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POVZETEK
V magistrskem delu sem analizirala in primerjala klasično ter digitalno branje, v
raziskovalnem delu sem se še posebej osredotočila na primerjalno analizo klasičnega in
digitalnega branja učencev 6. razreda slovenske osnovne šole. Šestošolce sem izbrala zato,
ker se bralec na taki starostni stopnji približa branju, značilnemu za odraslega bralca, delno
pa tudi zaradi težav, ki naj bi jih šestošolci imeli s samostojnim tihim branjem in
razumevanjem besedila, saj bi se lahko pokazala razlika v bralnem razumevanju
interpretativnih in ostalih vprašanj. V teoretičnem delu sem prikazala zgodovino besedila in
branja, opredelila pomen medija, še posebej tiskane knjige in digitalnega nosilca literarnega
besedila – v primeru raziskave torej računalnika –, ki sta glavna obravnavana medija v delu,
ter predstavila teorijo vpliva (klasičnega in digitalnega) branja na naše možgane. Predstavila
sem tudi problematiko bralne pismenosti, saj sem za raziskovalni del potrebovala »orodje« za
merjenje bralnega razumevanja pri šestošolcih, posebej pa sem predstavila tudi izsledke
drugih raziskav bralne pismenosti, kot so: PISA, PIRLS in NPZ iz slovenskega jezika. V
empiričnem delu sem ugotavljala bralno pismenost učencev 6. razreda s testom bralne
pismenosti, ki ga je za šestošolce sestavila Katja Cegnar. Ugotavljala sem, ali se bralno
razumevanje šestošolcev razlikuje pri branju besedila in reševanju testa bralne pismenosti na
klasičnem mediju (papirju) ter pri branju besedila in reševanju testa bralne pismenosti na
digitalnem mediju (računalniku). Z rezultati raziskave sem dokazala in potrdila, da so
rezultati bralnega razumevanja na digitalnem mediju slabši kot rezultati bralnega
razumevanja na klasičnem oziroma tiskanem mediju. S tem sem opozorila na problematiko
vse večje priljubljenosti elektronskih knjig, med njimi tudi elektronskih učbenikov, saj se
naše bralno razumevanje z zamenjavo klasičnega z digitalnim medijem spreminja in – kar je
morda še pomembneje – z digitalnim branjem se spreminjajo tudi naši možgani ter možgani
prihodnjih generacij.
KLJUČNE BESEDE: klasično branje, digitalno branje, bralna pismenost, slovenska osnovna
šola.
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ABSTRACT
Comparative Analysis of Classic and Digital Reading: Digital (d)evolution
The present Master thesis attempts to analyse and compare classic and digital reading. The
research part primarily focuses on the comparative analysis of classical and digital reading in
Slovenian sixth-grade primary school pupils. The sample was chosen due to the fact that the
reading skills of this age group are already close to the level of reading skills that are
characteristic of adults. Furthermore, this age group was also partially chosen for the reason
that sixth graders seem to have some issues with silent reading and comprehension of the
text, which might indicate that there is also a difference in their reading comprehension of
interpretative and other questions. The theoretical framework presents the history of text and
reading and provides the definition of the medium, especially the printed book and the digital
text medium – the computer. For the purpose of this research paper, the computer is analysed
in more detail and the effects of reading (classic and digital) on our brain are presented.
Furthermore, the concept of reading literacy is introduced as a required “tool” in order to
measure the reading comprehension of sixth-grade pupils. Special attention is given to the
results of previously conducted research by experts who were interested in reading literacy
such as; PISA, PIRLS and National knowledge testing of Slovenian language (NPZ). The
empirical part of the Master thesis investigates the reading literacy of sixth-grade pupils with
the use of a reading literacy test prepared specifically for sixth graders by Katja Cegnar. The
aim of the research was to find out whether the pupils’ results of the classical reading literacy
test (reading the text and answering questions on paper) differ from the pupils’ results of the
digital reading literacy test (reading the text and answering questions on the computer). The
results of the study show and confirm that the results of reading literacy on the digital
medium are worse than those of reading literacy on classical, printed medium. The Master
thesis attempts to shine a light on the issue of the growing popularity of electronic books and
textbooks. Due to the increasing substitution of classical with digital reading, we are
changing our reading comprehension and what is perhaps even more important – with digital
reading we are changing our brain and that of the future generations.
KEYWORDS: classical reading, digital reading, reading literacy, Slovenian primary school
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1.0 UVOD
K temi digitalnega branja me je pritegnil članek, ki je bil leta 2014 objavljen v reviji The
Guardian: Readers Absorb Less on Kindles Than on Paper, Study Finds (slo. prevod: Bralci
vpijejo manj informacij iz kindlov kot iz knjig, pravi študija). V članku so predstavili študijo
Anne Mangen, raziskovalke z Univerze Stavanger na Norveškem. Rezultati študije so
pokazali, da se na digitalnem vmesniku precej težje poglobimo v zgodbo ter da »haptične in
otipne povratne informacije kindla ne zagotavljajo iste podpore za mentalno rekonstrukcijo
zgodbe kot tiskana knjiga« (Flood, Readers Absorb Less).
Branje na digitalnem vmesniku je precej demokratiziralo dostop do informacij, študentom pa
omogočilo lažjo in hitrejšo pot do znanstvenih raziskav ter člankov, ki jih lahko preberejo na
internetu. E-knjige postajajo vse bolj priljubljene, čeprav se je prodaja elektronskih knjig v
Veliki Britaniji leta 2017 zmanjšala za kar 17 % (Sweney), vendar smo zaradi svojega
navdušenja nad globalnim pretokom informacij pozabili na medij, iz katerega vsrkamo
vsebino. Marshall McLuhan je opazil, da nas vsak nov medij spremeni, in kratko malo
pokritiziral vse, ki so trdili, da lahko negativne in pozitivne učinke medijev kontroliramo le z
načinom njihove uporabe, saj je po njegovem »vsebina medija le sočno meso, ki ga tat
prinese, da premami čuvaja uma« (cit. v Carr 13).
Jezik je naši vrsti prirojen, branje in pisanje pa sta nenaravni dejanji, ki ju omogoči samo
razvoj abecede in drugih tehnologij, poleg tega pa sta osrednjega pomena za našo identiteto
in kulturo. Branje in pisanje premišljeno oblikujeta naše možgane, saj se pri ljudeh, ki se
učijo kitajščino (logografsko pisavo), razvije drugačna možganska mreža za branje kot pri
ljudeh, ki uporabljajo fonetično abecedo (Carr 55). Ta možganska mreža pa ni tako zelo
drugačna od na primer možganske mreže angleško govoreče osebe. Stanislas Dehaene
namreč pravi, da je predel za prepoznavanje besed pri kitajskih bralcih le nekaj milimetrov
stran od predela za prepoznavanje besed pri angleških bralcih (Dehaene 97). Branje oziroma
razumevanje zapisanih jezikovnih besedil je nenavadno, ker zahteva kup možganskih
procesov, ki vpletajo različne predele možganov, ki so sicer evolucijsko razviti za opravljanje
drugih nalog – temu nevroznanstvenik Stanislas Deahne pravi »nevronsko recikliranje«
(Armstrong 43–45). Na naše možgane pa lahko vplivajo tudi pripomočki, ki jih uporabljamo
za pisanje, branje in drugo upravljanje z informacijami. Nietzsche je po 20. letu trpel za
groznimi fizičnimi bolečinami, zaradi katerih je bilo branje in pisanje zanj izredno boleče.
1
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Leta 1882 je naročil pisalni stroj – Malling-Hans, novo pisalno kroglo danske izdelave – in se
kmalu naučil tipkanja z zaprtimi očmi. S pomočjo tehnologije je lahko zopet izlival svoje
misli na papir, vendar je eden izmed njegovih najbližjih prijateljev, pisatelj in skladatelj
Heinrich Köselitz, kmalu opazil spremembo v njegovem slogu pisanja; Nietzschejeva proza
je postala bolj strnjena, bolj »telegrafska« (Carr 26–27).
Zaradi vpliva pripomočkov, ki jih uporabljamo za branje in pisanje v digitalni dobi, bi bilo
izredno neodgovorno in nevarno zapostaviti njihov vpliv na naše možgane ter možgane
mlajših generacij. V porastu so elektronski učbeniki, ki so že na voljo tudi v Sloveniji, zato
moramo raziskati vpliv digitalnega medija na oblikovanje naših možganov – ne zato, ker bi
želeli zaustaviti digitalno dobo ali zavreči prednosti, ki so z njo prišle, marveč ker moramo
adaptirati tehnologijo človeku, preden se človek (negativno) adaptira tehnologiji. Trenutno
namreč digitalni vmesnik »predstavlja tako zelo dobrega služabnika, da bi bilo prav
nehvaležno, če bi opazili, da je tudi naš gospodar« (Carr 14).

2.0 ZGODOVINA BESEDILA IN BRANJA
2.1 ZAČETKI
Prvi primeri branja in pisanja so se pojavili pred več tisoč leti. Že 8000 let pred našim štetjem
smo ljudje uporabljali glinene ploščice za preprosto beleženje števila živali in drugih stvari,
celo tako osnovno označevanje pa je zahtevalo razvoj novih nevronskih poti v človeških
možganih, kjer se oblikuje pomen. Dejavnost živcev se v tem delu možganov podvoji ali
potroji, ko gledamo simbole, ki imajo pomen, v nasprotju z gledanjem nepomembnih čačk, in
prav ta dejavnost, te novonastale povezave so oblikovale osnovne povezave za branje (Carr
56). Nastanek sposobnosti branja pač ne spada v darvinistični naravni izbor.
Nevroznanstvenik Stanislas Dehaene naši sposobnosti branja pravi »nevronsko recikliranje«,
kar pomeni, da so določeni deli možganske skorje spremenili namen prvotnih funkcij – homo
sapiens je moral prilagoditi podedovane strukture, ki sicer opravljajo drugačne funkcije
(Armstrong 45).
Jezike smo sicer začeli uporabljati že pred 200.000 leti, z iznajdbo pisave pa označujemo
mejo med prazgodovino in zgodovino; prepričani smo, da je bilo celo oblikovanje države kot
organizacijskega načela odvisno od pisave (Van der Weel 19).
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Zgodovinar Steven Roger Fischer pravi, da naj bi se »pravo branje«, tj. ko so ljudje začeli
dojemati znake zgolj po njihovi glasovni vrednosti, pojavilo v Mezopotamiji pred približno
6000 leti (Armstrong 45). Sumerci v Mezopotamiji so začeli z zapisom pisave, ki je bila
najprej v obliki znakov in slik, kasneje pa se je poenostavila. Za novo pisavo je bila značilna
klinasta oblika zapisa, zato se je imenovala klinopis (Tolić). Pravzaprav se je pisava
avtohtono razvila v treh predelih sveta: v Mezopotamiji, na Kitajskem (okoli leta 1250 pr. n.
št.) in v Mezoameriki (okoli leta 650 pr. n. št.). Vse pisave so imele sistem znakov, ki niso
označevali le predmetov, ampak tudi foneme (Bazerman 8). Da pa je tehnologijo pisanja
lahko uporabljala množica in ne le nekaj posameznikov, je morala pisava postati preprostejša,
kar se je zgodilo okoli leta 750 pred našim štetjem. Takrat so Grki izumili prvo popolnoma
fonetično abecedo – prvi so uporabljali znake, ki so predstavljali tako samoglasnike kot
soglasnike. Foneme v govoru so zapisali s 24 znaki, s tem pa je njihova abeceda postala
izčrpen in učinkovit sistem za pisanje ter branje, saj je – kot pravi Maryanne Wolf –
zmanjšala količino časa in pozornosti za hitro prepoznavanje simbolov, hkrati pa zahtevala
manj energije za dojemanje in pomnjenje (Carr 56–57).
Grška abeceda je postala model za veliko kasnejših abeced, vključno z rimsko, ki jo
uporabljamo še danes. Tako smo prešli od ustne kulture, v kateri se je znanje prenašalo
predvsem z govorom, do pisne kulture, kjer je pisanje postalo glavni način izražanja naših
misli. Zapisovanje je spremenilo življenje in možgane skoraj vseh ljudi na svetu, z vsako
(r)evolucijo pa seveda pridejo tudi kritiki. V času, ko je bila uporaba pisave še novost, je
zapisovanje informacij skritiziral tudi Platon. Napisal je Fajdrosa, dialog o ljubezni, lepoti in
retoriki, kjer se istoimenski junak pogovarja z velikim govornikom Sokratom. Pogovor se
vije okoli narave poželenja, fines govorništva in ne nazadnje tudi primernosti ter
neprimernosti pisanja. Sokrat začne pripovedovati zgodbo o srečanju egipčanskega boga
Tevta, ki je med drugimi stvarmi izumil tudi abecedo, in egipčanskega kralja Tamuntoma.
Tevt kralju opiše veščino pisanja in trdi, da bo Egipčane naredila modrejše in spominsko
sposobnejše, vendar se kralj Tamunt s tem ne strinja. Tamunt boga opomni, da izumitelj ni
najzanesljivejši ocenjevalec vrednosti svojega izuma:
Nadvse vešči Tevt, eden je sposoben ustvariti, kar sodi k veščini, drugi pa je sposoben presoditi, kakšen
delež koristi ali škode vsebuje za tiste, ki naj bi to uporabljali […] Ta iznajdba bo namreč v dušah
tistih, ki se (je) naučijo, zaradi zanemarjanja spomina povzročila pozabo, ker se bodo zaradi zaupanja v
pisanje spominjali od zunaj, zaradi tujih znakov, ne pa od znotraj, sami od sebe. (Platon 250)
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V zgodbi Sokrat sicer prizna, da ima pisava praktične prednosti za zgodovino, a hkrati trdi, da
bo odvisnost človeka od »tehnologije abecede« spremenila njegov način razmišljanja, vendar
ne na bolje. Ker bomo zamenjali notranje spomine z zunanjimi simboli, nam grozi, da bomo
postali plitki misleci. Platon je bil pisatelj in po zgodbi lahko sklepamo, da ga je tako kot
Sokrata skrbelo, da bo branje nadomestilo pomnjenje, vendar je priznaval tudi prednosti
pisane besede, kar lahko vidimo v Državi, kjer Platon prikaže Sokratov napad na »poezijo« in
izjavi, da bi pesnikom prepovedal vstop v svojo popolno državo. V Platonovem času so
poezijo namreč deklamirali in ne pisali, poslušali in ne brali. Poezija je predstavljala
starodavno tradicijo ustnega izražanja, ki je še vedno igrala ključno vlogo v grški kulturi,
vendar Platon skozi Sokratova usta ni govoril proti verzom, temveč proti ustnemu izročilu.
»Za Platonovo kritiko poezije se, kot so pokazali Havelock, Ong in drugi poznavalci antike[,]
skriva obramba nove tehnologije pisanja in načina razmišljanja, ki ga je spodbujala pri
bralcu: logično, natančno, samozadostno« (Carr 59). V Fajdrosu in Državi se tako srečamo s
komaj opaznimi nasprotujočimi si pogledi na vrednost pisanja, to pa nam pokaže dokaze
napetosti, ki jih je ustvaril prehod od ustne k pisni kulturi, kar je pustilo globoke posledice na
našem izražanju in razmišljanju. V povsem ustni kulturi je bil namreč človeški spomin
najpomembnejša sposobnost, saj je bilo znanje omejeno na to, koliko lahko obdržiš v
spominu. Način izražanja je bil izredno ritmiziran, saj je to pripomoglo k temu, da so si ljudje
sporočilo lažje zapomnili – znanje je bilo vtkano v poezijo. S prihodom pisave pa je prišla še
ena pozitivna posledica – prepisovanje, proizvajanje in distribucija pisnih del, s tem pa se je
znanje razširilo med množice (Carr 59–60). To, da smo se naučili brati, nas je osvobodilo od
prejšnjih omejitev človeškega spomina in dostopnosti v minevanju časa – branje in pisanje
sta omogočila dostop do večje količine znanja, ki ga ni bilo treba venomer ustno ponavljati.
Platon nam skozi Sokratova usta razloži zadržke glede učenja branja in pozabe ustne
tradicije. Sokrata pravzaprav ni skrbela človeška pismenost, temveč kaj se bo zgodilo znanju,
če bodo imeli mladi samostojen dostop do velike količine informacij – niti ni šlo toliko za
informacije, temveč za način dostopa do informacij oziroma pozabo vloge kritične in
analitične misli (Wolf 216–220).
Kljub širjenju knjige je bila še zmeraj prisotna zapuščina ustnega sveta – v starih časih je
namreč redkokdo bral potihem. V srednjem veku, ko so bila besedila še sestavljena ustno, so
avtorji pričakovali, da se bodo brala naglas, v 14. stoletju pa so začeli besedila sestavljati tiho
in v izolaciji, zato se je takrat tudi pričakovalo, da bodo brana v tišini (Saenger 258). V prvih
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zapisih besede niso bile ločene s presledki, kar je odsevalo govor – ko govorimo, ne
vstavljamo premora med besedama. Takšen način pisanja danes imenujemo scriptura
continua. V Space between Words (1997) Paul Saenger razlaga, da so se oči bralca morale
premikati počasi in oklevajoče, pogosto pa so se morali bralci vrniti na začetek stavka, da so
razbrali, kaj so pravkar prebrali. Razčlenjanje besedila je bilo težavno in naporno, zato je
redkokdo bral v tišini (Carr 63–64). Z začetkom pisave so Grki sicer vstavljali nekakšna
ločila med besede, ko pa so abecedi dodali samoglasnike, so ločila opustili in tako postali
prva civilizacija, ki je uporabljala scripturo continuo. Presledki so se pojavili šele v zgodnjem
srednjem veku, prvič na Irskem in v Angliji, kar so dokazali s preiskavo prepisanih grških
besedil (s presledki so začeli irski prepisovalci in prevajalci) (Saenger 9–13).
Ko so ljudje začeli s tihim branjem, so se lahko v branje poglobili in hkrati tudi poglobljeno
razmišljali ter oblikovali lastne povezave, sklepe in primerjave. Celo prvi tihi bralci so opazili
spremembe – eden izmed njih je bil srednjeveški škof Izak Sirski, ki je opisal, kako se med
branjem pogrezne v stanje, podobno sanjam. Branje knjige je postalo nekakšno meditativno
dejanje, bralci so pozornost preusmerili in se poglobili v notranji tok besed ter odmislili
zunanje motilce – kar je bistven proces poglobljenega branja –, to nenavadno posebnost pa je
omogočila prav »tehnologija knjige«. »Možgani bralcev knjig so bili več od zgolj pismenih
možganov. Bili so knjižni možgani« (Carr 67).
Čeprav smo v celotni človeški zgodovini verjetno govorili več 10.000 jezikov, smo jih
zapisovali le 106, od 3000 govorjenih jezikov, ki obstajajo dandanes, pa jih ima zgolj 78
zapisano literaturo. Walter J. Ong meni, da nikoli ne bomo izgubili ustnega izročila, saj konec
koncev besedilo, tudi ko ga beremo, konvertiramo v zvok – ali na glas ali pa zgolj v mislih
(7–8).

2.1.1 IZUM TISKARSKEGA STROJA
Okoli leta 1440 je nemški zlatar Johannes Gensfleisch zum Gutenberg začel z novo metodo
razmnoževanja besedil, ki je služila kot alternativa ročnemu prepisovanju. Francis Bacon je
kot prvi pravilno oznanil, da je iznajdba tiska s premičnimi črkami ena največjih prelomnic v
zgodovini civilizacije, zgodovini tega izuma pa je sledil na Kitajsko (Van der Well 19–20).
Kitajcem se seveda ni splačalo tiskati knjig, saj je njihova abeceda štela več tisoč pismenk,
kar bi tisk naredilo izredno dolgotrajen. Ročno sestavljanje s 25 črkami latinične abecede je
bilo neprimerno preprostejše kot s 4000 kitajskimi znaki (Kovač in Gregorin 15).
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Gutenberg je tiskarski stroj najprej uporabljal za tiskanje odpustkov za katoliško cerkev in
tiskanje Svetega pisma. Sveto pismo je bilo natisnjeno na 1200 straneh, s po dvema stolpcema
z 42 vrsticami besedila, napisanega v gotici, ki je bila oblikovana tako, da je posnemala
estetsko pisavo nemških pisarjev (Carr 69). Rimokatoliška cerkev je najprej z veseljem
sprejela tisk, nekateri so ga celo imenovali »božji dar«, vendar ga je ista organizacija tudi
obsodila. S tiskom namreč niso širili samo rimokatoliške doktrine, svoja razmišljanja so
začeli s tiskom širiti tudi protestantje – njihove knjige pa so katoliki označili kot »delo
hudiča« (Winton). Vendar niso preganjali zgolj piscev, še veliko bolj so bili na udaru tiskarji
(Eisenstein).
Elizabeth Eisenstein je v svojih študijah opozorila, da sta fiksiranost besedila in razvoj
besedilnih navigacijskih orodij (paginacije, naslovnih strani, naslovov poglavij, kazal,
knjižničnih katalogov) omogočila preprosto iskanje po vedno večjih količinah dostopnih
besedil, kritično branje in primerjavo pa tudi pisno komunikacijo med avtorji (Kovač in
Gregorin 16). Razmišljanje, pismenost in informacije, ki so bile prej zaprte v samostanske
sobe in univerzitetne stolpe, so se razširile med množice, družbene in kulturne posledice pa
so bile tako razširjene ter tako globoke, da so pripeljale do verskih konfliktov, političnih
prevratov pa tudi do znanstvene metode kot načina za določanje resnice. Kot je torej
predvidel Bacon, se je svet oblikoval na novo (Carr 73).

