (62,86) 

22 (62,86) 

28 (80,00) 

25 (71,43) 

19 (54,29) 

30 (85,71) 

29 (82,86) 

15 (42,86) 

6 (17,14) 

14 (40,00) 

12 (34,29) 

27 (77,14) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

21 (60,00) 

27 (77,14) 

24 (68,57) 

25 (71,43) 

5 (14,29) 

20 (57,14) 

20 (57,14) 

18 (51,43) 

29 (82,86) 

28 (80,00) 

14 (40,00) 

28 (80,00) 

27 (77,14) 

18 (51,43) 

2 (5,71) 

18 (51,43) 

7 (20,00) 

28 (80,00) 

-2,86 

2,85 

11,43 

0,00 

-5,71 

-5,72 

-5,72 

-11,43 

2,86 

8,57 

-14,29 

-5,71 

-5,72 

8,57 

-11,43 

11,43 

-14,29 

2,86 

35 

Fantje Skupaj 2. Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

8 (50,00) 

14 (87,50) 

6 (37,50) 

10 (62,50) 

3 (18,75) 

11 (68,75) 

12 (75,00) 

10 (62,50) 

13 (81,25) 

12 (75,00) 

11 (68,75) 

15 (93,75) 

13 (81,25) 

13 (81,25) 

3 (18,75) 

14 (87,50) 

8 (50,00) 

13 (81,25) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

7 (43,75) 

13 (81,25) 

8 (50,00) 

11 (68,75) 

3 (18,75) 

10 (62,50) 

11 (68,75) 

10 (62,50) 

14 (87,50) 

14 (87,50) 

7 (43,75) 

14 (87,50) 

12 (75,00) 

11 (68,75) 

1 (6,25) 

13 (81,25) 

6 (37,50) 

14 (87,50) 

-6,25 

-6,25 

12,50 

6,25 

0,00 

-6,25 

-6,25 

0,00 

6,25 

12,50 

-25,00 

-6,25 

-6,25 

-12,50 

-12,50 

-6,25 

-12,50 

6,25 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

356 

Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Besedila, ki jih učenci radi berejo Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) razlika (f %)  

Fantje Skupaj 3. Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

13 (65,00) 

16 (80,00) 

12 (60,00) 

14 (70,00) 

4 (20,00) 

12 (60,00) 

11 (55,00) 

12 (60,00) 

17 (85,00) 

14 (70,00) 

10 (50,00) 

16 (80,00) 

20 (100,00) 

8 (40,00) 

4 (20,00) 

5 (25,00) 

10 (50,00) 

18 (90,00) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

13 (65,00) 

13 (65,00) 

14 (70,00) 

16 (80,00) 

3 (15,00) 

10 (50,00) 

11 (55,00) 

12 (60,00) 

18 (90,00) 

15 (75,00) 

8 (40,00) 

16 (80,00) 

16 (80,00) 

9 (45,00) 

3 (15,00) 

6 (30,00) 

5 (25,00) 

15 (75,00) 

0,00 

-15,00 

10,00 

10,00 

-5,00 

-10,00 

0,00 

0,00 

5,00 

5,00 

-10,00 

0,00 

-20,00 

5,00 

-5,00 

5,00 

-25,00 

-15,00 

20 

  4. Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

14 (73,68) 

14 (73,68) 

16 (84,21) 

12 (63,16) 

5 (26,32) 

9 (47,37) 

14 (73,68) 

15 (78,95) 

18 (94,74) 

15 (78,95) 

10 (52,63) 

19 (100,00) 

17 (89,47) 

9 (47,37) 

2 (10,53) 

8 (42,11) 

9 (47,37) 

4 (21,05) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

14 (73,68) 

16 (84,21) 

13 (68,42) 

10 (52,63) 

4 (21,05) 

15 (78,95) 

11 (57,89) 

9 (47,37) 

15 (78,95) 

16 (84,21) 

6 (31,58) 

15 (78,95) 

16 (84,21) 

10 (52,63) 

6 (31,58) 

10 (52,63) 

11 (57,89) 

14 (73,68) 

0,00 

10,53 

-15,79 

-10,53 

-5,27 

31,58 

-15,79 

-31,58 

-15,79 

5,26 

-21,05 

-21,05 

-5,26 

5,26 

21,05 

10,52 

10,52 

52,63 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

357 

Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Besedila, ki jih učenci radi berejo Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) razlika (f %) 

Fantje Skupaj 5. Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

10 (47,62) 

11 (52,38) 

8 (38,10) 

17 (80,95) 

1 (4,76) 

4 (19,05) 

11 (52,38) 

9 (42,86) 

16 (76,19) 

11 (52,38) 

6 (28,58) 

16 (76,19) 

17 (80,95) 

6 (28,58) 

0 (0,00) 

5 (23,81) 

5 (23,81) 

17 (80,95) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

5 (23,81) 

16 (76,19) 

11 (52,38) 

17 (80,95) 

1 (4,76) 

3 (14,29) 

12 (57,14) 

8 (38,10) 

19 (90,48) 

13 (61,91) 

5 (23,81) 

19 (90,48) 

17 (80,95) 

4 (19,05) 

0 (0,00) 

4 (19,05) 

2 (9,52) 

17 (80,95) 

-23,81 

23,81 

14,28 

0,00 

0,00 

-4,76 

4,76 

-4,76 

14,29 

9,53 

-4,77 

14,29 

0,00 

-9,53 

0,00 

-4,76 

-14,29 

0,00 

21 

  Skupaj Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

45 (59,21) 

55 (72,37) 

42 (55,26) 

53 (69,74) 

13 (17,11) 

36 (47,37) 

48 (63,16) 

46 (60,53) 

64 (84,21) 

52 (68,42) 

37 (48,68) 

66 (86,84) 

67 (88,15) 

36 (47,37) 

9 (11,84) 

32 (42,11) 

32 (42,11) 

52 (68,42) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

39 (51,32) 

58 (76,32) 

46 (60,53) 

54 (71,05) 

11 (14,47) 

38 (50,00) 

45 (59,21) 

39 (51,32) 

66 (86,84) 

58 (76,32) 

26 (34,21) 

64 (84,21) 

61 (80,26) 

34 (44,74) 

10 (13,16) 

33 (43,42) 

24 (31,58) 

60 (78,95) 

-7,89 

3,95 

5,27 

1,31 

-2,64 

2,63 

-3,95 

-9,21 

2,63 

7,90 

-14,47 

-2,63 

-7,89 

-2,63 

1,32 

1,31 

-10,53 

10,53 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

358 

Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Besedila, ki jih učenci radi berejo Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) razlika (f %) 

Dekleta Eksperimentalna 

skupina 

2. Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

3 (37,50) 

8 (100,00) 

6 (75,00) 

2 (25,00) 

6 (75,00) 

6 (75,00) 

8 (100,00) 

8 (100,00) 

7 (87,50) 

6 (75,00) 

6 (75,00) 

6 (75,00) 

4 (50,00) 

4 (50,00) 

7 (87,50) 

6 (75,00) 

8 (100,00) 

8 (100,00) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

2 (25,00) 

7 (87,50) 

6 (75,00) 

2 (25,00) 

6 (75,00) 

5 (62,50) 

4 (50,00) 

7 (87,50) 

7 (87,50) 

7 (87,50) 

6 (75,00) 

5 (62,50) 

4 (50,00) 

2 (25,00) 

7 (87,50) 

6 (75,00) 

5 (62,50) 

8 (100,00) 

-12,50 

-12,50 

0,00 

0,00 

0,00 

-12,50 

-50,00 

-12,50 

0,00 

12,50 

0,00 

-12,50 

0,00 

-25,00 

0,00 

0,00 

-37,50 

0,00 

8 

  3. Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

3 (42,86) 

6 (85,71) 

6 (85,71) 

2 (28,57) 

2 (28,57) 

5 (71,43) 

4 (57,14) 

6 (85,71) 

7 (100,00) 

5 (71,43) 

4 (57,14) 

7 (100,00) 

3 (42,86) 

2 (28,57) 

7 (100,00) 

4 (57,14) 

6 (85,71) 

7 (100,00) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

2 (28,57) 

4 (57,14) 

4 (57,14) 

2 (28,57) 

5 (71,43) 

1 (14,29) 

0 (00,00) 

1 (14,29) 

3 (42,86) 

3 (42,86) 

3 (42,86) 

4 (57,14) 

3 (42,86) 

0 (0,00) 

3 (42,86) 

1 (14,29) 

3 (42,86) 

3 (42,86) 

-14,29 

-28,57 

-28,57 

0,00 

42,86 

-57,14 

-57,14 

-71,42 

-57,14 

-28,57 

-14,28 

-42,86 

0,00 

-28,57 

-57,14 

-42,85 

-42,85 

-57,14 

7 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

359 

Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Besedila, ki jih učenci radi berejo Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) razlika (f %)  

Dekleta Eksperimentalna 

skupina 

4. Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

1 (20,00) 

4 (80,00) 

4 (80,00) 

0 (0,00) 

4 (80,00) 

2 (40,00) 

4 (80,00) 

3 (60,00) 

3 (60,00) 

5 (100,00) 

3 (60,00) 

5 (100,00) 

3 (60,00) 

1 (20,00) 

5 (100,00) 

3 (60,00) 

4 (80,00) 

4 (80,00) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

1 (20,00) 

3 (60,00) 

3 (60,00) 

4 (80,00) 

2 (40,00) 

2 (40,00) 

4 (80,00) 

3 (60,00) 

3 (60,00) 

1 (20,00) 

1 (20,00) 

4 (80,00) 

4 (80,00) 

1 (20,00) 

3 (60,00) 

2 (40,00) 

3 (60,00) 

4 (80,00) 

0,00 

-20,00 

-20,00 

80,00 

-40,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-80,00 

-40,00 

-20,00 

20,00 

0,00 

-40,00 

-20,00 

-20,00 

0,00 

5 

  5. Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

9 (75,00) 

11 (91,67) 

11 (91,67) 

5 (41,67) 

8 (66,67) 

5 (41,67) 

10 (83,33) 

8 (66,67) 

12 (100,00) 

10 (83,33) 

5 (41,67) 

10 (83,33) 

9 (75,00) 

2 (16,67) 

7 (58,33) 

8 (66,67) 

6 (50,00) 

12 (100,00) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

6 (50,00) 

11 (91,67) 

7 (58,33) 

7 (58,33) 

10 (83,33) 

4 (33,33) 

9 (75,00) 

10 (83,33) 

11 (91,67) 

11 (91,67) 

4 (33,33) 

12 (100,00) 

11 (91,67) 

1 (8,33) 

7 (58,33) 

5 (41,67) 

5 (41,67) 

2 (16,67) 

-25,00 

0,00 

-33,34 

16,66 

16,66 

-8,34 

-8,33 

16,66 

-8,33 

8,34 

-8,34 

16,67 

16,67 

-8,34 

0,00 

-25,00 

-8,33 

-83,33 

12 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

360 

Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Besedila, ki jih učenci radi berejo Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) razlika (f %)  

Dekleta Eksperimentalna 

skupina 

Skupaj Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

16 (50,00) 

29 (90,63) 

27 (84,38) 

9 (28,13) 

20 (62,50) 

18 (56,25) 

26 (81,25) 

25 (78,13) 

29 (90,63) 

26 (81,25) 

18 (56,25) 

29 (90,63) 

19 (59,38) 

9 (28,13) 

27 (84,38) 

21 (65,63) 

24 (75,00) 

32 (100,00) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

11 (34,38) 

25 (78,13) 

20 (62,50) 

15 (46,88) 

23 (71,88) 

12 (37,50) 

17 (53,13) 

21 (65,63) 

24 (75,00) 

22 (68,75) 

14 (43,75) 

25 (78,13) 

22 (68,75) 

4 (12,50) 

20 (62,50) 

15 (46,88) 

16 (50,00) 

17 (53,13) 

-15,62 

-12,50 

-21,88 

18,75 

9,38 

-18,75 

-28,12 

-12,50 

-15,63 

-12,50 

-12,50 

-12,50 

9,37 

-15,63 

-21,88 

-18,75 

-25,00 

-46,87 

32 

 Kontrolna 

skupina 

2. Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

5 (62,50) 

6 (75,00) 

7 (87,50) 

3 (37,50) 

4 (50,00) 

8 (100,00) 

7 (87,50) 

7 (87,50) 

6 (75,00) 

7 (87,50) 

7 (87,50) 

8 (100,00) 

6 (75,00) 

5 (62,50) 

6 (75,00) 

5 (62,50) 

6 (75,00) 

8 (100,00) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

6 (75,00) 

6 (75,00) 

8 (100,00) 

5 (62,50) 

7 (87,50) 

8 (100,00) 

7 (87,50) 

7 (87,50) 

5 (62,50) 

6 (75,00) 

6 (75,00) 

7 (87,50) 

6 (75,00) 

3 (37,50) 

5 (62,50) 

3 (37,50) 

2 (25,00) 

8 (100,00) 

12,50 

0,00 

12,50 

25,00 

37,50 

0,00 

0,00 

0,00 

-12,50 

-12,50 

-12,50 

-12,50 

0,00 

-25,00 

-12,50 

-25,00 

-50,00 

0,00 

8 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

361 

Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Besedila, ki jih učenci radi berejo Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) razlika (f %)  

Dekleta Kontrolna 

skupina 

3. Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

7 (87,50) 

6 (75,00) 

8 (100,00) 

4 (50,00) 

4 (50,00) 

8 (100,00) 

8 (100,00) 

8 (100,00) 

7 (87,50) 

7 (87,50) 

5 (62,50) 

8 (100,00) 

6 (75,00) 

1 (12,50) 

8 (100,00) 

7 (87,50) 

7 (87,50) 

8 (100,00) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

6 (75,00) 

7 (87,50) 

8 (100,00) 

6 (75,00) 

3 (37,50) 

6 (75,00) 

6 (75,00) 

8 (100,00) 

6 (75,00) 

7 (87,50) 

5 (62,50) 

8 (100,00) 

8 (100,00) 

0 (0,00) 

7 (87,50) 

6 (75,00) 

8 (100,00) 

8 (100,00) 

-12,50 

12,50 

0,00 

25,00 

-12,50 

-25,00 

-25,00 

0,00 

-12,50 

0,00 

0,00 

0,00 

25,00 

-12,50 

-12,50 

-12,50 

12,50 

0,00 

8 

  4. Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

3 (33,33) 

5 (55,55) 

7 (77,78) 

2 (22,22) 

2 (22,22) 

4 (44,44) 

5 (55,55) 

5 (55,55) 

5 (55,55) 

5 (55,55) 

1 (11,11) 

8 (88,89) 

5 (55,55) 

2 (22,22) 

6 (66,67) 

3 (33,33) 

5 (55,55) 

7 (77,78) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

4 (44,44) 

8 (88,89) 

6 (66,67) 

3 (33,33) 

3 (33,33) 

5 (55,55) 

4 (44,44) 

6 (66,67) 

7 (77,78) 

5 (55,55) 

4 (44,44) 

9 (100,00) 

7 (77,78) 

4 (44,44) 

8 (88,89) 

3 (33,33) 

5 (55,55) 

8 (88,89) 

11,11 

33,34 

-11,11 

11,11 

11,11 

11,11 

-11,11 

11,12 

22,23 

0,00 

33,33 

11,11 

22,23 

22,22 

22,22 

0,00 

0,00 

11,11 

9 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

362 

Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Besedila, ki jih učenci radi berejo Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) razlika (f %)  

Dekleta Kontrolna  

skupina 

5. Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

0 (0,00) 

10 (100,00) 

6 (60,00) 

3 (30,00) 

4 (40,00) 

7 (70,00) 

4 (40,00) 

9 (90,00) 

10 (100,00) 

7 (70,00) 

2 (20,00) 

10 (100,00) 

8 (80,00) 

0 (0,00) 

5 (50,00) 

5 (50,00) 

3 (30,00) 

10 (100,00) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

1 (10,00) 

9 (90,00) 

9 (90,00) 

2 (20,00) 

1 (10,00) 

5 (50,00) 

4 (40,00) 

5 (50,00) 

10 (100,00) 

7 (70,00) 

3 (30,00) 

9 (90,00) 

7 (70,00) 

1 (10,00) 

4 (40,00) 

4 (40,00) 

2 (20,00) 

10 (100,00) 

10,00 

-10,00 

30,00 

-10,00 

-30,00 

-20,00 

0,00 

-40,00 

0,00 

0,00 

10,00 

-10,00 

-10,00 

10,00 

-10,00 

-10,00 

-10,00 

0,00 

10 

  Skupaj Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

15 (42,86) 

28 (80,00) 

28 (80,00) 

12 (34,29) 

14 (40,00) 

27 (77,14) 

24 (68,57) 

29 (82,86) 

28 (80,00) 

26 (74,29) 

15 (42,86) 

34 (97,14) 

25 (71,43) 

8 (22,86) 

25 (71,43) 

20 (57,14) 

21 (60,00) 

33 (94,29) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

17 (48,57) 

30 (85,71) 

31 (88,57) 

16 (45,71) 

14 (40,00) 

24 (68,57) 

21 (60,00) 

26 (74,29) 

28(80,00) 

25 (71,43) 

18 (51,43) 

33 (94,29) 

28 (80,00) 

8 (22,86) 

24 (68,57) 

16 (45,71) 

17 (48,57) 

34 (97,14) 

5,71 

5,71 

8,57 

11,42 

0,00 

-8,57 

-8,57 

-8,57 

0,00 

-2,86 

8,57 

-2,85 

8,57 

0,00 

-2,86 

-11,43 

-11,43 

2,85 

35 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

363 

Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Besedila, ki jih učenci radi berejo Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) razlika (f %) 

Dekleta Skupaj 2. Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

8 (50,00) 

14 (87,50) 

13 (81,25) 

5 (31,25) 

10 (62,50) 

14 (87,50) 

15 (93,75) 

15 (93,75) 

13 (81,25) 

13 (81,25) 

13 (81,25) 

14 (87,50) 

10 (62,50) 

9 (56,25) 

13 (81,25) 

11 (68,75) 

14 (87,50) 

16 (100,00) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

8 (50,00) 

13 (81,25) 

14 (87,50) 

7 (43,75) 

13 (81,25) 

13 (81,25) 

11 (68,75) 

14 (87,50) 

12 (75,00) 

13 (81,25) 

12 (75,00) 

12 (75,00) 

10 (62,50) 

5 (31,25) 

12 (75,00) 

9 (56,25) 

7 (43,75) 

16 (100,00) 

0,00 

-6,25 

6,25 

12,50 

18,75 

-6,25 

-25,00 

-6,25 

-6,25 

0,00 

-6,25 

-12,50 

0,00 

-25,00 

-6,25 

-12,50 

-43,75 

0,00 

16 

  3. Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

10 (66,67) 

12 (80,00) 

14 (93,33) 

6 (40,00) 

6 (40,00) 

13 (86,67) 

12 (80,00) 

14 (93,33) 

14 (93,33) 

12 (80,00) 

9 (60,00) 

15 (100,00) 

9 (60,00) 

3 (20,00) 

15 (100,00) 

11 (73,33) 

13 (86,67) 

15 (100,00) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

8 (53,33) 

11 (73,33) 

12 (80,00) 

8 (53,33) 

8 (53,33) 

7 (46,67) 

6 (40,00) 

9 (60,00) 

9 (60,00) 

10 (66,67) 

8 (53,33) 

12 (80,00) 

11 (73,33) 

0 (0,00) 

10 (66,67) 

7 (46,67) 

11 (73,33) 

11 (73,33) 

-13,34 

-6,67 

-13,33 

13,33 

13,33 

-40,00 

-40,00 

-33,33 

-33,33 

-13,33 

-6,67 

-20,00 

13,33 

-20,00 

-33,33 

-26,66 

-13,34 

-26,67 

15 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

364 

Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Besedila, ki jih učenci radi berejo Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) razlika (f %) 

Dekleta Skupaj  4. Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

4 (28,57) 

9 (64,29) 

11 (78,57) 

2 (14,29) 

6 (42,86) 

6 (42,86) 

9 (64,29) 

8 (57,14) 

8 (57,14) 

10 (71,43) 

4 (28,57) 

13 (92,86) 

8 (57,14) 

3 (21,43) 

11 (78,57) 

6 (42,86) 

9 (64,29) 

11 (78,57) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

5 (35,71) 

11 (78,57) 

9 (64,29) 

7 (50,00) 

5 (35,71) 

7 (50,00) 

8 (57,14) 

9 (64,29) 

10 (71,43) 

6 (42,86) 

5 (35,71) 

13 (92,86) 

11 (78,57) 

5 (35,71) 

11 (78,57) 

5 (35,71) 

8 (57,14) 

12 (85,71) 

7,14 

14,28 

-14,28 

35,71 

-7,15 

7,14 

-7,15 

7,15 

14,29 

-28,57 

7,14 

0,00 

21,43 

14,28 

0,00 

-7,15 

-7,15 

7,14 

14 

  5. Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

9 (40,91) 

22 (100,00) 

17 (77,27) 

8 (36,36) 

12 (54,55) 

12 (54,55) 

14 (36,34) 

17 (77,27) 

22 (100,00) 

17 (77,27) 

7 (31,82) 

20 (90,91) 

17 (77,27) 

2 (9,09) 

12 (54,55) 

13 (59,09) 

9 (40,91) 

22 (100,00) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

7 (31,82) 

20 (90,91) 

16 (72,73) 

9 (40,91) 

11 (50,00) 

9 (40,91) 

13 (59,09) 

15 (68,18) 

21 (95,45) 

18 (81,82) 

7 (31,82) 

21 (94,45) 

18 (81,82) 

2 (9,09) 

11 (50,00) 

9 (40,91) 

7 (31,82) 

12 (54,55) 

-9,09 

-9,09 

-4,54 

4,55 

-4,55 

-13,64 

22,75 

-9,09 

-4,55 

4,55 

0,00 

3,54 

4,55 

0,00 

-4,55 

-18,18 

-9,09 

-45,45 

22 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

365 

Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Besedila, ki jih učenci radi berejo Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) razlika (f %)  

Dekleta Skupaj Skupaj Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

31 (46,27) 

57 (85,07) 

55 (82,09) 

21 (31,34) 

34 (50,75) 

45 (67,16) 

50 (74,63) 

54 (80,60) 

57 (85,07) 

52 (77,61) 

33 (49,25) 

63 (94,03) 

44 (65,67) 

17 (23,37) 

52 (77,61) 

41 (61,19) 

45 (67,16) 

65 (97,01) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

28 (41,79) 

55 (82,09) 

51 (76,12) 

31 (46,27) 

27 (40,30) 

36 (53,73) 

38 (56,72) 

47 (70,15) 

52 (77,61) 

47 (70,15) 

32 (47,76) 

58 (86,57) 

50 (74,63) 

12 (17,91) 

44 (65,67) 

30 (44,78) 

33 (49,25) 

51 (76,12) 

-4,48 

-2,98 

-5,97 

14,93 

-10,45 

-13,43 

-17,91 

-10,45 

-7,46 

-7,46 

-1,49 

-7,46 

8,96 

-5,46 

-11,94 

-16,41 

-17,91 

-20,89 

67 

Skupaj Eksperimentalna 

skupina 

2. Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

4 (26,67) 

15 (100,00) 

9 (60,00) 

3 (20,00) 

7 (46,67) 

7 (46,67) 

12 (80,00) 

12 (80,00) 

12 (80,00) 

10 (66,67) 

10 (66,67) 

12 (80,00) 

9 (60,00) 

10 (66,67) 

9 (60,00) 

12 (80,00) 

13 (86,67) 

13 (86,67) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

2 (13,33) 

13 (86,67) 

7 (46,67) 

5 (33,33) 

7 (46,67) 

7 (46,67) 

6 (40,00) 

11 (73,33) 

12 (80,00) 

12 (80,00) 

9 (60,00) 

10 (66,67) 

8 (53,33) 

5 (33,33) 

8 (53,33) 

10 (66,67) 

10 (66,67) 

13 (86,67) 

-13,34 

-13,33 

-13,33 

13,33 

0,00 

0,00 

-40,00 

-6,67 

0,00 

13,33 

-6,67 

-13,33 

-6,67 

-33,34 

-6,67 

-13,33 

-20,00 

0,00 

15 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

366 

Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Besedila, ki jih učenci radi berejo Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) razlika (f %)  

Skupaj Eksperimentalna 

skupina 

3. Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

8 (50,00) 

12 (75,00) 

0 (0,00) 

7 (43,75) 

2 (12,50) 

9 (56,25) 

8 (50,00) 

11 (68,75) 

14 (87,50) 

10 (62,50) 

7 (43,75) 

15 (93,75) 

12 (75,00) 

6 (37,50) 

8 (50,00) 

6 (37,50) 

11 (68,75) 

15 (93,75) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

6 (37,50) 

9 (56,25) 

10 (62,50) 

9 (56,25) 

6 (37,50) 

4 (25,00) 

4 (25,00) 

6 (37,50) 

11 (6,25) 

9 (56,25) 

6 (37,50) 

11 (68,75) 

10 (62,50) 

3 (18,75) 

6 (37,50) 

3 (18,75) 

6 (37,50) 

9 (56,25) 

-12,50 

-18,75 

62,50 

12,50 

25,00 

-31,25 

-25,00 

-31,25 

-81,25 

-6,25 

-6,25 

-25,00 

-12,50 

-18,75 

-12,50 

-18,75 

-31,25 

-37,50 

16 

  4. Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

11 (61,11) 

15 (83,33) 

15 (83,33) 

10 (55,56) 

8 (44,44) 

9 (50,00) 

13 (72,22) 

13 (72,22) 

16 (88,89) 

17 (94,44) 

10 (55,56) 

18 (100,00) 

16 (88,89) 

8 (44,44) 

6 (33,33) 

10 (55,56) 

11 (61,11) 

5 (27,78) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

12 (66,67) 

15 (83,33) 

13 (72,22) 

12 (66,67) 

5 (27,78) 

14 (77,78) 

14 (77,78) 

11 (61,11) 

15 (83,33) 

14 (77,78) 

4 (22,22) 

17 (94,44) 

16 (88,89) 

10 (55,56) 

7 (38,89) 

0 (0,00) 

12 (66,67) 

15 (83,33) 

5,56 

0,00 

-11,11 

11,11 

-26,66 

27,78 

5,56 

-11,11 

-5,56 

-16,66 

-33,34 

-5,56 

0,00 

11,12 

5,56 

-55,56 

5,56 

55,55 

18 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

367 

Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Besedila, ki jih učenci radi berejo Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) razlika (f %)  

Skupaj Eksperimentalna 

skupina 

5. Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

16 (66,67) 

16 (66,67) 

15 (62,50) 

17 (70,83) 

9 (37,50) 

7 (29,17) 

19 (79,17) 

13 (54,17) 

23 (95,83) 

16 (66,67) 

9 (37,50) 

20 (83,33) 

20 (83,33) 

6 (25,00) 

7 (29,17) 

11 (45,83) 

9 (37,50) 

24 (100,00) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

9 (37,50) 

19 (79,17) 

12 (50,00) 

18 (75,00) 

11 (45,83) 

5 (20,83) 

18 (75,00) 

14 (58,33) 

23 (95,83) 

17 (70,83 

7 (29,17) 

23 (95,83) 

22 (91,67) 

2 (8,33) 

7 (29,17) 

6 (25,00) 

5 (20,83) 

12 (50,00) 

-29,17 

12,50 

-12,50 

4,17 

8,33 

-8,34 

-4,17 

4,16 

0,00 

4,16 

-8,33 

12,50 

8,34 

-16,67 

0,00 

-20,83 

-16,67 

-50,00 

24 

  Skupaj Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

39 (53,42) 

58 (79,45) 

39 (53,42) 

37 (50,68) 

26 (35,62) 

32 (43,84) 

52 (71,23) 

49 (67,12) 

65 (89,04) 

53 (72,60) 

36 (49,32) 

65 (86,30) 

57 (78,08) 

30 (41,10) 

30 (41,10) 

39 (53,42) 

44 (60,27) 

57 (78,08) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

29 (39,73) 

56 (76,71) 

42 (57,53) 

44 (60,27) 

29 (39,73) 

30 (41,10) 

42 (57,53) 

42 (57,53) 

61 (83,56) 

52 (71,23) 

26 (36,52) 

61 (83,56) 

56 (76,71) 

20 (27,40) 

28 (38,36) 

19 (26,03) 