3.0 MEDIJ
»Mediji namreč sodijo med orodja, ki jih uporabljamo v postopku komuniciranja« (Van der Weel 50).

Vsak nov medij nas spremeni; zapisovanje je spremenilo naše možgane, našo sposobnost
pomnjenja, komuniciranja, vplivalo je na našo kulturo in način razmišljanja že v časih
Platona. Naslednji medij, ki je spet spremenil človeštvo, je bil izum tiska, tiskarsko revolucijo
pa nekateri v pomembnosti celo primerjajo z industrijsko revolucijo. Mediji kot tehnologija
spodbujajo drugačno razmišljanje, preuredijo možgane, so začetki vseh velikih idej.
»Če sem videl dlje od drugih, je zavoljo tega, ker sem stal na ramenih velikanov.«1 Bernard
de Chartres, francoski filozof, nas je primerjal s škrati, ki sedijo na ramenih velikanov.
Poudaril je, da vidimo več in dlje kot naši predniki, ne zato, ker imamo boljši vid ali večjo

1

Originalen citat v angleščini: »If I have seen further than others, it is by standing upon the shoulders of
giants.« (Bernard de Chartres).
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inteligenco, ampak ker smo rojeni v svet, ki so ga s svojim znanjem zgradili veliki moški in
ženske. Pisanje je spodbudilo drugačno razmišljanje, ki je pripeljalo do drugačnih idej in
novih izumov. Enako se je zgodilo z začetkom tiskarskega stroja. In enako se je zgodilo z
izumom računalnika v digitalni dobi. Brez računalnika ne bi nikoli šli na Luno, ne bi imeli
Elona Muska, Stephen Hawking ne bi zmogel komunicirati s svetom, Steve Jobs pa ne bi
nikoli izumil iPhona.
Za definicijo izraza »medij« uporabljam isto definicijo kot Van der Weel: »Medij je
struktura, sestavljena iz tehnološkega orodja z (eksplicitnimi) tehničnimi protokoli in
poljubnim številom družbenih protokolov, katerih namen je posredovanje informacij,
izraženih v eni ali več oblikah negibljivega besedila, slik, zvoka in gibljivih slik v času in/ali
prostoru« (70).
Medij torej obravnavam kot tehnološko orodje, ki služi komuniciranju, še posebej branju.
Med medije štejemo televizijo, radio, časopis, revije, v delu pa kot tiskani medij obravnavam
tiskano, vezano knjigo, kot digitalni medij pa računalnik.
Tiskano knjigo in računalnik bom obravnavala kot besedilna medija, vsi besedilni mediji pa
delujejo vsaj na treh ravneh: z jezikovnim izražanjem sporočila, z uporabo zapisovalnega
sistema, ki jezikovni izraz zakodira, in z uporabo podlage, na ali v kateri je zapisan kodirani
jezik, da ga je mogoče prenesti (Van der Weel 72).
Thorburn in Jenkins razvoj novih medijev razložita z »remediatizacijo«, ki jo lahko
razdelimo na tri dimenzije (7):


sobivanje imitacije in inovacije (nov medij),



prilagoditev starega in novega medija,



interakcijo med obema medijema.

Prva tiskana knjiga je bila Gutenbergova Biblija (1455). Pred izumom tiska so vse knjige
prepisovali ročno, poleg tega pa so bile tudi slikovno okrašene. Čeprav je Gutenberg Biblijo
natisnil, so jo tudi slikovno okrasili – prišlo je do imitacije starega medija in kontinuitete med
tradicijo ter novostjo. Podobno se je zgodilo s prvim avtomobilom – bil je zelo podoben
kočiji, poleg tega pa je imel tudi držalo za bič, kar je popolnoma nepotrebno, če nimaš
vpreženih konjev (Thorburn in Jenkins 7).
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Imitacijo lahko opazimo tudi pri elektronski knjigi: strani morajo biti čim bolj podobne
stranem v tiskani knjigi (črke, pisava, svetloba, dimenzije strani), nekateri elektronski
bralniki imajo celo možnost virtualnega »listanja« – stran se premakne, kot da bi jo ročno
obrnili, včasih pa to spremlja še zvok šumečega papirja. Nekateri so šli celo tako daleč, da
prodajajo »parfume« in sveče z vonjem starih knjig. Na Amazonu lahko kupite sveče z
vonjem starega papirja in prašnih polic ali pa z vonjem nove knjige, knjig iz antike, celo
antičnih zvitkov, knjig, vezanih v usnje – lahko si privoščite Paper Passion ali pa Enchanted
Library.
Novi medij (elektronska knjiga) se je staremu prilagodil tudi z »vidnostjo« knjig – na veliko
aplikacijah za elektronsko branje knjig imamo možnost zbiranja knjig v knjižnico. Večina
ljudi namreč nima občutka, da imajo v lasti Zločin in kazen ali pa Severni sij, če sta knjigi
elektronski, zato so zaradi boljše »otipljivosti« oziroma občutka imetja ustvarili virtualne
knjižnice, kjer naše elektronske knjige »sedijo« prav tako kot na pravih knjižnih policah.
Seveda je prišlo tudi do interakcije med obema – ustvarili so se novi žanri, na primer »mobi
knjiga« oziroma »mobi roman«. Mobi roman je žanr, ki je nastal na Japonskem. Vsi poznamo
fotografije z japonskih vlakov, kjer se ljudje tlačijo v vagone kot sardine in nikakor nimajo
prostora, da bi brali tiskano knjigo. Zaradi pomanjkanja prostora so izumili mobi romane
oziroma kratke romane, ki jih lahko berejo na mobilnih telefonih. Medij je veliko bolj
prikladen, poleg tega pa je zaradi hitrega načina življenja večina Japoncev več kot
zadovoljnih zgolj z »namakanjem« v zgodbo vsake toliko časa, kot pa da bi se posvetili
globokemu in dolgotrajnemu branju tiskane knjige (McCurry). Še eden izmed bolj znanih
novih žanrov je twitterature – prevajanje obstoječih literarnih del v tweete (Hogan):
»Vladimir and Eastragon stand next to a tree and wait for Godot. Their status is not updated«2
(Samuel Beckett – Čakajoč Godota).
Pisemskemu romanu se je ob bok postavil »blook« oziroma blog book. Blog je lahko skupek
dnevniških vnosov, člankov, lastnih razmišljanj. The Subtle Art of Not Giving A Fuck avtorja
Marka Mansona se je na primer začel kot blog, končal pa kot blook. Omenimo lahko še
»bookwear«, senzorično fikcijo. Pod senzorično fikcijo spadajo knjige, ki lahko bralcu
pričarajo občutke likov iz zgodbe, ki jo berejo, izumili pa so jo inženirji iz MIT-ja. Inženirji
so sestavili »pametni telovnik«, ki je povezan z elektronsko knjigo, senzorji in aktuatorji v
2

Prevod angleškega citata: »Vladimir in Estragon stojita zraven drevesa, čakajoč Godota. Njuno stanje ni
posodobljeno.«
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njem pa lahko spreminjajo svetlobo, zvok, temperaturo, pritisk telovnika čez prsi in celo srčni
utrip bralca, da posnemajo tako atmosfero knjige kot občutke glavnega lika (Hu).

3.1 TISKANA KNJIGA
Pred tiskano knjigo smo pisali na papirus, pergament itd., papir pa se je uveljavil šele z
izumom tiska. Prepisovanje knjig je bil dolgotrajen proces, zato je bilo knjig malo in so bile
dostopne le na univerzah ter v samostanih; znanje so si lahko privoščili le bogatejši. Nekatere
knjige so bile celo tako vredne, da so bile k mizi priklenjene z verigami, nekatere pa so imele
tudi svoje varnostnike (Eisenstein).
Tisk je bil prvi primer sodobne industrijske proizvodnje, zadovoljil pa je tudi potrebo bralcev
po vedno več izvodih besedil in čim bolj dostopnih cenah, ne da bi bila pri tem ogrožena
čitljivost besedil. Cena knjig se je sicer nižala postopoma kot stranski učinek industrijske
metode in konkurence med tiskarji (Van der Weel 88). Enakost izvodov je povečala točnost
podatkov, možnost ohranjanja besedil in dostop do informacij, obenem pa je tisk spodbudil
veliko ljudi k novemu pisanju (Van der Weel 92–95). A ni minilo dolgo časa do črnogledih
napovedi o prihodnosti knjige.
Kovač in Gregorin v Ime česa je konec knjige povesta, da je bila knjigi smrt napovedana že
večkrat. V 16. stoletju je angleški tiskar Copeland izjavil, da ljudje veliko raje kockajo,
pijejo, pojejo in plešejo, kot berejo, zato tiskano knjigo čaka bridek konec. V 19. stoletju je
Théophile Gautier predvidel, da bodo tiskano knjigo pokopali časopisi, 50 let kasneje pa je
bil francoz Octave Uzanne prepričan, da bodo knjigo vrgli v krsto kar fonografski mediji.
Leta 2007 je Steve Jobs ob pogledu na Amazonov kindle pripomnil, da je brezvezen izdelek,
saj knjig tako ali tako nihče ne bere več; vsi so bili mnenja, da bo konec tiskane knjige
povzročil odpor do telesne in umske discipline, ki sta potrebni za branje (Kovač in Gregorin
24–25).

3.2 ELEKTRONSKA KNJIGA
Prvo elektronsko knjigo naj bi objavil Peter James leta 1993 na dveh disketah. Na triler z
naslovom Host so se kritiki odzvali dokaj apokaliptično, pripisovali so smrt romanu in spet
knjigi, neki novinar naj bi se iz elektronske knjige norčeval celo tako, da je računalnik naložil
v samokolnico, odpeljal z generatorjem na plažo in tam v miru prebral knjigo. V dveh letih je
9

Univerza v Ljubljani – Filozofska fakulteta

Katarina Ferk, magistrsko delo

bilo prodanih 12.000 kopij, avtor pa je med srečanjem na eni izmed ameriških univerz
povedal, da se bodo elektronske knjige uveljavile, ko jih bo bolj priročno brati kot pa tiskane
knjige. Poslušalci so bili seveda ogorčeni. Nekateri raziskovalci po drugi strani menijo, da so
se elektronske knjige začele pojavljati že v sedemdesetih z Gutenbergovim projektom in
objavo Grolierjeve enciklopedije v elektronskem formatu leta 1985 (Flood, Where Did the
Story).
Prvi elektronski bralniki so se pojavili v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, kritiki pa so
vse do leta 2007 trdili, da so elektronski bralniki slepa ulica, saj so bile tedanje naprave drage
in nepraktične, elektronskih knjig pa je bilo malo. Kljub temu je Amazon kmalu doživel prvi
knjižni uspeh v spletni prodaji knjig, k čemur so prispevale vse nižje cene knjig in
razširjenost angleškega jezika, poleg tega pa so bili med prvimi kupci knjig z Amazona
astronomi iz evropskega observatorija v Čilu (Kovač in Gregorin 60–62).
Jeff Bezos, ustanovitelj Amazona, je investiral v boljši razvoj elektronskih bralnikov, saj je v
elektronski knjigi videl potencial, poleg tega pa lahko dandanes elektronske knjige beremo
tudi na računalniku in pametnem telefonu. Zavedal se je, da bosta distribucija in
»skladiščenje« cenejša kot pri tiskani knjigi, poleg tega pa bodo e-knjige omogočale boljši
vpogled v bralne in nakupne navade uporabnikov, kar je povzročilo skladiščenje osebnih
podatkov in personalizirano oglaševanje, čemur se danes z GDPR želimo izogniti. Kot je
rekel Spitzer: »Če vi, dragi bralec, za kako storitev ne plačate ničesar, potem niste stranka,
ampak roba, ki se prodaja« (230). Odprla so se vrata samozaložnikom, veliko lažje in ceneje
je namreč izdati elektronsko kot tiskano knjigo. To pa spominja na »probleme«, ki so jih
imeli s tiskano knjigo v prejšnjih stoletjih – povečalo se je pisanje in prodaja grdo
poimenovane »nižje« literature, saj je večina bralcev želela brati nekaj za sprostitev in ne
univerzitetne literature, zato se je povečala prodaja ljubezenskih romanov (ki so jih okrivili za
»razuzdano« mladino), kasneje tudi detektivskih romanov, danes pa se z vse večjo prodajo
elektronskih knjig veča izdaja »fan fiction« oziroma »oboževalskega leposlovja« oziroma
»fenovske književnosti«, ki temelji na junakih iz že izdanih zgodb ali pa celo na resničnih,
znanih osebah. Eden izmed takih primerov je Petdeset odtenkov sive, knjiga, ki je bila najprej
napisana kot fenovska zgodba na temo Twilighta, nato izdana kot e-knjiga v samozaložbi, po
velikem prodajnem uspehu pa jo je izdala tudi tradicionalna založba v tiskani verziji (Kovač
in Gregorin 35).
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E-knjige so leta 2014 zavzemale kar 30 % vseh prodanih knjig v ZDA (Bercovici), The
Guardian pa je prejšnje leto objavil članek 'Screen Fatigue' Sees UK ebook Sales Plunge
17% As Readers Return To Print, kjer trdijo, da se je prodaja elektronskih knjig v Veliki
Britaniji leta 2017 zmanjšala za kar 17 % (204 milijone funtov). Prodaja naj bi bila najnižja
od leta 2011, padati pa naj bi začela po letu 2014. Upad prodaje e-knjig pripisujejo zaslonski
utrujenosti. Ker smo z digitalnimi mediji venomer obdani – v službi delamo z računalnikom,
v prostem času pregledujemo elektronsko pošto, SMS-je, socialna omrežja na pametnem
telefonu, na avtobusu beremo z digitalnih zaslonov –, naj bi bili z njimi »prenažrti«, zato za
sprostitev tako uma kot oči raje posežemo po tiskani knjigi, kot pa da jo preberemo na ebralniku ali drugem digitalnem mediju. Nekateri raziskovalci celo trdijo, da naj bi bil vzrok
za upad prodaje elektronskih knjig razvoj pametnih telefonov, ker bolj ali manj vse počnemo
z njimi (kličemo, pišemo, beležimo, gledamo videe, fotografiramo, poslušamo glasbo,
nadzorujemo avtomobil, hišne luči, televizor itn.) – tudi beremo. Ker pa telefoni niso bili
namerno ustvarjeni kot digitalni mediji za branje, hitreje utrudijo naše oči (manjši tekst,
slabša svetloba, drsenje skozi besedilo itn.), zato na telefonu ne beremo dolgo (Sweney).
Modra svetloba z zaslonov vpliva na sproščanje melatonina – to je hormon, potreben za
spanje –, zaradi velike količine impulzov pa postanemo bolj razdražljivi, pojavijo se tudi
motnje spanja. Gledanje v zaslone vsekakor vpliva na naš vid, lahko se pojavi tudi CVS (ang.
Computer vision syndrome), ki lahko povzroči pekoč občutek v očeh, glavobole, razdražene
in suhe oči ter zamegljen vid. Strokovnjaki menijo, da je CVS posledica premalo pogostega
mežikanja; ko gledamo v zaslon, pomežiknemo manjkrat, kot če na primer beremo tiskano
knjigo. Mežikanje se zmanjša tudi z manjšo pisavo in manjšim kontrastom med črkami ter
ozadjem (Rosenfield 502–509).
Zanimiva je tudi študija, ki jo omenjata Kovač in Gregorin: podjetje Jellybooks, ki se ukvarja
z raziskovanjem bralnih navad, je leta 2015 sledilo bralnim navadam naključnih bralcev eknjig. Rezultati so pokazali, da je bralcev, ki knjigo preberejo do konca, precej malo – 75 %
bralcev je nehalo brati že po prvih 20 straneh, polovica po 80 straneh, do konca e-knjig pa je
prišla le četrtina bralcev (Kovač in Gregorin 76). Zanimivo je, da je velika večina spletnih
strani pri člankih črtala dolžino v straneh, saj so članki bolj ali manj le ena kontinuirana stran,
in vzpostavila »časovno« dolžino – zraven člankov je napisano število minut, ki ga povprečen
človek porabi za branje članka. Je mar ta časovnost nova »paginacija« digitalnega medija?
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Morda bomo kmalu dobili e-knjige, kjer bo namesto števila strani pisalo, koliko ur bomo
porabili za branje celotnega besedila in posameznih poglavij.
Elektronske knjige lahko torej beremo na različnih digitalnih medijih: elektronskih bralnikih,
računalnikih in pametnih telefonih. Med seboj se razlikujejo po kakovosti predstavljenega
besedila (svetlobi, velikosti itn.), vendar imajo vsi digitalne motilce in na vseh se branje
razlikuje od branja tiskane knjige.

4.0 VPLIV BRANJA NA MOŽGANE
Obstaja več definicij branja, ki se razlikujejo v tem, da avtorji pri branju poudarjajo različne
procese (proces zaznavanja, pomenskega dekodiranja pojmov, razumevanja itd.). Dejstvo je,
da je branje »visoko organizirana spretnost in sposobnost, ki vključuje številne dejavnike, ki
jih lahko obravnavamo kot delne oziroma specifične sposobnosti« (Pečjak 23). Predvsem pa
je branje »konstruktiven in interaktiven proces, kjer pomen ustvarja bralec v interakciji z
besedilom. Pri tem uporablja jezikovne in metajezikovne strategije, besedilo in bralna
izkušnja pa sta vedno umeščena v določen kontekst« (PIRLS 2016). Branje je pravzaprav
»dešifriranje kodiranih, dogovorjenih označb, ki povezujejo zvok in pomen […] Da bi iz
zapisanih znakov konstruirali pomene, morajo možgani fonetično in grafično povezane enote
(foneme in grafeme) prevesti v formalne strukture (morfeme) z določeno semantično
vrednostjo. Branje nastane, ko se možgani naučijo tega prevajanja« (Armstrong 45).
Ljudje nismo bili rojeni za branje (Wolf in Barzillai). Vendar novi stiki in nove poti, ki jih
možgani oblikujejo med branjem, oblikujejo razmišljanje na nov, inovativen način (Van der
Weel 85–86). Kaj beremo in kako globoko beremo, oblikuje tako naše možgane kot naše
razmišljanje (Wolf in Barzillai). Klasično branje oziroma branje s tiskanega medija po navadi
imenujemo tudi globoko branje, digitalno branje oziroma branje z digitalnega medija pa
imenujemo tudi »surfersko« branje. Da pa bi bolje razumeli, kako klasično in digitalno branje
vplivata na naše možgane, moramo najprej razumeti, kako možgani sploh interpretirajo
zapisani jezik (Jabr).
Branje in pismenost na nas nista pustila le družbenih ter kulturnih posledic, temveč tudi
nevropsihološke. Kot je bilo omenjeno že na začetku, so se prvi primeri branja pojavili že
pred več tisoč leti, kar je povzročilo razvoj novih nevronskih poti v človeških možganih, kjer
se oblikuje pomen – novonastale poti so oblikovale osnovne povezave za branje.
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S pomočjo študij so ugotovili, da na možgane celo vsak jezik vpliva drugače – pri kitajskem
jeziku, kjer pišejo in berejo v logografski pisavi, se možganska mreža za branje razvije
drugače kot pri ljudeh, ki uporabljajo fonetično abecedo. Prav tako so ugotovili razlike v
delovanju možganov pri ljudeh, ki govorijo dva ali več jezikov. V raziskavi Ellen Bialystok z
Univerze York v Kanadi so ugotovili, da ljudje, ki govorijo vsaj dva jezika, za demenco v
povprečju zbolijo približno 4,5 leta kasneje kot ljudje, ki govorijo samo svoj materni jezik.
Thomas Bak je v svoji raziskavi ugotovil, da v povprečju po kapi popolnoma okreva 40 %
dvojezičnih ljudi in le 20 % ljudi, ki govorijo samo en jezik. Če imaš veliko mentalnega
treninga, so tvoji možgani bolj odporni na poškodbe. Razmišljanje ljudi, ki v jeziku
uporabljajo ženske in moške osebne zaimke, se razlikuje od tistih, ki jih ne; Grki imajo dve
besedi za modro barvo in so tako boljši pri razločevanju barvnih odtenkov; neko pleme v
Avstraliji nima besed za »levo« in »desno«, imajo pa besede za sever, jug, vzhod in zahod in
so zaradi tega neverjetno boljši v orientaciji kot preostali ljudje (Scudellari). Na naše
možgane oziroma osebnost vpliva tudi dvojezičnost. V študiji so dokazali, da jezik vpliva na
osebnost, saj so se odgovori ljudi, ki so dvojezični, spreminjali glede na jezik, v katerem so
reševali test (Veltkamp et al.). Terence Deacon meni, da povečanje obsega človeških
možganov ni predpogoj za uporabo visoko razvitih orodij in jezika, temveč je uspešno učenje
uporabe orodij in jezika pri zapletenejšem družbenem vedenju razlog za širjenje naših
možganov (Carr 53–54).
Pisanja in branja se naučimo veliko težje kot pa govorjenja in poslušanja, saj so za to potrebni
zapletenejši možganski procesi, ki zahtevajo delovanje obeh možganskih polovic. Poleg
lingvističnih kognitivnih postopkov, potrebnih za govor, so potrebni še vizualni postopki
kodiranja in dekodiranja grafičnih pisnih znamenj, vendar je za pisanje in branje treba
uporabiti čutilo vida na zelo specializiran način. Zelo pomembna razlika med govorom in
pisavo je, da branje zahteva večji hevristični napor kot poslušanje (Van der Weel 57–58). Pri
bralcih tiskanih knjig se veliko dejavnosti odvija v predelih možganov, povezanih z jezikom,
spominom in obdelavo vidnih dražljajev, nasprotno pa ni veliko dejavnosti v prefrontalnih
področjih, ki jih povezujemo z odločanjem in reševanjem problemov. Za razliko je pri
bralcih, ki berejo z interneta, veliko dejavnosti v teh možganskih področjih (Carr 116).
Možgani črke dojemajo kot fizične objekte, ker nimajo drugega načina, da bi jih razumeli, saj
– kot pravi Wolf – naši možgani niso bili ustvarjeni za branje. Človeški možgani so tako
improvizirali in za branje uporabili predele, namenjene drugim nalogam: predel možganov za
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govor, predel za motorično koordinacijo in predel za vid. Nekateri deli teh predelov so celo
specializirani za prepoznavanje predmetov – razlikujejo med pomarančo in jabolkom, a vedo,
da sta oba sadeža – in s tem delom tudi prepoznavamo črke kot predmete. Prve pisave so za
besede in pojme uporabljale znake, ki so bili oblikovani tako, da so bili podobni pojmu, ki so
ga predstavljale. Dandanes je to še zmeraj vidno pri kitajski pisavi hanzi in japonski pisavi
kanji. Pri obeh pisavah se ob branju »osvetli« del možganov, odgovoren za koordinacijo
oziroma navigacijo – možgani gredo dobesedno skozi isti proces kot pri pisanju, z izjemo
giba roke. Prav tako možgani interpretirajo celotno besedilo kot fizično pokrajino – včasih se
ne spomnimo celotne informacije, ki smo jo prebrali, vemo pa, da smo jo prebrali na začetku
knjige, na koncu leve strani – pri tem sodeluje del možganov, odgovoren za navigacijo (Jabr).
Razlika pri branju v kulturah pa se ne pojavi le zaradi raznolike pisave, temveč tudi zaradi
preglednega razmerja med grafemi in fonemi, na primer: otroci se dokaj hitro naučijo brati v
jezikih s »plitkimi pravopisi« (italijanščini, finščini, grščini itn.), kjer sta si fonetična in
grafična struktura blizu, v jezikih, kjer je razlika med besednim zapisom in izgovorjavo večja
(angleščini, danščini itn.), pa se otroci branja naučijo počasneje. Otroci iz druge skupine zato
v prvem letu šolanja naredijo več pisnih napak kot otroci, katerih jezik ima plitki pravopis.
Angleški otroci bi iz tega razloga (več pisnih napak) na primer med italijanskimi vrstniki
veljali za omejene ali nepismene (Armstrong 52).
De Saussure je trdil, da pisava izvira iz govorjenega jezika, a danes ugotavljamo, da temu ni
tako. Z jezikom sicer ustvarjamo tako govor kot besedilo, a dobesedni zapis govora je nekaj
nenaravnega. Govor in zapis sta namreč jezikovno različna, saj se njuni kulturni vlogi močno
razhajata. Besedilu manjka komunikacijski vidik kretenj, izražanja, premikanja oči, ima pa
sebi lasten neverbalni informacijski vidik – tipografijo. Tipografija posreduje podatke o vrsti
besedila (ali je besedilo poezija, pismo, šolski esej itd.), njegovi strukturi pa tudi fizičnem
obsegu in prav zato je za branje besedila potreben večji interpretativni napor kot za
poslušanje govora (Van der Weel 58–60).

4.1 RAZLIKE MED KLASIČNIM IN DIGITALNIM BRANJEM
Najprej je treba definirati klasično in digitalno branje. SSKJ definira branje kot
razpoznavanje znakov za glasove in jih vezati v besede, dojemanje vsebine besedila in
razumevanje ustaljenih, dogovorjenih znakov (63).
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V magistrskem delu je klasično branje definirano kot branje s tiskanega medija oziroma
papirja. To vključuje branje tiskanih knjig, časopisov, revij itn. Digitalno branje je definirano
kot branje z zaslona oziroma digitalnega medija, ki je lahko računalnik, elektronski bralnik,
mobilni telefon, tablični računalnik itn.
Za začetek se vrnimo na topografijo – opisovanje, lastnosti površja. Tiskane knjige imajo
večinoma bolj jasno topografijo od elektronskih knjig (Jabr). Tiskane knjige imajo na primer
levo in desno stran, elektronske pa imajo strani kontinuirane ali sekvenčne. Prav tako je
drugačen fizičen obseg: ko prideš čez polovico tiskane knjige, dobiš fizični občutek, medtem
ko pri elektronski knjigi tega občutka ni. Opazila sem, da prav ti dve lastnosti izjemno motita
mojo koncentracijo med digitalnim branjem – verjetno gre za izgubo »nadzora« nad
besedilom. Jabr v članku The Reading Brain in the Digital Age (Bralni možgani v digitalni
dobi) omeni, da digitalno branje pri besedilni navigaciji povzroča tudi občutek izgube
nadzora – radi namreč na hitro prelistamo knjigo, si kaj podčrtamo in označimo (čeprav je
označevanje mogoče tudi na digitalnem mediju, je občutek ob tem drugačen). Prav tako
omeni haptično disonanco – drugačna topografija in fizični občutek digitalnega medija:
drugačna teža, drsenje namesto listanja ali virtualno listanje, elektronsko črnilo – barva in
velikost črk ter strani oponaša tiskani medij – včasih povzročijo občutke nelagodja.
Elektronski bralniki bodo vedno imeli isto težo, ne glede na to, ali beremo Vojno in mir ali
Harryja Potterja. Fizično nikoli ne začutimo dolžine knjige ali občutka papirja pod prsti –
vse to so razlogi, zaradi katerih večina ljudi, od starejših pa do mlajših generacij, še zmeraj
raje poseže po tiskani knjigi (Jabr).
Obračanje strani ima poseben ritem, zaradi topografskih lastnosti pa po knjigi v fizični obliki
lažje navigiramo. Večina zaslonov, e-bralnikov, pametnih tablic in telefonov moti naše
intuitivno navigiranje po besedilu (Jabr). Omogoča nam sicer iskanje posebnih fraz, imen in
besed, vendar je to bolj podobno umetnemu GPS-sistemu kot pa naši notranji navigaciji.
Spitzer je v Digitalni demenci govoril o londonskih taksistih, ki morajo, preden dobijo
licenco, prepoznati približno 25.000 cest, na tisoče trgov in drugih znamenitosti – njihov
hipokampus se je po učenju znatno povečal. Hipokampus leži na obeh straneh možganov,
globoko v senčnem režnju, in je odgovoren za našo orientacijo na neznanem zemljišču; je
naše naravno vgrajeno navigiranje (Spitzer 27–28). Dandanes si z GPS-jem težko zapomnimo
poti, saj nam ni treba razmišljati, kam gremo, prav tako znamo redkokatero telefonsko
številko na pamet, ker imamo vse shranjene, zadnje čase pa si ne zapomnimo niti rojstnih dni,
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saj nas na to opozori Facebook. Platon je imel prav – vse večje zapisovanje informacij je
sicer koristno, vendar je vplivalo na naše zmožnosti spomina, digitalna doba in njeni izumi pa
vse bolj vplivajo tudi na našo sposobnost orientacije.
Tablični računalniki so sicer poustvarili »paginacijo« – številke strani, naslovnice, kazala so
isti kot v tiskani knjigi, vendar zasloni še zmeraj prikazujejo samo eno stran. Kar nekaj
raziskav je pokazalo, da način, s katerim beremo, digitalno ovira naše razumevanje (Jabr).
Čeprav je torej digitalni medij »tradicionalni« medij le preoblikoval, dodal hiperpovezave, ga
razdelil na kose in morda ponekod celo izboljšal, je vse to še zmeraj spremenilo način, na
katerega uporabljamo, doživljamo in razumemo besedilo (Carr 87).
Čeprav je stran spletnega besedila, ki ga vidimo na zaslonu, zelo podobna strani tiskanega
besedila, drsenje in klikanje po spletnem dokumentu zahteva fizična dejanja in čutne zaznave,
ki so precej drugačne od tistih, ki so povezane z držanjem in branjem fizične knjige.
Raziskave so pokazale, da branje ne zahteva le uporabe vida, ampak tudi dotika. Ena izmed
takšnih raziskav je raziskava Anne Mangen, ki pravi, da obstaja bistvena povezava med
senzorično-motoričnimi izkušnjami materialnosti napisanega dela in kognitivno obdelavo
vsebine besedila, ali na kratko: kakršnokoli branje zahteva več čutov. Premik s papirja na
zaslon vpliva tudi na globino branja in stopnjo pozornosti, ki jo posvečamo besedilu (Carr
88).
Pozornost pri digitalnem branju je odvisna predvsem od hiperpovezav – čim kliknemo eno,
kliknemo še naslednjo in naslednjo, in nazadnje se zgodi, da namesto, da bi brali o vplivih
digitalnega oz. elektronskega branja, gledamo video gorile Koko, ki se igra z mačjimi
mladički. Včasih med branjem na zaslonu z glasnim piskom utripne ikona za Facebook,
morda pa pisk oznanja, da zmanjkuje baterije – v tem primeru moramo včasih prenehati z
branjem.

4.2 GLOBOKO IN POVRŠNO (»SURF«) BRANJE
Pri globokem branju se bolj osredotočimo na članek ali zgodbo, beremo počasneje,
razmišljamo o besedilu, ga razumevamo, povežemo s svojim osebnim znanjem – se mu bolj
posvetimo. Zaradi motilcev pozornosti je to branje bolj značilno za tiskani medij. Površno ali
»surf« branje se pojavi, ko vsebino besedila le na hitro preletimo, naše oči se premikajo
hitreje, ne zapomnimo si podrobnosti, izpustimo delčke besedila in beremo fragmentarno, kar
je značilno za besedila, ki jih preberemo na internetu oziroma digitalnem mediju.
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Obstaja več načinov branja. Vsak dan beremo tudi nezavedno – prebiramo cestne oznake,
imena trgovin, naslove, etikete v trgovinah, vendar so te oblike branja po navadi plitke in
kratkotrajne, kot pravi David Levy, avtor knjige o prehodu od tiskanih k elektronskim
dokumentom (Scrolling Forward). Včasih pa beremo bolj poglobljeno in dlje, in sicer ko se
besedilu pred seboj bolj posvetimo. V raziskavi, ki so jo izvedli v Laboratoriju za dinamično
kognicijo Univerze v Washingtonu, so raziskovalci posneli aktivnost možganov med branjem
leposlovja. Ugotovili so, da bralci v mislih posnemajo vsako situacijo, ki se odvija v zgodbi,
dejanja in občutke v knjigi pa povežejo z osebnim znanjem iz preteklih izkušenj, kar je
značilno za globoko branje (Carr 75).
Bralci so navajeni »drsenja«, »surfanja« in »skrolanja« po besedilih na internetu, vendar
imajo težave z globokim branjem in posledično razumevanjem besedila. Na elektronskih
napravah preživimo toliko časa, da se niti ne zavedamo, da spreminjajo naše nevronske
povezave – pride tudi do »pozabljanja« globokega branja (Keator 1). McLuhan, Wolf in Carr
priznavajo, da je sicer tehnologija »nevtralna«, a nikakor ni nevtralen čas, ki ga preživimo na
digitalnih medijih. Dlje časa, kot preživimo ob skrolanju in surfanju, bolj učimo možgane
hitrega in površnega branja – pri drsenju čez besedilo je manjša in hitrejša tudi možganska
aktivnost, saj pri globokem branju potrebujejo možgani več časa, s surfanjem pa žrtvujemo to
sposobnost in postanemo zgolj dekoderji informacij. Dobra novica pa je, da se lahko, ker so
naši možgani neverjetno plastični (o tem malo več v poglavju o nevroplastičnosti možganov),
globokega branja na digitalnih medijih z veliko vaje priučimo (Keator 25).
Za branje na tiskanem mediju je bolj značilno globoko branje – nismo obkroženi z motnjami,
ki so nenehno prisotne v digitalnem svetu, ni zaslona, zaradi katerega bi nas bolele oči in bi
izgubljali pozornost pri branju, zato se lahko osredotočimo na zgodbo in jo bralno bolje
razumevamo. Z globokim branjem si zapomnimo več vsebine (tiskani medij) kot pa s »surf«
branjem oziroma »skeniranjem«, kjer beremo izredno površno in se večinoma ne poglobimo
v zgodbo.
Medtem ko tiskane knjige beremo linearno, se velikokrat zgodi, da elektronske knjige beremo
vertikalno, fragmentirano, včasih celo v obliki črke F ali E.

4.2.1 BRANJE PO VZORCU F
Kara Pernice piše o raziskavi Jakoba Nielsena, v kateri so sledili gibanju oči ob branju
spletnih strani in besedil z zaslona telefona – večina ljudi je brala oziroma »skenirala«
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besedilo v obliki črke F, E ali drugega vzorca. Prva raziskava se je zgodila leta 2006, druga,
ki je potrdila prvotne najdbe, pa leta 2017 (Pernice).
Leta 2006 je Jakob Nielsen opravil študijo gibanja oči pri uporabnikih interneta. V tem
poskusu je moralo 232 ljudi nositi majhno kamero, ki je spremljala premike njihovih oči med
tem, ko so brali daljše besedilo ali brskali po drugih spletnih vsebinah. Nielsen je ugotovil, da
je redkokdo bral premišljeno – eno vrstico za drugo, kot se običajno odvija pri branju
besedila v knjigi. Velika večina je besedilo le hitro preletela, njihove oči so skakale proti dnu
strani v vzorcu, ki je grobo spominjal na črko F. Ta vzorec branja besedil na spletu je potrdila
kasnejša raziskava premikanja oči, ki so jo izvedli v Raziskovalnem laboratoriju za
uporabnost programske opreme na ameriški Državni univerzi Wichita (Carr 127). F-vzorec
branja je sicer najbolj pogost način branja spletnih strani, vsekakor pa ni edini. Bralci najprej
berejo v horizontalnem vzorcu, po navadi celo zgornjo vrstico ali dve. Nato oči švignejo
nekaj vrstic navzdol in bralec že drugič bere v horizontalnem vzorcu, vendar krajše odseke
vrstic in skoraj nikoli celotne vrstice, potem pa njegove oči na hitro, v vertikalnem vzorcu,
»poskenirajo« še levi del spodnjega dela strani. S tem so dokazali, da prve vrstice besedila in
prve besede vrstic dobijo več »pogledov« kot ostale. Ljudje bodo bolj verjetno prebrali več
besedila z leve strani digitalnega besedila kot pa desne. Nekateri ljudje sicer berejo tudi v
drugačnih vzorcih, na primer v vzorcu črke E, kjer berejo enako kot pri F-vzorcu, edina
razlika je, da preberejo več spodnjih vrstic (Pernice).
Ziming Liu pravi, da naraščajoča zbirka digitalnih dokumentov vpliva na naše branje, saj
beremo precej bolj linearno in površno. Digitalno okolje nas sicer spodbuja k obsežnejšemu
raziskovanju tem, a površno. Oblikuje se branje na osnovi zaslona, za katerega je značilno
preletavanje, enkratnost in nelinearnost. Po drugi strani se čas, ki ga porabimo za poglobljeno
branje, krajša. Sposobnost preletavanja je sicer prav tako pomembna kot globoko branje, a
težava nastane, ko zamenja globoko branje (Carr 129–130).
Če ljudje na ta način berejo članke in druga besedila na digitalnem mediju, lahko sklepamo,
da se isti vzorci pojavljajo tudi pri branju elektronskih knjig. Sama sem opazila, da se moram
precej bolj osredotočiti na branje na elektronskem bralniku, saj mi oči včasih kar švignejo čez
besedilo in ga le »poskenirajo«, kar me prisili, da besedilo preberem še enkrat in s tem
podaljšam čas branja.
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Naši možgani so izredno plastični (o nevroplastičnosti možganov bom govorila malo
kasneje), kar pomeni, da se dokaj hitro (če ponavljamo iste gibe dlje časa) naučijo nekega
vzorca oziroma navade ali pa jo pozabijo. Obstaja možnost, da sem z branjem člankov in
drugih besedil na digitalnem mediju »navadila« svoje možgane na določeni vzorec
digitalnega branja, ki ga zdaj samodejno uporabljam tudi pri branju na e-bralnikih, ki sicer
imitirajo paginacijo in naravno svetlobo pri branju tiskane knjige.

4.3 DOLGOROČNI IN DELOVNI SPOMIN
Pečjak v Osnovah psihologije branja opiše model procesa branja, ki sta ga sestavila Rayner
in Pollatsek. Njun model procesiranja informacij pri branju ima tri faze: senzorno skladišče,
kratkoročno pomnjenje in dolgoročno pomnjenje. V senzornem skladišču se informacije
shranijo le začasno, vendar to skladišče nima velike vloge v procesu branja – čas zadrževanja
informacij je namreč skoraj identičen hitrosti gibanja oči. Zaradi tega je treba informacijo
prenesti v bolj stalno strukturo, tj. v kratkoročni spomin. Del informacij se prenese, del
izgubi, kratkoročni spomin pa je omejen, saj ima majhno kapaciteto. Da povečamo
kapaciteto, uporabljamo strategijo povezovanja elementov in strategijo ponavljanja, prav tako
se v kratkoročnem spominu začenja proces razumevanja prebranega. Iz kratkoročnega
spomina nato prehajajo informacije v dolgoročni spomin, pri čemer pa je pretok informacij
počasnejši, zato se določena količina informacij izgubi (Pečjak 14).
John Sweller pravi, da naši možgani ločijo dve vrsti spomina: kratkoročnega in dolgoročnega.
Takojšne misli, vtise skladiščimo v kratkoročnem spominu, ki traja le nekaj sekund, vse
stvari, ki smo se jih naučili, pa skladiščimo v dolgoročnem spominu, ki lahko traja nekaj dni,
let ali celo življenje. Obstaja določena vrsta kratkoročnega spomina – delovni spomin igra
ključno vlogo pri prenosu informacij v dolgoročni spomin. Dolgoročni spomin pomaga pri
razumevanju, doda globino in obogati naše razmišljanje, na primer: ko beremo tiskano
knjigo, iz »pipe«, iz katere prihajajo informacije, teče neprekinjen tok – ker smo osredotočeni
na besedilo, prenesemo večino informacij v dolgoročni spomin. Pri internetu pa smo soočeni
s številnimi informacijskimi »pipami«, ne moremo se popolnoma osredotočiti na vse, zato v
dolgoročni spomin prenesemo le majhen del informacij. V delovni spomin lahko shranimo le
določeno količino informacij – ko je miselna obremenitev presežena, informacij ne moremo
več shranjevati. Naše razumevanje in učenje na internetu sta plitka. Ko so naši možgani
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preobremenjeni, so motnje pravzaprav še bolj moteče, pravi Torkel Klingberg – velika
miselna obremenitev povzroča raztresenost. Ko dosežemo mejo delovnega spomina, težje
razlikujemo pomembne informacije od nepomembnih, postanemo nepozorni uporabniki
podatkov (Carr 118–119).
Čeprav večina raziskav potrjuje, da je bralno razumevanje besedila boljše, če beremo s
papirja kot pa digitalnega medija, je razlika vseeno majhna. Nekateri raziskovalci zato
menijo, da moramo poleg bralnega razumevanja opazovati tudi dolgoročni spomin. Eno
izmed takih raziskav je vodila Kate Garland leta 2003. Eni skupini študentov so dali vezano
skripto, drugi pa skripto, naloženo na elektronski medij. Študentje so jo nato morali prebrati
in se čim več naučiti. Raziskovalci so jim dali vprašalnike in obe skupini sta dosegli podobne
rezultate, razlika pa se je pokazala v načinu pomnjenja informacij. Psihologi ločijo med
spominjanjem (kjer se spomnimo nečesa, poleg tega pa še, kje, kdaj in kako smo se naučili to
informacijo) in med nečim, kar vemo (kar pomeni, da smo prepričani, da je nekaj res, ne da
bi se spomnili, kje, kdaj in kako smo se to informacijo naučili). Spominjanje je bolj šibko, saj
je del delovnega spomina, in če se podatek ne pretvori v dolgoročni spomin, je več možnosti,
da bo izginil. Študentje, ki so brali z elektronskega medija, so se bolj zanašali na spominjanje,
študentje, ki so brali s papirja, pa enakovredno na spominjanje in vednost. Garland je
ugotovila, da se je skupina, ki je brala s papirja, snov naučila precej temeljiteje in hitreje, saj
niso potrebovali toliko časa za priklic informacij, kot skupina, ki je brala z zaslona. Po
mnenju nekaterih raziskovalcev je to zato, ker je branje z zaslona fizično in psihično bolj
utrujajoče. Kindle in nekateri e-bralniki sicer imitirajo naravno svetlobo, večina elektronskih
naprav pa svetlobo odseva z zaslona naravnost v oči, kar lahko povzroči boleče oči,
glavobole in meglen pogled (Jabr).
Erik Wästlund je pri branju raziskoval delovanje delovnega spomina. Prostovoljci so v dveh
skupinah reševali test READ (test bralnega razumevanja v švedskem jeziku) na računalniku –
ena skupina je dobila test na oštevilčenih straneh, druga pa kot kontinuirano besedilo.
Raziskovalci so po koncu testa vrednotili subjektovo pozornost in delovni spomin (delovni
spomin začasno shranjuje informacije). Čeprav sta obe skupini dosegli podobne rezultate, je
skupina, ki je brala kontinuirani test, pokazala slabše rezultate pri pozornosti in delovnem
spominu. Wästlund meni, da je tako, ker drsenje zahteva več energije in pozornosti – pozorni
moramo biti na besedilo in to, kako ga premikamo (Jabr).
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Problem branja na digitalnem mediju je, da smo zaradi motenj manj pozorni na besedilo, ki
ga moramo prebrati večkrat, da si zapomnimo iste informacije, kot bi si jih zapomnili z
enkratnim branjem na tiskanem mediju. Ko se nam informacije pri branju z digitalnega
medija usidrajo v spomin, je to po navadi delovni spomin, ki informacije shranjuje le
začasno. Te informacije se pri digitalnem mediju prav tako le redko pretvorijo v dolgoročni
spomin, saj se pri priklicu informacij bolj zanašamo na »spominjanje« (informacije so
shranjene v delovni spomin le začasno) kot pa na »vednost« (informacije se večinoma
shranijo v dolgoročni spomin).