33 (45,21) 

49 (67,12) 

-13,69 

-2,74 

4,11 

9,59 

4,11 

-2,74 

-13,70 

-9,59 

-5,48 

-1,37 

-12,80 

-2,74 

-1,37 

-13,70 

-2,74 

-27,39 

-15,06 

-10,96 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

368 

Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Besedila, ki jih učenci radi berejo Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) razlika (f %) 

Skupaj Kontrolna 

skupina 

2. Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

12 (70,59) 

13 (76,47) 

10 (58,82) 

12 (70,59) 

6 (35,29) 

17 (100,00) 

15 (88,24) 

13 (76,47) 

14 (82,53) 

15 (88,24) 

14 (82,35) 

17 (100,00) 

14 (82,53) 

12 (70,59) 

7 (41,12) 

13 (76,47) 

9 (52,94) 

16 (94,12) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

13 (76,47) 

13 (76,47) 

15 (88,24) 

13 (76,47) 

9 (52,94) 

16 (94,12) 

16 (94,12) 

13 (76,47) 

14 (82,53) 

15 (88,24) 

10 (58,82) 

16 (94,12) 

14 (82,53) 

11 (64,71) 

5 (29,41) 

12 (70,59) 

3 (17,65) 

17 (100,00) 

5,88 

0,00 

29,42 

5,88 

17,65 

-5,88 

5,88 

0,00 

0,00 

0,00 

-23,53 

-5,88 

0,00 

-5,88 

-11,71 

-5,88 

-35,29 

5,88 

17 

  3. Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

15 (78,95) 

16 (84,24) 

16 (84,24) 

13 (68,42) 

8 (42,11) 

16 (84,24) 

15 (78,95) 

15 (78,95) 

17 (89,47) 

16 (84,24) 

12 (63,16) 

17 (89,47) 

17 (89,47) 

5 (26,32) 

12 (63,16) 

10 (53,63) 

12 (63,16) 

19 (100,00) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

15 (78,95) 

15 (78,95) 

16 (84,24) 

15 (78,95) 

5 (26,32) 

13 (68,42) 

13 (68,42) 

15 (78,95) 

16 (84,24) 

16 (84,24) 

10 (53,63) 

17 (89,47) 

17 (89,47) 

6 (31,58) 

7 (36,84) 

10 (53,63) 

10 (53,63) 

17 (89,47) 

0,00 

-5,29 

0,00 

10,53 

-15,79 

-15,82 

-10,53 

0,00 

-5,23 

0,00 

-9,53 

0,00 

0,00 

5,26 

-26,32 

0,00 

-9,53 

-10,53 

19 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

369 

Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Besedila, ki jih učenci radi berejo Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) razlika (f %)  

Skupaj Kontrolna 

skupina 

4. Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

7 (46,67) 

8 (53,33) 

12 (80,00) 

4 (26,67) 

3 (20,00) 

6 (40,00) 

10 (66,67) 

10 (66,67) 

10 (66,67) 

8 (53,33) 

4 (26,67) 

14 (93,33) 

9 (60,00) 

4 (26,67) 

7 (46,67) 

4 (26,67) 

7 (46,67) 

10 (66,67) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

7 (46,67) 

12 (80,00) 

9 (60,00) 

5 (33,33) 

4 (26,67) 

8 (53,33) 

5 (33,33) 

7 (46,67) 

10 (66,67 

8 (53,33) 

7 (46,67) 

11 (73,33) 

11 (73,33) 

5 (33,33) 

10 (66,67) 

5 (33,33) 

7 (46,67) 

11 (73,33) 

0,00 

26,67 

-20,00 

6,66 

6,67 

13,33 

-33,34 

-20,00 

0,00 

0,00 

20,00 

-20,00 

13,33 

6,66 

20,00 

6,66 

0,00 

6,66 

15 

  5. Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

3 (15,79) 

17 (89,47) 

10 (52,63) 

8 (42,11) 

4 (21,05) 

9 (47,37) 

6 (31,58) 

13 (68,42) 

15 (78,95) 

12 (63,16) 

4 (21,05) 

16 (84,21) 

14 (73,68) 

2 (10,53) 

5 (26,32) 

7 (36,84) 

5 (26,32) 

15 (78,95) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

3 (15,79) 

17 (89,47) 

15 (78,95) 

8 (42,11) 

1 (5,26) 

7 (36,84) 

7 (36,84) 

9 (47,37) 

17 (89,47) 

14 (73,68) 

5 (26,32) 

17 (89,47) 

13 (68,42) 

4 (21,05) 

4 (21,05) 

7 (36,84) 

4 (21,05) 

17 (89,47) 

0,00 

0,00 

26,32 

0,00 

-15,79 

-10,53 

5,26 

-21,05 

10,52 

10,52 

5,27 

5,26 

-5,26 

10,52 

-5,27 

0,00 

-5,27 

10,52 

19 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

370 

Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Besedila, ki jih učenci radi berejo Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) razlika (f %)  

Skupaj  Kontrolna  

skupina 

Skupaj Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

37 (52,86) 

54 (77,14) 

48 (68,57) 

37 (52,86) 

21 (30,00) 

49 (70,00) 

46 (65,71) 

51 (72,86) 

56 (80,00) 

51 (72,86) 

34 (48,57) 

64 (91,43) 

54 (77,14) 

23 (32,86) 

31 (44,29) 

34 (48,57) 

33 (47,14) 

60 (85,71) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

38 (54,29) 

57 (81,43) 

55 (78,57) 

41 (58,57) 

19 (27,14) 

44 (62,86) 

41 (58,57) 

44 (62,86) 

57 (81,43) 

53 (75,71) 

32 (45,71) 

61 (87,14) 

55 (78,57) 

26 (37,14) 

26 (37,14) 

34 (48,57) 

24 (34,29) 

62 (88,57) 

1,43 

4,29 

10,00 

5,71 

-2,86 

-7,14 

-7,14 

-10,00 

1,43 

2,85 

-2,86 

-4,29 

1,43 

4,28 

-7,15 

0,00 

-12,85 

2,86 

70 

 Skupaj 2. Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

16 (50,00) 

28 (87,50) 

19 (59,38) 

15 (46,88) 

13 (40,63) 

25 (78,13) 

27 (84,38) 

25 (78,13) 

26 (81,25) 

25 (78,13) 

24 (75,00) 

29 (90,63) 

23 (71,88) 

22 (68,75) 

16 (50,00) 

25 (78,13) 

22 (68,75) 

29 (90,63) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

15 (46,88) 

26 (81,25) 

22 (68,75) 

18 (56,25) 

16 (50,00) 

23 (71,88) 

22 (68,75) 

24 (75,00) 

26 (81,25) 

27 (84,38) 

19 (59,38) 

26 (81,25) 

22 (68,75) 

16 (50,00) 

13 (40,63) 

22 (68,75) 

13 (40,63) 

30 (93,75) 

-3,12 

-6,25 

9,37 

9,37 

9,37 

-6,25 

-15,63 

-3,13 

0,00 

6,25 

-15,62 

-9,38 

-3,13 

-18,75 

-9,37 

-9,38 

-28,12 

3,12 

32 
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Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Besedila, ki jih učenci radi berejo Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) razlika (f %) 

Skupaj Skupaj 3. Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

23 (65,71) 

28 (80,00) 

16 (45,71) 

20 (57,14) 

10 (28,57) 

25 (71,43) 

23 (65,71) 

26 (74,29) 

31 (88,57) 

26 (74,29) 

19 (54,29) 

32 (91,43) 

29 (82,86) 

11 (31,43) 

20 (57,14) 

16 (45,71) 

23 (65,71) 

34 (94,14) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

21 (60,00) 

24 (68,57) 

26 (74,29) 

24 (68,57) 

11 (31,43) 

17 (48,57) 

17 (48,57) 

21 (60,00) 

27 (77,14) 

25 (71,43) 

16 (45,71) 

28 (80,00) 

27 (77,14) 

9 (25,71) 

13 (37,14) 

13 (37,14) 

16 (45,71) 

26 (74,29) 

-5,71 

-11,43 

28,58 

11,43 

2,86 

-22,86 

-17,14 

-14,29 

-11,43 

-2,86 

-8,58 

-11,43 

-5,72 

-5,72 

-20,00 

-8,57 

-20,00 

-19,85 

35 

  4. Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

18 (54,55) 

23 (69,70) 

27 (81,82) 

14 (42,42) 

11 (33,33) 

15 (45,45) 

23 (69,70) 

23 (69,70) 

26 (78,79) 

25 (75,76) 

14 (42,42) 

32 (96,97) 

25 (75,76) 

12 (36,36) 

13 (39,39) 

14 (42,42) 

18 (54,55) 

15 (45,45) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

19 (57,58) 

27 (81,82) 

22 (66,67) 

17 (51,52) 

9 (27,27) 

22 (66,67) 

19 (57,58) 

18 (54,55) 

25 (75,76) 

22 (67,67) 

11 (33,33) 

28 (84,85) 

27 (81,82) 

15 (45,45) 

17 (51,52) 

5 (15,15) 

19 (57,58) 

26 (78,79) 

3,03 

12,12 

-15,15 

9,10 

-6,06 

21,22 

-12,12 

-15,15 

-3,03 

-8,09 

-9,09 

-12,12 

6,06 

9,09 

12,13 

-27,27 

3,03 

33,34 

33 
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Spol Vključenost  

v intervencijski 

program 

Razred Besedila, ki jih učenci radi berejo Skupaj 

prvo merjenje f (f%) drugo merjenje f (f%) razlika (f %)  

Skupaj Skupaj 5. Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

19 (44,19) 

33 (76,74) 

25 (58,14) 

25 (58,14) 

13 (30,23) 

16 (37,21) 

25 (58,14) 

26 (60,47) 

38 (88,37) 

28 (65,12) 

13 (30,23) 

36 (83,72) 

34 (79,07) 

8 (18,61) 

12 (27,91) 

18 (41,86) 

14 (32,56) 

39 (90,70) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

12 (27,91) 

36 (83,72) 

27 (62,79) 

26 (60,47) 

12 (27,91) 

12 (27,91) 

25 (58,14) 

23 (53,49) 

40 (93,02) 

31 (72,09) 

12 (27,91) 

40 (93,02) 

35 (81,40) 

6 (13,95) 

11 (25,58) 

13 (30,23) 

9 (20,93) 

29 (67,44) 

-16,28 

6,98 

4,65 

2,33 

-2,32 

-9,30 

0,00 

-6,98 

4,65 

6,97 

-2,32 

9,30 

2,33 

-4,66 

-2,33 

-11,63 

-11,63 

-23,26 

43 

  Skupaj Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

76 (53,15) 

112 (78,32) 

87 (60,84) 

74 (51,75) 

47 (32,87) 

81 (56,64) 

98 (68,53) 

100 (69,93) 

121 (84,62) 

104 (72,73) 

70 (48,95) 

129 (90,21) 

111 (77,62) 

53 (37,06) 

61 (42,66) 

73 (51,05) 

77 (53,85) 

117 (81,82) 

Enciklopedije 

Fantastične zgodbe 

Igrive knjige 

Kriminalke 

Ljubezenske zgodbe 

Ljudske zgodbe 

Poučne knjige 

Pravljične knjige 

Pustolovske knjige 

Resnične zgodbe 

Slikanice 

Smešne zgodbe 

Stripe 

Zgodbe o fantih 

Zgodbe o dekletih 

Zgodbe o ljudeh 

Zgodbe o otrocih 

Zgodbe o živalih 

67 (46,85) 

113 (79,02) 

97 (67,83) 

85 (59,44) 

48 (33,57) 

74 (51,75) 

83 (58,04) 

86 (60,14) 

118 (82,52) 

105 (73,43) 

58 (40,56) 

122 (85,31) 

111 (77,62) 

46 (32,17) 

54 (37,76) 

53 (37,06) 

57 (39,86) 

111 (77,62) 

-6,30 

0,70 

6,99 

7,69 

0,70 

-4,89 

-10,49 

-9,79 

-2,10 

0,70 

-8,39 

-4,90 

0,00 

-4,89 

-4,90 

-13,99 

-13,99 

-4,20 

143 
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PRILOGA XIII: Učne priprave za 2. in 3. razred9 

Učna priprava 

Enota: Kaj je strip? 

Razred:   

2. in 3. 

Predmet: SLO Ura projekta: 1, 2 

Ura predmeta: 

Tema: Strip 

 
Cilj te etape raziskave: 

 Učenci se podrobneje seznanijo s stripom in njegovimi osnovnimi lastnostmi. 

 

Učni cilji: 

 Učenci govorno nastopajo  ob učiteljevih vprašanjih in slikovnem gradivu/drugih ponazorilih. 

 Učenci sistematično razvijajo tehniko branja in pisanja: 

o pišejo besede in  preproste enostavčne povedi z velikimi in malimi tiskanimi črkami, 

o glasno berejo besede, enostavčne povedi in kratka preprosta besedila, napisana s tiskanimi črkami. 

 Učenci razvijajo poimenovalno zmožnost: 

o razlagajo dane besede/besedne zveze. 

 

Oblike dela: individualno delo, skupinsko delo. 

Učni pripomočki: sličice razrezanega stripa za delo po skupinah, delovni list z vsemi sličicami, A4 listi za vsakega učenca, prilagojen 

šeleshamer, trije samolepilni lističi za vsakega učenca, manjši listi za zapis definicije stripa (za vsakega učenca ¼ formata A4), večja količina 

stripa, Najmanjša velika enciklopedija stripa v formatu pdf, delovni list z domačo nalogo. 

 

Viri in literatura: 

 Horjak, C., Rudi, M., Lotrič, M. (2011). Najmanjša velika enciklopedija stripa: strip dr. Horowitza. Ljubljana: Mestna občina. 

 Strip (pridobljeno 10. 9. 2014): http://fc09.deviantart.net/fs70/i/2013/022/3/8/sequence_ 

illustration___tooth_fairy_by_jordanaugust-d5sbpqx.png. 

 

1. LINEARNO ZLAGANJE SLIČIC V ČASOVNEM ZAPOREDJU 

Učence razdelim v skupine. Vsaka skupina dobi sličice – razrezan strip. Kolikor je učencev v skupini, toliko je sličic (število sličic 

prilagodim številu učencev). Naročim jim, da sličice razporedijo glede na zaporedje, ki se jim zdi ustrezno. To naj naredijo tako, da sličice 

zlagajo eno ob drugi, od leve proti desni. Na levi strani naj bo sličica, ki prikazuje, kaj se je zgodilo najprej, na desni strani pa sličica, ki 

prikazuje, kaj se je zgodilo nazadnje.  

Ko bodo to naredili, dobi vsaka skupina list, na katerem so prikazane vse uporabljene sličice. Njihova naloga je, da v okvirček ob sličici 

zapišejo, na katero mesto so sličico razvrstili, da ne pozabijo zaporedja.  

Za tem vsak član skupine izbere eno sličico in jo prilepil na večji list (A4). Sličico naj zalepi na spodnji rob lista. Ko sličico zalepi, naj nad 

sličico zapiše, kaj oseba, ki je na sličici, razmišlja ali govori. 

Učencem naročim, da svoje stole prinesejo bliže tabli, jih razvrstijo v vrsto in se posedejo. Pred tablo pokličem učence prve  skupine, kjer 

se v vrsti razvrstijo od prve do zadnje sličice od leve proti desni. List s sličico in besedilom kažejo svojim sošolcem, ki sedijo pred tablo. 

Po vrsti, od leve proti desni, na pamet povedo napisano. Ko vsi učenci iz skupine napisano preberejo, s pomočjo učitelja sličice linearno 

pritrdijo na tablo. Svoje zaporedje sličic na enak način predstavijo še druge skupine.  

 

2. NELINEARNO ZLAGANJE SLIČIC V ČASOVNEM ZAPOREDJU 

Skupinam razdelim šeleshamer, ki ga po velikosti priredim tako, da bodo učenci morali nanj zlagati po dva ali tri liste s slikami v vrsto, 

odvisno od tega, kako so obrnili list, na katerega so na začetku prilepili sličice. Šeleshamer naj obrnejo pokončno. Naročim jim, da sličice 

ponovno, po vrstnem redu, kot so ga določili, razporedijo na šeleshamer. Po vrstnem redu naj preberejo sličice, da vidijo, če je zgodba še 

vedno enaka. Ko se v to prepričajo, sličice prilepijo na šeleshamer. Ko z delom končajo, prinesejo šeleshamer učitelju, ki ga pritrdi na 

tablo, učenci pa se kot prej posedejo pred tablo. Skupine ponovno predstavijo in preberejo svoje zgodbe.  

 

3. KAJ JE STRIP? 

Učence vprašam, če so že kdaj videli zgodbo, ki je prikazana na tak ali podoben način (strip). 

Vsakemu učencu dam en samolepilni listič. Na listič naj zapišejo besedo, ki se je spomnijo, ko slišijo besedo strip. Ko končajo, pred tablo 

kličem po tri učence naenkrat. Zapisane besede preberejo in lističe pritrdijo na tablo. Če se beseda, ki jo imajo na lističu zapisano, na tabli 

že nahaja, naj svoj listič prilepijo na to besedo. Pogledamo vse besede, ki so jih zapisali. Pogledamo, katere tri besede so se največkrat 

pojavile (kje je zlepljenih največ lističev). 

Vprašam, kako bi nekomu, ki stripa ne pozna, razložili, kaj je strip. Skozi pogovor jih vodim do spoznanja, da je strip zaporedje slik, ki 

pripovedujejo zgodbo. Slikam lahko dodamo tudi besede. 

Na sredini učilnice učenci razporedijo stole v krog. V sredino kroga razvrstim različne vrste stripov. Vsak učenec naj si izbere en strip. 

Dam jim nekaj časa, da si jih ogledajo, potem pa se o njih pogovorimo. Med ogledovanjem stripov primerjamo stripe z napisanim na tabli. 

 

4. NAJMANJŠA VELIKA ENCIKLOPEDIJA STRIPA 

S pomočjo projekcije si ogledamo strip Najmanjša velika enciklopedija stripa. Z doživetim branjem učencem preberem strip, njihova 

naloga pa je, da ob tem sledijo sličicam. S pomočjo projekcije spoznamo zgodovino stripa, najbolj poznane stripovske junake po svetu, 

slovenske striparje in slovenske stripovske junake ter kako lahko tudi deček, kot je Patrik, ustvarja stripe. Učencem povem, da bom 

Najmanjšo veliko enciklopedijo stripa naložila v spletno učilnico, da si jo bodo lahko, če bodo tako želeli, večkrat ogledali.    

Za domačo nalogo učencem razdelim delovni list z nalogami s strani 35 in 36 iz Najmanjše velike enciklopedije stripa.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Zaradi obsežnosti učnih priprav smo le-te skrčili na najmanjšo še berljivo pisavo. Prav tako smo 

izničili vso izvorno oblikovanje, ki je kakor koli vplivalo na obseg priloge. Zaradi tega Priloga XIV 

ni oblikovana v skladu s Priročnikom za izdelavo zaključnega dela za študijske programe 1., 2. in 3. 

stopnje, kakor tudi ne s priporočili za oblikovanje didaktičnih pripomočkov. 
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DELOVNI LIST 

 

Člani skupine: _____________________________________________________ 
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DELOVNI LIST ZA DOMAČO NALOGO 

 
  

Učna priprava 

Enota: Raziskovanje in spoznavanje stripov  

Razred:  

2. in 3. 

Predmet: SLO  Ura projekta: 3 

Ura predmeta: 

Tema: Strip 

 

Cilj te etape raziskave: 

 Učenci samostojno raziskujejo in spoznavajo stripe. 

 

Učni cilji: 

 Učenci spoznavajo v učnem načrtu predlagana besedila oziroma druga besedila po izbiri učitelja in učencev. 

 

Oblike dela: individualno delo, delo v dvojicah, delo v skupinah. 

Učni pripomočki: žoga, večja količina stripov, večja količina samolepljivih lističev, delovni list za domačo nalogo. 

 

Viri in literatura: 

 Oblački (pridobljeno 10. 9. 2014): 

o http://www.vectors4all.net/vectors/comic-clouds-clip-art, 

o http://www.shutterstock.com/pic-119055931/stock-vector-think-bubble-and-talk-bubble-collection-sketch-drawing-

vector.html, 

o http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography-speech-balloons-speech-bubble-image10787037, 

o http://www.gopixpic.com/515/image-gallery-bubble-

fiction/http:||asianwiki*com|images|6|6b|BubbleFiction03*jpg/, 

o http://imgkid.com/comic-speech-bubble-png.shtml, 

o http://www.clipartbest.com/blank-speech-bubbles, 

o http://www.clipartbest.com/clipart-7iao5eRKT. 

 

1. PO ČEM SE RAZLIKUJEMO? 

Z učenci se posedemo v krog. V naročju imam žogo. Povem jim, da bomo iskali lastnosti, po katerih se med seboj razlikujemo. Ljudje se 

razlikujemo po spolu, starosti, višini, barvi las, oči, po čem še? Pričela bom jaz. Povedala bom, po čem se razlikujem od vas . Potem bom 

vrgla žogo nekomu od vas. Ko bo žogo prijel, ga bom vprašala, po čem se razlikuje od mene. Zatem bo on vrgel žogo enemu od sošolcev 

in ga vprašal, po čem se on razlikuje od njega. Pri odgovarjanju bodite izvirni. Ne govorite le o spolu, starosti in tako naprej. Zelo dobro 

razmislite in bodite pri odgovorih čim bolj izvirni. 

 

2. PO ČEM SE RAZLIKUJEJO STRIPI? 

Na sredino kroga prinesem stripe in jih razprostrem po tleh. Učencem naročim, da si stripe od daleč dobro ogledajo. Po čem se  na prvi 

pogled razlikujejo? 

Vsak naj izbere en strip (kličem po 4 učence naenkrat, na voljo je več stripov, kot je učencev) in si ga dobro ogleda.   

Sedaj naj se, gledano od moje desne, vsak drugi učenec obrne k levemu sosedu. V primeru lihega števila otrok oblikujemo tudi eno trojico. 

Vsak par dobi samolepljiv listič. Na listič naj napišeta naslova stripov. Skupaj naj pogledata oba stripa in se pogovorita o tem, v čem se 
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stripa razlikujeta. Vsaj 1 ugotovitev naj zapišejo na listič (lahko tudi več). Ko ugotovitvi zapišejo, listič prinesejo učitelju. Učitelj združuje 

lističe glede na naslove stripov (za vsak par stripov dela svoj kupček, dodatne lističe lepi zadaj, tako da je prvi vedno listič para, ki je stripa 

izbral).  

Stripe učenci zamenjajo. To naredijo tako, da učenca, ki sta stripa pravkar pregledovala, predata svoja stripa učencema na njuni desni 

strani. Ponovno jim učitelj razdeli lističe, učenci napišejo 1 ugotovitev in tako naprej. To počnejo tako dolgo, dokler vsak par ne dobi 

svojega začetnega para stripov. 

Ko učenci s primerjanjem končajo, učitelj učencem razdeli sklop lističev tistih stripov, ki so jih sami izbrali. Vsaka dvojica/trojica primerja 

to, kar je napisala ona in kaj so zapisali sošolci.  

 

3. DOMAČA NALOGA 

Učencem za domačo nalogo razdelim delovne liste. Gre za prazen miselni vzorec. Na sredini lista piše strip. Njihova naloga je, da v oblačke 

zapišejo misli, ki se jih spomnijo ob besedi strip. Če jim oblačkov zmanjka, lahko dorišejo še svoje oblačke.  

 

DELOVNI LIST ZA DOMAČO NALOGO 

 
 

Učna priprava 

Enota: Spoznavanje lastnosti stripa (besedilo) 

Razred:  

2. in 3. 

Predmet: SLO Ura projekta: 4, 5 

Ura predmeta: 

Tema: Strip 

 

Cilj te etape raziskave: 

 Učenci spoznajo različne prikaze besedila v stripu. 

 Učenci spoznajo pomen in rabo stripovskih oblačkov. 

 Učenci se pri vodenem delu naučijo strniti daljše besedilo. 

 Učenci se pri vodenem delu z besedilom naučijo ločiti, kateri del besedila lahko prikažejo pisno in kateri del besedila vizualno. 

 

Učni cilji: 

 Učenci sistematično razvijajo tehniko branja in pisanja: 

o pišejo besede in preproste enostavčne povedi z velikimi in malimi tiskanimi črkami, 

o glasno berejo besede, enostavčne povedi in kratka preprosta besedila, napisana s tiskanimi črkami. 

 Sistematično razvijajo branje z razumevanjem in pisanjem preprostih besedil: 

o šepetajoče oziroma tiho berejo svoji starosti, spoznavni, sporazumevalni in recepcijski zmožnosti ustrezna besedila 

določene vrste, 

o ustno povzemajo temo in bistvene podatke ter njihovo pomensko povezanost, 

o ustno obnavljajo besedila, 

o razvijajo pozitiven odnos do branja. 

 

Oblike dela: individualno delo, skupinsko delo. 

Učni pripomočki: sestavljanke (razrezani kadri stripa), projekcija Strip sestavljanka, projekcija Vrste prikaza besedila v stripu, sličice 

stripovskih oblačkov, tri večje slike osnovnih skupin oblačkov, listi s tremi možnostmi izbire govora, projekcija Stripovski oblački, delovni 

list z besedilom o Tini, delovni list za domačo nalogo.  
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Viri in literatura: 

 Manček, M. (2011). Hribci kremeniti. Ljubljana: Forum.  

 Manček, M. (1993). Hribci. Sreča ne počiva. Ljubljana: DZS. 

 Schmidt, M. (2010). Slovenske pravljice (in ena nemška) v stripu. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Prikazi zvoka (pridobljeno 22. 10. 2014): 

o http://www.123rf.com/photo_4353544_comic-book-explosion--vector-eps8-format-you-can-use-any-vector-

compatible-software-to-open-modify-u.html?term=comic%20book%20words, 

o http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-comic-book-words-image11770775, 

o http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-comic-sound-effects-collection-nine-multicolored-

image36382565, 

o http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-comic-book-explosion-image8409869, 

o http://www.dreamstime.com/stock-photo-comic-speech-bubble-illustration-colorful-vector-image40705190. 

 Stripovski oblački (pridobljeno 22. 10. 2014): 

o http://www.clker.com/clipart-speech-bubbles-30.html, 

o http://www.dreamstime.com/illustration/comic.html, 

o http://www.123rf.com/clipart-vector/comic_book_words.html, 

o https://creativemarket.com/desenart/33880-Comic-book-and-speech-bubbles, 

o http://medialoot.com/images/thumbs/800x518_Vector_Comic_Book_Speech_Bubbles_Preview2.jpg, 

o http://cdn.vectorstock.com/i/composite/40,01/speech-bubbles-collection-vector-504001.jpg, 

o http://thumbs.dreamstime.com/z/talk-bubbles-boxes-1052723.jpg. 

 Nikolić, V. (2010). Maček Igor in seštevanje. V S. Remškar (Ur.), Ciciban, revija za otroke (str. 44–45). Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 

 

1. STRIP SESTAVLJANKA 

Učence razdelim v šest skupin. Razdelim jim sestavljanke – razrezane kadre stripa, ki predstavljajo različne prikaze besedila. Ko 

sestavljanke sestavijo, jih sestavljene prilepijo na večji list. Vsako skupino/dvojico pokličem pred tablo in na tablo projiciram posamezne 

kadre stripa, ki so jih učenci sestavljali. Njihova naloga je, da predstavijo svoj sestavljen strip in ga z magnetom pritrdijo na tablo. 

 

2. VRSTE PRIKAZA BESEDILA V STRIPU 

Vprašam, na kakšne načine je bilo besedilo v stripih prikazano. S pomočjo projekcije si ogledamo različne vrste prikaza besedila, med 

katerimi so tudi tisti, ki so jih učenci sestavljali. Poskušamo prebrati vsakega izmed navedenih okvirčkov tako, da ubesedimo, prikažemo 

vse napisane besede. Vrste prikaza besedila, ki jih učenci spoznajo, so: 

a. besedilo kot prikaz govora, 

b. besedilo kot prikaz misli, 

c. besedilo kot pripovedovanje, 

d. besedilo v sliki, 

e. besedilo kot prikaz zvoka, 

f. besedilo kot označevanje. 

Še posebej podrobno si ogledamo prikaz zvoka, ki ga lahko prikažemo na različne, zanimive načine. 

Izpostavimo tudi, da glasen zvok prikažemo z debelimi in velikimi črkami, tih zvok pa s tankimi in majhnimi črkami. Z dodajanjem črk 

lahko prikažemo tudi trajanje zvoka.   

 

3. STRIPOVSKI OBLAČKI 

Učenci žrebajo sličice stripovskih oblačkov. Vsi oblački so različni, razvrstimo pa jih lahko v tri osnovne skupine (govor, misel, kričanje). 

Učenci naj se, glede na obliko oblačkov, poiščejo in formirajo skupine. Ko se skupine formirajo, dam učencem večjo sliko oblačka, ki 

predstavlja način govora oblačkov, ki jih imajo v rokah. V oblaček naj zapišejo, kakšno obliko govora po njihovem mnenju predstavlja. 

Na tablo pritrdim tri liste s tremi možnostmi (govor, misel, kričanje), med katerimi lahko izbirajo.   

S pomočjo projekcije si ogledamo različne vrste stripovskih oblačkov. Za začetek si ogledamo tri osnovne oblike oblačkov, s pomočjo 

katerih prikažemo govor, razmišljanje in jezo/kričanje. Učencem pokažem še drugačne oblike stripovskih oblačkov, ki si jih lahko glede 

na to, za kakšen prikaz govora jih bomo uporabili, tudi izmislimo.  

 

4. LASTNOSTI STRIPA – BESEDILO  

Učencem razdelim delovni list, ki ga vodeno rešimo. 

Navodilo za učitelja (po korakih): 

1. korak: Učencem razdelim delovni list. 

2. korak: Učencem dam dve minuti časa, da si delovni list ogledajo. 

3. korak: Z učenci se pogovorim o tem, kaj so prebrali, kako je tabela razdeljena. 

4. korak: Ogledamo si primer. 

5. korak: Povem, da bodo v praznih okvirčkih na različne načine prikazali zapisano besedilo. 

6. korak: Skupaj si po vrsti ogledamo zapisano besedilo. Je potrebno v oblačke prepisati celotno besedilo ali ga lahko v stripu 

prikažemo tudi kako drugače? Delamo vodeno – učitelj na glas razmišlja o tem, kateri del je primeren za prikaz s sliko in 

kateri del je smiselno prikazati z besedilom. Tisti del besedila, ki ga bomo prikazali s sliko označimo z rdečo barvo, del 

besedila, ki ga bomo prikazali z besedami, označimo z modro barvo. Legendo barv naredimo na zadnji strani delovnega lista.  

7. korak: Na tablo narišem tabelo z dvema vrsticama in s tremi stolpci (takšno, kot jo imajo učenci na delovnem listu). Za vsak 

prikaz besedila se skupaj odločimo, kateri oblaček bomo izbrali oziroma kako bomo drugače besedilo prikazali. Izbiro zapišem 

z besedo. Ne rišem oblačkov in drugih izbranih prikazov. 

8. korak: Učenci s pomočjo podčrtanega besedila in s pomočjo zapisa o izbiri oblačkov v praznih kvadratkih na izbrani način 

prikažejo besedilo. 

 

DOMAČA NALOGA 

Domača naloga – narisan strip brez besedila. Njihova naloga je, da si izmislijo zgodbo in jo zapišejo v oblačke. Upoštevajo naj tudi, da 

lahko besedilo vključimo v samo sliko stripa. 
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DELOVNI LIST Z BESEDILOM O TINI 

 
 

MISELNI VZOREC 
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DELOVNI LIST ZA DOMAČO NALOGO 

 

 
 

PROJEKCIJA STRIPOVSKI OBLAČKI 

PRIKAZ MISLI 

 

 



 

380 

 
 

 

PROJEKCIJA STRIP SESTAVLJANKA 
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PROJEKCIJA VRSTE PRIKAZA BESEDILA V STRIPU 
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Učna priprava 

Enota: Spoznavanje lastnosti stripa (slika) 

Razred:  

2. in 3. 

Predmet: LUM Ura projekta: 6, 7 

Ura predmeta: 

Tema: Strip 

 

Cilj te etape raziskave: 

 Učenci spoznajo korake nastanka stripa in jih pri delu tudi upoštevajo.  

 Učenci ustvarijo svoj prvi strip. 

 

Učni cilji: 

 Učenci razvijajo ustvarjalne risarske zmožnosti in negujejo individualni risarski izraz. 

 Učenci narišejo oblike z različnimi risarskimi materiali in pripomočki na podlage različnih velikosti.  

 Učenci opazujejo in primerjajo zglede linij v naravi, okolju in v likovnih delih. 

 Učenci ob likovnih delih, likovnih izdelkih učencev ter ob zgledih iz narave in okolja spoznavajo likovne pojme, povezane z 

risanjem. 

 Učenci razvijajo občutek za uporabo različnih vrst linij. 

 Učenci razvijajo občutek za smiselno vključevanje likovnega motiva v izbranem formatu. 

 Učenci se navajajo na samostojno izbiro oblik, barv, velikosti in namenskosti risarskih podlag: 

o razvijajo občutek za razporejanje oblik v risbi, 

o razvijajo občutek za bogatenje narisane oblike s teksturami (z linearnimi,točkovnimi), 

o spoznavajo značilnosti različnih risarskih materialov in pripomočkov, 

o razvijajo motorično spretnost in občutek za ravnanje z različnimi risarskimi materiali in pripomočki. 

 

Oblike dela: individualno delo, skupinsko delo. 

Učni pripomočki: projekcija Najmanjša velika enciklopedija stripa, načrtovalni list, prazen list za učitelja (za prikaz skiciranja), svinčnik za 

učitelja (za prikaz skiciranja),  

 

Viri in literatura: 

 Vir reprodukcij (pridobljeni 6. 11. 2014): 

o http://www.zompist.com/illo/peanuts.gif, 

o http://zlataleta.com/wp-content/uploads/2011/03/strip-Srfanje_%C5%A0pendl.jpg. 

 Horjak, C., Rudi, M., Lotrič, M. (2011). Najmanjša velika enciklopedija stripa: strip dr. Horowitza. Ljubljana: Mestna občina. 

 

1. PANTOMIMA 

Odigramo igro pantomime, s pomočjo katere ponazorimo nekaj poklicev. Otroku na uho povem, kateri poklic bo predstavljal, on pa ga 

predstavi ostalim otrokom in to brez uporabe govora, samo z uporabo telesa in s kretnjami.  

Predlagani poklici: zdravnik, policist, prodajalka, kuhar, zidar, voznik, cvetličar, zobozdravnik, poštar, natakar, učitelj, električar, mehanik, 

čistilec. 
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2. PREDSTAVITEV LIKOVNE NALOGE 

Učencem povem, da bomo danes podrobneje spoznali poklic striparja. Spomnim jih na Najmanjšo veliko enciklopedijo stripa. Vprašam 

jih, če se spomnijo pogovora Patrika in Zizu. S pomočjo projekcije si ogledamo strani 23–27. 

Povem jim, da bomo naše delo poenostavili, saj se komaj učimo biti striparji.  

Učencem razdelim načrtovalni list stripa. Načrtovalni list okvirno sledi pogovoru Patrika in Zizu. 

Spomnim jih na besedilo o Tini. Ne bi bilo škoda, če bi naši stripovski oblački ostali brez slike? Načrtovanje stripa vodi učitelj, ki učence 

z glasnim razmišljanjem in njihovim sodelovanjem vodi in usmerja, da bodo tudi sami znali načrtovati strip.   

1. korak: Učencem povem, da bomo danes postali čisto pravi striparji. Sledili bomo navodilom, ki jih je Zizu dala Patriku. Najprej si 

moramo izmisliti zgodbo ali izbrati že napisano zgodbo. Zgodbo mi že imamo. 

2. korak: Strip moramo nasloviti. Če za strip uporabimo že napisano zgodbo, uporabimo naslov, ki ga je zapisal avtor. Če si zgodbo 

izmislimo sami, strip naslovimo po svoje. Naslov stripa zapišemo na črto.  

3. korak: Kdo vse bo v stripu nastopal? V okvirčku naštejemo stripovske like.  

4. korak: Kje se bo zgodba dogajala? V okvirček zapišemo vse prostore.  

5. korak: Odločimo se za število sličic oz. kadrov. Število kadrov zapišemo na črto.   

6. korak: Narisati moramo še načrt stripa, pri katerem se ne smeš zadržati predolgo. Zato ga imenujemo hitri načrt stripa. Odločiš se, kako 

boš obrnil list in v praznem prostoru narišeš njegov obris. Odločiš se, kako boš razporedil sličice. Okvirčke sličic narišeš v obris lista. V 

vsak okvirček sličice napišeš, kdo bo v njem nastopal in kje se bo zgodba dogajala.   

 Danes nam je načrtovanje vzelo veliko časa, saj smo načrtovali prvič in skupaj. V prihodnje naj vam načrtovanje stripa ne vzame več kot 

10 minut, saj se lahko hitro zgodi, da boste naredili preveč podroben načrt, stripa pa zaradi pomanjkanja časa ne boste dokončali.  

 

3. NAPOVED SMOTRA 

Sedaj boste s pomočjo delovnega lista iz ure slovenščine, ko smo prikazovali besedilo, in s pomočjo načrtovalnega lista, ki smo ga izpolnili 

danes, v stripovsko obliko pretvorili zgodbo o Tini.  

 

4. NAPOVED ZA DELO IN KONKRETIZACIJA LIKOVNE NALOGE 

Risalne liste boste razdelili na šest kadrov. Obliko in razporeditev boste izbrali sami. Vaša naloga je, da kadre zapolnite z besedilom in s 

sliko. Ker strip ustvarjamo prvič, boste delali s svinčniki. Priporočam vam, da najprej v kadre s svinčnikom, čisto na rahlo, da bo komaj 

vidno, skicirate postavitev oblačkov in postavitev oseb ter drugih, za naš strip pomembnih podatkov. Da si to lažje predstavljajo, na list 

narišem kvadrat, vanj pa čisto na rahlo narišem oblaček in pokončno elipso, ki predstavlja Tino. Priporočam vam, da v kadre najprej 

narišete stripovske oblačke in šele nato dodajte sliko, saj vam bo drugače zmanjkalo prostora. Današnji stripi ne bodo zelo podrobni. 

Narisali boste le obrise, kar pomeni, da vam ni potrebno risati listja na drevju, le obris krošnje, ni vam potrebno risati las, le obris frizure 

in podobno. Risbe bodo torej zelo preproste. Pokažem jim dva primera preprosto narisanih stripov.  

Pazite na: 

 upoštevanje zgodbe, 

 izgled Tine po dogovoru, 

 oblački naj ne bodo preveliki, 

 zapolnitev, 

 izvirnost. 

 

5. PRAKTIČNO DELO UČENCEV 

Učenci individualno rišejo. Ves čas jih usmerjam in jih spodbujam. 

 

6. LIKOVNO VREDNOTENJE 

Ko učenci končajo z ustvarjanjem, naredimo razstavo. Stripe razporedimo in si jih ogledamo. Preverimo, če so pri delu upoštevali merila. 

 

DOMAČA NALOGA 

Domača naloga – strip brez slike. Besedilo imajo že zapisano, njihova naloga je, da strip še narišejo. (Vladan Nikolić: Maček Igor in 

masaža. Ciciban, revija za otroke, marec 2012, letnik 67. Mladinska knjiga Založba d. d., Ljubljana).  

 

NAČRTOVALNI LIST 

 

1. Poiščeš zgodbo, lahko pa si jo tudi izmisliš. 

 

2. Naslov: _____________________________________________________________ 

 

3. Kdo bo v stripu nastopal? 

 

 

4. Kje se bo zgodba dogajala? 

 

 

5. Iz koliko kadrov bo sestavljen tvoj strip?    __________ 

 

6. Hitri načrt stripa (skicirati moraš, kako boš obrnil list, kako boš razporedil kadre, kdo bo v posameznem kadru nastopal in kje se bo zgodba 

dogajala).  
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REPRODUKCIJI 
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DELOVNI LIST ZA DOMAČO NALOGO 

 
 

PROJEKCIJA STRIPAR: POGOVOR PATRIKA IN  ZIZU 
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Učna priprava 

Enota: Izdelava prvega samostojnega stripa  

Razred:  

2. in 3. 

Predmet: LUM Ura projekta: 8, 9 

Ura predmeta: 

Tema: Strip 

Cilj te etape raziskave: 

 Učenci samostojno, brez vodenja, izdelajo kader stripa na dano besedilo. 

 Učenci se urijo v določanju besedila, ki ga bodo prikazali z besedo in v določanju besedila, ki ga bodo prikazali s sliko.  

 Učenci s stripom prvič delajo popolnoma samostojno. 

 

Učni cilji: 

 Učenci razvijajo ustvarjalne risarske zmožnosti in negujejo individualni risarski izraz. 

 Učenci narišejo oblike z različnimi risarskimi materiali in pripomočki na podlage različnih velikosti.  
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 Učenci opazujejo in primerjajo zglede linij v naravi, okolju in v likovnih delih. 

 Učenci ob likovnih delih, likovnih izdelkih učencev ter ob zgledih iz narave in okolja spoznavajo likovne pojme, povezane z 

risanjem. 

 Učenci razvijajo občutek za uporabo različnih vrst linij. 

 Učenci razvijajo občutek za smiselno vključevanje likovnega motiva v izbranem formatu. 

 Učenci se navajajo na samostojno izbiro oblik, barv, velikosti in namenskosti risarskih podlag: 

o razvijajo občutek za razporejanje oblik v risbi, 

o razvijajo občutek za bogatenje narisane oblike s teksturami (z linearnimi,točkovnimi), 

o spoznavajo značilnosti različnih risarskih materialov in pripomočkov, 

o razvijajo motorično spretnost in občutek za ravnanje z različnimi risarskimi materiali in pripomočki. 

  

Oblike dela:  individualno delo, skupinsko delo. 

Učni pripomočki:  videoposnetek, tri reprodukcije stripov, reprodukcija kadra stripa, risalni list, flomaster, poltrak s tonsko lestvico, delček 

besedila iz zgodbe, list (A4 format). 

 

Viri in literatura: 

 Video (pridobljen 24. 10. 2014): https://www.youtube.com/watch?v=N15fXcqcHW0. 

 Strip Spiderman (pridobljeno 6. 11. 2014): http://2.bp.blogspot.com/-9b-

hXxp0ySQ/TjCWTSRKeuI/AAAAAAAAI2k/3WvaJVQjJ5U/s1600/S pectacular-Spider-Man-027p.jpg. 

 Strip Hulk (pridobljeno 6. 11. 2014): http://4.bp.blogspot.com/-n60sM1kwgLE/T-YJej-

VJ_I/AAAAAAAAGwk/002LmnHvY5c/s1600/MF11-0007.jpg. 

 Strip Superman (pridobljeno 6. 11. 2014): http://1.bp.blogspot.com/-

fNZT4wp_6SM/Tc1t5OwhWRI/AAAAAAAAA_M/y8JGmiIbYf0/s1600/ superman-711-page3.JPG. 

 Watterson, B. (2011). Nekaj pod posteljo se slini: zbirka stripov Billa Wattersona o Calvinu in Hobbesu. Radovljica: Didakta. 

 Strip (pridobljeno 10. 9. 2014): http://bwcdigital.files.wordpress.com/2012/03/wl-009.jpg. 

 Kokalj, T. (2008). Naša Gaja: Beli brki. Cicido, revija za otroke, 11, str. 10.  

 Makarovič, S. (2009). Vsak je sam svoje sreče kovač. V S. Remškar (Ur.), Vse najboljše, ciciban!: 100 in še več najboljših iz 

šestdesetih letnikov Cicibana (str. 106–107). Ljubljana: Mladinska knjiga. 

  

1. UVODNA MOTIVACIJA 

Učencem povem, da si bomo ogledali posnetek striparja Brucea Blitza, ki bo pokazal, kako iz osnutka nariše in naslika pravi strip. 

Spremljala nas bo glasba iz filma Superman. Tudi Superman je bil na začetku stripovski junak.  

 

2. POGOVOR O LIKOVNI NALOGI 

Učence spomnim, da smo se v preteklih dneh veliko pogovarjali o stripu. Na tablo pritrdim tri reprodukcije stripov, na osnovi katerih 

ponovimo, kar smo se naučili o zgradbi stripa, torej da je sestavljen iz kadrov, različnih risb in oblačkov, v katerih je besedilo, ki pa se 

lahko nahaja tudi v sami sliki. Kot četrto reprodukcijo izpostavim en kader. Učence spodbudim, da opišejo vsebino kadra. Pri tem se 

pogovarjamo o različnosti črt, zapolnjenosti ploskev, na kakšen način jih lahko zapolnimo. Učence spomnim, da besedilo, ki je v oblačku, 

predstavlja pogovor med osebami v zgodbi oz. njihovo mišljenje. Pri tem poudarim, da pišejo besedilo v oblačke z velikimi tiskanimi 

črkami in da se besedilo ne sme dotikati oblačka.  

 

3. DEMONSTRACIJA 

Risalni list (format A3) razdelim na več delov. Predstavim flomaster kot material, s katerim se lahko različno črtno izražamo. Ploskve 

zapolnjujem tako, da nizam različne točke, črte, in sicer tako, da s tem dosežem tonsko lestvico. Bolj kot ploskev zapolnim, temnejša je. 

Povabim tudi učence, da sami narišejo nekaj različnih črt. Pokažem jim tudi poltrak, na katerem je prav tako razvidno, kako lahko z 

nizanjem različnih črt dosežemo tonsko lestvico, od svetle do temne.  

 

4. NAPOVED SMOTRA 

2. razred: Danes boste narisali strip na podlagi zgodbe Tatjane Kokalj: Naša Gaja – Beli brki. 

3. razred:  Danes boste narisali strip na podlagi zgodbe Svetlane Makarovič: Vsak je sam svoje sreče kovač.  

Ustvarili boste skupinski strip. Vsak od vas bo dobil delček besedila iz zgodbe. Na podlagi besedila, ki ga boste dobili, boste narisali en 

kader stripa. Na koncu bomo kadre združili in dobili strip za našo zgodbo.  

Zgodbo učencem preberem. 

 

5. NAPOTKI ZA DELO IN KONKRETIZACIJA LIKOVNE NALOGE 

 

Vsak izmed vas bo torej dobil delček besedila iz zgodbe. Delčke besedila razdelim. Pri tem upoštevam bralne sposobnosti posameznikov. 

Učencem zgodbo še enkrat preberem, da bodo strip lažje načrtovali. Vsako besedilo bo imelo tudi svojo številko, ki jo zapišite na zadnjo 

stran lista, na katerem se bo nahajal vaš kader. Tako bomo vedeli, po kakšnem vrstnem redu moramo razporediti kadre. Dobili boste list 

(A4) format, znotraj katerega se nahaja okvirček. Ta okvirček predstavlja vaš kader. Vaša naloga je, da preberete besedilo, ki ga boste 

dobili in izdelate svoj kader, ki ga opremite z risbo in če je to potrebno, s primernim besedilom ter prikazom besedila. Dobro upoštevajte 

vse lastnosti stripa, o katerih smo se pogovarjali. Izdelali boste skupinski strip, ki ga bomo na koncu izobesili na steni v razredu, zato se 

zelo potrudite.  

Pazimo na: 

 upoštevanje zgodbe, 

 zapolnitev celotnega formata, 

 usklajenost risbe s pisavo, 

 estetsko ureditev oblačkov,  

 raznolikost črt, 

 izvirnost. 

 

6. PRAKTIČNO DELO UČENCEV 

Učenci individualno rišejo. Ves čas jih usmerjam in spodbujam. 

 

7. LIKOVNO VREDNOTENJE 

Ko učenci končajo z risanjem, naredimo razstavo. Kadre razporedim po zaporednih številkah in jih pritrdim na steno. Nato vsak od učencev 

prebere besedilo na svojem listu in opiše, kaj je narisal. Na koncu preletimo še, če so upoštevali oz. pazili na zastavljena merila: 

 Ali so upoštevali zgodbo? 

 Ali so zapolnili celoten format? 

 Kako so uskladili risbo s pisavo? 

 So estetsko uredili oblačke? 
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 So črte raznolike? 

 So bili pri svojem delu izvirni? 

 

8. ZAKLJUČEK 

Pospravijo delovno površino. 

 

Zgodba za 2. razred (15 otrok): Tatjana Kokalj: Naša Gaja – Beli brki 

1. Zajec si je zavezal predpasnik, stopil na pručko in pristavil lonček z mlekom. 

2. Mleko je bilo en dva tri toplo in zajec je navdušeno zaklical. ''Gaja, zajtrk je na mizi!'' 

3. Gaja je malce nejevoljno stopila do mize in pokukala v lonček. 

4. Zavihala je nos in rekla: ''Mleka ne maram.'' To pa je slišala muca, ki je ležala pod mizo.  

5. Muca je skočila na stol in pomočila smrček v lonček. 

6. Ko je nekaj hipov kasneje muca dvignila glavo, je zajec navdušeno vzkliknil: ''Joj, kako čudovite bele brke imaš, muca!'' 

7. Muca je ponosno dvignila rep in odšla. 

8. Tudi Gaja bi rada imela bele brke. A kaj, ko ne mara mleka! 

9. V kuhinjo je stopil kužek in popil nekaj požirkov mleka. 

10. Tudi kužek je dobil bele brke. 

11. In za kužkom se je v lonček sklonila še račka. Njeni beli brki so bila pravzaprav bela peresca okoli kljuna. 

12. ''Tudi jaz bi rada imela bele brke,'' je šepnila Gaja. 

13. Gaja je previdno pogledala okoli sebe.  

14. En dva tri je popila mleko, ki je ostalo v lončku. 

15. Ko ga je postavila spet na mizo, je zajec veselo zaklical: ''Gaja, ti imaš najlepše bele brke med nami!'' 

 

Zgodba za 3. razred (19 otrok): Svetlana Makarovič: Vsak je sam svoje sreče kovač 

1. Miška je sklenila: ''Skovala si bom srečo, lep košček mišje sreče si bom skovala in potem bom srečna.'' 

2. Stekla je h kovaču, ki je ravno sedel, da bi pojužinal kos črnega kruha s salamo, splezala mu je po hlačnici in zavpila: ''Dober 

tek, kovač! Ko boš pojedel, bi te nekaj prosila, če lahko.'' 

3. Kovač se je začudil: ''Kaj bi rada? Kar povej, miška'' 

4. Miška si je pogladila brčice, se prijazno zagledala kovaču v oči in zacvilila: ''Imaš majhen košček železa zame? Mi ga daš?''  

5. ''No, drobtinico železa bi že lahko pogrešal,'' je rekel kovač. ''No,'' je nadaljevala miška, ''potem bi te prosila, če bi mi ta košček 

železa segrel in mi posodil kladivo in nakovalo. 

6. Kovač se je zakrohotal, a je miško skoraj odpihnilo. ''Pa menda ne boš kovala, miška?'' 

7. ''Bom,'' je odločno rekla miška, ''skovala si bom srečo, razumeš.'' 

8. Nazadnje je kovač razumel. Naredil je miški majceno nakovalce in čisto majceno kladivce, segrel je drobtinico železa in jo 

položil na nakovalce: ''No, miška, kar začni!'' 

9. Miška je z resnim obrazom prijela za kladivce in začela kovati drobtinico železa in jo tako navdušeno tolkla, raztegovala in 

zvijala železo, da ji je pot curkoma lil s čela.  

10. Kovala je, dokler ni sonce zašlo. ''No, zdaj bo menda dovolj skovana, tale moja sreča,'' je rekla miška. Kovaču je pokazala svoj 

izdelek. 

11. ''Vidiš,'' je rekla ponosno, ''to je mišja sreča, sama sem jo skovala. Ker veš, vsak je sam svoje sreče kovač.'' 

12. ''Pa si prepričana, da je to res sreča,'' je vprašal kovač in se muzal v brke. Miška se je samo srečno zahihitala in zaklicala: 

''Gotovo, da je! Če ne bi bila to sreča, ali bi se potem čutila tako srečno, kakor se čutim ravno zdajle?'' 

13. Stisnila je mišjo srečo pod pazduho in oddrobnela po poti. Nikogar ni srečala. Pa se je spomnila: ''Seveda, sreča, kaj pa drugega. 

Srečo imam, da nisem srečala mačke!'' 

14. Ob potoku ji je spodrsnilo na mokrih kamnih pa je cepnila v potok.  

15. Komaj se je rešila na breg. ''Kakšna sreča, da ni potok bolj deroč! Pa sem se rešila, ej, srečo imam, seveda!''  

16. Čisto mokra je bila, mokra kot miš, kot se reče, pa si je miška rekla: ''Srečo imam, da ni zima, sicer bi še zmrznila.'' 

17. Zapihal je veter, mokro miško je zmrazilo. ''Kakšna sreča, da piha veter, tako bom prej suha,'' se je zahihitala. 

18. Prišla je domov. Medtem so bili v njeni shrambi tatovi in so odnesli polovico njenega pšeničnega zrnja. ''Pa imam res srečo,'' si 

je rekla miška, ''lahko bi bili odnesli vse zrnje, pa so mi ga polovico le pustili. In razen tega je zdaj v shrambi veliko več prostora 

kot prej. To je pa res sreča!'' 

19. Stisnila je k sebi svojo skovano mišjo srečo, se stisnila v kot in preden je zaspala, si je še rekla: ''Oh, kakšna sreča, da imam 

srečo …'' 

 

Besedilo za tiskanje in razrez – 2. razred 

1 Zajec si je zavezal predpasnik, stopil na pručko in pristavil lonček z mlekom. 

2 Mleko je bilo en dva tri toplo in zajec je navdušeno zaklical. ''Gaja, zajtrk je na mizi!'' 

3 Gaja je malce nejevoljno stopila do mize in pokukala v lonček. 

4 Zavihala je nos in rekla: ''Mleka ne maram.'' To pa je slišala muca, ki je ležala pod mizo.  

5 Muca je skočila na stol in pomočila smrček v lonček. 

6 Ko je nekaj hipov kasneje muca dvignila glavo, je zajec navdušeno vzkliknil: ''Joj, kako čudovite bele brke imaš, muca!'' 

7 Muca je ponosno dvignila rep in odšla. 

8 Tudi Gaja bi rada imela bele brke. A kaj, ko ne mara mleka! 

9 V kuhinjo je stopil kužek in popil nekaj požirkov mleka. 

10 Tudi kužek je dobil bele brke. 

11 In za kužkom se je v lonček sklonila še račka. Njeni beli brki so bila pravzaprav bela peresca okoli kljuna. 

12 ''Tudi jaz bi rada imela bele brke,'' je šepnila Gaja. 

13 Gaja je previdno pogledala okoli sebe.  

14 En dva tri je popila mleko, ki je ostalo v lončku. 

15 Ko ga je postavila spet na mizo, je zajec veselo zaklical: ''Gaja, ti imaš najlepše bele brke med nami!'' 

 

Besedilo za tiskanje in razrez – 3. razred 

1 Miška je sklenila: ''Skovala si bom srečo, lep košček mišje sreče si bom skovala in potem bom srečna.'' 

2 Stekla je h kovaču, ki je ravno sedel, da bi pojužinal kos črnega kruha s salamo, splezala mu je po hlačnici in zavpila: 

''Dober tek, kovač! Ko boš pojedel, bi te nekaj prosila, če lahko.'' 

3 Kovač se je začudil: ''Kaj bi rada? Kar povej, miška.'' 

4 Miška si je pogladila brčice, se prijazno zagledala kovaču v oči in zacvilila: ''Imaš majhen košček železa zame? Mi ga 

daš?'' 

5 ''No, drobtinico železa bi že lahko pogrešal,'' je rekel kovač. ''No,'' je nadaljevala miška, ''potem bi te prosila, če bi mi ta 

košček železa segrel in mi posodil kladivo in nakovalo. 

6 Kovač se je zakrohotal, a je miško skoraj odpihnilo. ''Pa menda ne boš kovala, miška?'' 
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7 ''Bom,'' je odločno rekla miška, ''skovala si bom srečo, razumeš.'' 

8 Nazadnje je kovač razumel. Naredil je miški majceno nakovalce in čisto majceno kladivce, segrel je drobtinico železa in 

jo položil na nakovalce: ''No, miška, kar začni!'' 