5.0 VEČOPRAVILNOST OZIROMA MOTNJA
POZORNOSTI
Obstajata dve skupini ljudi: tisti, ki menijo, da »digitalno branje omogoča večopravilnost«, in
tisti, ki menijo, da »digitalno branje povzroča motnjo pozornosti«. Katera skupina ima prav?
Morda obe, morda pa je med večopravilnostjo in motnjo pozornosti tanka meja, ki omogoča
striktno ločevanje med njima.
Večopravilnost ali multitasking je izraz za opravljanje več nalog hkrati, lastnost, ki je danes
med mladimi na trgu dela izredno zaželena. Spitzer pove, da sodobni človek prekine svoje
delo v povprečju vsakih 11 minut, saj gledamo televizijo, hkrati pa beremo članek in
odpisujemo na SMS-je. Dekleta naj bi bila bolj nagnjena k večopravilnosti kot fantje, vsi pa
zaradi vse večje uporabe digitalnih medijev posvečajo manj časa branju kot generacije pred
desetletjem ali dvema. Ker otroci že v domačem okolju uporabljajo digitalne medije,
večinoma za igranje igric in gledanje videov, podzavestno dobijo občutek, da so digitalni
mediji namenjeni zabavi in prostemu času. Raziskave so namreč pokazale, da če otroci delajo
domače naloge na računalniku, približno dve tretjini časa porabijo za ukvarjanje z drugimi
rečmi (Spitzer 203–204).
»Večopravilnost je tesno povezana s tem, kar danes v psihologiji in kognitivni nevroznanosti
označujejo kot kognitivni nadzor« (Spitzer 204–205). Gre namreč za sposobnost, ki jo
pridobimo že v zgodnjem otroštvu – sposobnost, da odmislimo nepotrebne stvari in se
osredotočimo na konkretno nalogo. Pozitivna stran tega je, da se lahko naučimo odmisliti
motilce pri digitalnem branju, negativna pa, da lahko, če stalno delamo več stvari hkrati, to
vodi k površni obdelavi besedila. Spitzer je opisal poskus znanstvenikov na Univerzi
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Stanford, ki so raziskali vpliv večopravilnosti na umsko zmogljivost. Ugotovili so, da se pri
ljudeh, ki pogosto uporabljajo več medijev hkrati, kažejo težave pri nadzoru nad njihovim
umom, saj so se pri vseh poskusih, ki so zahtevali umske sposobnosti za večopravilnost, prav
multitaskerji odrezali slabše. Spitzer meni, da razlog za to ni raztresenost, temveč da lahko
kronična intenzivna uporaba medijev vodi v motnje pozornosti in da zato mlajših generacij
nikakor ne bi smeli spodbujati k večopravilnosti. Prav tako razloži, da večopravilnost in
nenehne digitalne motnje ovirajo samonadzor ter s tem osebo vodijo k stresu, kar pa lahko
vodi tudi k težjim obolenjem (Spitzer 205–230).
Nekateri strokovnjaki pa na večopravilnost in celo motnjo pozornosti gledajo optimistično.
Med njimi je tudi Danah Boyd, strokovnjakinja za najstnike pri Microsoftu, ki je prepričana,
da bodo tehnike bliskovite menjave pozornosti (ang. rapid-fire attention shifting) zelo
koristne za mlade delavce. Motnjo pomanjkanja pozornosti oziroma ADHD ceni tudi William
Schrader, ustanovitelj nekega internetnega podjetja, ki verjame, da se bo mladina leta 2020
veselila kognitivnih sposobnosti, ki bodo daleč od tega, kar si lahko predstavljamo danes
(Spitzer 189).

6.0 NEVROPLASTIČNOST MOŽGANOV
V šestdesetih letih prejšnjega stoletja je fiziolog Michael Merzenich raziskoval kartiranje
možganov. Raziskave je izvajal na opicah; najprej je odstranil košček opičje lobanje, nato pa
napeljal mikroelektrodo v področje možganske skorje, ki zabeleži zaznavo iz dlani živali. To
dlan je začel trepljati na različnih mestih, dokler se ni sprožil nevron zraven elektrode, nato
pa je v drugem delu poskusa s skalpelom poškodoval čutni živec v roki živali. Živalim se
sicer pričakovano živci zarastejo nazaj, vendar se pred tem njihovi možgani zmedejo.
Merzenich je ugotovil, da če se dotakne spodnjega sklepa na prstu njene roke, opici možgani
povejo, da občutek prihaja iz konice prsta – signala sta se torej zamenjala, možganska karta je
pomešana. Vendar ko je isti poskus ponovil nekaj mesecev kasneje, je ugotovil, da se je
možganska zmeda uredila – možgani so se preuredili, živčne poti pa spletle v nov načrt, ki se
je ujemal z novo razporeditvijo živcev v rokah. S tem je Merzenich dokazal nevroplastičnost
možganov. Plastičnost se z leti sicer zmanjša, a nikoli ne izgine popolnoma, saj nevroni
nenehno prekinjajo stare povezave in oblikujejo nove. Vsakič, ko nekaj naredimo ali
občutimo (miselno ali fizično), se v naših možganih sproži skupek nevronov – ko se ista
izkušnja večkrat ponovi, se sinaptične povezave med nevroni okrepijo, lahko pa tudi oslabijo
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(Carr 33–34). Tako lahko nekaj postane navada ali pa navado izgubimo – zaradi uporabe
mobilnih telefonov smo se na primer odvadili pomnjenja telefonskih številk.
Norman Doige pravi, da če nehamo izvajati neko sposobnost, je ne samo pozabimo, ampak
prostor v možganih, kjer je ta sposobnost shranjena, prevzame navada, ki jo izvajamo
namesto nje (Keator 25). Če se bomo torej pretirano navadili površnega branja, naša
sposobnost globokega branja ne bo le izginila, ampak jo bo nadomestilo »surf« branje. Ker pa
so možgani plastični, se lahko naučimo globokega branja tudi na digitalnem mediju. Izredna
plastičnost in nerazvitost možganov ob rojstvu modernega človeka oziroma homo sapiensa
ločuje od drugih primatov ter celo naših prednikov, na primer homo erectusa. Ko se rodimo,
so naši možgani še nevrološko nerazviti in potrebujejo leta, da pridejo do nekakšne zrelosti,
vendar nikoli ne prenehajo biti vsaj malo plastični, kar pripomore k naši sposobnosti
prilagajanja na okolijske ali drugačne spremembe (Dehaene 314–315). Možgani so
pravzaprav tako plastični, da včasih odreagirajo neverjetno tudi na poškodbe. Že prej smo
omenili, da ljudje, ki govorijo vsaj dva jezika, za demenco zbolijo v povprečju 4,5 leta
kasneje kot ljudje, ki govorijo en jezik, prav tako pa imajo več možnosti popolnega okrevanja
po kapi kot tisti, ki govorijo samo materinščino. V primeru oslepitve tisti del možganov, ki je
namenjen obdelovanju vidnih dražljajev, ne ugasne kar naenkrat – hitro ga prevzamejo mreže
za obdelavo zvoka, če pa se slep človek uči brajico, se vidni korteks preoblikuje za obdelavo
informacij z dotikom (Carr 36). Čeprav Spitzer v svoji knjigi Digitalna demenca straši, da
bomo z vse večjo uporabo tehnologije postali dementni in da vzgajamo dementno generacijo,
se s tem ne strinja slovenski nevrolog dr. Zvezdan Pirtošek. Pirtošek pravi, da zaradi uporabe
digitalnih tehnologij do demence ne bo prišlo in ne bomo izgubljali spomina, temveč se bo
struktura spomina le spremenila – zapomnili si bomo manj nepotrebnih dejstev in
podrobnosti, bolj pa bomo znali poiskati pot do teh dejstev; prav tako naj ne bi bila prizadeta
naša pozornost, temveč bo predrugačena, saj imajo tudi možgani filtre, s katerimi se
adaptirajo na spremembe (v tem primeru na digitalno tehnologijo). Bolj kot učenje na pamet
torej postaja pomembna sposobnost iskanja informacij. Spitzerjevo »digitalno demenco«
zavrne tudi s tem, da poudari t. i. Flynnov efekt – vsaka generacija ima v povprečju za tri
točke višji inteligenčni kvocient (Zgonik). Flynnov efekt kot argument proti digitalni demenci
sicer deloma zavrne Miha Kovač, ki pravi, da inteligenčni količnik v razvitih družbah zadnjih
70 let narašča, ker pravzaprav narašča sposobnost vizualiziranja zaradi prevlade avdio-
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vizualnih medijev od konca druge svetovne vojne naprej, algebraične sposobnosti pa so bolj
ali manj iste (Kovač, Intervju: Zvezdan Pirtošek).
Kot je bilo že omenjeno, velika večina ljudi na internetu v povprečju »skenira« informacije in
jih ne bere poglobljeno. To lahko predstavlja težavo, še posebej upoštevajoč plastičnost
človeških možganov. Ko se ista izkušnja večkrat ponovi, se sinaptične povezave med nevroni
okrepijo, kar pomeni, da nekaj postane navada – če smo torej na računalniku navajeni le na
hitro preleteti besedila člankov ali če otroci le na hitro »poskenirajo« neka navodila za igranje
računalniške igrice, potem se lahko isto »skeniranje« pojavi tudi pri branju elektronskih
knjig, morda celo učbenikov na digitalnem mediju.

7.0 BRALNA PISMENOST
»Najvišja stopnja v razvoju bralnih sposobnosti je sposobnost hitrega branja z razumevanjem
in sposobnost fleksibilnega pristopa k bralnemu gradivu. Za bralca, ki ima razvite te
sposobnosti, pravimo, da je bralno pismen« (Pečjak 57).
Pečjak opredeljuje tri temeljne ravni bralnega razumevanja: v najnižjo raven uvršča besedno
razumevanje (poznavanje pomenov besed in specifičnih dejstev), druga raven ali
interpretacijsko razumevanje zahteva razumevanje besedila (bistvo in povezanost med deli
besedila), pod tretjo in najvišjo raven pa spada kritično in ustvarjalno branje (bralec besedilo
ovrednoti in preoblikuje) (Pečjak 9).
Pridobivanje veščine branja avtorji s strokovnimi izrazi opisujejo stadiji, faze ali stopnje. Po
mnenju Chall naj bi bralne stopnje služile kot nekakšen vodič logičnega zaporedja v razvoju
bralnih sposobnosti in nam prikazale boljše razumevanje tega, kako poteka razvoj bralnih
sposobnosti od začetka do končnega obdobja (zrelega bralca) (Pečjak 61). Bralnih stopenj ne
moremo enačiti z razredi ali starostjo učencev, saj je bralna pismenost odvisna od veliko
dejavnikov, v magistrskem delu pa bom podrobneje predstavila model avtorice Jeanne Chall.
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7.1 BRALNE STOPNJE J. CHALL
Chall je pri oblikovanju stopenj razvoja bralnih sposobnosti izhajala iz Piageteve teorije, na
končno obliko pa je vplivalo tudi njeno 40-letno klinično delo z učenci, ki so imeli bralne
težave.
Načela v razvoju bralnih stopenj (Pečjak 65):


Vsaka bralna stopnja ima specifično strukturo, ki je kvalitativno drugačna od drugih
stopenj. Bralci na različnih stopnjah počnejo različne stvari v odnosu do tiskanega
gradiva, čeprav uporabljamo za vse stopnje enoten izraz – branje.



Stopnje si sledijo v hierarhičnem zaporedju.



Branje predstavlja na vseh stopnjah obliko reševanja problema, v katerem se bralec
prilagaja okolju s procesi asimilacije in akomodacije. Pri asimilaciji bralec prilagaja
prebrano svoji miselni strukturi, pri akomodaciji pa preoblikuje svoje miselne sheme,
da jih prilagodi bralnemu gradivu.



Individualni napredek posameznika v stopnjah je posledica njegovega kognitivnega
razvoja in interakcije z okoljem (domom, šolo in širšim kulturnim okoljem).



Za višje stopnje sta značilna večja sposobnost branja v jeziku, ki je bolj zapleten in
abstrakten, ter fleksibilen pristop k branju (bralec uporabi različne načine branja pri
različnih vrstah gradiva).



Reakcije bralcev na besedilo so na višjih stopnjah bolj splošne, saj bolj sodelujejo
procesi sklepanja, bralci pa so bolj kritični do prebranega.



Za različne stopnje je značilna različna količina predhodnega znanja, ki je potrebna za
branje in razumevanje prebranega.



Za vsako stopnjo je značilna specifična bralna tehnika (specifičen pristop k branju), ki
traja tako dolgo, dokler bralec ne preide na višjo stopnjo.



Branje ima poleg spoznavne tudi čustveno-motivacijsko (afektivno) dimenzijo. Na
podlagi prebranega si oblikuje določena stališča oziroma odnos do vsebin, ki jih bere.
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Tabela 1: Razvitost bralnih zmožnosti ob koncu stopnje pri povprečnem bralcu (vir: Chall
70–71)
STOPNJA

BRALNE SPOSOBNOSTI

ZNANJE

IN

UPORABA

BRANJA
0

Zna napisati svoje ime (s Prepozna slike v knjigi.

(6 let)

tiskanimi črkami).
Pozna

Ve, da so knjige namenjene

nekatere

abecede,

črke branju, uživa pri poslušanju

nekatere

zna ali branju.

napisati.

Pretvarja se, da bere, ko

Prepozna nekatere znake in gleda knjigo.
Poskuša

napise.

se

v

začetnem

Ve, da se beseda začenja z pisanju.
določeno

črko/glasom

(vidno

in

slišno

razločevanje).
1

Hitro

prepozna

(7 let)

pogoste

najbolj Pozna abecedo.

besede

se Pozna odnos med črko in

(ki

pojavijo v 1. berilu).
Zna

glasom.

črkovati/zlogovati Samostojno bere besedila z
omejenim številom znanih

besedo.
Glasno

bere

besedila

s besed.

pogosto rabljenimi besedami
(iz 1. berila).
Bere

tiho,

vendar

manj

spretno kot glasno.
2

Glasno tekoče bere.

(9 let)

Uporablja

besedilo

Tako v šoli kot doma bere
kot besedila, kjer je manj slik

pomoč pri branju besed, ki kot na stopnji 1.
jih ne prepozna takoj.
Bere

gradivo

(primerne

težavnosti) tiho in ga dobro
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razume.
Pozna

temeljne

elemente

in

glasovne
jih

zna

uporabljati.
3A

Bere

tiho

in

(12 let)

razumevanjem

glasno

z Bere raznovrstna besedila

gradiva (umetnostna

različnih vrst in slogov.

in

neumetnostna),

otroške

Bere nekatere prispevke iz časopise, revije in nekatere
časopisov in revij za odrasle. prispevke iz časopisov za
Uporablja slovarje.

odrasle.
Učinkovito

uporablja

slovarje, enciklopedije.
Začne razvijati učinkovite
učne navade.
3B

Bere z razumevanjem.

Bere

(14 let)

Uči se iz različnih virov.

mladostnike in odrasle.

Ima

obsežen

splošen

in

literaturo

za

besednjak, Učinkovito

uporablja

tehničen, učbenik,

slovarje,

uporablja slovar za odrasle.

enciklopedije.

Bere revije in časopise za Uporablja knjižnico kot vir
odrasle.

informacij.

4

Analitično in kritično bere Veliko

(18 let)

umetnostna in neumetnostna potrebe in za zadovoljitev

bere

za

lastne

besedila različnih slogov ter zahtev šole.
Ima

vsebin.

učinkovite

učne

Ima širok besedni zaklad, strategije.
splošen in specifičen.
5

Bere vse vrste besedil.

(nad 18 let)

Analizira

in

Bere hitro in učinkovito z

sintetizira namenom,

da

pridobiva

informacije, pridobljene z znanje (učenje), in za lastne
branjem, ter gradi lasten potrebe (npr. za razvedrilo).
sistem znanja.
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Od rojstva do 6. leta se otrok pripravlja na branje, razvija sposobnosti metakognitivnega
zavedanja ter sposobnosti vidnega in slušnega razločevanja; od 6. do 7. leta je obdobje
začetnega branja ali dekodiranja; med 7. in 8. letom utrjuje spretnosti branja (tekoče branje);
od 9. do 14. leta bere, da se uči, odkriva pomen; med 14. in 18. letom že dobi večstranski
pogled na prebrano in razvije svoje odnose ter stališča; po 18. letu starosti pa konstruira in
rekonstruira pogled na svet (Pečjak 66–68).

7.2 PISA
Program mednarodne primerjave dosežkov učencev oziroma PISA je mednarodna raziskava,
ki poteka pod okriljem Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter meri
znanja na področju bralne, matematične in naravoslovne pismenosti 15-letnih dijakov in
dijakinj. Zajem podatkov v raziskavi PISA poteka ciklično vsake tri leta, Slovenija pa je v
mednarodni raziskavi začela sodelovati leta 2006. Naloge v vprašalnikih PISA so sestavljene
iz uvodnega besedila, ki mu sledi več vprašanj. Nekatera vprašanja so zastavljena tako, da
učenec izbere pravilni odgovor, pri nekaterih pa ga napiše. Pravilni odgovori na vprašanja so
navedeni v kodirnih shemah za naloge, ki so dodane v drugem delu knjižice. Pri vprašanjih
odprtega tipa so kodirne sheme uporabljali sodelavci raziskave v vseh državah, da so
zagotovili primerljivost ocenjevanja odgovorov (PISA 2005).
PISA bralno pismenost ne definira samo kot sposobnost branja, ki jo pridobimo v otroštvu,
temveč kot nenehno rastoče znanje ter sposobnost bralcev, da razumejo in razmišljajo o
prebranem besedilu.
Naloge s področja branja pri PISI obsegajo pet bralnih procesov (PISA 2005):


Iskanje informacije: da bi bralec v besedilu našel določeno informacijo, ga mora
pregledati, relevantno informacijo poiskati in selekcionirati.



Oblikovanje širšega in splošnega razumevanja o tem, kar je posameznik prebral. Pri
tem mora bralec o besedilu razmišljati kot o zaključeni celoti ali pa v širšem
kontekstu.



Razvijanje interpretacije od bralca zahteva, da iz vtisa, ki si ga je ustvaril med
branjem besedila, razvije specifično ali celovito razumevanje prebranega.
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Razmišljanje o vsebini besedila od bralca zahteva, da informacije iz prebranega
besedila poveže z znanjem, pridobljenim iz drugih virov.



Razmišljanje o obliki besedila: bralec mora objektivno razmisliti o besedilu ter
oceniti njegovo kakovost in ustreznost.

Bralna pismenost v Sloveniji se je v raziskavah PISA 2009 in PISA 2012 pokazala kot
šibkejše področje znanja ter spretnosti slovenskih učenk in učencev, saj so bili njihovi
dosežki pod povprečjem OECD. Podatki PISE 2015 pa kažejo, da so se rezultati izboljšali,
saj je bil povprečen dosežek leta 2015 pri bralni pismenosti 505 točk, kar je za 24 točk višji
dosežek kot leta 2012. Od Slovenije so imele višje rezultate Finska, Irska, Estonija, Norveška
in Singapur, kjer so dosegli najboljše rezultate (535 točk). V Sloveniji potemtakem 85 %
učencev dosega temeljne bralne kompetence, najvišje dosega 9 % vseh slovenskih učencev, v
državah OECD pa temeljne kompetence v povprečju dosega 80 % učencev, najvišje ravni pa
8 % učencev. Zanimivo je, da so v raziskavi PISA 2015 učenci in učenke odgovarjali na
vprašalnike na računalnikih, ker so lahko raziskovalci na tak način dobili podatke o znanjih in
spretnostih učencev, ki jih pisno preverjanje ne omogoča (Mlekuž, Rezultati PISA 2015).

7.3 PIRLS
PIRLS je mednarodna raziskava bralne pismenosti pri četrtošolcih, ki so v povprečju stari
deset let, opravlja pa se vsakih pet let. Ker vse več beremo na digitalnih medijih, so se v
raziskavi PIRLS 2016 odločili, da bodo prvič v zgodovini preverjali bralno pismenost pri
spletnem branju. Mladi bralci namreč veščino in spretnost branja pridobivajo s pomočjo
različnih besedil – tradicionalnim oblikam na papirju so se pridružile elektronske oblike.
Nove oblike od mladega bralca zahtevajo uporabo različnih strategij, hitro dekodiranje
simbolov in pomenov ter njihovo interpretacijo in umeščanje v kontekst.
Slovenija je v letu 2016 s 4. razredom dosegla 517 točk, s 5. razredom pa 559 točk. Lestvica
PIRLS ima tipičen dosežek od 300 do 700. Osrednji dosežek 500 ustreza povprečju dosežkov
vseh vključenih držav v letu 2001, pri čemer je bila lestvica umerjena tako, da je bil
standardni odklon 100 točk.
Otroci, ki so prvi dan sodelovali v PIRLS (pri branju literarnih in informativnih besedil na
papirju), so naslednji dan sodelovali v e-PIRLS (pri branju informativnih besedil na zaslonu).
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Branje na zaslonu je bilo izkustveno podobno branju na internetu, saj so bila besedila
predstavljena v simuliranem internetnem okolju, kjer so otroci brali in iskali informacije z
iskalnikom, se pomikali po straneh in podstraneh, po besedilu pa jih je »vodil« virtualni
učitelj oziroma učiteljica. Raziskava je pokazala, da slovenske učenke in učenci dosegajo
nižje rezultate pri branju v spletnem okolju kot pri klasičnem branju (Mlekuž, Rezultati
PIRLS 2016).
Povprečen rezultat na testih PIRLS pri slovenskih učencih je bil 543 točk, povprečen rezultat
na testih e-PIRLS pa 525 točk. Poleg nas so se na testih e-PIRLS slabše kot pri testih PIRLS
odrezali še Tajvan, Italija, Portugalska in Gruzija. Razlika pri bralnih dosežkih za Slovenijo
ostane približno enaka (18 oz. 19 točk), če primerjamo PIRLS in e-PIRLS ali branje
informativnih besedil v PIRLS in branje informativnih besedil v e-PIRLS, saj literarnih
besedil v e-PIRLS ni bilo (PIRLS 2016).

7.4 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA –
SLOVENŠČINA
Nacionalno preverjanje znanja za 6. in 9. razred vsako leto pripravi Državni izpitni center, ki
se zgleduje po mednarodnih preizkusih bralne pismenosti, kot sta PISA in PIRLS. V šolskem
letu 2016/2017 je bil skupni dosežek na preizkusu v povprečju 51,61 % (standardni odklon je
bil 19,35 točke), v 9. razredu pa je bil povprečni dosežek v nacionalnem preverjanju znanja iz
slovenščine 46,38 %.
Državna komisija je ugotovila, da imajo učenke in učenci še vedno velike težave pri
samostojnem tvorjenju jezikovno pravilnih besedil, pa naj gre za (krajše) odgovore na odprta
vprašanja ali tvorjenje (daljših) zaokroženih besedil. Težave z branjem in razumevanjem
prebranega so pogosto tudi razlog nižje uspešnosti reševanja nalog pri drugih predmetih, torej
ne le pri slovenščini. Analiza uspešnosti učencev pri nacionalnem preverjanju znanja iz
slovenščine je tudi pokazala, da učenci slabo rešujejo naloge, v katerih je treba najti podatke,
ki iz besedila niso razvidni na prvi pogled, ampak šele ob natančnejši analizi (zahtevajo
»branje med vrsticami«). In ker zahtevajo nekaj več truda, jih zelo pogosto sploh ne začnejo
reševati (NPZ 2016).
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7.5 ANNE MANGEN IN BRALNO RAZUMEVANJE NA
DIGITALNEM MEDIJU TER TISKANEM MEDIJU
Bilo je že več raziskav na temo digitalne besedilnosti in bralnega razumevanja. DeStefano in
LeFevre sta leta 2007 na primer ugotovila, da hipertekst, tj. digitalno besedilo s povezavami
do drugih strani, povečuje kognitivne zahteve za sprejemanje odločitev in vidno procesiranje,
kar povzroči slabše bralno razumevanje. A vsa digitalna besedila niso hiperteksti. Razlikujejo
se namreč raziskave, ki so vključevale linearna in nelinearna besedila, kontinuirana in
sekvenčna besedila, razlike med njihovim branjem na digitalnem in pisnem mediju pa so
majhne, še posebej, kjer je besedilo krajše (en odstavek ali več) (Mangen 61). Kerr in
Symons sta leta 2006 v svoji raziskavi ugotovila, da mladi bralci potrebujejo več časa za
bralno razumevanje digitalnega besedila, ki bi bilo ekvivalentno bralnemu razumevanju
tiskanega besedila. Če so učencem dali poljubno časovno obdobje za reševanje testa bralne
pismenosti, so učenci, ki so brali z digitalnega medija, sicer potrebovali dlje časa, a se njihovi
rezultati na koncu niso preveč razlikovali od rezultatov učencev, ki so test bralne pismenosti
reševali pisno. Če pa so obe skupini časovno omejili, so se učenci, ki so test reševali na
digitalnem mediju, odrezali slabše (Mangen 63).
Anne Mangen z Univerze Stavanger je leta 2012 izvedla poskus na 72 učencih 10. razreda
(15- in 16-letniki); učenk je bilo 43 %, učencev pa 57 %. Učence je razdelila na dve skupini,
obe skupini pa sta morali prebrati dve besedili (1400–2000 besed): ena skupina je brala
tiskane verzije besedil, druga pa v PDF-obliki na računalniku. Vsi učenci so najprej dobili
teste, ki so preverili njihovo splošno bralno razumevanje in besedišče, eden izmed testov je
bil tudi primer testa PISA. Učencem je bilo dovoljeno, da so besedilo lahko pogledali med
reševanjem vprašanj, učenci, ki so vprašalnik reševali digitalno, pa so lahko drseli gor in dol
po straneh ter menjali med PDF-besedilom in digitalnim vprašalnikom. Štiri tedne kasneje so
začeli z glavnim delom raziskave: otroci so dobili dve besedili, eno pripovedovalno, drugo
razlagalno. Ena skupina je brala besedilo digitalno/na zaslonu, druga pa na papirju. Obe
skupini sta vprašalnike reševali digitalno, časa sta imeli eno uro. Vsi učenci so rešili teste v
tem časovnem obdobju, besedili in test pa so bili v A4-formatu, v pisavi Times New Roman
velikosti 14. Učenci so teste reševali na šolskih računalnikih, kjer so imeli dostop do
interneta, vendar se z njim ni bilo dovoljeno ukvarjati. Rezultati so pokazali, da so se učenci,
ki so besedilo brali digitalno, na testu bralnega razumevanja odrezali slabše kot učenci, ki so
ga brali pisno. Raziskovalci so postavili hipotezo, da se bodo učenci, ki so brali digitalno, pri
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razlagalnem besedilu odrezali slabše kot pri pripovedovalnem, vendar so hipotezo zavrnili,
ker ni bilo razlike v bralnem razumevanju razlagalnega in pripovedovalnega besedila.
Predpostavljajo, da so se učenci, ki so brali besedila digitalno, odrezali slabše tudi zaradi
navigacije, saj so morali drseti po besedilu, kar zmoti proces branja. »Lokacijo« neke
informacije si namreč lažje zapomnimo pisno, na digitalnem besedilu pa je to oteženo, zato
so otroci pri digitalnem besedilu porabili več časa za iskanje informacij, ki so jih zahtevala
vprašanja, kot pri pisnem besedilu. Otroci, ki so brali besedilo na tiskanem mediju, so imeli
takojšni dostop do vsega besedila (štiri strani so lahko razporedili), na računalniku pa so
lahko otroci videli le eno stran naenkrat, kar je prav tako oteževalo orientacijo po besedilu,
poleg tega so morali otroci, ki so besedila brali digitalno, na računalniku venomer preklapljati
med besedilom in testom, kar je pripeljalo do več kognitivnih zahtev in bolj raztresenega
delovanja možganov – to je problem multitaskinga oziroma večopravilnosti. Problem
digitalnega branja je tudi svetloba. Svetloba, ki jo oddaja zaslon (modra svetloba), je namreč
namenjena temu, da ostanemo budni, ker pa je tako močna, lahko razdraži oči in povzroči
utrujenost, glavobole ter zamegljen vid. Nekateri elektronski bralniki so sicer vpeljali
tehnologijo »elektronskega črnila«, kjer so barva, svetloba, velikost in oblika strani ter črk
čim bolj podobne tistim na papirju, vendar tehnologija zaenkrat še ni presedlala na
računalnike, tablične računalnike in pametne telefone. Pri raziskavi pa ne morejo zagotovo
trditi, da je svetloba vplivala na branje, saj bi morali meriti tudi gibanje oči (Mangen 64–67).

8.0 PROBLEM IN CILJI RAZISKOVANJA
8.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
Povod za raziskavo, ki jo opravljam v okviru magistrskega študija primerjalne književnosti in
literarne teorije, so bila moja subjektivna opažanja o specifikah branja na elektronskih
napravah in učinkovanja elektronskih učbenikov. Zaposlena sem v eni izmed slovenskih
založb in eno leto sem preživela na oddelku, ki se ukvarja z osnovnošolskimi in
srednješolskimi učbeniki. V zadnjem letu so začeli s poudarkom na i-učbenikih oziroma
interaktivnih učbenikih. Interaktivne učbenike predstavljajo kot prihodnost učbeniškega
sklada – pravzaprav pa vsebujejo identično snov kot tiskani učbeniki in nekaj dodatkov v
obliki videov, ki prikazujejo izseke dram, recitiranih pesmi in še nekaj dodatnih
»interaktivnih« nalog. Obenem sem začela opažati, da se težje osredotočim na branje na
digitalnem mediju, težje se učim, poleg tega pa so to začele potrjevati tudi znanstvene
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raziskave. Ali lahko elektronske učbenike in knjige razumemo kot mačka v žaklju, ki prinaša
nenadejane negativne posledice? Se bo človekova zaznava lahko prilagodila in razvila tako,
da bodo možgani sposobni enakega ali morda še boljšega učenja? Ali pa bo, kot pravi
Spitzer, to le ADHD, preoblečen v pozitivno večopravilnost: več informacij, vendar manj
znanja? Odločila sem se, da na dileme in vprašanja odgovorim na znanstven način.
Stanje bralne pismenosti v Sloveniji je bilo po raziskavi PISE 2009 in 2012 slabše od
povprečja OECD, leta 2015 pa so se dosežki izboljšali in slovenski otroci so pristali nad
povprečjem OECD. Učiteljice (na osnovni šoli, kjer sem opravila poskus) so mi zaupale, da
ima generacija v zadnjem desetletju hude težave s pozornostjo, saj jim morajo navodila
ponoviti večkrat, prav tako se ne zmorejo osredotočiti na besedilne naloge in jim te velikokrat
predstavljajo težave.
Na vprašalnikih sem navodila za reševanje testa napisala na vrh prvega delovnega lista. Kljub
temu da sem navodila povedala še sama, so imeli nekateri otroci težave pri razumevanju
nalog, še posebej v skupini, ki je test izpolnjevala elektronsko.
Čeprav se ne strinjam s Spitzerjem, da so računalniki zgolj veliko »zlo«, se z njim strinjam o
učenju prek računalnikov. Učenje, branje in reševanje na digitalnem mediju je bolj utrujajoče
ter vzame dlje časa – to ne nazadnje kažejo tudi rezultati pričujoče študije. Ljudje se sicer res
moramo naučiti dela z računalnikom, saj dandanes skorajda ne obstaja delovno mesto, kjer ga
ne bi uporabljali, glede na rezultate pričujoče študije pa učenje snovi »navadnih« predmetov
(angleščine, matematike, biologije itd.) prek računalnika ni nujno priporočljiva pedagoška
praksa.
Spitzer ugotavlja, da zanesljivo obvladanje knjižnega jezika bistveno prispeva k šolskemu in
kasnejšemu poklicnemu uspehu. Zato je optimalno poučevanje branja in pisanja na začetku
osnovne šole velikega pomena, saj otroci vse pogosteje dobijo prvi stik s knjižnim jezikom
po digitalni poti, manj pa z branjem knjig in lastnoročnim pisanjem. Znanstvene raziskave
ponujajo prve kazalnike, ki pravijo, da ima vse večja digitalizacija pisanja, ki se začenja že v
otroški dobi, negativne posledice na bralno sposobnost otrok in odraslih (Spitzer 163–164).
Raziskave namreč kažejo (Longcamp, Zerbato Poudou in Velay), da pelje učenje črk s
tipkanjem na tipkovnico v primerjavi s pisanjem s svinčnikom k slabšemu uspehu pri
prepoznavanju črk. Nevroznanstvene raziskave s funkcionalno magnetnoresonančno
tomografijo (Fmrt) pa kažejo še, da vodi prepoznavanje črk, ki so se ga naučili s pisanjem s
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svinčnikom, k okrepljeni dejavnosti v motoričnih predelih možganov – pri črkah, ki se jih
naučimo s pritiski na tipkovnico, pa ni tako (Spitzer 164–165). To pomeni, da oblikovanje
črk s svinčnikom pušča motorične sledi spomina, ki olajšajo prepoznavo črk.
Informatik Andrew Dillon v svoji študiji (1992) prikazuje negativnosti branja na zaslonu –
branje na digitalnih medijih je bolj utrujajoče, traja dlje časa, poleg tega pa si še zapomnimo
manj podatkov. Učenje in branje elektronskih knjig je manj učinkovito kakor učenje s
tiskanimi knjigami. Ne samo, da imajo nekatere elektronske knjige ali učbeniki preveč
hiperpovezav, na katere lahko klikamo in s tem izgubimo rdečo nit ter smo bolj nepozorni –
med »digitalnim« branjem besedilo bolj »skeniramo«, kot pa beremo. Na digitalnih medijih
beremo v podobi vzorca F ali E, kar pomeni, da preberemo prvo vrstico ali dve, polovico
naslednje, spet celo vrstico itn. Ko beremo na tiskanem mediju, beremo v podobi
»globinskega« branja (Liu) in zajamemo več podatkov.
Menim, da na branje prek digitalnih medijev vpliva motena pozornost, ki jo povzroča vzorec
branja, ki bralca prisili, da gre čez besedilo večkrat, če išče točno določeno informacijo, kot
pa na tiskanem mediju, pa tudi navade ljudi (računalnik je lahko viden kot igrača ali sredstvo
sproščanja in ne kot orodje za delo).

8.2 CILJ RAZISKOVANJA
Osrednji namen magistrskega dela je primerjati branje in bralno razumevanje učencev
6. razreda na digitalnem in tiskanem mediju ter ugotoviti, kakšne razlike se pojavljajo.
Šesti razred sem izbrala, ker se na tej stopnji bralec približa branju, značilnemu za odraslega
bralca: sposoben je vzpostaviti določeno razmerje do besedila, ga analizirati, sintetizirati
prebrano in se kritično odzivati na stališča, s katerimi se je srečal v prebranem besedilu
(Pečjak 62–68). Drugi razlog za izbrano starostno skupino so bili uspehi na NPZ iz
slovenskega jezika, ki so pokazali, da imajo šestošolci največ težav s samostojnim tihim
branjem, razumevanjem in vrednotenjem neznanega umetnostnega besedila. Če imajo
šestošolci že tako težave pri bralnem razumevanju, bi se te lahko še povečale z digitalnim
branjem.
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8.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE
Na podlagi prebrane literature o branju in izpolnjevanju vprašalnikov na digitalnih medijih ter
branju in izpolnjevanju vprašalnikov na tiskanih medijih nameravam odgovoriti na šest
raziskovalnih vprašanj in preveriti šest zastavljenih hipotez.
Prvo raziskovalno vprašanje:
Katera skupina učencev je pri bralnem razumevanju dosegla boljše rezultate?
Hipoteza 1: Učenci, ki so vprašalnike reševali na tiskanem mediju oziroma papirju, so
dosegli boljše rezultate od tistih, ki so vprašalnike izpolnjevali na digitalnem mediju oziroma
računalniku. Slabše rezultate pri bralnem razumevanju digitalnega besedila je potrdila že
Anne Mangen (2012), enako DeStefano in LeFevre (2007), Kerr in Symons (2006) ter mnogi
drugi raziskovalci digitalnega branja.
Drugo raziskovalno vprašanje:
Katera skupina učencev je bila bolj osredotočena (tiha, mirna itd.) pri reševanju testa?
Hipoteza 2: Učenci, ki so vprašalnike reševali na digitalnem mediju oziroma računalniku, so
bili slabše osredotočeni na reševanje kot učenci, ki so vprašalnike reševali pisno. Digitalni
motilci (dostop do interneta, aplikacije, računalniške igrice itn.) povečujejo kognitivne
zahteve za sprejemanje odločitev in vidno procesiranje, kar povzroči slabše bralno
razumevanje. DeStefano in LeFevre sta leta 2007 opravila raziskavo Cognitive load in
hypertext reading, ki je pokazala, da je naše bralno razumevanje hiperteksta ogroženo tudi
zaradi digitalnih motilcev.
Tretje raziskovalno vprašanje:
Ali so učenci obeh skupin v povprečju potrebovali enako število časa za reševanje
vprašalnikov?
Hipoteza 3: Učenci obeh skupin so za reševanje vprašalnikov potrebovali v povprečju enako
število časa.
Četrto raziskovalno vprašanje:
Ali sta obe skupini dosegali slabše rezultate pri vprašanjih, ki zahtevajo interpretacijo
besedila?
Hipoteza 4: Obe skupini sta dosegali slabše rezultate pri vprašanjih, ki zahtevajo
interpretacijo besedila, ker imajo šestošolci (po rezultatih NPZ iz šolskega leta 2012/2013)
največ težav pri nalogah, ki preverjajo razumevanje, analizo in sintezo umetnostnega
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besedila. Anne Mangen je v raziskavi Reading linear texts on paper versus computer screen:
Effects on reading comprehension (2012) postavila hipotezo, da se bodo učenci slabše
odrezali pri bralnem razumevanju razlagalnega besedila kot pa pripovedovalnega. Rezultati
so hipotezo sicer zavrnili, saj so se pri obeh besedilih odrezali enako, vendar ker imajo mladi
največ težav prav z razlaganjem ter interpretiranjem besedila in ne z razlagalnim besedilom,
predvidevam, da bodo imeli največ težav z vprašanji, ki zahtevajo interpretacijo besedila.
Peto raziskovalno vprašanje:
Kakšna je razlika med skupinama v uspešnosti pri zaprtih in odprtih vprašanjih?
Hipoteza 5: Učenci, ki so vprašalnike reševali digitalno, so se pri obeh tipih vprašanj
odrezali slabše.
Šesto raziskovalno vprašanje:
Ali sta imeli obe skupini (podobne) težave in najslabše rezultate pri istih vprašanjih?
Hipoteza 6: Obe skupini sta imeli težave in najslabše rezultate pri istih vprašanjih, s tem, da
so se pri vseh vprašanjih slabše odrezali učenci, ki so vprašalnike reševali digitalno.

9.0 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP
Uporabila sem empirični, kvantitativni raziskovalni pristop in deskriptivno, kavzalno
eksperimentalno metodo. Teste bralne pismenosti so učenci reševali na tiskanem mediju
oziroma papirju (kontrolna skupina) in na digitalnem mediju oziroma šolskem računalniku
(eksperimentalna skupina).

9.1 VZOREC
V raziskavi sem uporabila neslučajnostni, priložnostni vzorec. Vanj je vključenih 70 učencev
(38 deklic in 32 dečkov) 6. razreda Osnovne šole Janka Modra v šolskem letu 2017/2018.
Učence sem razdelila na polovico – 35 jih je reševalo test bralne pismenosti na tiskanem
mediju, 35 pa na elektronskem.
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Tabela 2: Struktura vzorca glede na spol
SPOL

F

f%

Deklice

38

54,3

Dečki

32

45,7

SKUPAJ

70

100

9.2 OPIS MERSKIH INSTRUMENTOV
V raziskavi sem uporabila test bralne pismenosti za 6. razred, ki ga je leta 2016 sestavila
Katja Cegnar. To omogoča še dodatno primerjavo rezultatov in dvojno preverjanje
ustreznosti metode.
Za informativno besedilo je uporabila arabsko pravljico iz knjige Modrost pravljične školjke:
izbor svetovnih pravljic (2015) z naslovom Sanje. Literarno besedilo obsega 970 besed, kar je
primeren obseg glede na to, da so v raziskavi PIRLS 2011 (Mednarodni raziskavi bralne
pismenosti) za četrtošolce uporabili literarna besedila, ki so bila dolga od 600 do 900 besed.
Besedilo je vezno in pripovedno, saj se je pri njegovi obliki in vrsti zgledovala po kriterijih,
ki so bili uporabljeni v raziskavi PISA 2006 (Repež in Štraus 2007) in PISA 2012 (Šterman
Ivančič 2013).
Cegnar pravi, da lahko pravljico razdelimo na več dogajalnih enot, ki so med seboj povezane
(izguba trgovčevega premoženja, sanje, potovanje v Kairo, prenočitev v mošeji, tri dni v ječi,
valijevo razmišljanje o sanjah, odhod trgovca domov, odkritje zaklada) (Cegnar 51).
Po Grayevi bralni stopnji je za obdobje od 4. do 6. razreda značilno intenzivno branje z
razvijanjem pomembnih bralnih spretnosti in strategij, Chall, ki izhaja iz Piageteve teorije
spoznavnega razvoja, pa pravi, da je za to starost značilno, da se učenec z bralnimi
sposobnostmi na tej stopnji približa branju, značilnemu za odraslega bralca. Učenec je
sposoben vzpostaviti določeno razmerje do besedila, ga analizirati, sintetizirati prebrano in se
kritično odzivati na stališča, s katerimi se je srečal v prebranem besedilu (Pečjak 62–68).
Pravljica je torej primerna za učence 6. razreda (12-letnike), ki so zmožni razumevanja
logične povezave dogajalnih enot, sklepanja, povezovanja informacij med seboj in kritike.
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Cegnar je veliko vprašanj ustvarila na ravni interpretiranja besedila, s katerimi ugotovimo
učenčevo zmožnost sklepanja, povezovanja informacij med deli besedila in razumevanja
celotnega besedila. Pravljica prav tako vsebuje različne teme, o katerih lahko učenci
razmišljajo in izražajo svoja stališča: srečo, uresničevanje svojih sanj, bogastvo, prijateljstvo
(Cegnar 51).
Vprašanje je sestavila na treh ravneh: zbiranje informacij, razmišljanje o vsebini/obliki
besedila ter interpretiranje besedila in vrednotenje. Primeri vprašanj treh ravni:


Zbiranje informacij: »Kaj je trgovcu še ostalo po tem, ko je izgubil veliko
premoženja?«



Interpretiranje besedila: »Kaj je sporočilo zgodbe?«



Razmišljanje o vsebini/obliki besedila, vrednotenje: »V eni povedi predstavi valijev
značaj na podlagi prebrane zgodbe. Svoj odgovor utemelji.« (Cegnar 51).