9 Miška je z resnim obrazom prijela za kladivce in začela kovati drobtinico železa in jo tako navdušeno tolkla, raztegovala 

in zvijala železo, da ji je pot curkoma lil s čela.  

10 Kovala je, dokler ni sonce zašlo. ''No, zdaj bo menda dovolj skovana, tale moja sreča,'' je rekla miška. Kovaču je pokazala 

svoj izdelek. 

11 ''Vidiš,'' je rekla ponosno, ''to je mišja sreča, sama sem jo skovala. Ker veš, vsak je sam svoje sreče kovač.'' 

12 ''Pa si prepričana, da je to res sreča,'' je vprašal kovač in se muzal v brke. Miška se je samo srečno zahihitala in zaklicala: 

''Gotovo, da je! Če ne bi bila to sreča, ali bi se potem čutila tako srečno, kakor se čutim ravno zdajle?''  

13 Stisnila je mišjo srečo pod pazduho in oddrobnela po poti. Nikogar ni srečala. Pa se je spomnila: ''Seveda, sreča, kaj pa 

drugega. Srečo imam, da nisem srečala mačke!'' 

14 Ob potoku ji je spodrsnilo na mokrih kamnih pa je cepnila v potok.  

15 Komaj se je rešila na breg. ''Kakšna sreča, da ni potok bolj deroč! Pa sem se rešila, ej, srečo imam, seveda!''  

16 Čisto mokra je bila, mokra kot miš, kot se reče, pa si je miška rekla: ''Srečo imam, da ni zima, sicer bi še zmrznila.'' 

17 Zapihal je veter, mokro miško je zmrazilo. ''Kakšna sreča, da piha veter, tako bom prej suha,'' se je zahihitala. 

18 Prišla je domov. Medtem so bili v njeni shrambi tatovi in so odnesli polovico njenega pšeničnega zrnja. ''Pa imam res 

srečo,'' si je rekla miška, ''lahko bi bili odnesli vse zrnje, pa so mi ga polovico le pustili. In razen tega je zdaj v shrambi 

veliko več prostora kot prej. To je pa res sreča!'' 

19 Stisnila je k sebi svojo skovano mišjo srečo, se stisnila v kot in preden je zaspala, si je še rekla: ''Oh, kakšna sreča, da imam 

srečo …'' 

 

REPRODUKCIJE 
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Učna priprava 

Tema: Koherentnost besedila 

Razred:  

2. in 3. 

Predmet: SLO Ura projekta: 10, 11 

Ura predmeta: 

Enota: Strip 

 

Cilj te etape raziskave: 

 Učenci s pomočjo stripa določijo nekoherentnost v besedilu. 

 

Učni cilji: 

 Učenci sistematično razvijajo branje z razumevanjem in pisanjem preprostih besedil: 

o šepetajoče oziroma tiho berejo svoji starosti, spoznavni, sporazumevalni in recepcijski zmožnosti ustrezna besedila 

določene vrste, 

o ustno povzemajo temo in bistvene podatke ter njihovo pomensko povezanost, 

o ustno vrednotijo zanimivost, razumljivost, resničnost idr. besedila in utemeljujejo svoje mnenje, 

o razvijajo pozitiven odnos do branja, 

o pišejo polvezana besedila. 

  

Oblike dela:  individualno delo, delo v dvojicah/trojicah, skupinsko delo. 

Učni pripomočki:  delovni list Poišči vsiljivca, nekoherentne zgodbe, delovni list Zdolgočasena Branka 
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1. POIŠČI VSILJIVCA MED SLIČICAMI 

Učencem povem, da se bomo igrali igro Poišči vsiljivca. Na delovnem listu bodo dobili tri naloge. Vsaka naloga ima štiri sličice. Med 

tremi sličicami na desni strani morate izbrati tisto sličico, ki se konča z drugačnim glasom kot sličica na levi strani. Po reševanju preverimo 

rezultate.  

 

2. POIŠČI VSILJIVCA V BESEDILU 

Učence povabim, da stole prinesejo na sredino razreda in jih postavijo v krog. 

Preberem jim odlomek besedila Teta Marjanca in slike (Anja Štefan), v katerega je vtihotapljena pesem Phoha (Vojan Tihomir Arhar). 

Besedilo se nahaja v prilogi. 

Učence vprašam, če se jim je v zgodbi vse zdelo tako, kot mora biti. Je morda kateri del besedila odstopal od preostalega dela besedila? V 

primeru, da učenci ne ugotovijo, kaj je bilo narobe, da je v besedilo vtihotapljen del drugega besedila, besedilo preberem še enkrat in jim 

naročim, da dobro poslušajo besedilo. V nasprotnem primeru preberem odstavek pred vrinjenim besedilom, vrinjeno besedilo in odstavek 

po vrinjenem besedilu. 

Preberem še eno zgodbo z vsiljenim odlomkom. Vse, razen ene (Nataša Konc Lorenzutti), vsiljena O levu, konju in lisici (Italijanska 

ljudska pravljica s Sicilije, prevedla in priredila Anja Štefan). Besedilo se nahaja v prilogi. 
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Učence vprašam, če se jim je v tej zgodbi vse zdelo tako, kot mora biti. Je morda kateri del besedila ponovno odstopal od preostalega dela 

besedila? V primeru, da učenci ne ugotovijo, kaj je bilo narobe, da je v besedilo vtihotapljen del drugega besedila, besedilo preberem še 

enkrat in jim naročim, da dobro poslušajo besedilo. V nasprotnem primeru preberem odstavek pred vrinjenim besedilom, vrinjeno besedilo 

in odstavek po vrinjenem besedilu. 

Kaj pa naslednja zgodba? Zgodba z zamešanim vrstnim redom je zgodba Maša v trgovini (Cvetka Sokolov). Besedilo se nahaja v prilogi. 

Učence ponovno vprašam, če se jim je v tej zgodbi vse zdelo tako, kot mora biti. Je morda kateri del besedila ponovno odstopal od 

preostalega dela besedila? V primeru, da učenci ne ugotovijo, kaj je bilo narobe, da je vrstni red v besedilu pomešan, besedilo preberem še 

enkrat in jim naročim, da dobro poslušajo besedilu. 

Nekaj se je pomešalo tudi v pesmi Kako skuhaš najboljšo juho? (Tinka Bačič). Besedilo se nahaja v prilogi.  

Učence ponovno vprašam, če se jim je v tej pesmi vse zdelo tako, kot mora biti. Je morda kateri del besedila ponovno odstopal od 

preostalega dela besedila? V primeru, da učenci ne ugotovijo, kaj je bilo narobe, da je vrstni red v besedilu pomešan, besedilo preberem še 

enkrat in jim naročim, da dobro poslušajo besedilo. 

Sedaj boste delali v dvojicah/trojicah (dvojice oblikuje učitelj tako, da sta skupaj en boljši in en slabši bralec. Dobili boste besedilo 

Zdolgočasena Branka. V pesmi je skrita kitica, ki vanjo ne spada. Vaša naloga bo, da v okvirčke ob pesmi narišete strip, s pomočjo katerega 

boste ugotovili, katera kitica je odveč. Strip boste risali s črno barvico, kar pomeni, da bo šlo za preprost strip s črtami. Miklavž Komelj: 

Zdolgočasena Branka, vrinjena Miklavž Komelj: Krompir.  

Učencem dam pol ure časa, da narišejo stripe. Ko končajo, pritrdimo izdelke na tablo. Vsak par/trojica predstavi svoj strip in pove, katera 

kitica je vrinjena ter svoje mnenje utemelji. 

 

BESEDILA Z NAVODILI ZA UČITELJE 

 

Teta Marjanca in slike (Anja Štefan), vtihotapljena pesem Phoha (Vojan Tihomir Arhar). 

Ko je teta Marjanca odnesla iz hiše vse smeti in vso staro šaro, se je lotila obešanja slik. Svojih seveda – kajti včasih tudi kaj naslika.  

''Kam naj jih dam? Kam naj jih dam?'' je govorila in jih nosila po hiši. 

''Sem? Ne vem … Lažje bo šlo, če bo z mano še kdo. Ne morem jih hkrati držati in od daleč gledati, če so na pravem mestu. Že vidim, že 

voham, to ne bo hec. To bo projekt,'' je rekla in šla po medveda.  

Pride medved, prime sliko, se postavi in jo dvigne – a kje je slika, če skoraj vso steno prekrije sam?  

''Odmakni se malo,'' reče Marjanca in medved se umakne tako poslušno, da pade slika na tla. No, prvi okvir je polomljen, Marjanca se praska, 

vidi, da hude pomoči s te strani ne bo. Odsloviti ga hoče – potem bo spet mislil, da ne zna. Raje mu ponudi kladivo in reče: ''Na, primi, žeblje 

boš zabijal. Ampak potem, počakaj še malo.'' 

Medved pomirjen sede na prag, ona steče, pokliče lisico. 

Pride lisica, prime za sliko, jo pridrži – a kar naprej govori! Ne pusti Marjanci, da bi gledala s svojimi očmi. Ta ji ni lepa, ker ni dovolj rdeča, 

ta ji ni lepa, ker nima nič gozda, ta ji ni lepa, ker so na njej le mačke, in ta, no ta je še kar.'' 

Plak! 

Črn 

oblak! 

Plak! 

Plik! 

Glej 

dežnik! 

Plak! 

Plik! 

Plok! 

Voda 

teče: 

kloka, 

klok! 

Plak! 

Plik! 

Plok! 

Plek! 

Moče, 

vlage 

na 

pretek. 

Plak! 

Plik! 

Plok! 

Pluk! 

Svetlih 

kapelj 

poln 

klobuk. 

''Nadležna lisica,'' si misli Marjanca, a reče le, da bo prosila še za tretje mnenje. Steče, da najde koga, ki bo manj vsiljiv, ki bo pustil, da vidi 

sama. Konec koncev je to njena hiša, ne lisičina. Pripelje zajčka. Zajček prime sliko in jo pridrži, a lisica kar še melje in se ne ustavi. 

 

Vse, razen ene (Nataša Konc Lorenzutti), vsiljena O levu, konju in lisici (Italijanska ljudska pravljica s Sicilije, prevedla in priredila Anja 

Štefan) 

Danes imam vročino, zato ne grem v šolo. Vesela sem, da sem lahko doma, skrita pred vsemi.  

Včeraj sem prišla v šolo z novo pričesko. Prej sem imela dolge svilene lase, a mama mi je predlagala, naj si jih med počitnicami postrižem, da 

se mi okrepijo. Veselila sem se spremembe. Mama me je peljala k frizerki in ostrigla sem se čisto na kratko. Bila sem si všeč, tudi mama je 

rekla, da sem lepa, in tata se je smehljal. Celo moja brata, ki me rada dražita, sta pohvalila novo pričesko. Komaj sem čakala, da pridem v šolo! 

Lev se je hotel stisniti skozi nekakšen ozek prehod, pa se je zagozdil in ujel. Tako ga je našel konj. 

''Pomagaj mi, ujel sem se,'' je prosil lev. 

''Prav rad bi ti pomagal,'' je rekel konj. ''A najprej mi obljubi, da me ne poješ.'' 

''Obljubim,'' je rekel lev in potem je konj s kopiti tolkel tako dolgo, da ga je rešil. 

ko je lev videl, da je prost, pa je dejal: 

''O, končno, da si me le rešil. Dolgo sem čakal. Ni čudno, da sem tako lačen. Veš kaj? Pojedel te bom, kar takoj.'' 

''Pojedel!?!'' je rekel konj. ''Sva se tako zmenila? Mi nisi rekel, da me ne poješ?'' 

''Pusti tisto. Komu mar, kaj sva se zmenila. Pojedel te bom, če ti je prav ali ne. Lahko pa greva do sodnika.'' 

Nisem pa pričakovala tega, kar se je potem zgodilo. Zjutraj sem se lepo oblekla, v črtasto tuniko. In ko sem pred šolo stopila iz očetovega 

avtomobila, me je zagledala Taja, moja sošolka. Stekla je proti meni in mislila sem, da bo rekla: ''O, kako si luštna!?' Toda ne! Taja je zakričala: 

''Groza, kakšna si! Ta frizura ti pa sploh ne paše! Grda si, da bolj ne moreš biti!'' In se je spakovala in kričala ter sklicala sošolke na kup: 

''Poglejte Polono, kakšna je! Fuj, kako je grda!'' Sošolke so priletele in se mi posmehovale. Vse, razen ene.  

 

Zgodba z zamešanim vrstnim redom je zgodba Maša v trgovini (Cvetka Sokolov) 

2. Maša in dedek gresta v trgovino. Maša bi rada nosila nakupovalno košarico, ampak dedek jo posadi na sedež nakupovalnega vozička in – 

brmmm! – že drvita med policami. 

3. Mleko, jajca in moka. Kaj pa kruh? Ne, ne, kruh bo spekel kar dedek. Mmm! 

1. Dedek mora v trgovino – zmanjkalo je mleka, jajc in moke. Če hoče dedek speči Mašino najljubšo jed – palačinke, mora v trgovino. 

 

Kako skuhaš najboljšo juho? (Tinka Bačič). 

3. Potem vzameš vejico 

in mešaš, mešaš … 

Že diši: 

malo po travici, 

malo po zemljici. 

Oj, kako lepo 

juhica diši! 

 

1. Na lep pomladni da 

daš v lonček: 

štiri travice 

in rman 
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pa pomečkan 

regrat in razne listke. 

 

2. Priliješ malo vodice, 

streseš notri kamenčke, 

dodaš še kako smetko 

in malo zemlje, 

da je bolj blatno, 

da ni preredko. 

Po vrhu posuješ 

cvetke marjetke. 

 

DELOVNI LIST POIŠČI VSILJIVCA 

POIŠČI VSILJIVCA 

 

ENA SLIČICA V STOLPCU NE SODI ZRAVEN, KER SE BESEDA ZA TO SLIČICO KONČA Z DRUGAČNIM GLASOM KOT 

OSTALE. PREČRTAJ JO. 

   

   

   

   

   

DELOVNI LIST ZDOLGOČASENA BRANKA 

 

 
 

Učna priprava 

Tema: Celostna obravnava literarnega besedila s pomočjo stripa kot literarnodidaktične metode 

Razred:  

2. in 3. 

Predmet: SLO in LUM Ura projekta: 12, 13, 14, 15 

Ura predmeta: 

Enota:  Strip 

 

Cilj te etape raziskave: 

 Motivacija učencev za branje literarnih besedil.  

 Učenci aktivno delajo z besedilom. 

 Učenci so usmerjeni globlje v besedilo.  

 Učenci se urijo v zaznavanju več elementov besedila.  

 Učenci samostojno, brez vodenja, izdelajo kader stripa na dano besedilo. 
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 Učenci se urijo v določanju besedila, ki ga bodo prikazali z besedo in v določanju besedila, ki ga bodo prikazali s sliko. 

 Učenci s pomočjo stripa, uspešneje in bolje preberejo besedilo. 

 

Učni cilji: 

Slovenščina:  

 Učenci prepoznajo govorni položaj pri poslušanju, branju književnih besedil in pripravijo ustrezen model odzivanja. 

 Učenci oblikujejo obzorje pričakovanja, kar izvira iz zunajliterarne in medbesedilne izkušenosti. 

 Učenci izražajo in primerjajo svoje doživetje, čustva, predstave in misli, ki se jim vzbudijo pri poslušanju, branju.  

 Učenci ugotavljajo razlike v doživljanju in razumevanju istega besedila in različnosti na ravni opažanja sestavin besedila; ob 

ponovnem branju, poslušanju zaznavajo najprej prezrte, preslišane sestavine. 

 Učenci poglabljajo prvotno doživetje in razumevanje ter izražajo mnenje o besedilu. 

Likovna umetnost: 

 Učenci razvijajo ustvarjalne risarske zmožnosti in negujejo individualni risarski izraz. 

 Učenci narišejo oblike z različnimi risarskimi materiali in pripomočki na podlage različnih velikosti.  

 Učenci opazujejo in primerjajo zglede linij v naravi, okolju in v likovnih delih. 

 Učenci ob likovnih delih, likovnih izdelkih učencev ter ob zgledih iz narave in okolja spoznavajo likovne pojme, povezane z 

risanjem. 

 Učenci razvijajo občutek za uporabo različnih vrst linij. 

 Učenci razvijajo občutek za smiselno vključevanje likovnega motiva v izbranem formatu. 

 Učenci se navajajo na samostojno izbiro oblik, barv, velikosti in namenskosti risarskih podlag: 

o razvijajo občutek za razporejanje oblik v risbi, 

o razvijajo občutek za bogatenje narisane oblike s teksturami (z linearnimi, točkovnimi), 

o spoznavajo značilnosti različnih risarskih materialov in pripomočkov, 

o razvijajo motorično spretnost in občutek za ravnanje z različnimi risarskimi materiali in pripomočki. 

  

Oblike dela:  individualno delo, delo v dvojicah, skupinsko delo. 

Učni pripomočki:  projekcija G. Rodari: Miška iz stripov, mačke in miši za žreb, risalni list – pripravljen za praskanko, trstika, zobotrebec. 

Viri in literatura: 

 Rodari, G. (1991). Miška iz stripov. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga. 

 Mačka za žreb (pridobljeno 13. 11. 2014): http://images.all-free-download.com/images/ graphiclarge/ 

cartoon_cat_sitting_clip_art_6275.jpg. 

 Miška za žreb (pridobljeno 13. 11. 2014): http://free.clipartof.com/57-Free-Cartoon-Gray-Field-Mouse-Clipart-Illustration.jpg. 

 

I. SLOVENŠČINA 

 

1. UVODNA MOTIVACIJA 

Učencem povem, da jim bom v različnih jezikih povedala določeno besedo. Njihova naloga je, da to besedo prepoznajo (pozdrav – dober 

dan, dobro jutro, dober večer, zdravo). 

Barev (Armenija), dia duit (Irska), annyong haseyo (Koreja), namaste (Nepal), bonjour (Francija), hello (Anglija) 

Kdo so tujci?  

Kdaj smo mi tujci?  

Ste že bili v tuji državi, kjer niste nič razumeli? Kako ste se počutili? Verjetno so bili z njimi starši ali drugi odrasli.  

Kako pa bi se počutili, če bi se kar naenkrat sami znašli v tuji deželi, kjer nikogar ne poznajo?  

Kako bi se sporazumevali z drugimi? Vsak učenec izrazi svoje mnenje. 

Bi se počutili drugače, če bi se tam znašli skupaj s katerim od svojih prijateljev? Bi se počutili bolje? 

V tujem svetu, kjer so govorili tuj jezik, se je znašla tudi miška iz stripov. Poslušajmo, kako se je počutila v svetu, ki je ni razumel. 

 

2. G. RODARI: MIŠKA IZ STRIPOV 

Zgodbo ob projekciji slik iz knjige pripovedujem. 

Zgodbo preberem. 

Od kod je prišla miška iz stripov?  

Kako so jo prave miši sprejele?  

So jo razumele?  

Kako to veš?  

Zakaj so ostale miši stripovsko miško pustile samo?  

Kdo je prišel, ko je ostala sama?  

Zakaj je mačka ni napadla?  

Kako se je v tujem svetu počutila mačka?  

Kaj sta si prisegli miška in mačka?  

V katerem jeziku sta se pogovarjali? Sta se razumeli? 

Sta se po tem, ko sta se srečali in spoznali, počutili bolje? 

Kaj meniš, kakšne in katere stripovske izraze sta mačka in miš v pogovoru uporabili?  

Sta se le pogovarjali, ali sta tudi kaj počeli?  

Kaj sta delali? 

Kakšni zvoki so se pojavljali ob tem?  

Učence s pomočjo žreba razdelim v dvojice. Vsak učenec iz vrečke povleče sličico mačke ali miši, ob katerih je številka. Pari se najdejo 

na podlagi številk. Naloga parov je, da se poskušajo na kratko pogovoriti tako, kot sta se pogovarjali mačka in miš. Kako se oglašajo 

mačke? Kako se oglašajo miši? Kakšne zvoke živali spuščata (npr. mačka ne le mijavka, temveč tudi prede …). Ko se dvojice ''pogovorijo'', 

vrnejo sličice iz žreba in žrebamo ponovno, da se pari zamenjajo in da se porodijo nove ideje. 

 

3. DELO Z BESEDILOM 

 

  

II. LIKOVNA UMETNOST 

Učenci so za domačo nalogo pripravili risalni list, ki so ga v več zaporednih pasovih pobarvali s 4 barvami (rdečo, rumeno, svetlo modro, 

svetlo zeleno). Pomembno pri tem je, da so z voščenkami močno pritisnili na podlago. Podlaga se skozi pobarvani del skoraj ne sme videti. 

Z voščenko poslikani del so nato prebarvali s tušem, pomešanim z jajcem. Ko se je tuš posušil, so risalni list previdno položili med časopisni 

papir, da se tuš ni opraskal. Za praskanje so prinesli zobotrebec in trstiko.  

 

1. POGOVOR O LIKOVNI NALOGI 

Igramo igra pantomima. Učencem povem, da se bomo igrali igro zvokov. Na vrsto bo prišel vsak učenec. Vsakemu učencu bom na uho 

prišepnila predmet, žival …, katerega zvok bodo morali predstaviti. Naloga ostalih učencev je, da uganejo, kdo ali kaj se tako oglaša.  
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Predlogi: telefon, kača, muha, rešilec, medved, avto, ura, koraki, lev, eksplozija, pok mehurčka, kolcanje, klikanje miške, dojenček, 

kapljanje, skok v vodo, smeh, pršenje spreja, strel, poljub, jeza, pretep, vrata zaloputnejo, miš, pujs, kokoš. 

S pomočjo projekcije spoznamo stripovske načine prikaza zvoka. 

Učencem povem, bodo zgodbo o miški v dvojicah prikazali v stripu. Pri tem naj ne pozabijo, da se miška pogovarja drugače, v stripovskem 

jeziku, zato lahko tudi njen govor prikažejo drugače, ''po stripovsko''.  

Pred seboj pripravim svoj risalni list, pripravljen za praskanje, trstko in zobotrebec. Povem jim, da bodo risalni list razdelili na poljubno 

število okvirčkov. Pri oblikah okvirčkov naj bodo izvirni. Spomnim jih, da ni nujno, da so vsi enako veliki. Prikažem razične načine 

praskanja. Pri praskanju jih opozorim na različne vrste črt, ki jih naj čim več uporabijo tudi v svojem stripu. Črte naj nizajo eno ob drugi. 

Pri delu naj bodo natančni, upoštevajo naj vse, kar smo se o stripu naučili. 

 

2. NAVODILA ZA DELO 

Učence v dvojice razdelim glede na to, kako se med seboj razumejo (glede na prijateljstvo). Vsaka dvojica učencev dobi besedilo, s črto 

razdeljeno na dva dela, in načrtovalni list. Naloga učencev je, da se odločita kdo od njiju bo ustvaril prvo polovico stripa in kateri drugo 

polovico stripa. Za tem bodo delali individualno. Vsak učenec bo s pomočjo načrtovalnega lista načrtoval svoj strip. V besedilu bo z rdečo 

barvico označi tiste dele besedila, ki jih bo prikazal s sliko, z modro barvico dele besedila, ki jih bo prikazal kot poseben prikaz zvoka v 

stripu, z zeleno pa tiste dele besedila, ki jih bo prikazal v oblačku. 

Merila: 

 različne črte, 

 čim več različnih prikazov zvoka, 

 koherentnost besedila, 

 izvirnost. 

 

4. PRAKTIČNO DELO UČENCEV 

Učenci delajo individualno. Med delom jim svetujem in jih usmerjam. 

 

5. LIKOVNO VREDNOTENJE 

Izdelke pritrdimo na tablo in si jih ogledamo s stališča zastavljenih meril. 

 

6. PONOVNO BRANJE BESEDILA, TOKRAT S POMOČJO STRIPA 

Učencem povem, da bodo strip v dvojicah prebrali. Prvi prebere strip učenec, ki je prikazal prvi del besedila, drugi pa prebere strip učenec, 

ki je prikazal drugi del besedila. Pri branju naj bodo pozorni na zvoke, ki so jih prikazali s stripovskim prikazom, kar naj upoštevajo pri 

branju. Po prvem branju se dvojice pomešajo, pri čemer morajo biti učenci pozorni, da novo dvojico sestavljata učenca, ki sta prikazala 

različni del besedila. Dvojice se še nekaj krat pomešajo.  

 

* G. Rodari: Miška iz stripov (*Nakazuje spremembo slike na projekciji) 

 

* Miška iz stripov se je naveličala živeti med časopisnimi stranmi. Zaželela si je zamenjati okus po papirju z okusom po siru. Skočila je in se 

znašla v svetu mišk iz mesa in kosti. 

- Brrrr … Frrr! je vzkliknila, ko je zavohala mačko. 

- Kaj je rekla? So zašepetale prave miške, ki jih je čudna govorica spravila v zadrego. * 

- Spok spak hop! je rekla miška, ki je znala samo jezik iz stripov. 

- Verjetno je iz Turčije, je ugotovila stara ladijska miš, ki je pred upokojitvijo služila na Sredozemskem morju. Nagovorila jo je v turščini. 

Miška jo je začudeno pogledala in rekla: 

- Cvik cvak cap. 

- Ni iz Turčije, je rekla ladijska miš. * 

- Od kod pa je? 

- Kdo bito vedel. 

Rekli so ji Kdobitovedel. Postala je vaški norček. 

- Kdobitovedel, so jo spraševale, ti je bolj všeč parmezan ali švicarski sir? 

- Vik vak, je odgovarjala miška iz stripov. 

- Lahko noč, so se ji smejale. 

Najmanjše miške so jo vlekle za rep samo zato, da bi jo slišale, kako smešno ugovarja: - Cmok sok rok! * 

Nekoč so šle miške na lov v mlin, ki je bil poln vreč bele in koruzne moke. Miške so zasadile zobe v tolikšno dobroto in grizle kot za stavo. 

Krrr krrr je odmevalo po mlinu. Miška iz stripov je grizla drugače: - Tresk tresk. 

- Nauči se jesti, kot jedo dobro vzgojene miši, je rekla ladijska miš. Če bi bile na ladji, bi te že vrgle v morje. Ali se ne zavedaš, da povzročaš 

neznosen hrup?* 

- Resk, je rekla miška iz stripov in se skrila v vrečo s koruzo.  

Ladijska miš je pomignila drugim, počasi so odšle druga za drugo in prepustile tujko usodi. Bile so prepričane, da ne bo našla poti domov. 

* Miška je še nekaj časa grizla. Ko se je zavedela, da je ostala sama, je bilo že pretemno, da bi poiskala pot domov. Sklenila je, da bo prebila 

noč v mlinu. Skoraj je že zadremala, ko je v temi zagledala dva rumena semaforja. Takoj nato je zaslišala zlovešč šum štirih lovskih tac. Bila 

je mačka! * 

- Brrr, je rekla miška trepetaje.  

- Mrnjav, je odgovorila mačka. Bila je mačka iz stripov. Pleme pravih mačk o je zapodilo, ker ni znala pošteno mijavkati. 

Revici sta se objeli ter si prisegli večno prijateljstvo. Vso noč sta se pogovarjali v čudnem jeziku iz stripov. Čudovito sta se razumeli.  

 

NAČRTOVALNI LIST  

Enota: Spoznavanje lastnosti stripa (slika) 

 

SLIKE ZA ŽREB 
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PROJEKCIJA GIANNI RODARI: MIŠKA IZ STRIPOV 
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PROJEKCIJA PRIKAZ ZVOKA 

 

 

 
 

NAČRTOVALNI LIST (gl. Priloga XIII, Učna priprava za uro projekta 6–7) 

 

NAVODILO ZA DOMAČO NALOGO 

 

MOJA DRUŽINA V STRIPU 

  

Ker striparji delajo tudi doma, boš tudi ti za domačo nalogo pripravil strip. 

Izmislil si boš kratko zgodbo, ki jo boš nato načrtoval s pomočjo načrtovalnega lista. Zgodba je v tvojih rokah, saj si lahko izmisliš kakršnokoli 

zgodbo in pri tem uporabiš svojo domišljijo. Tokrat stripa ne boš risal, temveč fotografiral. Za to lahko uporabiš fotoaparat, kamero ali mobitel. 