Za učence 6. razreda sem se odločila, ker imajo že razvite bralne sposobnosti na stopnji
odraslega bralca in ker so zmožni analizirati ter interpretirati prebrano besedilo. Katja Cegnar
je test bralne pismenosti uporabila v šolskem letu 2015/2016 na 126 učencih 6. razreda
(60 deklic in 66 dečkov), tako da mi bodo njeni rezultati služili kot dodatna kontrolna
skupina.

9.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
Najprej sem kontaktirala ravnatelja in učiteljice slovenščine Osnovne šole Janka Modra ter
jih prosila za sodelovanje pri izvedbi testa in zbiranju podatkov. Pripravila sem soglasje za
starše in test bralne pismenosti, ki ga je sestavila Katja Cegnar.
Za čim boljšo zaznavo besedila mora biti med tiskanimi črkami in belo podlago čim večji
kontrast v barvi (črni tisk na beli podlagi), besedilo pa najlažje beremo v vrstici, ki je dolga
približno 105 mm (Pečjak 38).
V besedilu Sanje je bila večina vrstic dolgih 110 mm, nekatere celo 150 mm, črke so bile
črne, v velikosti 12 in pisavi Times New Roman.
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Petintrideset besedil in vprašalnikov sem natisnila na bele liste formata A4, 35 besedil sem
pustila v Wordovem dokumentu, v identični barvi, pisavi in velikosti na A4-pogledu,
35 vprašalnikov pa sem priredila za digitalno reševanje v Wordovem dokumentu.
Učiteljice slovenščine so učence treh 6. razredov razdelile v dve skupini – polovica je brala
besedilo in reševala vprašalnike na papirju v eni učilnici, polovica pa je brala besedilo in
reševala vprašalnike na šolskih računalnikih v drugi učilnici. Sama sem bila prisotna pri obeh
skupinah – razdelila sem besedila in vprašalnike, razložila navodila ter vodila izvedbo
reševanja.
Reševanje testov smo vodile dve učiteljice slovenščine in jaz. Čas reševanja, ki je bil na voljo
učencem, je bil ena šolska ura (45 minut) v okviru pouka slovenskega jezika.
Raziskavo sem izvedla junija v šolskem letu 2017/2018.
Učenci so najprej prebrali arabsko pravljico Sanje, nato pa rešili vprašalnik, sestavljen iz
15 vprašanj (osem vprašanj izbirnega tipa in sedem vprašanj odprtega tipa).
Objektivnost sem dosegla z anonimnostjo testov in vnaprej določenim časom pisanja,
zanesljivost pa sem zagotovila s testom bralne pismenosti, ki je bil že uporabljen na isti
populaciji in ga je prav tako mogoče ponoviti na isti populaciji.

9.4 SPREMENLJIVKE
Raziskovalni problem vsebuje naslednje spremenljivke:


število doseženih točk na testu bralne pismenosti – pisno,



število doseženih točk na testu bralne pismenosti – digitalno.

9.5 STATISTIČNA ANALIZA
Za statistično analiziranje podatkov sem uporabila program Orodja za analizo podatkov v
Excelu.
Pripravila sem osnovne frekvenčne tabele in preverila razlike ter podobnosti med
spremenljivkami. Na podlagi teh podatkov sem potrdila oziroma ovrgla zastavljene hipoteze.
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Uporabljeni so bili naslednji statistični postopki – opisna statistika: frekvence (f), strukturni
odstotki (%), aritmetične sredine (M), standardni odkloni (SD), standardne napake (SE).
Pri statističnem sklepanju je uporabljena stopnja tveganja 0,05. Rezultati so predstavljeni v
tabelah in grafih.

10.0 REZULTATI
10.1 OPISNA STATISTIKA
10.1.1 BRALNA PISMENOST UČENCEV ŠESTEGA RAZREDA NA
TISKANEM MEDIJU

Bralno razumevanje na tiskanem mediju
12
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f (%)

8
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2
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13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17
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Število doseženih točk

Slika 1. Prikaz števila doseženih točk na testu bralnega razumevanja na tiskanem mediju oz.
papirju
Na testu bralne pismenosti je bilo mogoče doseči 22 točk. Nihče ni dosegel vseh točk in nihče
ni dosegel nič točk. Najboljši rezultat (21 točk) so dosegli trije učenci, kar predstavlja 8,6 %
vzorčne populacije, najslabši rezultat (6,5 točke) pa je dosegel en učenec, kar je 2,9 %
vzorčne populacije. Največ učencev – 11,4 % (štirje učenci) – je doseglo 18,5 točke.
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Tabela 3: Opisne statistike za spremenljivko doseženih točk na testu bralnega razumevanja
na tiskanem mediju
Najnižji
dosežek

Najvišji
dosežek

M

SD

N

6,5

21

15,5

3,43

35

V povprečju so učenci dosegli 15,5 točke. Izračunani standardni odklon znaša 3,43. To
pomeni, da je večina rezultatov razporejenih na intervalu med 12,1 in 18,9 točke. S Slike 1
lahko razberemo, da je več učencev (20 % učencev) pod povprečjem omenjenega intervala
kot pa nad njim (11,4 % učencev).
Rezultati so precej podobni rezultatom Katje Cegnar iz šolskega leta 2015/2016. Pri njeni
raziskavi so učenci v povprečju dosegli 15,9 točke, večina rezultatov pa je bila razporejenih
na intervalu med 11,6 in 20,1 točke. Prav tako se je več učencev nahajalo nad področjem
intervala (21,6 %) kot pa pod njim (približno 4 % učencev).

10.1.2 BRALNA PISMENOST UČENCEV ŠESTEGA RAZREDA NA
DIGITALNEM MEDIJU

Bralno razumevanje na digitalnem mediju
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Slika 2. Prikaz števila doseženih točk na testu bralnega razumevanja na digitalnem mediju oz.
računalniku
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Na testu bralne pismenosti je bilo mogoče doseči 22 točk. Nihče ni dosegel vseh točk in nihče
ni dosegel nič točk. Najboljši rezultat (20,5 točke) je dosegel en učenec, kar predstavlja 2,9 %
vzorčne populacije, najslabši rezultat (6 točk) pa sta dosegla dva učenca, kar je 5,7 % vzorčne
populacije. Največ učencev – 11,4 % (štirje učenci) – je doseglo 16,5 točke.
Tabela 4: Opisne statistike za spremenljivko doseženih točk na testu bralnega razumevanja
na elektronskem oz. digitalnem mediju
Najnižji
dosežek

Najvišji
dosežek

M

SD

N

6

20,5

12,9

4,07

35

V povprečju so učenci dosegli 12,9 točke. Izračunani standardni odklon znaša 4,07. To
pomeni, da je večina rezultatov razporejenih na intervalu med 8,8 in 17 točk. S Slike 2 lahko
razberemo, da je le malo več učencev (17,1 % učencev) pod povprečjem omenjenega
intervala kot pa nad njim (14,3 % učencev).
Rezultati reševanja bralnega razumevanja na digitalnem mediju se razlikujejo od rezultatov
reševanja na papirju (tako od mojih kot od rezultatov Katje Cegnar). V moji kontrolni skupini
(reševanje na papirju) so učenci povprečno dosegli 15,5 točke, pri Cegnar 15,9 točke, pri
eksperimentalni skupini (digitalno oz. elektronsko reševanje) pa zgolj 12,9 točke. Razlika v
povprečju je malo več kot dve točki.
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10.1.3 PRIMERJAVA BRALNE PISMENOSTI NA TISKANEM IN
DIGITALNEM MEDIJU
Primerjava pravilnih odgovorov na digitalnem in tiskanem
mediju
120
100
80
60
40
20
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Elektronsko reševanje

Pisno reševanje

Slika 3. Primerjava pravilnih odgovorov na digitalnem in tiskanem mediju
V povprečju se je kontrolna skupina (reševanje na papirju) odrezala boljše kot
eksperimentalna skupina (elektronsko oz. digitalno reševanje), z izjemo 7. in 9. vprašanja.
Skupina, ki je reševala test na papirju, je v povprečju dosegla boljše rezultate pri 87 %
vprašanj, skupina, ki je reševala test na računalniku, pa zgolj pri 13 % vprašanj. Obe
vprašanji, pri katerih se je kontrolna skupina odrezala slabše, sta vprašanji zaprtega tipa in
zahtevata interpretiranje besedila (učenec mora sklepati in razumeti povezave v besedilu).
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10.1.3.1 PRIMERJAVA ZAPRTIH VPRAŠANJ NA TISKANEM IN DIGITALNEM
MEDIJU

Pisno reševanje — zaprti tip vprašanj
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Slika 4. Odstotek pravilnih in nepravilnih odgovorov pri zaprtem tipu vprašanj na tiskanem
mediju

Digitalno oz. elektronsko reševanje — zaprti tip vprašanj
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Slika 5. Odstotek pravilnih in nepravilnih odgovorov pri zaprtem tipu vprašanj na digitalnem
mediju
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Čeprav se rezultati med skupinama odstotkovno razlikujejo, lahko opazimo, da so imeli
učenci težave pri istih vprašanjih. Pri obeh skupinah je največ težav predstavljalo
7. vprašanje: »S katerim namenom je vali najverjetneje rekel, da so sanje prazne pene?«
Vprašanje zahteva interpretiranje besedila, razvijanje razlage, učenec mora sklepati in sam
oblikovati hipotezo o pomenu valijevih besed. Vprašanje je morda res malo težje, saj bolj kot
ne zahteva razlago pregovora, ki ga učenci najverjetneje še nikoli niso slišali.
Na 3. vprašanje je pri pisnem reševanju vseh 35 učencev odgovorilo pravilno, pri
elektronskem pa so štirje (11,4 %) nanj odgovorili napačno. Največja razlika med skupinama
je 14,3 %, ki se pojavi pri 2., 3., 5., 6. in 9. vprašanju.
Zbiranje informacij, ki so podane v besedilu, zahtevajo 1., 2., in 5. vprašanje, ostalih pet
vprašanj pa predvideva interpretiranje besedila. Kot lahko vidimo na Sliki 4, učencem pri
pisnem reševanju delajo več težav vprašanja z interpretativnim odgovorom kot tista, ki
zahtevajo zbiranje informacij. Na Sliki 5 pa opazimo, da učencem v povprečju skoraj
enakovredno predstavljajo težave vprašanja z zbiranjem informacij in tista, ki so
interpretativna.
Tabela 5: Opisne statistike za primerjavo odstotkov pravilnih odgovorov pri treh zaprtih
vprašanjih, ki zahtevajo zbiranje informacij, pri digitalnem in tiskanem mediju

Elektronsko
reševanje
Pisno
reševanje

Najnižji
f%

Najvišji
f%

M

N

68,6

77,1

73

3

77,1

91,4

85,7

3

Tabela 6: Opisne statistike za primerjavo odstotkov pravilnih odgovorov pri petih zaprtih
vprašanjih, ki zahtevajo interpretacijo, pri digitalnem in tiskanem mediju

Elektronsko
reševanje
Pisno
reševanje

Najnižji
f%

Najvišji
f%

M

N

54,3

88,6

77,1

5

48,6

100

78,3

5
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Iz tabel lahko ugotovimo, da so se učenci iz skupine, ki je test reševala elektronsko, slabše
odrezali pri vprašanjih, ki so zahtevala zbiranje informacij (povprečno 73 % pravilnih
odgovorov), kot pa pri interpretativnih (povprečno 77 % pravilnih odgovorov), medtem ko so
se pri pisnem reševanju dosti boljše odrezali pri vprašanjih, ki so zahtevala zbiranje
informacij (povprečno 85 % pravilnih odgovorov), kot pa pri interpretativnih vprašanjih
(povprečno 78 % pravilnih odgovorov).
Najmanj razlike pri skupinah je bilo pri 13. vprašanju, kjer sta obe skupini dosegli enako
število točk – 29 (82,9 %) pravilnih odgovorov in šest (17,1 %) nepravilnih.

10.1.3.2 PRIMERJAVA ODPRTIH VPRAŠANJ NA TISKANEM IN DIGITALNEM
MEDIJU

Pisno reševanje — odprti tip vprašanj
100%
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70%
60%
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40%
30%
20%
10%
0%
4. vprašanje

8. vprašanje 10. vprašanje 11. vprašanje 12. vprašanje 14. vprašanje 15. vprašanje
Pravilno

Delno pravilno

Nepravilno

Neodgovorjeno

Slika 6. Odstotek pravilnih, delno pravilnih, nepravilnih in neodgovorjenih odgovorov pri
odprtem tipu vprašanj na tiskanem mediju
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Elektronsko reševanje — odprti tip vprašanj
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Slika 7. Odstotek pravilnih, delno pravilnih, nepravilnih in neodgovorjenih odgovorov pri
odprtem tipu vprašanj na digitalnem mediju
Odprta vprašanja so zahtevnejša od zaprtih, saj odgovori niso vnaprej ponujeni, temveč jih
mora učenec sam poiskati v besedilu. Eno izmed sedmih vprašanj je zahtevalo zbiranje
informacij, dve interpretacijo, tri razmišljanje o vsebini in vrednotenje, eno pa razmišljanje o
obliki besedila.
Pri obeh skupinah je 10. vprašanje predstavljalo eno večjih težav (pri kontrolni največjo
težavo, pri eksperimentalni pa je bilo 15. vprašanje bolj težavno). Učenec je moral razmisliti
o vsebini besedila, ga vrednotiti, uporabiti svoje znanje o svetu in izkušnje.
Obe skupini sta dosegli najboljše rezultate pri 11. vprašanju (kontrolna skupina tudi pri 8. in
14. vprašanju), največja razlika pa se je pojavila pri 15. vprašanju, ki je zahtevalo
razmišljanje o obliki besedila – skupina, ki je vprašalnike reševala pisno, je dosegla 77,1 %
pravilnih odgovorov (v ta namen pod pravilne odgovore štejem pravilne in delno pravilne,
pod nepravilne pa nepravilne in neodgovorjene), skupina, ki je vprašalnike reševala
elektronsko, pa zgolj 48,6 % pravilnih odgovorov.
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Tabela 7: Opisne statistike za primerjavo odstotkov pravilnih odgovorov pri odprtih
vprašanjih pri digitalnem in tiskanem mediju

Elektronsko
reševanje
Pisno
reševanje

Najnižji
f%

Najvišji
f%

M

N

48,6

94,3

71,5

7

65,7

94,3

82

7

V Tabeli 6 razberemo, da so se povprečno v kontrolni skupini (pisno reševanje) odrezali za
malo več kot 10 % boljše (povprečno 82 % pravilnih odgovorov) v primerjavi z
eksperimentalno skupino (elektronsko reševanje), ki je v povprečju dosegla 71,5 % pravilnih
odgovorov.
Kot vidimo na Sliki 6 in Sliki 7, se je pri 12. in 15. vprašanju pojavila večja razlika v
odstotku neodgovorjenih vprašanj – pri skupini, ki je test reševala pisno, je 12. vprašanje
pustilo neodgovorjeno 22,9 % učencev, 15. pa 14,3 % učencev, pri skupini, ki je test reševala
elektronsko, pa je 12. vprašanje pustilo neodgovorjeno 40 % učencev, 15. pa kar 42,9 %
učencev. Tukaj lahko predvidevamo, da je eden izmed razlogov za nerešena vprašanja prav
pomanjkanje časa, ki ga je učencem odvzela »digitalna podpora«. Pri nekaterih učencih
namreč računalnik ni hotel odpreti Wordove datoteke, zato smo potrebovali pomoč
sistemskega administratorja, kar je vzelo precej minut.
Tako kot Spitzer sem tudi sama opazila, da učenci svojih nalog niso naredili posebej dobro ali
hitro zato, ker so delali na računalnikih, ampak »čeprav« so jih uporabljali (Spitzer 74).
Medtem ko je skupina, ki je vprašalnike reševala pisno, večinoma rešila vsa vprašanja pred
koncem šolske ure (v intervalu med 35 in 45 minut), razen dveh učencev, ki sta reševala do
konca ure, je skupina, ki je vprašalnike reševala na računalniku, večinoma porabila vseh
45 minut (razen 14 učencev, ki so z reševanjem zaključili v intervalu med 35 in 45 minut).
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10.1.3.3 PRIMERJAVA ZADOSTNOSTI NA TISKANEM IN DIGITALNEM MEDIJU
Če bi test ocenjevali po osnovnošolskih merilih testa za slovenski jezik, bi polovica točk (v
tem primeru 11 točk) predstavljala zadostno oceno.

Bralno razumevanje na tiskanem mediju

Polovica točk

Manj kot polovica točk

Slika 8. Odstotek učencev, ki so dosegli polovico ali več kot polovico točk, in tistih, ki so
dosegli manj kot polovico točk pri reševanju na tiskanem mediju

49

Univerza v Ljubljani – Filozofska fakulteta

Katarina Ferk, magistrsko delo

Bralno razumevanje na digitalnem mediju

Polovica točk

Manj kot polovica točk

Slika 9. Odstotek učencev, ki so dosegli polovico ali več kot polovico točk, in tistih, ki so
dosegli manj kot polovico točk pri reševanju na digitalnem mediju
Če primerjamo kontrolno in eksperimentalno skupino, ugotovimo, da se tukaj pojavi največja
razlika med njima. Pri skupini, ki je test reševala pisno, je polovico ali več kot polovico točk
doseglo 91,4 % učencev, pri skupini, ki je test reševala elektronsko, pa zgolj 60 % učencev.

10.2 PREVERJANJE RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ IN
HIPOTEZ
10.2.1 PRIMERJAVA SKUPIN PRI BRALNEM RAZUMEVANJU
Zanimalo me je, katera skupina učencev je pri bralnem razumevanju dosegla boljše
rezultate – skupina, ki je brala in reševala vprašalnike na digitalnem mediju, ali tista, ki je
brala in reševala na tiskanem mediju. V zvezi s tem sem postavila hipotezo 1.
Hipoteza 1: Učenci, ki so vprašalnike reševali na tiskanem mediju oziroma papirju, so
dosegli boljše rezultate kot skupina, ki je vprašalnike reševala na digitalnem mediju oziroma
računalniku.
Povezava med spremenljivkama je bila ugotovljena z opisno statistiko. Primerjala sem
rezultate bralne pismenosti Tabele 2 (Opisne statistike za spremenljivko doseženih točk na
testu bralnega razumevanja na tiskanem mediju) in Tabele 3 (Opisne statistike za
spremenljivko doseženih točk na testu bralnega razumevanja na digitalnem mediju).
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Učenci, ki so brali in reševali na tiskanem mediju, so v povprečju dosegli 15,5 točke, njihov
najnižji dosežek je bil 6,5 točke, najvišji (od 22 možnih točk) pa 21 točk. Učenci, ki so brali
in reševali na digitalnem mediju, so v povprečju dosegli 12,9 točke, njihov najnižji dosežek je
bil 6 točk, najvišji pa 20,5 točke. Na osnovi predstavljenega rezultata se hipoteza sprejme.
To pomeni, da so učenci, ki so reševali na tiskanem mediju, dosegli boljše rezultate kot tisti,
ki so brali in reševali na digitalnem mediju.

10.2.2 PRIMERJAVA OSREDOTOČENOSTI SKUPIN
Zanimalo me je, katera skupina učencev je bila bolj osredotočena (tiha, mirna itd.) pri
reševanju testa. V zvezi s tem sem postavila hipotezo 2.
Hipoteza 2: Učenci, ki so vprašalnike reševali na digitalnem mediju oziroma računalniku, so
bili slabše osredotočeni na reševanje zaradi motenj kot učenci, ki so vprašalnike reševali
pisno.
Opazila sem, da so učenci v skupini, ki je brala in reševala na tiskanem mediju, precej bolj
tihi in mirni kot v skupini, ki je reševala na računalniku. V skupini, ki je reševala na papirju,
so le trije učenci dvignili roko zaradi nerazumevanja navodil, le redki so poskušali
prepisovati, prav tako se med seboj niso pogovarjali.
Nasprotno so bili v skupini, ki je reševala in brala na računalniku, dokaj glasni. Med seboj so
se pogovarjali, za navodila je ponovno vprašalo več oseb (okvirno deset), nekateri celo
večkrat. Štirim osebam se je pokvaril računalnik, zaradi česar so bili primorani zaustaviti
nalogo za nekaj minut, nekateri so med reševanjem testa poskušali skrivoma igrati igrico,
spet druge je zabaval nenavaden zvok ob odprtju datoteke (učenci, ki so bili v razredu
prejšnjo uro, so namesto navadnega klika namestili zvoke pokajočih mehurčkov). Poleg tega,
da jih je veliko poskušalo prepisovati, so to počeli precej glasno in se pogovarjali s sosedom.
Nekateri učenci, ki so se sicer osredotočili na nalogo, so se pritoževali nad hrupom drugih.
Na osnovi predstavljenega opazovanja se hipoteza sprejme. Učenci, ki so vprašalnike
reševali na digitalnem mediju oziroma računalniku, so bili slabše osredotočeni na reševanje
zaradi motenj kot učenci, ki so vprašalnike reševali pisno. Čeprav so počeli več stvari hkrati –
igrali igrice, se pogovarjali s prijatelji in brali/reševali vprašalnike, kar predstavlja
večopravilnost –, so imeli s tem tudi moteno pozornost, kar je eden izmed razlogov za
njihove rezultate, ki so bili v povprečju slabši za malo več kot 2 točki od skupine, ki je
reševala na tiskanem mediju. Motnje pozornosti pri delu na računalniku so verjetno posledica
dejstva, da računalnik in drugi digitalni mediji v domačem okolju večinoma služijo zabavi in
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ne delu, otroci pa so zaradi tega razloga navajeni na več »zabavnih« motilcev oziroma imajo
predispozicijo, da vidijo računalnik kot napravo za zabavo. Učiteljice so potrdile, da v šoli
sicer računalnike uporabljajo pri različnih predmetih, učenci rešujejo naloge in kvize, vendar
so se tudi one že na začetku srečale z nesposobnostjo osredotočenja učencev na računalnik
kot zgolj »napravo za delo«.