Osebe, ki bodo igrale like iz tvojega stripa, bodo člani tvoje družine (bratje, sestre, starši, stari starši, bratranci, sestrične, … kdorkoli bo 

pripravljen sodelovati). Pri tem pazi na izgled oseb in dogajalni prostor, da se bodo ujemali z zgodbo.  

Slike boš po fotografiranju vstavil v program Word ali kateri drugi podoben program in jih po velikosti prilagodil za tiskanje. Natisni jih kar 

na navaden pisarniški papir. Natisnjene slike boš izrezal in po vrstnem redu prilepil na risalni list (format A3). Slike lahko pri rezanju tudi 

prilagodiš, da ne bodo vse enake oblike.  

Nato boš vzel prazen list, na katerega boš narisal oblačke (pri izbir oblačkov bodi izviren), v njih pa zapisal besedilo. Oblačke boš izrezal in 

jih prilepil na fotografije.  

Dokončan strip boš prinesel _____________, takrat ga boš tudi predstavil sošolcem. 

Želim ti veliko ustvarjalnega navdiha.  

 

Učna priprava 

Enota: Celostna obravnava literarnega besedila s pomočjo stripa kot literarnodidaktične metode 

Razred:  

2. in 3. 

Predmet: SLO in LUM Ura projekta: 16, 17, 18, 19 

Ura predmeta: 

Tema:  Strip 
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Cilj te etape raziskave: 

 Učenci s pomočjo načrtovalnega lista aktivno delajo z besedilom. 

 Učenci pri samostojnem delu koherentno sledijo izvirni zgodbi in upoštevajo vrstni red dogodkov. 

 Učenci določijo del besedila, ki ga bodo prikazali z besedilom in ter besedila, ki ga bodo prikazali vizualno.  

 

Učni cilji: 

Slovenščina:  

 Učenci sistematično razvijajo tehniko branja in pisanja: 

o pišejo besede in preproste enostavčne povedi z velikimi in malimi tiskanimi črkami, 

o glasno berejo besede, enostavčne povedi in kratka preprosta besedila, napisana s tiskanimi črkami. 

 Učenci sistematično razvijajo branje z razumevanjem in pisanjem preprostih besedil: 

o šepetajoče oziroma tiho berejo svoji starosti, spoznavni, sporazumevalni in recepcijski zmožnosti ustrezna besedila 

določene vrste, 

o ustno povzemajo temo in bistvene podatke ter njihovo pomensko povezanost, 

o ustno obnavljajo besedila, 

o ustno vrednotijo zanimivost, razumljivost, resničnost idr. besedila in utemeljijo svoje mnenje, 

o razvijajo pozitiven odnos do branja. 

 Učenci ob besedilih spoznavajo in opazujejo razlike med svetom, v katerem živijo, in domišljijskim svetom v književnem besedilu. 

 Učenci prepoznavajo govorni položaj pri poslušanju, branju književnih besedil in pripravijo ustrezen model odzivanja. 

 Učenci oblikujejo obzorje pričakovanja, kar izvira iz zunajliterarne in medbesedilne izkušenosti. 

 Učenci predstavljajo razloge, zaradi katerih se jim kaj v književnem besedilu zdi pomembno.  

Likovna umetnost: 

 Učenci razvijajo slikarske zmožnosti in negujejo individualni slikarski izraz. 

 učenci slikajo s tekočimi in trdimi slikarskimi materiali na različne slikarske podlage. 

 Učenci razvijajo občutek za gradnjo slike od celote k delom. 

 Učenci razvijajo občutek vključevanja slikarskega motiva v izbranem formatu. 

 Učenci preizkušajo različne slikarske materiale in pripomočke.  

 Učenci spoznavajo značilnosti različnih slikarskih materialov in pripomočkov. 

 Učenci razvijajo motorično spretnost in občutek za ravnanje z različnimi slikarskimi materiali in pripomočki. 

  

Oblike dela:  individualno delo, skupinsko delo. 

Učni pripomočki:  5 vrečk z besedami, zgodba Semafor, listi z zgodbo Semafor za učence, 6 različnih barvnih listov (obvezno rdeč, zelen in 

rumen, ostali po želji), risalni listi, voščenke, vodene barvice. 

 

Viri in literatura: 

 Svetina, P. (2010). Modrost nilskih konjev. Ljubljana: DZS. 

 

I. SLOVENŠČINA 

 

1. Nesmisli 

Učencem povem, da se bomo igrali igro Nesmisli. Pripravljenih imam pet vrečk, ki so označene s številkami od 1 do 5. Povem, da bom z 

vrečkami prišla do vsakega posebej. Iz vrečke bodo izžrebali po en listič. Pozorni naj bodo na vrstni red in lističe na mizo zlagajo tako, kot 

jih bodo izvlekli (pri tem sem pozorna, da  po vrstnem redu žrebajo od 1. do 5. vrečke). Dobili bodo poved, ki jo bodo, ko vsi dobijo svoje 

lističe,  na glas prebrali.  

Povem jim, da sta nesmiselno ravnala tudi nilska konja Hubert in Marcel, dogodivščine katerih je v zgodbi Semafor in v knjigi Modrost 

nilskih konjev opisal Peter Svetina.  

Zgodbo najprej doživeto pripovedujem in nato še enkrat preberem.  

Kdo nastopa v zgodbi? 

Kje se Hubert in Marcel nahajata?  

Kaj sta opazovala? 

Za kaj sta zamenjala sonce? Kaj ju je vodilo k temu? 

Kakšne barve so na semaforju in kaj pomenijo? 

Sta Hubert in Marcel uživala? Kako to veš? 

Zakaj pa sta potem vztrajala? 

Kako si dogodki v besedilu Semafor sledijo? Na tablo linearno, drugega ob drugem, pritrdim šest listov različnih barv. Prvi list je rdeče 

barve, drugi list je rumene barve, zadnji list je zelene barve. Barva ostalih listov ni pomembna. 

Skupaj delamo z besedilom. Zgodbo razdelimo glede na dogajanje, ki ga sproti zapisujem na liste. 

Stojita v potoku. 

Sonce je rdeče. 

Razkadijo se 

medlice. 

Sonce je rumeno. 

Sonce potuje čez 

nebo. 

Še vedno je 

rumeno. 

Naredi se večer. 

Vzide luna. 

Od utrujenosti 

vidita zelene 

kolobarje. 

Lahko odideta – 

prižgala se je 

zelena. 

Izberem najboljša bralca v razredu (če v 2. razredu ni dovolj dobrih bralcev, bere učitelj). Prvi prebere prvi del besedila (besedilo na levi 

strani), drugi pa drugi del besedila (besedilo na desni strani). Med branjem učitelja/sošolca ostali učenci sledijo besedilu na tabli in tako 

preverijo, če smo kaj pomembnega izpustili.  

 

II. LIKOVNA VZGOJA 

 

1. NILSKI KONJI 

Ogledamo si krajšo projekcijo, s pomočjo katere nekoliko podrobneje spoznamo nilske konje. Prav tako si ogledamo posnetek, s pomočjo 

katerega nilske konje spoznamo še v gibanju.  

 

2. NAVODILA ZA DELO 

Povem jim, da bodo zgodbo Semafor spremenili v strip. Zgodbo smo že razdelili na šest delov, zato naj bo tudi njihov strip sestavljen iz 

šestih kadrov. Besedilo, zapisano na tabli, še enkrat skupaj preberemo, prav tako pa jim še enkrat preberem celotno zgodbo. Zgodbo naj 

dobro poslušajo, da bodo vedeli kaj in kako narisati.  

Slikali boste z voščenkami in vodenimi barvicami. Nilska konja, sonce, luno in zelene krogce boste narisali z voščenkami, ozadje pa boste 

pobarvali z vodenimi barvicami.  Učencem demonstriram kombinirano likovno tehniko – slikanje z voščenkami in vodenimi barvicami. 

Pri tem jih posebej opozorim na to, da lahko z vodenimi barvicami slikajo tudi preko voščenke, saj se vodene barve voščenke ne oprimejo. 

Z voščenko naj dobro pritisnejo in zapolnijo ploskev, saj se bo drugače praznih prostorčkov oprijela vodena barvica. Ko s slikanjem 

končajo in ko se bodo vodene barvice posušile, bosdo s flomastrom dorisali še oblačke in v njih napisali besedilo. Pri tem naj bodo pozorni 

– s flomastrom jim ne bo uspelo pisati preko voščenke, tako da že v naprej načrtujte postavitev oblačkov. 

Pri svojem delu bodo pazili na: 
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 barvo sonca, 

 zapolnitev ploskev, 

 upoštevanje zaporedja zgodbe, 

 izvirnost. 

 

3. PRAKTIČNO DELO UČENCEV 

Učenci delajo individualno. Med delom jim svetujem in jih usmerjam. 

 

4. VREDNOTENJE 

Izdelke razvrstimo na tablo in jih glede na merila ovrednotimo.  

 

BESEDILO  

 
 

NAČRTOVALNI LIST 

 

1. Naslov: _____________________________________________________________ 

 

2. Kdo bo v stripu nastopal? 

 

 

3. Kje se bo zgodba dogajala? 

 

 

4. Iz koliko kadrov bo sestavljen tvoj strip?    __________ 

 

5. Hitri načrt stripa (skiciraj, kako boš obrnil list, kako boš razporedil kadre, kdo bo v posameznem kadru nastopal in kje se bo zgodba dogajala).  

 

NESMISLI 

 

1. vreča 

bogat razvajen očetov rdeč dolg 

kratek lesen snežen moker deževen 

blaten čist hiter počasen lep 

poceni star nov dragi svetleč 

znan kmečki materin pokvarjen razbit 

pameten zelen okrogel plastičen steklen 

2. vreča 

trener mama oče učitelj ravnatelj 

policist nogometaš babica dedek brat 

sestra sošolec Kitajec Indijanec kuhar 

poštar sosed neznanec astronavt nevesta 
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dojenček duhovnik igralec vojak čarodej 

mehanik kolesar šofer zdravnik sosošolec 

3. vreča 

zunaj čez eno uro danes zjutraj na dvorišču 

v šoli v telovadnici pravkar nikoli v zraku 

letos med poukom včasih za mizo pod tušem 

lani na avtobusu ker mu je všeč ker ne ve ker lahko 

stoje pri zdravniku peš na stopnicah v vrtcu 

sede na drevesu ko smuča doma na balkonu 

4. vreča 

piše hladi ogreva se šibi zmrzuje 

brca vozi brni hodi šiva 

stoji meče bere vzleta reže 

teče šumi kuha peni umiva 

igra hrani fotografira skače pleza 

poje se hrani popravlja sedi ima 

5. vreča 

s svinčnikom z zvezkom s hladilnikom z mizo z umivalnikom 

po žogi na avtomobilu na avtobusu s čevljem v hlače 

ob cesti z grabljami z lopato na stranišče v knjigi 

na stopnici z raketo z žlico z možem po reki 

na morju z bombonom v loncu s šamponom v igrači 

z računalnikom pred hišo s hranilnikom s fotoaparatom v natikaču 

 

PROJEKCIJA NILSKI KONJI 
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PRILOGA XIV: Učne priprave za 4. in 5. razred10 

 
Učna priprava 

Enota: Kaj je strip? 

Razred:  

4. in 5. 

Predmet: SLO Ura projekta: 1, 2 

Ura predmeta: 

Tema: Strip 

 

Cilj te etape raziskave: 

 Učenci se podrobneje seznanijo s stripom in njegovimi osnovnimi lastnostmi. 

 

Učni cilji: 

 Učenci razvijajo poimenovalno zmožnost tako, da tvorijo preproste definicije danih besed, pojmov. 

 Učenci razvijajo skladenjsko zmožnost tako, da iz niza besed (v slovarski obliki) tvorijo pomensko in oblikovno pravilne povedi.  

 Učenci razvijajo zmožnost nebesednega sporazumevanja tako, da v besedilu prepoznajo nebesedna zapisana sporočila in 

predstavijo njihovo vlogo. 

  

Oblike dela: individualno delo, skupinsko delo. 

Učni pripomočki: sličice razrezanega stripa za delo po skupinah, delovni list z vsemi sličicami, A4 listi za vsakega učenca, prilagojen 

šeleshamer, trije samolepilni lističi za vsakega učenca, manjši listi za zapis definicije stripa (za vsakega učenca ¼ formata A4), večja količina 

stripa, Najmanjša velika enciklopedija stripa v formatu pdf, delovni list z domačo nalogo. 

 

Viri in literatura: 

 Horjak, C., Rudi, M., Lotrič, M. (2011). Najmanjša velika enciklopedija stripa: strip dr. Horowitza. Ljubljana: Mestna občina. 

 Strip (pridobljeno 10. 9. 2014): http://bwcdigital.files.wordpress.com/2012/03/wl-009.jpg 

 

1. LINEARNO ZLAGANJE SLIČIC V ČASOVNEM ZAPOREDJU 

Učence razdelim v skupine. Vsaka skupina dobi sličice – razrezan strip. Kolikor je učencev v skupini, toliko je sličic (število sličic 

prilagodim številu učencev). Naročim jim, da sličice razporedijo glede na zaporedje, ki se jim zdi ustrezno. To naj naredijo tako, da sličice 

zlagajo eno ob drugi, od leve proti desni. Na levi strani naj bo sličica, ki prikazuje, kaj se je zgodilo najprej, na desni strani pa sličica, ki 

prikazuje, kaj se je zgodilo nazadnje.  

Ko bodo to naredili, dobi vsaka skupina list, na katerem so prikazane vse uporabljene sličice. Njihova naloga je, da v okvirček ob sličici 

zapišejo, na katero mesto so sličico razvrstili, da ne pozabijo zaporedja.  

Za tem vsak član skupine izbere eno sličico in jo prilepil na večji list (A4). Sličico naj zalepi na spodnji rob lista. Ko sličico zalepi, naj nad 

sličico zapiše kaj oseba, ki je na sličici, razmišlja ali govori. 

Učencem naročim, da svoje stole prinesejo bliže tabli, jih razvrstijo v vrsto in se posedejo. Pred tablo pokličem učence prve  skupine, kjer 

se v vrsti razvrstijo od prve do zadnje sličice, od leve proti desni. List s sličico in besedilom kažejo svojim sošolcem, ki sedijo pred tablo. 

Po vrsti, od leve proti desni, na pamet povedo napisano. Ko vsi učenci iz skupine napisano preberejo, s pomočjo učitelja slič ice linearno 

pritrdijo na tablo. Svoje zaporedje sličic na enak način predstavijo še druge skupine.  

 

2. NELINEARNO ZLAGANJE SLIČIC V ČASOVNEM ZAPOREDJU 

Skupinam razdelim šeleshamer, ki ga po velikosti priredim tako, da bodo učenci morali nanj zlagati po dva ali tri liste s slikami v vrsto, 

odvisno od tega, kako so obrnili list, na katerega so na začetku prilepili sličice. Šeleshamer naj obrnejo pokončno. Naročim jim, da sličice 

ponovno, po vrstnem redu, kot so ga določili, razporedijo na šeleshamer. Po vrstnem redu naj preberejo sličice, da vidijo, če je zgodba še 

vedno enaka. Ko se v to prepričajo, sličice prilepijo na šeleshamer. Ko z delom končajo, prinesejo šeleshamer učitelju, ki ga pritrdi na 

tablo, učenci pa se kot prej posedejo pred tablo. Skupine ponovno predstavijo in preberejo svoje zgodbe.  

 

 

3. KAJ JE STRIP? 

Učence vprašam, če so že kdaj videli zgodbo, ki je prikazana na tak ali podoben način (strip). 

Vsakemu učencu dam tri samolepilne lističe. Na vsak listič naj zapišejo po eno besedo, ki se je spomnijo, ko slišijo besedo strip. Ko 

končajo, pred tablo kličem po tri učence naenkrat. Zapisane besede preberejo in lističe pritrdijo na tablo. Če se beseda, ki jo imajo na lističu 

zapisano, na tabli že nahaja, naj svoj listič prilepijo na to besedo. Pogledamo vse besede, ki so jih zapisali. Pogledamo, katere tri besede so 

se največkrat pojavile (kje je zlepljenih največ lističev). 

Vprašam, kako bi čim krajše razložili, kaj je strip. Skupaj tvorimo definicijo. Na tablo napišem besede, s katerimi si naj pri definiciji 

pomagajo. Vsak učenec dobi manjši listič, na katerega naj s pomočjo danih besed zapišejo svojo definicijo stripa (Strip je zaporedje slik, 

ki stojijo druga ob drugi in pripovedujejo zgodbo. Slikam lahko dodamo tudi besede.) 

Dane besede: 

 besede, 

 druga ob drugi, 

 pripovedujejo zgodbo, 

 zaporedje slik, 

 strip. 

Na sredini učilnice učenci razporedijo stole v krog. V sredino kroga razvrstim različne vrste stripov. Vsak učenec naj si izbere en strip. 

Dam jim nekaj časa, da si jih ogledajo, potem pa se o njih pogovorimo. Med ogledovanjem stripov primerjamo stripe z napisanim na tabli. 

 

4. NAJMANJŠA VELIKA ENCIKLOPEDIJA STRIPA 

S pomočjo projekcije si ogledamo strip Najmanjša velika enciklopedija stripa. Z doživetim branjem učencem preberem strip, njihova 

naloga pa je, da ob tem sledijo sličicam. S pomočjo projekcije spoznamo zgodovino stripa, najbolj poznane stripovske junake po svetu, 

slovenske striparje in slovenske stripovske junake ter kako lahko tudi deček, kot je Patrik, ustvarja stripe. Učencem povem, da bom 

Najmanjšo veliko enciklopedijo stripa v elektronski obliki poslala tudi njihovim staršem, da si jo bodo lahko, če bodo tako želeli, večkrat 

ogledali.    

Za domačo nalogo učencem razdelim delovni list z nalogami s strani 35 in 36 iz Najmanjše velike enciklopedije stripa.   

 

                                                 
10 Zaradi obsežnosti učnih priprav smo le-te skrčili na najmanjšo še berljivo pisavo. Prav tako smo 

izničili vso izvorno oblikovanje, ki je kakor koli vplivalo na obseg priloge. Zaradi tega Priloga XIV 

ni oblikovana v skladu s Priročnikom za izdelavo zaključnega dela za študijske programe 1., 2. in 3. 

stopnje, kakor tudi ne s priporočili za oblikovanje didaktičnih pripomočkov. 
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STRIP 

 

 
 

DELOVNI LIST ZA DOMAČO NALOGO (gl. Priloga XIII, Učna priprava za uro projekta 1–2) 

 

Učna priprava 

Enota: Raziskovanje in spoznavanje stripov  

Razred:  

4. in 5. 

Predmet: SLO  Ura projekta: 3 

Ura predmeta: 

Tema: Strip 

 

Cilj te etape raziskave: 

 Učenci samostojno raziskujejo in spoznavajo stripe. 

 

Učni cilji: 

 Učenci spoznavajo v učnem načrtu predlagana besedila oziroma druga besedila po izbiri učitelja in učencev. 

 Učenci razvijajo recepcijsko zmožnost, to je zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja književnih besedil.  

 

Oblike dela: individualno delo, delo v dvojicah, delo v skupinah. 

Učni pripomočki: žoga, večja količina stripov, večja količina samolepljivih lističev, delovni list za domačo nalogo. 

 

Viri in literatura: 

 Oblački (pridobljeno 10. 9. 2014): 

o http://www.vectors4all.net/vectors/comic-clouds-clip-art, 

o http://www.shutterstock.com/pic-119055931/stock-vector-think-bubble-and-talk-bubble-collection-sketch-drawing-

vector.html, 

o http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography-speech-balloons-speech-bubble-image10787037, 

o http://www.gopixpic.com/515/image-gallery-bubble-

fiction/http:||asianwiki*com|images|6|6b|BubbleFiction03*jpg/, 

o http://imgkid.com/comic-speech-bubble-png.shtml, 

o http://www.clipartbest.com/blank-speech-bubbles, 

o http://www.clipartbest.com/clipart-7iao5eRKT. 

 

1. PO ČEM SE RAZLIKUJEMO? 

Z učenci se posedemo v krog. V naročju imam žogo. Povem jim, da bomo iskali lastnosti, po katerih se med seboj razlikujemo. Ljudje se 

razlikujemo po spolu, starosti, višini, barvi las, oči, po čem še? Pričela bom jaz. Povedala bom, po čem se razlikujem od vas. Potem bom 

vrgla žogo nekomu od vas. Ko bo žogo prijel, ga bom vprašala, po čem se razlikuje od mene. Zatem bo on vrgel žogo enemu od sošolcev 

in ga vprašal, po čem se on razlikuje od njega. Ne govorite le o spolu, starosti in tako naprej. Zelo dobro razmislite in bodite pri odgovorih 

čim bolj izvirni. 

 

2. PO ČEM SE RAZLIKUJEJO STRIPI? 

Na sredino kroga prinesem stripe in jih razprostrem po tleh. Učencem naročim, da si stripe od daleč dobro ogledajo. Po čem se na prvi 

pogled razlikujejo? 

Vsak naj izbere en strip (kličem po 4 učence naenkrat, na voljo je več stripov, kot je učencev) in si ga dobro ogleda.   

Sedaj naj se, gledano od moje desne, vsak drugi učenec obrne k levemu sosedu. V primeru lihega števila otrok oblikujemo tudi eno trojico. 

Vsak par dobi samolepljiv listič. Na listič naj napišeta naslova stripov. Skupaj naj pogledata oba stripa in se pogovorita o tem, v čem se 

stripa razlikujeta. Vsaj 3 ugotovitve naj zapišejo na listič (lahko tudi več). Ko ugotovitvi zapišejo, listič prinesejo učitelju. Učitelj združuje 
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lističe glede na naslove stripov (za vsak par stripov dela svoj kupček, dodatne lističe lepi zadaj, tako da je prvi vedno listič para, ki je stripa 

izbral).  

Stripe učenci zamenjajo. To naredijo tako, da učenca, ki sta stripa pravkar pregledovala, predata svoja stripa učencema na njuni desni 

strani. Ponovno jim učitelj razdeli lističe, učenci napišejo 2 ugotovitvi in tako naprej. To počnejo tako dolgo, dokler vsak par ne dobi 

svojega začetnega para stripov. 

Ko učenci s primerjanjem končajo, učitelj učencem razdeli sklop lističev tistih stripov, ki so jih sami izbrali. Vsaka dvojica/trojica primerja 

to, kar je napisala ona in kaj so zapisali sošolci.  

 

3. DOMAČA NALOGA 

Učencem za domačo nalogo razdelim delovne liste. Gre za prazen miselni vzorec. Na sredini lista piše strip. Njihova naloga je, da v oblačke 

zapišejo misli, ki se jih spomnijo ob besedi strip. Če jim oblačkov zmanjka, lahko dorišejo še svoje oblačke.  

 

DELOVNI LIST ZA DOMAČO NALOGO ((gl. Priloga XIII, Učna priprava za uro projekta 3) 

 

Učna priprava 

Enota: Spoznavanje lastnosti stripa (besedilo) 

Razred:  

4. in 5. 

Predmet: SLO Ura projekta: 4, 5 

Ura predmeta: 

Tema: Strip 

 

Cilj te etape raziskave: 

 Učenci spoznajo različne prikaze besedila v stripu. 

 Učenci spoznajo pomen in rabo stripovskih oblačkov. 

 Učenci se pri vodenem delu naučijo strniti daljše besedilo. 

 Učenci se pri vodenem delu z besedilom naučijo ločiti, kateri del besedila lahko prikažejo pisno in kateri del besedila vizualno. 

Učni cilji: 

 Učenci razvijajo skladenjsko zmožnost tako, da pretvorijo skladenjsko zapletene povedi v preprostejše. 

 

Oblike dela: individualno delo, skupinsko delo. 

Učni pripomočki: sestavljanke (razrezani kadri stripa), projekcija Strip sestavljanka, projekcija Vrste prikaza besedila v stripu, sličice 

stripovskih oblačkov, tri večje slike osnovnih skupin oblačkov, listi s tremi možnostmi izbire govora, projekcija Stripovski oblački, delovni 

list Lastnosti stripa – besedilo, delovni list za domačo nalogo.  

 

Viri in literatura: 

 Manček, M. (2011). Hribci kremeniti. Ljubljana: Forum.  

 Manček, M. (1993). Hribci. Sreča ne počiva. Ljubljana: DZS. 

 Schmidt, M. (2010). Slovenske pravljice (in ena nemška) v stripu. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Goscinny, R. (2008). Iznogud in čarobni stroj: dogodivščine velikega vezirja Iznoguda. Ljubljana: Graffit.  

 Prikazi zvoka (pridobljeno 22. 10. 2014): 

o http://www.123rf.com/photo_4353544_comic-book-explosion--vector-eps8-format-you-can-use-any-vector-

compatible-software-to-open-modify-u.html?term=comic%20book%20words, 

o http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-comic-book-words-image11770775, 

o http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-comic-sound-effects-collection-nine-multicolored-

image36382565, 

o http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-comic-book-explosion-image8409869, 

o http://www.dreamstime.com/stock-photo-comic-speech-bubble-illustration-colorful-vector-image40705190. 

 Stripovski oblački (pridobljeno 22. 10. 2014): 

o http://www.clker.com/clipart-speech-bubbles-30.html, 

o http://www.dreamstime.com/illustration/comic.html, 

o http://www.123rf.com/clipart-vector/comic_book_words.html, 

o https://creativemarket.com/desenart/33880-Comic-book-and-speech-bubbles, 

o http://medialoot.com/images/thumbs/800x518_Vector_Comic_Book_Speech_Bubbles_Preview2.jpg, 

o http://cdn.vectorstock.com/i/composite/40,01/speech-bubbles-collection-vector-504001.jpg, 

o http://thumbs.dreamstime.com/z/talk-bubbles-boxes-1052723.jpg. 

 Nikolić, V. (2010). Maček Igor in seštevanje. V S. Remškar (Ur.), Ciciban, revija za otroke (str. 44–45). Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 

 

1. STRIP SESTAVLJANKA 

Učence razdelim v šest skupin. Razdelim jim sestavljanke – razrezane kadre stripa, ki predstavljajo različne prikaze besedila. Ko 

sestavljanke sestavijo, jih sestavljene prilepijo na večji list. Vsako skupino/dvojico pokličem pred tablo in na tablo projic iram posamezne 

kadre stripa, ki so jih učenci sestavljali. Njihova naloga je, da predstavijo svoj sestavljen strip in ga z magnetom pritrdijo na tablo. 

 

2. VRSTE PRIKAZA BESEDILA V STRIPU 

Vprašam, na kakšne načine je bilo besedilo v stripih prikazano. S pomočjo projekcije si ogledamo različne vrste prikaza besedila, med 

katerimi so tudi tisti, ki so jih učenci sestavljali. Poskušamo prebrati vsakega izmed navedenih okvirčkov tako, da ubesedimo, prikažemo 

vse napisane besede. Vrste prikaza besedila, ki jih učenci spoznajo, so: 

a. besedilo kot prikaz govora, 

b. besedilo kot prikaz misli, 

c. besedilo kot pripovedovanje, 

d. besedilo v sliki, 

e. besedilo kot prikaz zvoka, 

f. besedilo kot označevanje. 

Še posebej podrobno si ogledamo prikaz zvoka, ki ga lahko prikažemo na različne, zanimive načine. 

Izpostavimo tudi, da glasen zvok prikažemo z debelimi in velikimi črkami, tih zvok pa s tankimi in majhnimi črkami. Z dodajanjem črk 

lahko prikažemo tudi trajanje zvoka.   

 

3. STRIPOVSKI OBLAČKI 

Učenci žrebajo sličice stripovskih oblačkov. Vsi oblački so različni, razvrstimo pa jih lahko v tri osnovne skupine (govor, misel, kričanje). 

Učenci naj se, glede na obliko oblačkov, poiščejo in formirajo skupine. Ko se skupine formirajo, dam učencem večjo sliko oblačka, ki 

predstavlja način govora oblačkov, ki jih imajo v rokah. V oblaček naj zapišejo, kakšno obliko govora po njihovem mnenju predstavlja. 

Na tablo pritrdim tri liste s tremi možnostmi (govor, misel, kričanje), med katerimi lahko izbirajo.   
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S pomočjo projekcije si ogledamo različne vrste stripovskih oblačkov. Za začetek si ogledamo tri osnovne oblike oblačkov, s pomočjo 

katerih prikažemo govor, razmišljanje in jezo/kričanje.  Učencem pokažem še drugačne oblike stripovskih oblačkov, ki si jih lahko glede 

na to za kakšen prikaz govora jih bomo uporabili, tudi izmislimo.  

 

4. LASTNOSTI STRIPA – BESEDILO  

Učencem razdelim delovni list, ki ga vodeno rešimo. 

Navodilo za učitelja (po korakih): 

1. korak: Učencem razdelim delovni list. 

2. korak: Učencem dam dve minuti časa, da si delovni list ogledajo. 

3. korak: Z učenci se pogovorim o tem, kaj so prebrali, kako je tabela razdeljena. 

4. korak: Ogledamo si primer. 

5. korak: Povem, da bodo v praznih okvirčkih na različne načine prikazali zapisano besedilo. 

6. korak: Skupaj si po vrsti ogledamo zapisano besedilo. Je potrebno v oblačke prepisati celotno besedilo ali ga lahko v stripu 

prikažemo tudi kako drugače? Delamo vodeno – učitelj na glas razmišlja o tem, kateri del je primeren za prikaz s sliko in 

kateri del je smiselno prikazati z besedilom. Tisti del besedila, ki ga bomo prikazali, s sliko označimo z rdečo barvo, del 

besedila, ki ga bomo prikazali z besedami, označimo z modro barvo. Legendo barv naredimo na zadnji strani delovnega lista. 

7. korak: Na tablo narišem tabelo z dvema vrsticama in s tremi stolpci. Za vsak prikaz besedila se skupaj določimo, kateri oblaček 

bomo izbrali oziroma kako bomo drugače besedilo prikazali. Izbiro zapišem z besedo. Ne rišem oblačkov in drugih izbranih 

prikazov. 

8. korak: Učenci s pomočjo podčrtanega besedila in s pomočjo zapisa o izbiri oblačkov v praznih kvadratkih na izbrani način 

prikažejo besedilo. 

 

DOMAČA NALOGA 

Domača naloga – narisan strip brez besedila. Njihova naloga je, da si izmislijo zgodbo in jo zapišejo v oblačke. Upoštevajo naj tudi, da 

lahko besedilo vključimo v samo sliko stripa. 

 

DELOVNI LIST  

 

 
 

MISELNI VZOREC (gl. Priloga XIII, Učna priprava za uro projekta 4–5) 

 

DELOVNI LIST ZA DOMAČO NALOGO  (gl. Priloga XIII, Učna priprava za uro projekta 4–5) 

 

PROJEKCIJA STRIPOVSKI OBLAČKI  (gl. Priloga XIII, Učna priprava za uro projekta 4–5) 

 

PROJEKCIJA STRIP SESTAVLJANKA (gl. Priloga XIII, Učna priprava za uro projekta 4–5) 

 

PROJEKCIJA VRSTE PRIKAZA V BESEDILU  (gl. Priloga XIII, Učna priprava za uro projekta 4–5) 

 

Učna priprava 

Enota: Spoznavanje lastnosti stripa (slika) 

Razred:  

4. in 5. 

Predmet: LUM Ura projekta: 6, 7 

Ura predmeta: 

Tema: Strip 

 

 

Cilj te etape raziskave: 

 Učenci spoznajo korake nastanka stripa in jih pri delu tudi upoštevajo.  

 Učenci ustvarijo svoj prvi strip. 

 

Učni cilji: 

 Učenci ob likovnih delih, likovnih izdelkih učencev ter ob zgledih iz narave in okolja spoznavajo likovne pojme, povezane z 

oblikovanjem na ploskvi. 

 Učenci razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju na ploskvi in s tem negujejo individualni likovni izraz. 

 Učenci spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja na ploskvi. 
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 Učenci razvijajo občutek za bogatenje oblik z likovnimi spremenljivkami, 

 učenci razvijajo občutek za razporejanje oblik na ploskvi, 

 učenci razvijajo občutek za ravnovesje na ploskvi. 

 Učenci naredijo strip in so pozorni na povezavo med pisavo in risbo. 

 Učenci spoznajo pomembna likovnoumetniška dela z različnih oblikovalskih področij domače in svetovne kulturne dediščine.  

 Učenci razvijajo motorično spretnost in občutek pri delu z različnimi materiali in pripomočki za izražanje na ploskvi.  

 

Oblike dela: individualno delo, skupinsko delo. 

Učni pripomočki: projekcija Najmanjša velika enciklopedija stripa, načrtovalni list, prazen list za učitelja (za prikaz skiciranja), svinčnik za 

učitelja (za prikaz skiciranja),  

 

Viri in literatura: 

 Vir reprodukcij (pridobljeni 6. 11. 2014): 

o http://www.zompist.com/illo/peanuts.gif, 

o http://zlataleta.com/wp-content/uploads/2011/03/strip-Srfanje_%C5%A0pendl.jpg. 

 Horjak, C., Rudi, M., Lotrič, M. (2011). Najmanjša velika enciklopedija stripa: strip dr. Horowitza. Ljubljana: Mestna občina. 

 

1. PANTOMIMA 

Odigramo igro pantomime, s pomočjo katere ponazorimo nekaj poklicev. Otroku na uho povem, kateri poklic bo predstavljal, on pa ga 

predstavi ostalim otrokom in to brez uporabe govora, samo z uporabo telesa in s kretnjami.  

Predlagani poklici: zdravnik, policist, prodajalka, kuhar, zidar, voznik, cvetličar, zobozdravnik, poštar, natakar, učitelj, električar, mehanik, 

čistilec. 

 

2. PREDSTAVITEV LIKOVNE NALOGE 

Učencem povem, da bomo danes podrobneje spoznali poklic striparja. Spomnim jih na Najmanjšo veliko enciklopedijo stripa. Vprašam 

jih, če se spomnijo pogovora Patrika in Zizu. S pomočjo projekcije si ogledamo strani 23–27. 

Učencem razdelim načrtovalni list stripa. Načrtovalni list sledi pogovoru Patrika in Zizu. 

Spomnim jih na besedilo o Katji in Lučki. Ne bi bilo škoda, če bi naši stripovski oblački ostali brez slike?   

1. korak: Učencem povem, da bomo danes postali čisto pravi striparji. Sledili bomo korakom, ki smo jih spoznali s pomočjo Patrika in 

Zizu. V prvem koraku stripa si moramo izmisliti zgodbo ali izbrati že napisano zgodbo. Zgodbo že imamo. Strip moramo nasloviti. Če za 

strip uporabimo že napisano zgodbo, uporabimo naslov, ki ga je zapisal avtor. Če si zgodbo izmislimo sami, strip naslovimo po svoje.  

2. korak: Drugi korak ustvarjanja stripa predstavlja scenarij. Ker imamo zgodbo že napisano, se odločimo, kateri del besedila bomo 

prikazali s sliko in kateri del besedila bomo prikazali z besedo. Tisti del besedila, ki ga bomo prikazali s sliko, smo označ ili z rdečo barvo. 

Ogledamo si podčrtane dele.   

3. korak: Tretji korak ustvarjanja stripa predstavlja opis. Opisati moramo prostor dogajanja in like, ki v stripu nastopajo. Kakšen bo prostor 

dogajanja? Kje se Lučka nahaja? Kaj vse najdemo v parku? Na kaj moramo biti pozorni, da bo bralec stripa vedel, da sta Lučka in Katja v 

parku in ne v gozdu? Kakšni bosta Lučka in Katja? Na tablo napišem ime Lučka in zraven njega ime Katja. V obliki miselnega vzorca za 

vsako od deklet zapišemo 5 fizičnih lastnosti, ki jih bomo upoštevali pri risanju. Prav tako dodamo še tri lastnosti, ki označujejo njuna 

oblačila. Ko bodo Lučko in Katjo risali, morajo zapisano upoštevati.  

4. korak: Četrti korak ustvarjanja stripa predstavlja načrt lika. Načrt izgleda junaka lahko naredimo, če želimo, ni pa nujno. Mi načrta lika 

ne bomo delali, saj bo vsak od vas narisal svojo Lučko in svojo Katjo. Pozorni bodite le, da boste upoštevali lastnosti, ki smo jih zapisali.  

5. korak: Peti korak predstavlja načrtovanje stripa. Odločiti se moramo, kako bo strip orientiran – bomo list obrnili navpično ali 

vodoravno? V koliko sličicah bomo strip narisali? Vsak naj se odloči zase in odločitev zapiše na ustrezno črto. Besedilo imamo že 

razdeljeno na šest delov, zato bomo danes narisali šest sličic oz. šest kadrov.   

6. korak: Šesti korak predstavlja osnutek oblike stripa. Kako boste oblikovali in nizali kadre? Bo v eni vrstici enako število kadrov? Kako 

bodo kadri oblikovani? Bodo vsi pravokotni oz. kvadratni? V zadnji kvadratek narišite obliko vašega stripa.  

Ko s tem končaš, lahko del načrtovalnega lista, besedilo, ki se nahaja nad naslovom, odrežeš. Načrtovalni list vedno prilepi na zadnjo stran 

dokončanega stripa. Da se strip na nasprotni strani zaradi vlažnega lepila ne uniči, ti priporočam, da načrtovalni list na zadnjo stran stripa 

prilepiš z lepilnim trakom. 

Danes nam je načrtovanje vzelo veliko časa, saj smo načrtovali prvič in skupaj. V prihodnje naj vam načrtovanje stripa ne vzame več kot 

10 minut, saj se lahko hitro zgodi, da boste naredili preveč podroben načrt, stripa pa zaradi pomanjkanja časa ne boste dokončali.  

 

3. NAPOVED SMOTRA 

Sedaj boste s pomočjo delovnega lista iz ure slovenščine, ko smo prikazovali besedilo, in s pomočjo načrtovalnega lista, ki smo ga izpolnili 

danes, v stripovsko obliko pretvorili zgodbo o Lučki in Katji.  

 

4. NAPOVED ZA DELO IN KONKRETIZACIJA LIKOVNE NALOGE 

Risalne liste boste razdelili na šest kadrov. Obliko in razporeditev boste izbrali sami. Vaša naloga je, da kadre zapolnite z besedilom in s 

sliko. Ker strip ustvarjamo prvič, boste delali s svinčniki. Priporočam vam, da najprej v kadre s svinčnikom, čisto na rahlo, da bo komaj 

vidno, skicirate postavitev oblačkov in postavitev oseb ter drugih, za naš strip pomembnih podatkov. Da si to lažje predstavljajo, na list 

narišem kvadrat, vanj pa čisto na rahlo narišem dva oblačka in dve pokončni elipsi, ki predstavljata Lučko in Katjo. Priporočam vam, da v 

kadre najprej narišete stripovske oblačke in šele nato dodate sliko, saj vam bo drugače zmanjkalo prostora. Današnji stripi ne bodo zelo 

podrobni. Narisali boste le obrise, kar pomeni, da vam ni potrebno risati listja na drevju, le obris krošnje, ni vam potrebno risati las Lučke 

in Katje, le obris frizure in podobno. Risbe bodo torej zelo preproste. Pokažem jim dva primera preprosto narisanih stripov.  

Pazite na: 

 upoštevanje zgodbe, 

 izgled Lučke in Katje po dogovoru, 

 oblački naj ne bodo preveliki, 

 zapolnitev, 

 izvirnost. 

 

5. PRAKTIČNO DELO UČENCEV 

Učenci individualno rišejo. Ves čas jih usmerjam in jih spodbujam. 

 

6. LIKOVNO VREDNOTENJE 

Ko učenci končajo z ustvarjanjem, naredimo razstavo. Stripe razporedimo in si jih ogledamo. Preverimo, če so pri delu upoštevali merila. 

 

DOMAČA NALOGA 

Domača naloga –  strip brez slike. Besedilo imajo že zapisano, njihova naloga je, da strip še narišejo. (Vladan Nikolić: Maček Igor in 

masaža. Ciciban, revija za otroke, marec 2012, letnik 67. Mladinska knjiga Založba d. d., Ljubljana).  

 

REPRODUKCIJI  (gl. Priloga XIII, Učna priprava za uro projekta 6–7)  
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DELOVNI LIST ZA DOMAČO NALOGO (gl. Priloga XIII, Učna priprava za uro projekta 6–7) 

 

PROJEKCIJA STRIPAR: POGOVOR PATRIKA IN  ZIZU (gl. Priloga XIII, Učna priprava za uro projekta 6–7) 

 

NAČRTOVALNI LIST 

 

Najprej si izmisliš zgodbo ali izbereš že napisano zgodbo. Nato daš stripu naslov (naslov zapiši na črto). Če si si zgodbo izmislil sam, si izmisliš 

tudi naslov, v nasprotnem primeru uporabiš naslov avtorja zgodbe. Če si zgodbo izmisliš, napišeš scenarij, v katerem natančno opišeš, koliko 

oseb nastopa, kaj se bo dogajalo, kaj bodo osebe govorile, kje in kako. Če izbereš že napisano zgodbo, se odločiš, kateri del besedila boš 

prikazal s sliko in kateri del besedila boš prikazal z besedo.  

__________________________________________________________________________________ 
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Učna priprava 

Enota: Izdelava prvega samostojnega stripa  

Razred:  

4. in 5. 

Predmet: LUM Ura projekta: 8, 9 

Ura predmeta: 

Tema: Strip 

 

Cilj te etape raziskave: 

 Učenci samostojno, brez vodenja, izdelajo kader stripa na dano besedilo. 

 Učenci se urijo v določanju besedila, ki ga bodo prikazali z besedo in v določanju besedila, ki ga bodo prikazali s sliko. 

 Učenci s stripom prvič delajo popolnoma samostojno. 

 

Učni cilji: 

 Učenci ob likovnih delih, likovnih izdelkih učencev ter ob zgledih iz narave in okolja spoznavajo likovne pojme, povezane z 

oblikovanjem na ploskvi. 

 Učenci razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju na ploskvi in s tem negujejo individualni likovni izraz. 

 Učenci spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja na ploskvi. 

 Učenci razvijajo občutek za bogatenje oblik z likovnimi spremenljivkami, 

 učenci razvijajo občutek za razporejanje oblik na ploskvi, 

 učenci razvijajo občutek za ravnovesje na ploskvi. 

 Učenci naredijo strip in so pozorni na povezavo med pisavo in risbo. 

 Učenci spoznajo pomembna likovnoumetniška dela z različnih oblikovalskih področij domače in svetovne kulturne dediščine. 

 Učenci razvijajo motorično spretnost in občutek pri delu z različnimi materiali in pripomočki za izražanje na ploskvi.  

  

Oblike dela:  individualno delo, skupinsko delo. 

Učni pripomočki:  videoposnetek, tri reprodukcije stripov, reprodukcija kadra stripa, risalni list, flomaster, poltrak s tonsko lestvico, delček 

besedila iz zgodbe, list (A4 format). 

 

Viri in literatura: 

 Video (pridobljen 24. 10. 2014): https://www.youtube.com/watch?v=N15fXcqcHW0. 

 Strip Spiderman (pridobljeno 6. 11. 2014): http://2.bp.blogspot.com/-9b-

hXxp0ySQ/TjCWTSRKeuI/AAAAAAAAI2k/3WvaJVQjJ5U/s1600/ Spectacular-Spider-Man-027p.jpg. 

 Strip Hulk (pridobljeno 6. 11. 2014): http://4.bp.blogspot.com/-n60sM1kwgLE/T-YJej-

VJ_I/AAAAAAAAGwk/002LmnHvY5c/s1600/MF11-0007.jpg. 

 Strip Superman (pridobljeno 6. 11. 2014): http://1.bp.blogspot.com/-

fNZT4wp_6SM/Tc1t5OwhWRI/AAAAAAAAA_M/y8JGmiIbYf0/s1600/ superman-711-page3.JPG. 

 Watterson, B. (2011). Nekaj pod posteljo se slini: zbirka stripov Billa Wattersona o Calvinu in Hobbesu. Radovljica: Didakta. 

 Strip (pridobljeno 10. 9. 2014): http://bwcdigital.files.wordpress.com/2012/03/wl-009.jpg. 

 Škofič Maurer, E. (2008). Mislim, da te bom kar poljubil. Ljubljana: Karantanija. 

 

1. UVODNA MOTIVACIJA 

Učencem povem, da si bomo ogledali posnetek striparja Brucea Blitza, ki bo pokazal, kako iz osnutka nariše in naslika pravi strip. 

Spremljala nas bo glasba iz filma Superman. Tudi Superman je bil na začetku stripovski junak.  

 

2. POGOVOR O LIKOVNI NALOGI 

Učence spomnim, da smo se v preteklih dneh veliko pogovarjali o stripu. Na tablo pritrdim tri reprodukcije stripov, na osnovi katerih 

ponovimo, kar smo se naučili o zgradbi stripa, torej da je sestavljen iz kadrov, različnih risb in oblačkov, v katerih je besedilo, ki pa se 

lahko nahaja tudi v sami sliki. Kot četrto reprodukcijo izpostavim en kader. Učence spodbudim, da opišejo vsebino kadra. Pri tem se 

pogovarjamo o različnosti črt, zapolnjenosti ploskev, na kakšen način jih lahko zapolnimo. Učence spomnim, da besedilo, ki je v oblačku, 

predstavlja pogovor med osebami v zgodbi oz. njihovo mišljenje. Pri tem poudarim, da pišejo besedilo v oblačke z velikimi tiskanimi 

črkami in da se besedilo ne sme dotikati oblačka.  

 

3. DEMONSTRACIJA 

Risalni list (format A3) razdelim na več delov. Predstavim flomaster kot material, s katerim se lahko različno črtno izražamo. Ploskve 

zapolnjujem tako, da nizam različne točke, črte, in sicer tako, da s tem dosežem tonsko lestvico. Bolj kot ploskev zapolnim, temnejša je. 

Povabim tudi učence, da sami narišejo nekaj različnih črt. Pokažem jim tudi poltrak, na katerem je prav tako razvidno, kako lahko z 

nizanjem različnih črt dosežemo tonsko lestvico, od svetle do temne.  

 

4. NAPOVED SMOTRA 

Danes boste narisali strip na podlagi zgodbe Kure se igrajo iz knjige Mislim, da te bom kar poljubil, ki jo je napisala Eva Škofič Maurer.  

Ustvarili boste skupinski strip. Vsak od vas bo dobil delček besedila iz zgodbe. Na podlagi besedila, ki ga boste dobili, boste narisali en 

kader stripa. Na koncu bomo kadre združili in dobili strip za našo zgodbo.  

Zgodbo preberem.  

 

5. NAPOTKI ZA DELO IN KONKRETIZACIJA LIKOVNE NALOGE 

Vsak izmed vas bo torej dobil delček besedila iz zgodbe. Delčke besedila razdelim. Pri tem upoštevam bralne sposobnosti posameznikov. 

Učencem zgodbo še enkrat preberem, da bodo strip lažje načrtovali. Vsako besedilo bo imelo svojo številko, ki jo zapišite tudi na zadnjo 

stran lista, na katerem se bo nahajal vaš kader. Tako bomo vedeli, po kakšnem vrstnem redu moramo razporediti kadre. Dobili boste list 

(A4) format, znotraj katerega se nahaja okvirček. Ta okvirček predstavlja vaš kader. Vaša naloga je, da preberete besedilo, ki ga boste 

dobili in izdelate svoj kader, ki ga opremite z risbo in če je to potrebno, s primernim besedilom ter prikazom besedila. Dobro upoštevajte 

vse lastnosti stripa, o katerih smo se pogovarjali. Izdelali boste skupinski strip, ki ga bomo na koncu izobesili na steno v razredu, zato se 

zelo potrudite. Prav tako boste dobili načrtovalni list, da boste strip lahko vnaprej načrtovali. Načrtovanje naj vam ne vzame več kot 10 

minut.  

Pazimo na: 

 upoštevanje zgodbe, 

 zapolnitev celotnega formata, 

 usklajenost risbe s pisavo, 

 estetsko ureditev oblačkov,  

 raznolikost črt, 

 izvirnost. 

 

6. PRAKTIČNO DELO UČENCEV 

Učenci individualno rišejo. Ves čas jih usmerjam in spodbujam. 
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7. LIKOVNO VREDNOTENJE 

Ko učenci končajo z risanjem, naredimo razstavo. Kadre razporedim po zaporednih številkah in jih pritrdim na steno. Nato vsak od učencev 

prebere besedilo na svojem listu in opiše, kaj je narisal. Na koncu preletimo še, če so upoštevali oz. pazili na zastavljena merila: 

 Ali so upoštevali zgodbo? 

 Ali so zapolnili celoten format? 

 Kako so uskladili risbo s pisavo? 

 So estetsko uredili oblačke? 

 So črte raznolike? 

 So bili pri svojem delu izvirni? 

 

8. ZAKLJUČEK 

Pospravijo delovno površino. 

 

BESEDILO 

 

Eva Škofič Maurer: Mislim, da te bom kar poljubil – Kure se igrajo 

 

Štiri mlade kure in petelinček so se brezciljno potikali po dvorišču. Bilo je vroče in njihove mame so dremale v kurniku.  

»Kakšen dolgčas!« je zavzdihnil petelinček.  

»Že vem!« je rekla kura, ki so jo zaradi njenega čopkastega grebenčka klicali Čopka. »Igrajmo se!« 

»Kaj pa?« jo je vprašala rjava kura. 

»Lahko bi se šli šolo,« je rekla Čopka. 

In že so vse kure pridno stekle vsaka po svoj kamen in sedle, kot da bi bile v razredu. Jasno je bilo, da bo učiteljica Čopka. Dvignila je paličico 

in začela z njo nekaj pisati po prahu. Do tako imenovanega razreda se je zadnji privlekel petelinček. Nekaj časa je opazoval Čopkino početje, 

potem pa rekel: »Brez zveze!« 

»Prav, pa se igrajmo kaj drugega,« je rekla bela kura in pogledala Čopko. 

»Lahko bi izbrali našo miss,« je rekla Čopka, ki se je zmeraj domislila kaj novega. Začela je kokodakati neko pesem, vse kure pa so se 

postavile v vrsto in kokodakale pred petelinom kot prave manekenke, šopirile so se, dvigovale repke in kazale nasmejane kljunčke. 

»Brez zveze!« je zopet izjavil petelinček. »To je za punce.« 

»Lahko se igramo gusarje,« je bila neutrudna Čopka. 

Vse kure so se takoj zagnale v edino mlako, ki je še ostala na dvorišču. Uprizorile so pravo pomorsko bitko, škropile so se in vreščale, da je 

šlo skozi ušesa, in čisto zmočile petelinčka, ki je zdolgočaseno gledal njihovo početje. 

»Brez zveze,« je jezno rekel in se obrnil stran. Ampak Čopka ni dovolila, da bi jo prikrajšal za veselje. 

»Kaj pa,« je rekla, »če se gremo vesoljske polete?« 

»To, to!« so zakričale kure in stekle proti drevesu. Druga čez drugo so poletele nanj in zavzele položaje. 

»Oficirka Rjava,« je vprašala Čopka, ki je bila seveda kapitanka vesoljske ladje, »kakšen je položaj?«  

»Položaj je čudovit, razgled krasen, našemu plovilu se približuje marsovec,« je naznanila rjava kura. 

»Oficirka Bela,« je ohranila prisebnost Čopka, »se lahko ognemo trčenju?« 

»Ne vem, ali bodo motorji zdržali,« je zdrdrala Bela. 

»Torej je napad neizogiben,« je nadaljevala Čopka. »Grahica, pripravite orožje.« 

»Razumem, kapitanka,« je važno rekla Grahica, se pognala z drevesa in stekla po koruzo.  Petelinček se je osamljeno prestopal pod 

drevesom in pomilovalno opazoval njihovo početje. 

»Kako ste otročje!« je zinil. Grahica se je medtem vrnila s koruzo in zletela na drevo. Vsem je razdelila koruzo in na petelinčka se je 

usul koruzni dež.  

»Brez zveze!« je jezno zakikirikal petelinček in si otresel koruzo s perja. 

»Ali smo zadeli marsovca?« je vprašala Čopka.  

»Da, gospa kapitanka,« je izjavila rjava kura. 

»Ali je marsovec ranjen?« je zopet vprašala Čopka. 

»Da, gospa kapitanka,« je odgovorila bela kura in zaklicala petelinčku: »Daj lezi že enkrat, saj si ranjen!« 

»Nič nisem ranjen,« je zakikirikal petelinček.  

»Ja, pa si, če sem rekla, da si ranjen, si ranjen,« se je zadrla bela kura, skočila z drevesa in podrla petelinčka na tla.  

»Gospa kapitanka, marsovec je hudo ranjen!« je še zaklicala v krošnjo, kjer je čepela Čopka. 

»Hitro, rešilca,« je zaklicala Čopka, »igramo se zdravnike!« in z glasnim zavijanjem »ni nu ni nu ni nu« priletela z drevesa. 

»Tako, tako,« je na prvi pogled presodila kura, »najbolje, da ranjenca takoj odpeljemo v operacijsko.« 

Druge kure so ubogljivo dvignile petelinčka in ga odvlekle na senik. 

»Najprej mu bomo poslušale srce,« je kazala Čopka. 

Bela kura, zdaj medicinska sestra, ji je takoj podala zelen list. 

»Utrip povečan,« je čez čas po podrobnem poslušanju izjavila Čopka. 

»Ooooh,« je hkrati zavzdihnilo kurje medicinsko osebje.  

»Izmeriti mu moramo vročino,« je nadaljevala Čopka. 

Rjava medicinska sestra ji je podala paličico, s katero je prej Čopka poučevala, zdaj pa jo je spretno porinila petelinčku pod perutnico. 

»Temperatura povišana,« je ugotovila Čopka. 

»Oooooh,« so zopet v en glas vzkliknile medicinske sestre. 

»Poglejmo še reflekse!« je dejala Čopka. 

In tedaj so se vse kure hkrati spravile na petelinčka, vlekle so ga za perje, ga žgečkale, mu trkale po kolenih in ga cukale za rep. Petelinček se 

je branil, kolikor je mogel, na koncu pa je jezno vstal in otresel s sebe seno.  

»Brez zveze!« se je zadrl. 

Kure so ga hitro položile nazaj na seno. 

»Pssst,« ga je šepetaje mirila bela kura, »ne smete se vendar tako razburjati!« 

»Mislim, da lahko postavim diagnozo,« je pomenljivo zinila Čopka, «potrebna bo majhna operacija.« Petelinček se je hotel upreti, a se 

ni mogel niti premakniti, saj sta mu Rjavka in Belka sedeli na perutih. 

»Obvezo prosim,« je dejala Čopka in Grahica je bliskovito stekla po trak. 

»Takole,« je rekla Čopka, povila petelinčka in mu nazadnje zavezala še kljun. »Zdaj boste morali po operaciji nekaj časa počivati!« 

»Kaj bomo pa me?« je vprašala bela kura. 

»Lahko bi se šle zemljo krast,« je izjavila Čopka. »Ti pa – glej, da se ne premakneš!« je strogo zabičala petelinčku. Ta je samo nekaj 

zamomljal skozi obvezo. Najbrž je rekel brez zveze, ampak slišal ga ni nihče. 

 

BESEDILO ZA RAZREZ 

 

Eva Škofič Maurer: Mislim, da te bom kar poljubil – Kure se igrajo (4. razred – 24 učencev) 

1 Štiri mlade kure in petelinček so se brezciljno potikali po dvorišču. Bilo je vroče in njihove mame so dremale v kurniku.  

»Kakšen dolgčas!« je zavzdihnil petelinček.  
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»Že vem!« je rekla kura, ki so jo zaradi njenega čopkastega grebenčka klicali Čopka. »Igrajmo se!« 

2 »Kaj pa?« jo je vprašala rjava kura. 

»Lahko bi se šli šolo,« je rekla Čopka. 

3 »Prav, pa se igrajmo kaj drugega,« je rekla bela kura in pogledala Čopko. 

»Lahko bi izbrali našo miss,« je rekla Čopka, ki se je zmeraj domislila kaj novega.  

4 Začela je kokodakati neko pesem, vse kure pa so se postavile v vrsto in kokodakale pred petelinom kot prave manekenke, šopirile 

so se, dvigovale repke in kazale nasmejane kljunčke. 

»Brez zveze!« je zopet izjavil petelinček. »To je za punce.« 

5 »Lahko se igramo gusarje,« je bila neutrudna Čopka. 

Vse kure so se takoj zagnale v edino mlako, ki je še ostala na dvorišču. Uprizorile so pravo pomorsko bitko, škropile so se in 

vreščale, da je šlo skozi ušesa, in čisto zmočile petelinčka, ki je zdolgočaseno gledal njihovo početje. 

»Brez zveze,« je jezno rekel in se obrnil stran.  

6 Ampak Čopka ni dovolila, da bi jo prikrajšal za veselje. 

»Kaj pa,« je rekla, »če se gremo vesoljske polete?« 

»To, to!« so zakričale kure in stekle proti drevesu. Druga čez drugo so poletele nanj in zavzele položaje. 

7  »Oficirka Rjava,« je vprašala Čopka, ki je bila seveda kapitanka vesoljske ladje, »kakšen je položaj?«  

»Položaj je čudovit, razgled krasen, našemu plovilu se približuje marsovec,« je naznanila rjava kura. 

8 »Oficirka Bela,« je ohranila prisebnost Čopka, »se lahko ognemo trčenju?« 

»Ne vem, ali bodo motorji zdržali,« je zdrdrala Bela. 

9 »Torej je napad neizogiben,« je nadaljevala Čopka. »Grahica, pripravite orožje.« 

»Razumem, kapitanka,« je važno rekla Grahica, se pognala z drevesa in stekla po koruzo.  

Petelinček se je osamljeno prestopal pod drevesom in pomilovalno opazoval njihovo početje. 

»Kako ste otročje!« je zinil. 

10 Grahica se je medtem vrnila s koruzo in zletela na drevo. Vsem je razdelila koruzo in na petelinčka se je usul koruzni dež.  

»Brez zveze!« je jezno zakikirikal petelinček in si otresel koruzo s perja. 

11 »Ali smo zadeli marsovca?« je vprašala Čopka.  

»Da, gospa kapitanka,« je izjavila rjava kura. 

12 »Ali je marsovec ranjen?« je zopet vprašala Čopka. 

»Da, gospa kapitanka,« je odgovorila bela kura in zaklicala petelinčku: »Daj lezi že enkrat, saj si ranjen!« 

13 »Nič nisem ranjen,« je zakikirikal petelinček.  

»Ja, pa si, če sem rekla, da si ranjen, si ranjen,« se je zadrla bela kura, skočila z drevesa in podrla petelinčka na tla. 

14 »Gospa kapitanka, marsovec je hudo ranjen!« je še zaklicala v krošnjo, kjer je čepela Čopka. 

»Hitro, rešilca,« je zaklicala Čopka, »igramo se zdravnike!« 

15 Z glasnim zavijanjem »ni nu ni nu ni nu« je priletela z drevesa. 

»Tako, tako,« je na prvi pogled presodila kura, »najbolje, da ranjenca takoj odpeljemo v operacijsko.« 

16 Druge kure so ubogljivo dvignile petelinčka in ga odvlekle na senik. 

»Najprej mu bomo poslušale srce,« je kazala Čopka.  

Bela kura, zdaj medicinska sestra, ji je takoj podala zelen list. 

17 »Utrip povečan,« je čez čas po podrobnem poslušanju izjavila Čopka. 

»Ooooh,« je hkrati zavzdihnilo kurje medicinsko osebje.  

18 »Izmeriti mu moramo vročino,« je nadaljevala Čopka. 

Rjava medicinska sestra ji je podala paličico, s katero je prej Čopka poučevala, zdaj pa jo je spretno porinila petelinčku pod 

perutnico. 

19 »Temperatura povišana,« je ugotovila Čopka. 

»Oooooh,« so zopet v en glas vzkliknile medicinske sestre. 

20 »Poglejmo še reflekse!« je dejala Čopka. 

In tedaj so se vse kure hkrati spravile na petelinčka, vlekle so ga za perje, ga žgečkale, mu trkale po kolenih in ga cukale za rep. 

Petelinček se je branil, kolikor je mogel, na koncu pa je jezno vstal in otresel s sebe seno.  

»Brez zveze!« se je zadrl. 

21 Kure so ga hitro položile nazaj na seno. 

»Pssst,« ga je šepetaje mirila bela kura, »ne smete se vendar tako razburjati!« 

»Mislim, da lahko postavim diagnozo,« je pomenljivo zinila Čopka, «potrebna bo majhna operacija.« 

22  Petelinček se je hotel upreti, a se ni mogel niti premakniti, saj sta mu Rjavka in Belka sedeli na perutih.  

»Obvezo prosim,« je dejala Čopka in Grahica je bliskovito stekla po trak. 

23 Takole,« je rekla Čopka, povila petelinčka in mu nazadnje zavezala še kljun. »Zdaj boste morali po operaciji nekaj časa počivati!« 

»Kaj bomo pa me?« je vprašala bela kura. 

24 »Lahko bi se šle zemljo krast,« je izjavila Čopka.  

»Ti pa – glej, da se ne premakneš!« je strogo zabičala petelinčku.  

Ta je samo nekaj zamomljal skozi obvezo. Najbrž je rekel brez zveze, ampak slišal ga ni nihče. 

 

Eva Škofič Maurer: Mislim, da te bom kar poljubil – Kure se igrajo (5. razred – 25 učencev) 

1 Štiri mlade kure in petelinček so se brezciljno potikali po dvorišču. Bilo je vroče in njihove mame so dremale v kurniku. 

»Kakšen dolgčas!« je zavzdihnil petelinček.  

»Že vem!« je rekla kura, ki so jo zaradi njenega čopkastega grebenčka klicali Čopka. »Igrajmo se!« 

2 »Kaj pa?« jo je vprašala rjava kura. 

»Lahko bi se šli šolo,« je rekla Čopka. 

3 »Prav, pa se igrajmo kaj drugega,« je rekla bela kura in pogledala Čopko. 

»Lahko bi izbrali našo miss,« je rekla Čopka, ki se je zmeraj domislila kaj novega.  

4 Začela je kokodakati neko pesem, vse kure pa so se postavile v vrsto in kokodakale pred petelinom kot prave manekenke, šopirile 

so se, dvigovale repke in kazale nasmejane kljunčke. 

»Brez zveze!« je zopet izjavil petelinček. »To je za punce.« 

5 »Lahko se igramo gusarje,« je bila neutrudna Čopka. 

Vse kure so se takoj zagnale v edino mlako, ki je še ostala na dvorišču. Uprizorile so pravo pomorsko bitko, škropile so se in 

vreščale, da je šlo skozi ušesa, in čisto zmočile petelinčka, ki je zdolgočaseno gledal njihovo početje. 

»Brez zveze,« je jezno rekel in se obrnil stran.  

6 Ampak Čopka ni dovolila, da bi jo prikrajšal za veselje. 

»Kaj pa,« je rekla, »če se gremo vesoljske polete?« 

»To, to!« so zakričale kure in stekle proti drevesu. Druga čez drugo so poletele nanj in zavzele položaje. 

7  »Oficirka Rjava,« je vprašala Čopka, ki je bila seveda kapitanka vesoljske ladje, »kakšen je položaj?«  

»Položaj je čudovit, razgled krasen, našemu plovilu se približuje marsovec,« je naznanila rjava kura. 

8 »Oficirka Bela,« je ohranila prisebnost Čopka, »se lahko ognemo trčenju?« 
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»Ne vem, ali bodo motorji zdržali,« je zdrdrala Bela. 

9 »Torej je napad neizogiben,« je nadaljevala Čopka. »Grahica, pripravite orožje.« 

»Razumem, kapitanka,« je važno rekla Grahica, se pognala z drevesa in stekla po koruzo.  

Petelinček se je osamljeno prestopal pod drevesom in pomilovalno opazoval njihovo početje. 

»Kako ste otročje!« je zinil. 

10 Grahica se je medtem vrnila s koruzo in zletela na drevo. Vsem je razdelila koruzo in na petelinčka se je usul koruzni dež.  

»Brez zveze!« je jezno zakikirikal petelinček in si otresel koruzo s perja. 

11 »Ali smo zadeli marsovca?« je vprašala Čopka.  

»Da, gospa kapitanka,« je izjavila rjava kura. 

12 »Ali je marsovec ranjen?« je zopet vprašala Čopka. 

»Da, gospa kapitanka,« je odgovorila bela kura in zaklicala petelinčku: »Daj lezi že enkrat, saj si ranjen!« 

13 »Nič nisem ranjen,« je zakikirikal petelinček.  

»Ja, pa si, če sem rekla, da si ranjen, si ranjen,« se je zadrla bela kura, skočila z drevesa in podrla petelinčka na tla.  

14 »Gospa kapitanka, marsovec je hudo ranjen!« je še zaklicala v krošnjo, kjer je čepela Čopka. 

»Hitro, rešilca,« je zaklicala Čopka, »igramo se zdravnike!« 

15 Z glasnim zavijanjem »ni nu ni nu ni nu« je priletela z drevesa. 

»Tako, tako,« je na prvi pogled presodila kura, »najbolje, da ranjenca takoj odpeljemo v operacijsko.« 

16 Druge kure so ubogljivo dvignile petelinčka in ga odvlekle na senik. 

»Najprej mu bomo poslušale srce,« je kazala Čopka.  

Bela kura, zdaj medicinska sestra, ji je takoj podala zelen list. 

17 »Utrip povečan,« je čez čas po podrobnem poslušanju izjavila Čopka. 

»Ooooh,« je hkrati zavzdihnilo kurje medicinsko osebje.  

18 »Izmeriti mu moramo vročino,« je nadaljevala Čopka. 

Rjava medicinska sestra ji je podala paličico, s katero je prej Čopka poučevala, zdaj pa jo je spretno porinila petelinčku pod 

perutnico. 

19 »Temperatura povišana,« je zgotovila Čopka. 

»Oooooh,« so zopet v en glas vzkliknile medicinske sestre. 

20 »Poglejmo še reflekse!« je dejala Čopka. 

In tedaj so se vse kure hkrati spravile na petelinčka, vlekle so ga za perje, ga žgečkale, mu trkale po kolenih in ga cukale za rep. 

Petelinček se je branil, kolikor je mogel, na koncu pa je jezno vstal in otresel s sebe seno.  

21 »Brez zveze!« se je zadrl. 

22 Kure so ga hitro položile nazaj na seno. 

»Pssst,« ga je šepetaje mirila bela kura, »ne smete se vendar tako razburjati!« 

»Mislim, da lahko postavim diagnozo,« je pomenljivo zinila Čopka, «potrebna bo majhna operacija.«  

23 Petelinček se je hotel upreti, a se ni mogel niti premakniti, saj sta mu Rjavka in Belka sedeli na perutih.  

»Obvezo prosim,« je dejala Čopka in Grahica je bliskovito stekla po trak. 

24 Takole,« je rekla Čopka, povila petelinčka in mu nazadnje zavezala še kljun. »Zdaj boste morali po operaciji nekaj časa počivati!« 

»Kaj bomo pa me?« je vprašala bela kura. 

25 »Lahko bi se šle zemljo krast,« je izjavila Čopka.  

»Ti pa – glej, da se ne premakneš!« je strogo zabičala petelinčku.  

Ta je samo nekaj zamomljal skozi obvezo. Najbrž je rekel brez zveze, ampak slišal ga ni nihče.  

 

NAČRTOVALNI LIST (gl. Priloga XIV, Učna priprava za uro projekta 6–7) 

 

REPRODUKCIJE  (gl. Priloga XIII, Učna priprava za uro projekta 8–9) 

 

Učna priprava 

Enota: Koherentnost besedila 

Razred:  

4. in 5. 

Predmet: SLO Ura projekta: 10, 11 

Ura predmeta: 

Tema: Strip 

 

Cilj te etape raziskave: 

 Učenci s pomočjo stripa določijo nekoherentnost v besedilu. 

 

Učni cilji: 

 Učenci pretvorijo skladenjsko zapletene povedi v preprostejše. 

 Učenci ponazorijo podatke iz besedil z nebesednimi sporočili. 

 Učenci svoja besedila členijo na odstavke, v njih upoštevajo pravopisna pravila, skrbijo za čitljivost in estetskost pisave ter se 

ustrezno odločijo za pisanje s pisanimi oz. tiskanimi črkami. 

 Učenci razvijajo zmožnost nebesednega sporazumevanja tako, da ponazorijo podatke iz besedil z nebesednimi sporočili.  

 Med pisanjem zavestno uporabljajo nebesedne spremljevalce pisanja, nato poslušajo mnenja sošolcev o njihovi ustreznosti ter 

izražajo svoje mnenje. 

  

Oblike dela:  individualno delo, delo v dvojicah/trojicah, skupinsko delo. 

Učni pripomočki:  delovni list Poišči vsiljivca, nekoherentne zgodbe, delovni list Lenča Flenča. 
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1. POIŠČI VSILJIVCA  

Povem jim, da se bomo igrali igro poišči vsiljivca. Na delovnem listu bodo dobili devet besed. Med devetimi besedami bodo našli eno, ki 

je vsiljivec. Njihova naloga je, da vsiljivca prečrtajo. Po reševanju preverimo rezultate.  

 

2. POIŠČI VSILJIVCA V BESEDILU 

Učence povabim, da stole prinesejo na sredino razreda in jih postavijo v krog.  

Nekoherentna pesem 1 – Preberem pesem Mika me (Feri Lainšček), v katero je vtihotapljena kitica pesmi Upor dežnikov (Slavko 

Janevski). 

Mika me, mika, pot do obzorja, 

kjer se Luna Zemlje dotika. 

Vzemi zemljepisno karto 

in poišči v Indoneziji 

mesto Džakarto. 

Mika me, mika, pot v vesolje, 

od koder se Zemlja kot zvezda svetlika. 

Mika me, mika, pa pika! 

Pika, kakor neskončnost velika. 

Učence vprašam, če se jim je v pesmi vse zdelo tako, kot mora biti. Je morda kateri del besedila odstopal od preostalega dela besedila? V 

primeru, da učenci ne ugotovijo, kaj je bilo narobe, da je v besedilo vtihotapljen del drugega besedila, besedilo preberem še enkrat in jim 

naročim, da dobro poslušajo besedilo. V nasprotnem primeru preberem kitico pred vrinjeno kitico, vrinjeno kitico in kitico za vrinjeno 

kitico (zadnjo kitico izpustim).  

Nekoherentna zgodba 2 – Preberem še zgodbo z vrinjenim odlomkom. Strašno strašni strah  

(Marjan Tomšič), vsiljena V oblasti Sivega barona (Thomas Brezina). 

Strah je nekaj strašnega. Strah je strašno strašen. Kdo ga ne pozna? Ko sem bil otrok, so mi govorili: ''Ne boj se. Strah je znotraj votel, 

zunaj ga pa nič ni.'' Vendar ni pomagalo. Zame je bil strah znotraj še bolj strašno strašen, zunaj pa je bil že kar grozen. 

Grozljivo, strahotno brnenje! Ta zvok je šel Akslu skozi kožo in kosti. Hotel si je zatisniti ušesa, ampak ni mogel. Roke je imel s tenko 

najlonsko vrvico privezane k naslonu stola, na katerem je sedel. Pri vsakem gibu se mu je vrv močneje zarezala v zapestji. Bo lelo je 

peklensko! 

Nekoč smo se igrali na dolgem grajskem hodniku. Kričali smo in se lovili, se skrivali, se šli slepe miši … ko nenadoma zagledamo na 

drugem koncu majhnega človeka z ogromno glavo. Njegova glava je bila trikrat večja od telesa. Zagnali smo vik in krik in kakor splašene 

veverice smo se razkropili. Drl sem se ko sraka na ves glas in sape mi je zmanjkovalo, da sem se začel dušiti. Čisto zelen od strahu in 

krčevito jecljajoč se pritekel k materi in očetu, ki sta se kopala v ribolovu. Tam je bilo še več ljudi, ležali so po travi in se sončili. Najbrž 

je bila nedelja.  

Učence vprašam, če se jim je v tej zgodbi vse zdelo tako, kot mora biti. Je morda kateri del besedila ponovno odstopal od preostalega dela 

besedila? V primeru, da učenci ne ugotovijo, kaj je bilo narobe, da je v besedilo vtihotapljen del drugega besedila, besedilo s poudarkom 

na vrinjenem besedilu preberem še enkrat in jim naročim, da dobro poslušajo besedilo.  

Nekoherentna zgodba 3 – Kaj pa bo narobe v sledeči pesmi? Gobji ples (Meta Rainer) 

V ritmu so pari 

se zavrteli, 

mladi in stari, 

vitki, debeli, 

da so klobučki 

v zraku frleli. 

 

Jurček gobanček  

stal je ob strani, 

gledal je dame 

v plesni dvorani: 

ajdovke, sirovke 

in golobičke, 

brezovke, sivke 

in žolte lisičke –  

ali med vsemi 

najbolj povšeči 

mu je klobuček 

pikčasti, rdeči … 

Mušnico zalo 

prosi za raj, 

ta pa zabrusi 

brž mu nazaj: 

''Kaj boš ti, revček! 

Čakaš zaman – z mano bo plesal 

vražji goban!'' 

V bukovem gozdu, 

sredi dreves, 

v mraku začel se 

gobji je ples. 

Mnogo gospode 

gobje izbrane 

je napolnilo 

gozdne dvorane. 

Drobne kresnice 

luč so prižgale, 

žolne po deblih 

takt ropotale. 

Učence ponovno vprašam, če se jim je v tej zgodbi vse zdelo tako, kot mora biti. Je morda kateri del besedila ponovno odstopal od 

preostalega dela besedila? V primeru, da učenci ne ugotovijo, kaj je bilo narobe, da je vrstni red v besedilu pomešan, besedilo s preberem 

še enkrat in jim naročim, da dobro poslušajo besedilo.  

Nekoherentna zgodba 4 – Kaj pa bo narobe v sledeči zgodbi? Zgodba z zamešanim vrstnim redom je Poba: Velika mišja zarota (Roald 

Dahl) 

Nekega dne, ko smo desko spet privzdignili, smo med našimi zakladi našli mrtvo miš. To je bilo vznemirljivo odkritje. Thwaites jo je prijel 

za rep in pomahal z njo pred našimi obrazi. ''Kaj bomo naredili z njo?'' ga je zanimalo. 

''Smrdi'' je nekdo rekel. ''Takoj jo zaženi skozi okno!'' 

''Počakaj malo,'' sem rekel, ''Ne vrzi je stran.'' 

Thwaites se je obotavljal. Vsi so se zastrmeli vame. 

Če kdo piše o sebi, mora biti predvsem resnicoljuben. Resnica je pomembnejša od skromnosti. Torej, zaupati vam moram, da sem bil jaz 

in samo jaz tisti, ki sem se spomnil velike in drzne mišje zarote. Vsak ima trenutke, ko zablesti in se proslavi, in ta je bil moj. 

Z mojimi štirimi prijatelji smo v zadnjem delu učilnice na tleh odkrili desko, ki je popustila, in ko smo jo z rezilom žepnega noža 

privzdignili, smo pod njo našli večjo vdolbino. Odločili smo se, da bo to zdaj naše skrivališče za sladkarije in druge manjše zaklade, kot 

so kostanji, s katerimi smo se igrali, arašidi in ptičja jajca. Vsako popoldne po pouku je naša peterica počakala, da so vsi odšli, potem pa 

smo privzdignili desko, občudovali naše skrivne dragocenosti in jih včasih še nazaj shranili ali jih kaj odvzeli.  

Učence ponovno vprašam, če se jim je v tej zgodbi vse zdelo tako, kot mora biti. Je morda kateri del besedila ponovno odstopal od 

preostalega dela besedila? V primeru, da učenci ne ugotovijo, kaj je bilo narobe, da je vrstni red v besedilu pomešan, besedilo  preberem 

še enkrat in jim naročim, da dobro poslušajo besedilo.  

 

3. SAMOSTOJNO DELO Z NEKOHERENTNIM BESEDILOM  

Sedaj boste delali v dvojicah (trojicah). Dobili boste odlomek iz dramskega besedila Lenča Flenča – Napitek zoper žalost, ki ga je napisal 

Milan Dekleva. Odlomek sem razdelila na šest delov. Tako kot je razdeljeno, ga boste prikazali tudi v stripu s šestimi kadri.  Imamo pa 

problem. Pri oblikovanju sem en del besedila pomotoma postavila na napačno mesto. Kljub temu ustvarite strip v takšnem vrstnem redu, 

kot je besedilo zapisano. Vrstnega reda ne spreminjajte. Vaša naloga bo, da na koncu, ko boste strip že ustvarili, s svinčnikom ob okvirčkih 

označite pravilni vrstni red. Ne pozabite. Izgubil se je le en delček besedila. Strip boste risali s temno barvico, kar pomeni, da bo šlo za 

preprost strip s črtami. Danes stripa vnaprej ne bomo načrtovali. 

Da boste vedeli, o čem besedilo govori, vam bom na kratko opisala, kaj sta se Lenča in bratec pogovarjala pred vašim odlomkom.  

Lenča je bratca zbadala, da se drži kot kisla repa. Bratec je bil zaradi tega še bolj poklapan. Ko je vprašala, kaj mu je, je rekel, da ga davi 

žalost, črn obup in da bi se kar - . Lenča ga je vprašala zakaj, bratec pa je odgovoril, da zato, ker je tak dan. Ker gre Lenča v šolo in ker so 

vsi tako zaposleni. Lenča se je udarila po kolenih, saj se je nečesa spomnila.  

Učencem dam pol ure časa, da narišejo stripe. Ko končajo, pritrdimo izdelke na tablo. Vsak par/trojica predstavi svoj strip in pove, kateri 

del besedila ni bil na svojem mestu, zakaj menijo tako in na katerem mestu stoji v izvirnem besedilu. 
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DELOVNI LIST LENČA FLENČA 

 

 
 

DELOVNI LIST POIŠČI VSILJIVCA 

Poišči vsiljivca 

Ena zapisana beseda ne sodi zraven. Poišči jo in prečrtaj. 

junak voda skica 

risba slika zgodba 

osnutek načrt scenarij 

Poišči vsiljivca 

Ena zapisana beseda ne sodi zraven. Poišči jo in prečrtaj. 

junak voda skica 

risba slika zgodba 

osnutek načrt scenarij 

Poišči vsiljivca 

Ena zapisana beseda ne sodi zraven. Poišči jo in prečrtaj. 

junak voda skica 

risba slika zgodba 

osnutek načrt scenarij 

 

Učna priprava 

Enota: Celostna obravnava literarnega besedila s pomočjo stripa kot literarnodidaktične metode 

Razred:  

4. in 5. 

Predmet: SLO in LUM Ura projekta: 12, 13, 14, 15 

Ura predmeta: 

Tema:  Strip 

 

Cilj te etape raziskave: 

 Motivacija za branje litearnih besedil. 

 Učenci aktivno delajo z besedilom. 

 Učenci so usmerjeni globlje v besedilo. 

 Učenci zaznajo več elementov besedila. 

 Učenci s pomočjo poglobljenega ustvarjanja stripa prepoznajo besedilne signale, ki so jih pri začetnem branju prezrli.  

 Učenci s pomočjo stripa, s pomočjo katerega so prezrli besedilne signale, uspešneje in bolje preberejo besedilo. 

 

Učni cilji: 

Slovenščina:  

 Učenci svoja besedila členijo na odstavke, v njih upoštevajo pravopisna pravila, skrbijo za čitljivost in estetskost pisave ter se 

ustrezno odločijo za pisanje s pisanimi oz. tiskanimi črkami. 

 Učenci razvijajo zmožnost nebesednega sporazumevanja tako, da ponazorijo podatke iz besedil z nebesednimi sporočili. 

 Učenci razvijajo zmožnost nebesednega sporazumevanja tako, da v besedilu prepoznajo nebesedna zapisana sporočila in 

predstavijo njihovo vlogo. 

 Učenci razvijajo zmožnost nebesednega sporazumevanja tako, da ponazorijo podatke iz besedil z nebesednimi sporočili. 

 Učenci razvijajo zmožnost nebesednega sporazumevanja tako, da v zapisanem besedilu prepoznajo nebesedne spremljevalce 

pisanja, predstavijo njihovo vlogo ter vrednotijo njihovo ustreznost in učinkovitost. 

 Učenci razvijajo zmožnost nebesednega sporazumevanja tako, da med pisanjem zavestno uporabljajo nebesedne spremljevalce 

pisanja, nato poslušajo mnenja sošolcev o njihovi ustreznosti ter izražajo svoje mnenje. 
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 Učenci postopoma razvijajo načela uspešnega dvogovornega in enogovornega sporazumevanja ter jih upoštevajo pri tvorjenju in 

sprejemanju besedil.  

 Učenci postopoma usvajajo strategije sprejemanja in tvorjenja neumetnostnih besedil ter jih upoštevajo pri tvorjenju in 

sprejemanju besedil. 

 Učenci postopoma usvajajo merila za vrednotenje besedil ter jih upoštevajo pri vrednotenju svojih in tujih besedil.  

 Učenci postopoma usvajajo merila za vrednotenje zmožnosti sprejemanja in tvorjenja besedil ter jih upoštevajo pri vrednotenju 

svoje in tuje zmožnosti sprejemanja in tvorjenja besedil. 

 Učenci postopoma usvajajo značilnosti tistih besedilnih vrst, ki jih nato sami tvorijo; svoje znanje o značilnostih dane besedilne 

vrste nato uporabijo (in tudi preverijo) tako, da tvorijo besedilo iste vrste. 

 Učenci spoznavajo v učnem načrtu predlagana besedila oziroma druga besedila po izbiri učitelja in učencev. 

 Učenci so zmožni razumeti značaj in ravnanje književne osebe, ki doživlja take dogodivščine, ki bi si jih želeli doživljati sami, 

ter se vživeti v osebo, ki jim je podobna v najmanj eni konkretni lastnosti, oziroma razumejo osebo, katere življenjske okoliščine 

so podobne njihovim. 

 Učenci prepoznavajo motive za ravnanje književnih oseb; svoje mnenje utemeljujejo z zgledi iz književnega besedila/poiščejo 

svojo razlago zanj; razumejo tudi tako ravnanje osebe, ki ni skladno z ravnanjem, za kakršnega bi se v sorodnem položaju odločili 

sami. 

 Učenci v književnem besedilu najdejo poglavitne informacije o prostoru in času dogajanja, povezujejo dogajalni čas in prostor. 

 Učenci oblikujejo čutnodomišljijsko predstavo dogajalnega prostora in časa. 

 Učenci razvijajo zmožnost slediti dogajanju na več dogajalnih prostorih/časih hkrati. 

 Učenci v književnem besedilu prepoznavajo informacije o poteku dogajanja, potrebne za podatke za sklenitev dogajalnega toka, 

ki jih besedilo ne ponuja; dobijo z zapolnitvijo nedoločnost mest s svojo domišljijo.  

Likovna umetnost: 

 Učenci ob likovnih delih, likovnih izdelkih učencev ter ob zgledih iz narave in okolja spoznavajo likovne pojme, povezane z 

oblikovanjem na ploskvi. 

 Učenci razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju na ploskvi in s tem negujejo individualni likovni izraz. 

 Učenci spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja na ploskvi. 

 Učenci razvijajo občutek za bogatenje oblik z likovnimi spremenljivkami, 

 učenci razvijajo občutek za razporejanje oblik na ploskvi, 

 učenci razvijajo občutek za ravnovesje na ploskvi. 

 Učenci naredijo strip in so pozorni na povezavo med pisavo in risbo. 

 Učenci spoznajo pomembna likovnoumetniška dela z različnih oblikovalskih področij domače in svetovne kulturne dediščine.  

 Učenci razvijajo motorično spretnost in občutek pri delu z različnimi materiali in pripomočki za izražanje na ploskvi.  

  

Oblike dela:  individualno delo, skupinsko delo. 

Učni pripomočki: lističi za igro dveh besed, zvezki, pravljica Kraljevi smetanovi kolački, risalni list (pripravljen za praskanje), zobotrebec, 

trstika, projekcija Prikaz čustev. 

 

Viri in literatura: 

 M, Swintz. (1999). Kraljevi smetanovi kolački. V B. Golob, M. Kordigel, I. Saksida (Ur). Na krilih besed: slovensko berilo za 

četrti razred (str. 205–207). Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 McCloud, S. (2011). Kako razumeti strip: o nevidni umetnosti. Ljubljana: Cankarjeva založba. 

 

I. SLOVENŠČINA 

 

1. KRALJ IN PREDMET 

Z učenci igramo igro dveh besed. Učencem razdelim lističe. Naročim jim, da na svoj listič zapišejo pet prvih predmetov, ki se jih spomnijo 

ob besedi kralj. Učence razdelim v skupine po štiri. Učenci so v skupinah razdeljeni glede na njihove bralne sposobnosti – en zelo dober 

bralec, en dober bralec, en slabši bralec in en slab bralec. Po skupinah naj izberejo štiri predmete, ki se jim zdijo najizvirnejši. Izbrane 

predmete vseh skupin zapišem na tablo.  

Sedaj s flomastrom druge barve na tablo zapišem še besedo kralj. Naloga učencev, delajo individualno, je, da izberejo predmet in v zvezek 

napišejo kratko pravljico o kralju in predmetu, ki so ga izbrali.  

Ko učenci zgodbe napišejo, si po skupinah preberejo svoje zgodbe. Izmed vseh izberejo eno, ki jo bodo predstavili celotnemu razredu. 

 

2. M. SWINTZ: KRALJEVI SMETANOVI KOLAČKI 

Učencem povem, da je pisateljica Martha Swintz napisala pravljico o kralju in kolačkih. Pa preberimo njeno zgodbo. Učenci individualno, 

vsak zase, dvakrat preberejo odlomek.  

Vprašam jih, če so pri branju naleteli na neznane besede (jadikuje, uslužno, nejevoljno, samoumevno, vzkipi, hlastno, pomenljivo, osuplo, 

ogorčeno, neizprosno, jadikovati, prepadeno, odkrha, klavrno).  

Učencem povem, da bodo pravljico po skupinah prebrali tudi ostalim sošolcem. Učencem glede na njihove bralne sposobnosti razdelim 

vloge. Kralj: zelo dober bralec, princeska: dober bralec, kraljica: slabši bralec, Artur: slab bralec.  

Učencem povem, da bodo po skupinah ustvarili strip z naslovom Kraljevi smetanovi kolački.  

 

II. LIKOVNA VZGOJA 

Učenci so za domačo nalogo pripravili risalni list, ki so ga v več zaporednih pasovih pobarvali s 4 barvami (rdečo, rumeno, svetlo modro, 

svetlo zeleno). Pri tem je pomembno, da so z voščenkami močno pritisnili na podlago. Podlaga se skozi pobarvani del skoraj ne sme videti. 

Z voščenko poslikani del so nato prebarvali s tušem, pomešanim z jajcem. Ko se je tuš posušil, so risalni list previdno položili med časopisni 

papir, da se tuš ni opraskal. Za praskanje so prinesli zobotrebec in trstiko. S seboj je vsak prinesel tudi manjše ogledalo. Če kateri izmed 

učencev ogledala ni prinesel, naj se dogovori s sošolcem, ki ogledalo ima, če si ga lahko občasno izposodi.  

 

1. POGOVOR O LIKOVNI NALOGI 

Igramo igro pantomima. Z žrebom izberem učence. Njihova naloga je, da samo s pomočjo obrazne mimike prikažejo določena čustva, 

njihovi sošolci pa morajo čustvo, ki ga prikazujejo, prepoznati. Predlagana čustva: jeza, gnus, strah, veselje, žalost, presenečenje. 

S pomočjo projekcije spoznamo stripovski prikaz čustev, ki ga je v svoji knjigi Kako razumeti strip prikazal Scott McCloud. 

Pred seboj pripravim svoj risalni list, pripravljen za ustvarjanje praskanke, trstiko, zobotrebec in sliko presenečenega obraza. Učencem 

demonstriram risanje obraza s pomočjo praskanja. Prikažem različne načine praskanja. Pri praskanju jih opozorim na različne vrste črt. 

Črte naj nizajo eno ob drugi. Pri svojem delu naj bodo natančni, upoštevajo naj vse, kar smo se o prikazu čustev naučili. V ospredju naj 

bodo predvsem liki in njihovi obrazi, dogajalni prostor ni tako pomemben oz. ga, če tako želijo, niti ni potrebno prikazati. Pri tem naj 

upoštevajo vizualne lastnosti kraljev, kraljic in princes, tako da bo iz stripa že na prvi pogled razvidno, kdo so prikazani liki. 
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2. NAVODILA ZA DELO 

Vsak bo dobil del besedila, ki ga bo prikazal s pomočjo stripa, ki ga bodo danes ustvarili s praskanjem. Prav tako bo vsak učenec dobil 

svoj načrtovalni list, s pomočjo katerega bo določil podrobnosti stripa. Najprej naj dobro razmislijo, kako bodo razdelili besedilo. Prikažejo 

lahko največ 8 kadrov, kar pomeni, da bo moralo v določenih kadrih nastopati več oseb. Pri risanju naj zelo dobro razmislijo o tem, kako 

bodo čustva s pomočjo obraza prikazali. Če se jim pri tem zatakne, naj se pogledajo v ogledalo in s pomočjo svoje zrcalne slike čustvo 

prenesejo na obraz kralja, kraljice, princeske in Arturja.  

Pri svojem delu bodo pazili na: 

 različne črte, 

 natančnost pri prikazovanju čustev, 

 ustrezno razporeditev besedila v kadre (strip ne bo primeren, če bodo v enem kadru prikazali preveč, drug kader bo pa premalo 

zapolnjen), 

 upoštevanje zgodbe, 

 izvirnost. 

 

3. PRAKTIČNO DELO UČENCEV 

Učenci delajo individualno. Med delom jim svetujem in jih usmerjam. 

 

4. LIKOVNO VREDNOTENJE 

Izdelke pritrdimo na tablo in si jih ogledamo s stališča zastavljenih meril. 

 

5. PONOVNO BRANJE BESEDILA, TOKRAT S POMOČJO STRIPA 

Učencem povem, da bodo ponovno, kot so to naredili že pri uri slovenščine, prebrali pravljico. Tokrat bo vsak v skupini prebral svoj strip. 

Pri branju naj bodo pozorni na čustva, ki so jih prikazali, pomagajo naj si z risbami likov. Čustva naj upoštevajo pri branju. Najprej vsak 

učenec prebere svoj strip v skupini. Tako bodo ugotovili, po kakšnem vrstnem redu morajo besedilo prebrati. Nato bodo strip po skupinah 

prebrali še svojim sošolcem.  

 

MARTHA SWINTZ: KRALJEVI SMETANOVI KOLAČKI 

Osebe: kralj, kraljica, princeska, Artur 

Kraljica (si naravna očala in pogleda kralja): Joj! Kaj pa je narobe s teboj? Zaskrbljen si videti. 

Kralj (jadikuje): Kaj ne bi bil? Čarovnica vseh čarovnic mi je ukradla recept za smetanove kolačke.  

Kraljica (jezno): Oh, ta stara babnica! Mislim, da ti ga mora takoj vrniti. Kajne, Artur? 

Artur (uslužno pritrdi): Oh, seveda. 

Kralj (nejevoljno): Ali ni to prav po žensko? Moja draga žena … 

Princeska (se vmeša): Oče, samo trenutek, prosim. Vidiš, mama, to ni tako preprosto. 

Kraljica (samoumevno): Zakaj ne? V vseh knjigah, ki sem jih prebrala, kralj samo ukaže čarovnici … 

Princeska (jo prijazno prepričuje): Žal mi je, mama, ampak motiš se. V tem primeru to ne bo pomagalo. 

Kraljica: Ampak v mojih knjigah piše … 

Kralj (vzkipi): Knjige! Knjige! Knjige! Je to vse, na kar misliš? 

Princeska (se spomni): Čakaj, oče, imam načrt. 

Kralj (hlastno): Res? No, povej.  

Princeska (s poudarkom): Sama bom odšla v čarovničino votlino in ti prinesla knjigo. 

Kraljica (zgroženo): Ti? Sama? 

Princeska: Ne bojim se. 

Kralj (navdušeno): Vesel sem, da mi boš pomagala. Kdaj lahko odideš? Ni treba izgubljati časa! 

Princeska (pomenljivo): Ne tako hitro, oče. To še ni vse. 

Kralj (nestrpno): Česa je pa še treba? Iskati greš moje smetanove kolačke. To je vse. 

Princeska (kot prej): Nikakor. To bom storila pod enim samim pogojem. 

Kralj (napeto): In to je … 

Princeska (svojeglavo): Če mi uspe, mi moraš dovoliti, da se poročim s pažem. 

Kraljica (osuplo): Poročiš s pažem? Kaj naj to pomeni? 

Kralj (klavrno razlaga): Najina hčerka se hoče poročiti s pažem in on me je prosil za njeno roko. 

Kraljica (klavrno razlaga): Najina hčerka se hoče poročiti s pažem in on me je prosil za njeno roko. 

Kraljica (ogorčeno): Nemogoče! Samo pomisli na to sramoto! Že vidim naslove v časopisih: Kraljeva hčerka postala paževa žena! Strahota! 

Princeska (neizprosno): No, dobro. Brez paža – ni smetanovih kolačkov. 

Kralj (jadikuje): Brez smetanovih kolačkov – ni kralja. 

Kraljica (prepadeno ugotovi): In brez kralja – ni kraljice! 

Princeska (nadaljuje kot prej): Vse, kar moraš storiti, je to, da mi dovoliš poročiti se s pažem, če najdem tvoj recept. 

Kralj (potrto): Si s tem zadovoljen, Artur? 

Artur: Oh … 

Kraljica: Tiho! 

Princeska (prebrisano): Se strinjaš z mojimi pogoji, oče? 

Kralj (se odkrha, slovesno – klavrno): V tem trenutku splošne krize izjavljam, da se princeska lahko poroči z mojim pažem, ko mi bo izročila 

nepoškodovan recept za smetanove kolačke! 

Princeska (veselo): Hvala, oče. Storila bom, kar bom mogla. Na svidenje. (Odide.) 

Kraljica: Počakaj! (Odide za princesko. Kralj jo ustavi, ji sname očaka in jih poda Arturju.) Oh! … Oh! … Zdaj pa sem očala izgubila! 

Kralj (se pretvarja): Artur ti jih bo pomagal najti, kajne, Artur? 

Artur: Oh, seveda. 

Kralj (kot prej): Saj sem vedel! Zmeraj si tako ustrežljiv! (Porine kraljico in Arturja ven. Pohiti k prestolu in vzame smetanov kolaček. Veselo.) 

Zdaj, ko je moja hčerka odšla po recept, lahko pojem še zadnji kolaček. (Zbaše ga v usta.) 

 

Golob, B., Kordigel, M., Saksida, I. (1999). Na krilih besed: slovensko berilo za četrti razred. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

 

BESEDILO KRALJEVI SMETANOVI KOLAČKI, RAZDELJENI ZA IZDELAVO STRIPA 

Osebe: kralj, kraljica, princeska, Artur 

Kraljica (si naravna očala in pogleda kralja): Joj! Kaj pa je narobe s teboj? Zaskrbljen si videti. 

Kralj (jadikuje): Kaj ne bi bil? Čarovnica vseh čarovnic mi je ukradla recept za smetanove kolačke.  

Kraljica (jezno): Oh, ta stara babnica! Mislim, da ti ga mora takoj vrniti. Kajne, Artur? 

Artur (uslužno pritrdi): Oh, seveda. 

Kralj (nejevoljno): Ali ni to prav po žensko? Moja draga žena … 

Princeska (se vmeša): Oče, samo trenutek, prosim. Vidiš, mama, to ni tako preprosto. 

Kraljica (samoumevno): Zakaj ne? V vseh knjigah, ki sem jih prebrala, kralj samo ukaže čarovnici … 

Princeska (jo prijazno prepričuje): Žal mi je, mama, ampak motiš se. V tem primeru to ne bo pomagalo. 
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Kraljica: Ampak v mojih knjigah piše … 

Kralj (vzkipi): Knjige! Knjige! Knjige! Je to vse, na kar misliš? 

Princeska (se spomni): Čakaj, oče, imam načrt. 

Kralj (hlastno): Res? No, povej.  

Princeska (s poudarkom): Sama bom odšla v čarovničino votlino in ti prinesla knjigo. 

Kraljica (zgroženo): Ti? Sama? 

Princeska: Ne bojim se. 

Kralj (navdušeno): Vesel sem, da mi boš pomagala. Kdaj lahko odideš? Ni treba izgubljati časa! 

Princeska (pomenljivo): Ne tako hitro, oče. To še ni vse. 

Kralj (nestrpno): Česa je pa še treba? Iskati greš moje smetanove kolačke. To je vse. 

Princeska (kot prej): Nikakor. To bom storila pod enim samim pogojem. 

Kralj (napeto): In to je … 

Princeska (svojeglavo): Če mi uspe, mi moraš dovoliti, da se poročim s pažem. 

Kraljica (osuplo): Poročiš s pažem? Kaj naj to pomeni? 

Kralj (klavrno razlaga): Najina hčerka se hoče poročiti s pažem in on me je prosil za njeno roko. 

Kraljica (ogorčeno): Nemogoče! Samo pomisli na to sramoto! Že vidim naslove v časopisih: Kraljeva hčerka postala paževa žena! 

Strahota! 

Princeska (neizprosno): No, dobro. Brez paža – ni smetanovih kolačkov. 

Kralj (jadikuje): Brez smetanovih kolačkov – ni kralja. 

Kraljica (prepadeno ugotovi): In brez kralja – ni kraljice! 

Princeska (nadaljuje kot prej): Vse, kar moraš storiti, je to, da mi dovoliš poročiti se s pažem, če najdem tvoj recept. 

Kralj (potrto): Si s tem zadovoljen, Artur? 

Artur: Oh … 

Kraljica: Tiho! 

Princeska (prebrisano): Se strinjaš z mojimi pogoji, oče? 

Kralj (se odkrha, slovesno – klavrno): V tem trenutku splošne krize izjavljam, da se princeska lahko poroči z mojim pažem, ko mi bo 

izročila nepoškodovan recept za smetanove kolačke! 

Princeska (veselo): Hvala, oče. Storila bom, kar bom mogla. Na svidenje. (Odide.) 

Kraljica: Počakaj! (Odide za princesko. Kralj jo ustavi, ji sname očaka in jih poda Arturju.) Oh! … Oh! … Zdaj pa sem očala izgubila! 

Kralj (se pretvarja): Artur ti jih bo pomagal najti, kajne, Artur? 

Artur: Oh, seveda. 

Kralj (kot prej): Saj sem vedel! Zmeraj si tako ustrežljiv! (Porine kraljico in Arturja ven. Pohiti k prestolu in vzame smetanov kolaček. 

Veselo.) Zdaj, ko je moja hčerka odšla po recept, lahko pojem še zadnji kolaček. (Zbaše ga v usta.) 

 

PRESENEČEN OBRAZ 

 

 
 

PROJEKCIJA PRIKAZ ČUSTEV 
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NAVODILA ZA DOMAČO NALOGO (gl. Priloga XIII, Navodilo za domačo nalogo) 

 

Učna priprava 

Enota: Celostna obravnava literarnega besedila s pomočjo stripa kot literarnodidaktične metode 

Razred:  

4. in 5. 

Predmet: SLO in LUM Ura projekta: 16, 17, 18, 19 

Ura predmeta: 

Tema:  Strip 

 

Cilj te etape raziskave: 

 Učenci s pomočjo načrtovalnega lista aktivno delajo z besedilom. 

 Učenci spoznajo slovenski stripovski lik. 

 Učenci v dvojicah načrtujejo koherentno preddogajanje in nadaljevanje zgodbe. 

 Učenci individualno, v skladu z načrtom, ustvarijo strip, katerega glavni junaki so oni sami. 

 

Učni cilji: 

Slovenščina: 

 Učenci svoja besedila členijo na odstavke, v njih upoštevajo pravopisna pravila, skrbijo za čitljivost in estetskost pisave ter se 

ustrezno odločijo za pisanje s pisanimi oz. tiskanimi črkami. 

 Učenci razvijajo zmožnost nebesednega sporazumevanja tako, da ponazorijo podatke iz besedil z nebesednimi sporočili.  

 Učenci razvijajo zmožnost nebesednega sporazumevanja tako, da v besedilu prepoznajo nebesedna zapisana sporočila in 

predstavijo njihovo vlogo. 

 Učenci razvijajo zmožnost nebesednega sporazumevanja tako, da ponazorijo podatke iz besedil z nebesednimi sporočili.  

 Učenci razvijajo zmožnost nebesednega sporazumevanja tako, da v zapisanem besedilu prepoznajo nebesedne spremljevalce 

pisanja, predstavijo njihovo vlogo ter vrednotijo njihovo ustreznost in učinkovitost. 

 Učenci razvijajo zmožnost nebesednega sporazumevanja tako, da med pisanjem zavestno uporabljajo nebesedne spremljevalce 

pisanja, nato poslušajo mnenja sošolcev o njihovi ustreznosti ter izražajo svoje mnenje. 

 Učenci postopoma razvijajo načela uspešnega dvogovornega in enogovornega sporazumevanja ter jih upoštevajo pri tvorjenju in 

sprejemanju besedil.  

 Učenci postopoma usvajajo strategije sprejemanja in tvorjenja neumetnostnih besedil ter jih upoštevajo pri tvorjenju in 

sprejemanju besedil. 

 Učenci postopoma usvajajo merila za vrednotenje besedil ter jih upoštevajo pri vrednotenju svojih in tujih besedil.  

 Učenci postopoma usvajajo merila za vrednotenje zmožnosti sprejemanja in tvorjenja besedil ter jih upoštevajo pri vrednotenju 

svoje in tuje zmožnosti sprejemanja in tvorjenja besedil. 

 Učenci postopoma usvajajo značilnosti tistih besedilnih vrst, ki jih nato sami tvorijo; svoje znanje o značilnostih dane besedilne 

vrste nato uporabijo (in tudi preverijo) tako, da tvorijo besedilo iste vrste. 

 Učenci spoznavajo v učnem načrtu predlagana besedila oziroma druga besedila po izbiri učitelja in učencev. 

 Učenci so zmožni razumeti značaj in ravnanje književne osebe, ki doživlja take dogodivščine, ki bi si jih želeli doživljati sami, 

ter se vživeti v osebo, ki jim je podobna v najmanj eni konkretni lastnosti, oziroma razumejo osebo, katere življenjske okoliščine 

so podobne njihovim. 
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 Učenci prepoznavajo motive za ravnanje književnih oseb; svoje mnenje utemeljujejo z zgledi iz književnega besedila/poiščejo 

svojo razlago zanj; razumejo tudi tako ravnanje osebe, ki ni skladno z ravnanjem, za kakršnega bi se v sorodnem položaju odločili 

sami. 

 Učenci v književnem besedilu najdejo poglavitne informacije o prostoru in času dogajanja, povezujejo dogajalni čas in prostor. 

 Učenci oblikujejo čutnodomišljijsko predstavo dogajalnega prostora in časa. 

 Učenci razvijajo zmožnost slediti dogajanju na več dogajalnih prostorih/časih hkrati. 

 Učenci v književnem besedilu prepoznavajo informacije o poteku dogajanja, potrebne za podatke za sklenitev dogajalnega toka, 

ki jih besedilo ne ponuja; dobijo z zapolnitvijo nedoločnost mest s svojo domišljijo.  

Likovna umetnost: 

 Učenci ob likovnih delih, likovnih izdelkih učencev ter ob zgledih iz narave in okolja spoznavajo likovne pojme, povezane z 

oblikovanjem na ploskvi. 

 Učenci razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju na ploskvi in s tem negujejo individualni likovni izraz. 

 Učenci spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja na ploskvi. 

 Učenci razvijajo občutek za bogatenje oblik z likovnimi spremenljivkami, 

 učenci razvijajo občutek za razporejanje oblik na ploskvi, 

 učenci razvijajo občutek za ravnovesje na ploskvi. 

 Učenci naredijo strip in so pozorni na povezavo med pisavo in risbo. 

 Učenci spoznajo pomembna likovnoumetniška dela z različnih oblikovalskih področij domače in svetovne kulturne dediščine.  

 Učenci razvijajo motorično spretnost in občutek pri delu z različnimi materiali in pripomočki za izražanje na ploskvi. 

  

Oblike dela:  individualno delo, delo v dvojicah/trojicah, skupinsko delo. 

Učni pripomočki:  projekcija izbranih strani knjige Predstavljaj si, da si kavboj, besedilo, prazen list, načrtovalni list, projekcija odlomka 

stripa, črni tuš, pero, trstika, čopič, risalni listi. 

 

Viri in literatura: 

 Clibbon, M. (2010). Predstavljaj si, da si kavboj. Preserje: Morfem. 

 Muster, M. (2012). Miki Muster 7. Ljubljana: Buch. 

 Reprodukcija Forgiven (pridobljena 10. 11. 2014): http://oboejones.files.wordpress.com/2010/12/forgivenweb.jpg. 

 Reprodukcija Črno-beli strip (pridobljena 10. 11. 2014): http://evolveruk.deviantart.com/art/Black-And-White-Comic-Book-

Art-210270613. 

 

I. SLOVENŠČINA 

 

1. KAVBOJI IN INDIJANCI 

Učencem povem, da se bomo spremenili v kavboje in Indijance. V dve skupini se bodo razdelili s pomočjo žreba, ko bodo dobili sličico 

indijanske perjanice ali kavbojskega klobuka.  

Otroci so Indijanci, ki zasledujejo kavboje. Učitelj, ki je opazovalec kavbojev in Indijancev, govori, kaj delajo kavboji. Če dvigne roko z 

odprto dlanjo proti njim, to pomeni STOP (kavboji opazujejo, ali jih kdo zasleduje, zato se morajo Indijanci uleči na tla, da jih kavboji ne 

vidijo). Če učitelj zamahuje z roko gor in dol, to pomeni PAZI (Indijanci zasledujejo kavboje le z plazenjem po tleh). Če jim z roko daje 

znak za naprej, to pomeni JAHAJ KONJA – učenci z mimiko telesa kažejo, da jahajo konja (kavboji so že daleč pred njimi in jih morajo 

ujeti). Če začne učitelj poskakovati, to pomeni SKAČI (kavboje zasledujejo po vodi in skačejo s kamna na kamen). Po nekem času vloge 

zamenjamo.  

Pogovorimo se o tem, kaj vedo o kavbojih in Indijancih.  Kavboje podrobneje spoznamo s pomočjo knjige Predstavljaj si, da si kavboj. 

Povem jim, da se je v svetu kavbojev in Indijancev znašel tudi Lakotnik, eden treh junakov, o dogodivščinah katerih v svojih stripih 

pripoveduje Miki Muster. Le kaj se mu je tam zgodilo?  

Razdelim jim besedilo, ki ga sami, tiho dvakrat preberejo.  

Danes boste tudi sami postali stripovski junaki, kavboji. Postavili se boste v vlogo Lakotnika in s pomočjo stripa povedali, kaj se je zgodilo. 

Delali boste v dvojicah (dvojice oblikuje učitelj – učenca naj bosta zelo dobra oz. čim boljša prijatelja). Eden od vaju bo narisal strip za 

dogajanje pred zgodbo, ki smo jo spoznali, drugi pa bo narisal strip za dogajanje po zgodbi. Kaj se je zgodilo, so nam s svojimi reakcijami 

že namignili nekateri kavboji in Franca. Kaj pa se je zgodilo v nadaljevanju? Menite, da bo Lakotnik kar pustil, da ga obtožijo?  

Vsak par bo dobil prazen list. Na tem listu bosta skupaj načrtovala dogajanje pred in dogajanje po odlomku, ki ste ga prebrali. Pazita, da 

se bo vajina zgodba skladala z odlomkom in upoštevajta vse, kar smo se danes o kavbojih naučili. Ko bosta zgodbo zapisala, bosta dobila 

načrtovalni list. Vsak dobi svoj načrtovalni list. Prvi načrtovalni list je namenjen načrtovanju dela stripa, ki se dogaja pred prebranim, drugi 

načrtovalni list pa je namenjen načrtovanju dela stripa, ki se dogaja po prebranem. Izpolnita ju skupaj. Namesto naslova stripa napišita, ali 

se načrtovano dogaja pred odlomkom ali po odlomku. Po koncu načrtovanja se odločita, kateri od vaju bo prikazal dogajanje pred in kateri 

dogajanje po odlomku. 

Ne pozabite, rekli smo, da boste danes vi postali stripovski junaki, kar pomeni, da boste v svojem stripu risali sebe kavboja. Nič ni narobe, 

da delate v dvojicah in se bosta vaša lika razlikovala. Pomembno je, da boste vi tisti, ki boste sodelovali v dogajanju. 

 

II. LIKOVNA VZGOJA 

 

1. NAVODILA ZA DELO 

Na tablo projiciram strip, ki so ga pravkar prebrali. Spomnim jih, da so morali danes s seboj prinesti posebne risarske oz. slikarske 

pripomočke (učencem ni potrebno kupovati peres, če jih imajo, pa jih lahko prinesejo), in sicer črni tuš, pero, trstiko in čopič. Pogovorimo 

se o tem, kako bi lahko podobne učinke – točke, črte, zapolnjena ploskev – s prinesenimi pripomočki upodobili tudi sami. Demonstriram 

jim nekaj načinov risanja s peresom, trstiko in čopičem ter kako z omenjenimi pripomočki narišemo oz. naslikamo točke, črte in kako 

zapolnjujemo ploskve. Prikažem različno križanje in nizanje črt ter svetlenje in temnenje ploskve. Risali oz. slikali bodo na risalni list, ki 

ga lahko obrnejo navpično ali vodoravno. 

Ogledamo si reprodukcije, na katerih lahko učenci vidijo različno zapolnjevanje ploskev. 

Pri svojem delu bodo pazili na: 

 križanje in nizanje črt, 

 svetle in temne ploskve, 

 zapolnitev risalnega lista, 

 upoštevanje zastavljene zgodbe in upoštevanje izvirne zgodbe, 

 izvirnost. 

 

2. PRAKTIČNO DELO UČENCEV 

Učenci delajo individualno. Med delom jim svetujem in jih usmerjam. 
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3. VREDNOTENJE 

Izdelke na tablo razvrstim v parih glede na to, s kom so učenci delali pri pouku slovenščine. Ponovimo merila. Vsak učenec predstavi svoj 

strip in razloži, kako je upošteval dana navodila. Vsak par tudi predstavi in prebere svoj strip.  

 

 BESEDILO 
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REPRODUKCIJE 
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PROJEKCIJA PREDSTAVLJAJ SI, DA SI KAVBOJ 
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PRILOGA XV: Delovni življenjepis 

 

Avtorica Maja Kerneža sem rojena 7. 9. 1987 v Mariboru.   

 

2002 Z odličnim uspehom sem končala OŠ Jakobski Dol. 

  

2006 Maturirala sem na III. gimnaziji Maribor. 

  

2006 – 2010  Redno sem študirala na Pedagoški fakulteti Maribor, smer 

Razredni pouk. 

 

Septembra 2010 sem diplomirala na oddelku za Razredni pouk z 

diplomsko nalogo: ''Odnos študentov razrednega pouka do knjig o 

Harryju Potterju''.  

Pridobila sem naziv ''profesorica razrednega pouka''.  

  

2011–2011  Kot pripravnica sem bila s sklenjenim delovnim razmerjem 

zaposlena na OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, kjer sem 

obveznosti opravljala predvsem v 5. razredu. Decembra sem 

opravila strokovni izpit.  

  

2012–2013 V tem obdobju sem bila zaposlena na OŠ Jožeta Hudalesa 

Jurovski Dol. V drugi polovici šolskega leta 2011/2012 sem 

poučevala v 2. razredu, v šolskem letu 2012/2013 pa sem svoje 

delo opravljala v 3. razredu. 

  

2015  Januarja 2015 sem ustanovila zavod Akademija dosežkov, ki je 

namenjen individualnemu svetovanju in pomoči na področju 

vzgoje in izobraževanja, kjer izvajam delavnice, predavanja, 

seminarje in individualna svetovanja za otroke, mladostnike, 

odrasle, starše ter kolektive. Od leta 2016 opravljam tudi delo 

direktorice zavoda.  