10.2.3 PRIMERJAVA ČASA REŠEVANJA OBEH SKUPIN
Zanimalo me je, katera skupina bo v povprečju prej prebrala in rešila vprašalnike oziroma ali
bosta obe skupini vprašalnike rešili v enakem času. V zvezi s tem sem postavila hipotezo 3.
Hipoteza 3: Učenci obeh skupin so za reševanje vprašalnikov potrebovali v povprečju enako
količino časa.
Primerjava obeh skupin je bila ugotovljena z opisno statistiko. V skupini, ki je brala in
reševala na tiskanem mediju, sta vseh 45 minut potrebovala le dva učenca, v skupini, ki je
brala in reševala na digitalnem mediju, pa je v intervalu med 35 in 45 minut vprašalnike
rešilo le 14 učencev.

Reševanje na tiskanem mediju

45 minut

Interval med 35 in 45 minut

Slika 10. Povprečno število učencev, ki so za reševanje potrebovali 45 minut, in tistih, ki so
vprašalnike rešili v intervalu med 35 in 45 minut, na tiskanem mediju
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Reševanje na digitalnem mediju

45 minut

Interval med 35 in 45 minut

Slika 11. Povprečno število učencev, ki so za reševanje potrebovali vseh 45 minut, in tistih, ki
so vprašalnike rešili v intervalu med 35 in 45 minut, na digitalnem mediju
Kot vidimo, je celo šolsko uro za reševanje na tiskanem mediju potrebovalo le približno 6 %
učencev, medtem ko je celo šolsko uro za reševanje na digitalnem mediju potrebovalo kar 60
% učencev, kar je desetkrat več. Na osnovi predstavljenega opazovanja se hipoteza zavrne,
saj je več kot polovica učencev na digitalnem mediju potrebovalo celo šolsko uro, da so
prebrali in rešili vprašalnike.

10.2.4 PRIMERJAVA REZULTATOV PRI VPRAŠANJIH, KI
ZAHTEVAJO INTERPRETACIJO BESEDILA, TER PRIMERJAVA
USPEŠNOSTI PRI ODPRTIH IN ZAPRTIH VPRAŠANJIH
Primerjala sem rezultate pri vprašanjih, ki zahtevajo interpretacijo besedila, z drugimi
vprašanji ter uspešnost učencev pri odprtih in zaprtih vprašajih. Postavila sem si dve
raziskovalni vprašanji in dve hipotezi. Zanimalo me je, če sta obe skupini dosegli najslabše
rezultate pri vprašanjih, ki zahtevajo interpretacijo besedila v primerjavi z drugimi vprašanji,
saj so po poročilih NPZ iz slovenskega jezika šestošolci izjemno slabi pri razumevanju
besedila. V zvezi s tem sem postavila hipotezo 4.
Hipoteza 4: Obe skupini sta dosegali slabše rezultate pri vprašanjih, ki zahtevajo
interpretacijo besedila, ker imajo šestošolci (po rezultatih NPZ iz šolskega leta 2012/2013)
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največ težav pri nalogah, ki preverjajo razumevanje, analizo in sintezo umetnostnega
besedila.
Zanimalo me je tudi, kakšna je razlika v uspešnosti obeh skupin pri odprtih in zaprtih
vprašanjih. V povezavi s tem sem postavila hipotezo 5.
Hipoteza 5: Učenci, ki so vprašalnike reševali elektronsko, so se pri obeh tipih vprašanj
odrezali slabše in zato obstaja majhna statistična razlika.
Tabela 8: Opisne statistike za primerjavo odstotkov pravilnih odgovorov pri interpretativnih
vprašanjih pri digitalnem in tiskanem mediju

Elektronsko
reševanje
Pisno
reševanje

Najnižji
f%

Najvišji
f%

M

N

54,3

94,3

78,8

7

48,6

100

82,9

7

Tabela 9: Opisne statistike za primerjavo odstotkov pravilnih odgovorov pri ostalih
(razmišljanje o vsebini, obliki besedila in vrednotenje) vprašanjih pri digitalnem in tiskanem
mediju

Elektronsko
reševanje
Pisno
reševanje

Najnižji
f%

Najvišji
f%

M

N

48,5

88,6

66

8

65,7

94,3

80,4

8

Kot lahko razberemo iz tabel, sta se obe skupini boljše odrezali pri interpretativnih
vprašanjih. Razlog morda tiči v tem, da je bilo kar pet interpretativnih vprašanj od sedmih
zaprtih in izbirnih, kar pomeni, da so bili odgovori že vnaprej podani in je učenec moral le
obkrožiti pravega. Obratno pa je bilo pri ostalih vprašanjih (razmišljanje o vsebini, obliki
besedila in vrednotenje) šest odprtih vprašanj od osmih možnih in le dve zaprti oziroma
izbirni vprašanji.
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Tabela 10: Opisne statistike za primerjavo odstotkov pravilnih odgovorov pri zaprtih
vprašanjih in odprtih vprašanjih pri digitalnem ter tiskanem mediju

Elektronsko
reševanje –
odprta
Elektronsko
reševanje –
zaprta
Pisno
reševanje –
odprta
Pisno
reševanje –
zaprta

Najnižji
f%

Najvišji
f%

M

N

48,6

94,3

66,9

7

54,3

88,6

76,4

8

65,7

94,3

80

7

48,6

100

82,9

8

Iz Tabele 3 je razvidno, da sta se obe skupini bolje odrezali pri vprašanjih zaprtega tipa. Pri
skupini, ki je reševala elektronsko, je razlika med uspešnostjo pri odprtih in zaprtih
vprašanjih skoraj 10 %, pri skupini, ki je brala in reševala pisno, pa le približno 3 %.
Po pregledu rezultatov se hipoteza 4 zavrne. Čeprav sta bili obe skupini bolj uspešni pri
vprašanjih izbirnega tipa, sta bili bolj uspešni tudi pri vprašanjih, ki so zadevala interpretacijo
besedila. Skupina, ki je brala in reševala elektronsko, je pri interpretativnih vprašanjih
dosegla v povprečju 78,8 % pravilnih odgovorov, pri ostalih pa v povprečju 66 % pravilnih
odgovorov. Skupina, ki je brala in reševala pisno, je pri interpretativnih vprašanjih dosegla v
povprečju 82,9 % pravilnih odgovorov, pri ostalih pa 80,4 % pravilnih odgovorov.
Potrdim pa lahko hipotezo 5. Učenci, ki so brali in reševali elektronsko, so se pri obeh tipih
vprašanj odrezali slabše od skupine, ki je brala in reševala pisno. Pri odprtih vprašanjih so
imeli v skupini, ki je reševala elektronsko, v povprečju 66,9 % pravilnih odgovorov, v
skupini, kjer so reševali pisno, pa približno 80 % pravilnih odgovorov. Razlika je tako skoraj
13 %. Pri zaprtih vprašanjih je skupina, ki je reševala elektronsko, dosegla v povprečju
76,4 % pravilnih odgovorov, skupina, ki je reševala pisno, pa 82,9 % pravilnih odgovorov,
kar pomeni razliko skoraj 6 %.
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10.2.5 PRIMERJAVA VPRAŠANJ Z NAJSLABŠIMI REZULTATI
Zanimalo me je, ali sta imeli obe skupini težave in najslabše rezultate pri istih vprašanjih. V
povezavi s tem sem postavila hipotezo 6.
Hipoteza 6: Obe skupini sta imeli težave in najslabše rezultate pri istih vprašanjih, s tem da
so se pri vseh vprašanjih slabše odrezali učenci, ki so vprašalnike reševali elektronsko.
Na Sliki 3 je mogoče opaziti, da se »vijuga« giblje podobno pri obeh skupinah. S pomočjo
slike je mogoče sklepati, da so imeli učenci obeh skupin podobne težave pri večini vprašanj.
V povprečju se je skupina, ki je reševala na papirju, odrezala boljše kot skupina, ki je
reševala elektronsko, z izjemo 7. in 9. vprašanja. Skupina, ki je reševala test na papirju, je v
povprečju dosegla boljše rezultate pri 87 % vprašanj, skupina, ki je reševala test na
računalniku, pa zgolj pri 13 % vprašanj.

Primerjava vprašanj z najslabšimi rezultati pri elektronskem
in pisnem reševanju
100%
90%
80%
70%
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0%
7. vprašanje - elektronsko
reševanje

7. vprašanje - pisno
reševanje
Pravilni odgovori

15. vprašanje elektronsko reševanje

15. vprašanje - pisno
reševanje

Napačni odgovori

Slika 12. Primerjava vprašanja z najslabšimi rezultati na elektronskem reševanju in
primerjava vprašanja z najslabšimi rezultati na pisnem reševanju
Skupina, ki je brala in reševala pisno, je imela največ težav pri 7. vprašanju. Vprašanje je
zaprtega, izbirnega tipa in zahteva interpretiranje besedila. Napačno je na vprašanje
odgovorilo več kot polovica učencev oziroma 51,4 % vseh učencev v skupini. Pri tem
vprašanju so imeli sicer težave tudi v skupini, ki je brala in reševala elektronsko, vendar so se
odrezali malo bolje, saj so imeli le 45,7 % napačnih odgovorov.
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Skupina, ki je brala in reševala elektronsko, je imela največ težav pri 15. vprašanju.
Vprašanje je bilo odprtega tipa in je zahtevalo razmišljanje o obliki besedila. Več kot
polovica oziroma 51,4 % učencev je na vprašanje odgovorilo napačno ali pa nanj sploh ni
odgovorilo (kot je mogoče razbrati s Slike 7, na vprašanje ni odgovorilo kar 42,9 % učencev,
nepravilen odgovor pa je napisalo 8,5 % učencev). Popolnoma pravilno je na to vprašanje
odgovorilo 5,7 % učencev iz te skupine, delno pravilno pa 42,9 % učencev.
V skupini, ki je brala in reševala pisno, je situacija malo boljša, saj je napačno odgovorilo ali
sploh ni odgovorilo 22,9 % učencev (14,3 % učencev ni odgovorilo, napačen odgovor pa je
zapisalo 8,5 % učencev). Popolnoma pravilno je odgovorilo 20 % vseh učencev v tej skupini,
delno pravilno pa kar 57,1 % učencev. Petnajsto vprašanje je v skupini, ki je brala in reševala
elektronsko, po uspehu šele tretje najslabše vprašanje (najslabše rezultate so dosegli pri 7.
vprašanju, druge najslabše pri 12. vprašanju (28,6 % nepravilnih ali neodgovorjenih vprašanj
in 71,4 % pravilnih ali delno pravilnih vprašanj), tretje najslabše pa pri 15. vprašanju).
Na osnovi predstavljenega se hipoteza 6 zavrne. Obe skupini sta imeli sicer podobne težave
pri vprašanjih, vendar je bilo pri skupini, ki je brala in reševala elektronsko, najslabše
ocenjeno 15. vprašanje, pri skupini, ki je brala in reševala pisno, pa 7. vprašanje. Prav tako so
se učenci, ki so brali in reševali elektronsko, sicer v povprečju slabše odrezali, vendar ne pri
vseh vprašanjih – boljše so se odrezali pri 7. in 9. vprašanju (pri 7. vprašanju je pravilno
odgovorilo 54,3 % učencev, pri 9. vprašanju pa 82,9 % učencev v skupini, ki je reševala
elektronsko. Nasprotno je pri 7. vprašanju v skupini, ki je reševala pisno, pravilno odgovorilo
48,6 % učencev, pri 9. vprašanju pa 68,6 % učencev.).
V skupini, ki je reševala pisno, so se najbolje odrezali pri 3. vprašanju, na katerega so
pravilno odgovorili vsi učenci, v skupini, ki je brala in reševala elektronsko, pa so se najbolje
odrezali pri 11. vprašanju, kjer je 94,3 % učencev na vprašanje odgovorilo pravilno ali delno
pravilno (popolnoma pravilno je odgovorilo 57,1 % učencev, delno pravilno pa 37,2 %
učencev), s popolnoma pravilnimi odgovori pa so se prav tako kot skupina, ki je reševala
pisno, najbolje odrezali pri 3. vprašanju, kjer so dosegli 88,6 % popolnoma pravilnih
odgovorov.

57

Univerza v Ljubljani – Filozofska fakulteta

Katarina Ferk, magistrsko delo

11.0 SKLEP
Bralno razumevanje pokaže veščino in spretnost branja, ki od nas zahteva hitro dekodiranje
simbolov in pomenov ter njihovo interpretacijo in umeščanje v kontekst. Z raziskavo sem
primerjala bralno razumevanje na tiskanem (papirju) in digitalnem mediju (računalniku).
»Prebranih knjig se ne spomnim nič boljše kot obrokov, ki sem jih pojedel; kljub temu so me
ustvarile,«3 pravi Ralph Waldo Emerson. Branje je veliko več kot le razumevanje prebranega,
je tudi prenašanje znanja, komuniciranje s svetom in dialog z zgodovino. Čeprav se je Platon
bal, da bo pisava »iznajdba v dušah tistih, ki se (je) naučijo, zaradi zanemarjanja spomina
povzročila pozabo, ker se bodo zaradi zaupanja v pisanje spominjali od zunaj, zaradi tujih
znakov, ne pa od znotraj, sami od sebe« (Platon 250), je pisava kot tehnologija spremenila
svet. Svet se je ponovno spremenil ob izumu tiskarskega stroja, pisava pa je dobila nov
medij: vezano knjigo. Vsak nov medij nas spremeni in tako je bilo tudi z izumom
računalnika, s katerim smo vstopili v digitalno dobo. Novi medij je omogočil izum pametnih
telefonov, tablic, električnih avtomobilov, potovanja v vesolje, vsako leto pa se zmogljivost
tehnologij celo podvoji. Današnji pametni telefon ima isto zmogljivost kot vsa Nasina
tehnologija v letu, ko so prvič poslali človeka na Luno, posamezen Playstation pa enake
procesorje kot vojaški super računalnik iz devetdesetih let. Današnja zmogljivost tehnologije
je omogočila demokratizacijo svetovnih informacij, a spregledali smo medij, s katerim
pridobivamo to vsebino.
Za definicijo medija sem uporabila isto definicijo kot Van der Weel: »Medij je struktura,
sestavljena iz tehnološkega orodja z (eksplicitnimi) tehničnimi protokoli in poljubnim
številom družbenih protokolov, katerih namen je posredovanje informacij, izraženih v eni ali
več oblikah negibljivega besedila, slik, zvoka in gibljivih slik v času in/ali prostoru« (70).
Medij sem definirala kot tehnološko orodje, ki služi komuniciranju. V raziskavi sem se
osredotočala predvsem na dva besedilna medija: tiskani medij oziroma klasično, vezano
knjigo in digitalni medij oziroma računalnik.
Tiskani knjigi napovedujejo smrt, že odkar so jo začeli tiskati (Kovač in Gregorin 24).
Nekatere izmed prvih knjig so bile celo tako dragocene, da so bile k mizi priklenjene z
verigami, varovali pa so jih oboroženi varnostniki. Morda bo tiskano knjigo v prihodnosti res

3

Originalni citat v angleščini: »I cannot remember the books I've read any more than the meals I have eaten;
even so, they have made me.« (Ralph Waldo Emerson).
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zasenčila elektronska knjiga, podobno kot je tiskana zasenčila na roke pisano knjigo, a bo
zato postala toliko bolj dragocena. Tiskane knjige si bomo morda res lahko ogledovali le v
vitrinah kot nekakšne ostanke davne preteklosti. A ta čas še ni tako blizu, kot si nekateri
predstavljajo.
V Veliki Britaniji so leta 2017 ob pregledu statistike prodanih elektronskih knjig ugotovili, da
številke padajo, ljudje pa se vračajo nazaj k tiskani knjigi. Razlog za to naj bi bil v zaslonski
utrujenosti. Naše življenje usmerja digitalna tehnologija: v službi delamo na računalniku, na
poti iz službe prav strmimo v zaslone na avtobusih, s prijatelji in družino smo nenehno v
stiku prek socialnih omrežij, ki nam tako pogosto rada ponudijo napitke za hujšanje in
počitniški oddih na Maldivih – odvisno pač, kaj brskamo po spletu –, v restavraciji sploh ne
potrebujemo pravega natakarja, saj imamo virtualnega na pametni tablici, ki je pripeta na
mizo, za zmenke pa se spet obrnemo k aplikacijam na svojih digitalnih »prijateljih«. Ko se
torej želimo sprostiti, so naše oči že tako razbolele, možgani pa tako preobremenjeni, da
preprosto ne moremo še brati na digitalnem mediju (Sweney).
Digitalno branje seveda ne vpliva na nas samo družbeno in kulturno, temveč tudi
nevropsihološko. Ljudje nismo bili rojeni za branje (Wolf in Brazillai). Pri prvih primerih
branja pred več tisoč leti je to povzročilo razvoj novih nevronskih poti v človeških možganih,
kjer se oblikuje pomen. Novonastale poti so oblikovale osnovne povezave za branje. Vsak
jezik na možgane vpliva drugače, zato lahko predvidevamo, da na naše možgane drugače
vplivajo tudi različni mediji.
Klasično branje sem definirala kot branje s tiskanega medija oziroma papirja, digitalno
branje pa kot branje na digitalnem mediju oziroma zaslonu računalnika. Tiskane knjige imajo
večinoma bolj jasno topografijo od elektronskih knjig (Jabr). Tiskane knjige imajo levo in
desno stran, elektronske pa imajo strani kontinuirane, nekatere sekvenčne. Drugačen je tudi
fizični obseg – ko prideš čez polovico tiskane knjige, dobiš povsem fizičen občutek, pri
elektronski knjigi pa tega občutka ni. Elektronske knjige ne moremo niti fizično listati (lahko
jo virtualno), vse to pa povzroča haptično disonanco (Jabr). Čeprav je stran spletnega
besedila, ki ga vidimo na zaslonu, zelo podobna strani tiskanega besedila, drsenje in klikanje
po spletnem dokumentu zahteva fizična dejanja ter čutne zaznave, ki so precej drugačne od
tistih, ki so povezane z držanjem in branjem tiskane knjige. Raziskave so pokazale, da branje
ne zahteva le uporabe vida, ampak tudi dotika (Carr 88).
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Ker smo navajeni branja tiskanih knjig, pri elektronski občutimo izgubo nadzora, tudi izgubo
navigacije, saj se včasih spomnimo, kje smo kakšno informacijo prebrali – v prvem delu
knjige, na dnu leve strani itd. –, pri digitalnem branju pa tega občutka nimamo in težje
poiščemo informacijo. Seveda pa lahko preprosto pritisnemo Ctrl in F ter pustimo
računalniku, da informacijo najde sam. Spitzer omenja, kako smo se zaradi GPS-sistemov
odvadili pomnjenja poti, telefoni shranijo vsako številko, zato jih ne znamo več na pamet,
Facebook pa nas opozori na rojstni dan našega prijatelja. Zapisano znanje torej res zmanjšuje
potrebo po pomnjenju, podobno kot je menil Platon.
Čeprav mnoge elektronske bralnike »nadgradijo« z elektronskim črnilom (svetloba, barva
strani, črke in njihova velikost posnemajo tiste v tiskanem besedilu), živimo v dobi, kjer
imamo radi vse zmogljivosti na eni napravi. Redkokdo še posluša glasbo na iPodu in
fotografira s fotoaparatom – zakaj bi, če pa imamo skoraj vse storitve na pametnih telefonih?
A ker pametni telefoni niso bili ustvarjeni za branje, nas prebiranje besedil na njih utruja, saj
je svetloba ustvarjena, da nas obdrži budne, hkrati pa nam povzroča glavobole, utrujenost in
zamegljen vid. Premik s papirja na zaslon vpliva tudi na globino branja in stopnjo pozornosti,
ki jo posvečamo besedilu (Carr 88). Živimo v svetu, kjer povprečno vsakih 11 minut
prekinemo delo zaradi digitalnih motilcev – včasih pogledamo SMS, drugič Facebook,
Instagram, kakšno oddajo na TV itn. Tehnologija moti našo pozornost, četudi nekateri temu
pravijo večopravilnost – navada, ki je dandanes izredno zaželena. Danah Boyd,
strokovnjakinja za najstnike pri Microsoftu, je prepričana, da bodo tehnike bliskovite
menjave pozornosti (ang. rapid-fire attention shifting) zelo koristne za mlado delovno silo,
prav tako ADHD oziroma motnjo pomanjkanja pozornosti ceni William Schrader, ki
verjame, da se bo mladina leta 2020 veselila svojih kognitivnih sposobnosti, ki bodo precej
drugačne, kot si danes predstavljamo (Spitzer 189).
Globoko branje je bolj značilno za branje na papirju, »surf« oziroma površno branje pa za
digitalno besedilo. Bralci so namreč navajeni »drsenja«, »surfanja« in »skrolanja« po
besedilih na internetu, vendar imajo težave z globokim branjem in posledično razumevanjem
besedila. Na digitalnih napravah preživimo toliko časa, da se niti ne zavedamo, da
spreminjajo naše nevronske povezave – pride tudi do »pozabljanja« globokega branja, poleg
tega pa s prenehanjem izvajanja neke sposobnosti prostor v možganih, kjer je ta shranjena,
prevzame navada, ki jo izvajamo namesto nje (Keator 1–25).
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Pri PIRLS, mednarodni raziskavi bralne pismenosti pri četrtošolcih, so se leta 2016 odločili,
da bodo (kar se je zgodilo prvič) preverjali bralno pismenost pri spletnem branju. Učenci so
se slabše odrezali pri bralni pismenosti na digitalnem mediju. Ker je preverjanje bralne
pismenosti najboljši pokazatelj sposobnosti branja, sem se tudi sama odločila, da bom
raziskala bralno pismenost digitalnega branja. Za učence 6. razreda sem se odločila, ker je za
to starost značilno, da se učenec približa branju, značilnemu za odraslega bralca. Učenec je
sposoben vzpostaviti določeno razmerje do besedila, ga analizirati, sintetizirati prebrano in se
kritično odzivati na stališča, s katerimi se je srečal v prebranem besedilu (Pečjak 62–68).
NPZ iz slovenskega jezika je pokazalo, da imajo učenke in učenci te starosti še vedno velike
težave pri samostojnem tvorjenju jezikovno pravilnih besedil, slabo rešujejo naloge, v katerih
je treba najti podatke, ki iz besedila niso razvidni na prvi pogled, ampak šele ob natančnejši
analizi (zahtevano je »branje med vrsticami«). In ker zahtevajo nekaj več truda, jih zelo
pogosto sploh ne začnejo reševati (NPZ 2016).
Ugotovila sem, kar je pred menoj ugotovila že Anne Mangen in nekateri drugi raziskovalci
digitalne bralne pismenosti: da učenci slabše berejo na digitalnem kot na tiskanem mediju.
Kot je pokazalo NPZ iz slovenskega jezika 2016, so imeli učenci težave pri nalogah, kjer je
bilo treba najti podatke, ki iz besedila niso razvidni, ter pri vprašanjih, kjer je bila potrebna
natančnejša analiza, in ker so zahtevala ta vprašanja več truda, jih pogosto tudi niso rešili.
Vendar čeprav sta imeli obe skupini (skupina, ki je reševala na digitalnem mediju, in skupina,
ki je reševala na tiskanem mediju) podobne težave pri vseh vprašanjih, se je skupina, ki je
brala in reševala digitalno oz. elektronsko, še zmeraj odrezala slabše.
Predvidevam, da so bili njihovi rezultati slabši zaradi (nekaterih) naslednjih razlogov:


Navigacija – ker so morali drseti po besedilu, je to zmotilo proces branja, prav tako
so morali preklapljati med okencem za besedilo in vprašalnikom, medtem ko so imeli
učenci, ki so reševali »na papirju«, pogled na vse hkrati.



Zaradi preklapljanja in drsenja je prišlo pri učencih, ki so brali digitalno, do večje
možganske aktivnosti, večopravilnosti in s tem motnje pozornosti. Do motenj
pozornosti je prišlo tudi zaradi nedelovanja nekaterih računalnikov – učenec je moral
počakati, da je sistemski nadzornik popravil računalnik, da je lahko nadaljeval z
delom.
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Pozornost učencev so zmotili tudi različni zvoki (»mehurčkast« zvok ob vklopu
datoteke), ker so imeli dostop do interneta, pa so nekateri celo skrivaj igrali igrice.



Ker je veliko vprašanj zahtevalo točno določeno informacijo, so jo morali učenci
poiskati v besedilu, kar je bilo lažje za učence, ki so reševali pisno, saj so si zaradi
topografije papirja lažje zapomnili, kje so videli informacijo.



Problem digitalnega branja je tudi svetloba – modra svetloba, ki jo oddaja zaslon, je
namreč namenjena temu, da ostanemo budni, ter povzroča utrujenost oči, glavobole in
zamegljen vid. Normalno v eni minuti pomežiknemo 14-krat, ko gledamo v zaslon, pa
manjkrat – zaradi tega pride do suhih oči in pekočega občutka, v skrajnih primerih
tudi do dvojnega vida in kratkovidnosti. O vplivu svetlobe v moji raziskavi sicer ne
morem biti povsem prepričana, kajti, kot pravi Anne Mangen, bi za potrditev morala
uporabiti sledilce očesnega gibanja.

Iz navedenega lahko sklepam, da se digitalno branje razlikuje od klasičnega branja. Poleg
tega da spreminja naše navade, spreminja tudi naše možgane. Moj pogled ni tako skrajen kot
razmišljanje Manfreda Spitzerja, ki pravi, da nas digitalni mediji delajo »debele, neumne,
agresivne, osamljene, bolne in nesrečne« (Spitzer 291), a se tudi ne strinjam, da je t. i.
večopravilnost, do katere naj bi nas »pripeljali« digitalni mediji, pozitivna. Digitalna doba
ima vsekakor veliko prednosti, ena izmed njih je preprost in hiter dostop do različnih virov,
informacij in ne nazadnje literature (tudi večino literature za magistrsko delo sem lahko
pridobila kar na internetu), vendar zaradi prednosti ne smemo zanemariti možnih posledic, ki
jih digitalni mediji povzročijo. Med današnjimi kritiki digitalnega branja in Sokratom lahko
pravzaprav potegnemo dokaj ravno črto; Sokrat se je o mladih Atencih spraševal podobno,
kot se kritiki milenijcev in mlajših generacij, in sicer ali bo nekontroliran dostop do večje
količine informacij pripeljal do iluzije znanja ter s tem zasenčil težavni, dolgotrajni, kritičnomiselni proces, ki je pripeljal do znanja (Wolf 221).
Digitalna doba bo predrugačila način reševanja problemov, a hitrost pogosto povzroči
površnost. Zaradi digitalnih medijev smo bolj povezani kot kadarkoli v zgodovini človeštva,
vendar nenehni digitalni dražljaji prinašajo tudi več stresa. Živimo namreč v svetu, kjer je
življenje še najbolj podobno hitri prehrani (hitra za zaužitje, vendar brez hranilne vrednosti),
ki zelo spominja tudi na digitalno branje. V svetu, kjer se bolj ukvarjamo z umetno
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inteligenco kot s človekom, se lahko spomnimo na besede B. F. Skinnerja: »Pravo vprašanje
ni, če so naprave sposobne mišljenja, temveč, če so ga sposobni ljudje.«4

4

Originalni citat v angleščini: »The real problem is not whether machines think but whether men do.« (B. F.
Skinner)
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13.0 PRILOGE
Priloga 1. Soglasje staršev

Dol pri Ljubljani, 29. 5. 2018
Spoštovani starši!
Moje ime je Katarina Ferk in sem študentka primerjalne književnosti in literarne teorije na
Filozofski fakulteti v Ljubljani.
Pripravljam magistrsko nalogo z naslovom Primerjalna analiza klasičnega in digitalnega
branja.
Želim, da bi pri raziskavi sodeloval tudi vaš otrok, zato vas prosim za dovoljenje.
Šestošolci naj bi pri pouku slovenščine rešili test bralne pismenosti, polovica na elektronski
napravi in polovica na papirju.
Zaradi anonimnosti bo vsak otrok v raziskavi zabeležen samo s šifro, brez imena in priimka.
Podatki, ki jih bom pridobila z raziskavo, bodo služili izključno v raziskovalne namene.
Če se strinjate, da je vaš otrok vključen v raziskavo, prosim, izpolnite in podpišite soglasje.

Za sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem.
Lep pozdrav,
Katarina Ferk

SOGLASJE
Strinjam se, da moj otrok _______________________________________(ime, priimek
otroka) sodeluje v raziskavi Katarine Ferk.

Kraj, datum:__________________________

Podpis:
69

Univerza v Ljubljani – Filozofska fakulteta

Katarina Ferk, magistrsko delo

Priloga 2. Test bralne pismenosti Katje Cegnar
NAVODILA ZA REŠEVANJE
Pred teboj so bralne naloge, ki se nanašajo na besedilo Sanje. Vprašanja v nalogah so
različnih oblik:
1. Nekatera vprašanja so izbirna: to pomeni, da so odgovori že napisani, ti pa moraš med
njimi izbrati enega pravilnega in obkrožiti črko pred njim. Če se zmotiš, prekrižaj že
obkroženo črko in obkroži novo črko.
Primer:
Koliko mesecev je v letu?
a) 6
b) 12
c) 9
d) 7
2. Pri nekaterih nalogah boš odgovore napisal/a na črte.
Primer:
Kaj je deček našel v gozdu?

3. Ena naloga od tebe zahteva, da odgovore vpisuješ v preglednico. Pomagaj si s
primerom, ki je pri nalogi že rešen.
Za branje besedila in reševanje nalog imaš na voljo 45 minut.
ARABSKA PRAVLJICA: SANJE
1. Zakaj trgovec ni bil dolgo uspešen pri svojem delu?
a) Ker ni bil sposoben opravljati svojega dela.
b) Ker so mu tatovi oropali trgovino.
c) Ker so bili prijatelji, s katerimi je trgoval, sleparji.
d) Ker ni imel časa za posel, saj je odpotoval v Kairo.
2. Kaj je trgovcu še ostalo potem, ko je izgubil veliko premoženja?
a) Prodajalna in hiša z vrtom.
b) Prijatelji.
c) Prodajalna.
d) Hiša z vrtom.
e) Denar.
f) Bil je brez vsega premoženja.
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3. Čemu se je trgovec odpravil v Kairo?
a) Da bi tam našel prijatelje.
b) Da bi tam našel srečo.
c) Da bi tam odprl trgovino.
d) Da bi se pridružil množici razbojnikov.
4. Zakaj je trgovec prespal v mošeji? Navedi dva razloga iz pravljice.
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Kaj je trgovca prebudilo, ko je zaspal v mošeji?
a) Njegovi tovariši.
b) Zvonjenje v cerkvenem stolpu.
c) Razbojniki.
d) Duhovnik.
e) Sodne sluge.
6. Zakaj so sodne sluge trgovca vrgle v ječo?
a) Ker je pokradel dragoceno cerkveno orodje.
b) Ker je spal v mošeji.
c) Ker je tekal po hodnikih in loputal z vrati.
d) Ker so menile, da je eden izmed razbojnikov.
7. S katerim namenom je vali najverjetneje rekel, da so sanje prazne pene?
a) Da bi trgovec sledil svojim sanjam.
b) Da bi trgovca usmeril k delu, ne k sanjarjenju.
c) Da bi potolažil trgovca zaradi udarcev, ki so mu jih dajali njegovi služabniki.
d) Da bi ugotovil, ali je trgovca v mošejo pripeljalo tatinsko poželenje.
8. Ali imata trgovec in sodnik enak odnos do sanj?
Obkroži ustrezen odgovor: DA
NE
Utemelji odgovor tako, da dokaze za svoje mnenje poiščeš v besedilu. Napiši
vsaj eno dejanje trgovca in eno dejanje sodnika, ki ponazarja tvoje mnenje.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Trgovec v besedilu pravi: »Modri vali v Kairu bi vsekakor moral napraviti
daljno pot v Bagdad.« Čemu bi modri vali po mnenju trgovca moral potovati
v Bagdad?
a) Da bi obiskal trgovca.
b) Da bi dobil bogastvo.
c) Da bi obiskal mošejo.
d) Da bi se okopal v studencu.
e) Da bi dobil udarce šib.
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10. Trgovčev značaj spoznaš po njegovih dejanjih. Izpolni spodnjo
razpredelnico, kjer imaš zapisane značajske lastnosti trgovca. V besedilu
poišči dokaze za zapisane značajske lastnosti in jih vpiši v razpredelnico.
Oglej si zgled.
ZNAČAJSKA LASTNOST

DEJANJE,
GOVOR,
KI
TO
DOKAZUJE
Trgovec valiju odkrito pove, čemu je
pripotoval v Kairo.

ODKRITOST
POHLEP
POGUM,
DRZNOST,
PRIPRAVLJENOST TVEGATI

11. Na podlagi prebranega napiši in utemelji, ali je bilo trgovčevo potovanje v
Kairo smiselno.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
12. V eni povedi predstavi valijev značaj na podlagi prebrane zgodbe. Svoj
odgovor utemelji.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
13. Kaj je sporočilo zgodbe?
a) Potovanje v različne dežele ti prinese srečo.
b) Kdor dobro opravlja svoje delo je vedno srečen.
c) Sanje so prazne pene.
d) Vsak človek bi vedno moral imeti cilje in sanje, ki jim sledi.
e) Sanjačem se v življenju ne godi dobro.
14. Sanje trgovca so povezane z bogastvom. Ali je po tvojem mnenju bogastvo
zagotovilo za srečo? Utemelji odgovor na podlagi svojih izkušenj.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
15. Besedilo je pravljica. V besedilu poišči vsaj 3 dokaze za to.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Priloga 3. Merila vrednotenja bralnega testa in taksonomske
stopnje vprašanj po Katji Cegnar
STOPNJA BRANJA Z UTEMELITVIJO IN MERILI VREDNOTENJA
1. Zakaj trgovec ni bil dolgo uspešen pri svojem delu?
STOPNJA BRANJA

UTEMELJITEV

ZBIRANJE INFROMACIJ

Učenec mora poiskati informacijo, ki je
podana v začetku besedila, na ravni povedi.
Naloga je rahlo otežena, ker se v vprašanju
in danem odgovoru ne pojavijo iste besede,
ki so zapisane v besedilu – gre za iskanje
sopomenskih informacij: »ni bil uspešen…«
- »izgubil je vse svoje premoženje«;
»prijatelji, s katerimi je trgoval« - »kupčijski
prijatelji«

VREDNOTENJE

1 točka
Pravilen odgovor: c) Ker so bili prijatelji, s
katerimi je trgoval, sleparji.

2. Kaj je trgovcu še ostalo potem, ko je izgubil veliko premoženja?
STOPNJA BRANJA

UTEMELJITEV

ZBIRANJE INFROMACIJ

Učenec mora v prvem odstavku besedila
poiskati eksplicitno podano informacijo. V
vprašanju in podanem odgovoru so besede,
ki jih učenec najde tudi v besedilu
(enostavna naloga).

VREDNOTENJE

1 točka
Pravilen odgovor: d) Hiša z vrtom.
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3. Čemu se je trgovec odpravil v Kairo?
STOPNJA BRANJA

UTEMELJITEV

ZBIRANJE INFROMACIJ

Učenec mora logično razumeti povezave

(razvijanje razlag)

med informacijami v besedilu, ki so podane
na ravni odstavka. Razvija razlago, sklepa o
povezavi: sanje – sreča – Kairo

VREDNOTENJE

1 točka
Pravilen odgovor: b) Da bi tam našel srečo.

4. Zakaj je trgovec prespal v mošeji? Navedi dva razloga iz pravljice.
STOPNJA BRANJA

UTEMELJITEV

ZBIRANJE INFROMACIJ

Učenec mora v besedilu sam poiskati dva
vzroka trgovčevega dejanja. Naloga je
otežena, ker možni odgovori niso vnaprej
ponujeni, vendar pa se besede v vprašanju
ujemajo z besedami v odgovoru, ki je
zapisan v drugem odstavku besedila

VREDNOTENJE

1 točka
učenec navede dva

Pravilen odgovor:

razloga iz pravljice: ker je bilo ob prihodu
že pozno; ker je bil varčen.
0,5 točke
Delno pravilen odgovor: učenec navede le
en razlog: ker je bilo ob prihodu že pozno ali
ker je bil varčen.

5. Kaj je trgovca prebudilo, ko je zaspal v mošeji?
STOPNJA BRANJA

UTEMELJITEV

ZBIRANJE INFROMACIJ

Učenec

mora

v

besedilu

poiskati

informacijo. Podana je v 3. odstavku
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besedila.
VREDNOTENJE

1 točka
Pravilen odgovor: c) Razbojniki.

6. Zakaj so sodne sluge trgovca vrgle v ječo?
STOPNJA BRANJA

UTEMELJITEV

ZBIRANJE INFROMACIJ

Učenec mora uporabiti preprosto sklepanje,

(razvijanje razlag)

razumeti povezave med informacijami v
delu besedila.

VREDNOTENJE

1 točka
Pravilen odgovor: d) Ker so menile, da je
eden izmed razbojnikov.

7. S katerim namenom je vali najverjetneje rekel, da so sanje prazne pene?
STOPNJA BRANJA

UTEMELJITEV

ZBIRANJE INFROMACIJ

Učenec mora sklepati, razumeti povezave

(razvijanje razlag)

med deli besedila, oblikovati (izbirati) mora
hipotezo o namenu izgovorjenih valijevih
besed.

VREDNOTENJE

1 točka
Pravilen odgovor: b) Da bi trgovca usmeril k
delu, ne k sanjarjenju.

8. Ali imata trgovec in sodnik enak odnos do sanj? Utemelji odgovor tako, da dokaze za
svoje mnenje poiščeš v besedilu. Napiši vsaj eno dejanje trgovca in eno dejanje
sodnika, ki ponazarja tvoje mnenje.
STOPNJA BRANJA

UTEMELJITEV

ZBIRANJE INFROMACIJ

Učenec mora pokazati širše razumevanje

(tvorjenje širšega razumevanja, razvijanje besedila, prav tako tudi povezave med deli
razlag)

besedila. Iz besed in dejanj sodnika in
75

Univerza v Ljubljani – Filozofska fakulteta

Katarina Ferk, magistrsko delo

trgovca ugotovi oziroma sklepa, kakšen je
njun odnos do sanj.
VREDNOTENJE

2 točki
Pravilen odgovor: Učenec obkroži ustrezen
odgovor – NE (1 točka).
Svoj odgovor utemelji z dogodki iz besedila
(kaj trgovec/sodnik naredi, reče…).
Primer možnega odgovora:
Trgovec se je prepustil sanjam, jim sledil,
zato se je tudi odpravil v Kairo. (0,5 točke)
Sodnik pa pravi, da so sanje prazne pene, ne
pusti se jim zapeljati./Meni, da se razumen
človek povzpne kvišku z napornim delom,
ne

zida

prihodnosti

na

sanjskih

blodnjah./(0,5 točke)
1 točka
Delno pravilen odgovor: Učenec obkroži
ustrezen odgovor – NE, vendar mnenja ne
utemelji./Učenec opiše dogodke iz besedila
(kaj je sodnik/trgovec naredil, rekel), ne
obkroži pa ustreznega odgovora.
1,5 točke
Učenec obkroži ustrezen odgovor – NE,
vendar to utemelji le z dejanjem ene osebe.

9. Trgovec v besedilu pravi: »Modri vali v Kairu bi vsekakor moral napraviti daljno pot
v Bagdad.« Čemu bi modri vali po mnenju trgovca moral potovati v Bagdad?
STOPNJA BRANJA

UTEMELJITEV

ZBIRANJE INFROMACIJ

Učenec mora razumeti povezave med deli

(razvijanje razlag)

besedila, razvijati mora razlage, sklepati on
namenu potovanja.
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1 točka
Pravilen odgovor: b) Da bi dobil bogastvo.

10. Trgovčev značaj spoznaš po njegovih dejanjih. Izpolni spodnjo razpredelnico, kjer
imaš zapisane značajske lastnosti trgovca. V besedilu poišči dokaze za zapisane
značajske lastnosti in jih vpiši v razpredelnico. Oglej si zgled.
STOPNJA BRANJA

UTEMELJITEV

RAZMIŠLJANJE O VSEBINI BESEDILA, Učenec mora na osnovi danih značajskih
VREDNOTENJE

lastnosti v besedilu poiskati dokaze za te
lastnosti. Pri tem uporabi svoje znanje o
svetu, izkušnje, poznavanje moralnih in
etičnih pravil.

VREDNOTENJE

2 točki
Pravilen odgovor: Učenec zapiše dve dejanji
trgovca, na osnovi katerih utemelji njegov
značaj.
Možni odgovori:
»Trgovec je pohlepen, saj je mislil, da se bo
štel med najpremožnejše ljudi. Ko je izgubil
premoženje, mu je ostala še hiša z vrtom,
kar ni tako malo. Želel je priti do bogastva.«
»Trgovec je pogumen, drzen, pripravljen
tvegati, saj se odpravi v Kairo, sledi svojim
sanjam. Trgovec prespi v mošeji.«
1 točka
Delno pravilen odgovor: Učenec zapiše eno
dejanje trgovca.

11. Na podlagi prebranega napiši in utemelji, ali je bilo trgovčevo potovanje v Kairo
smiselno, ali mu je bilo v pomoč pri iskanju bogastva.
STOPNJA BRANJA

UTEMELJITEV
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INTERPRETIRANJE BESEDILA

Naloga je precej zahtevna. Učenec mora

(tvorjenje širšega razumevanja)

popolnoma

razumeti

povezave

med

informacijami v celotnem besedilu, potrebno
je sklepanje, razvijanje razlag.
VREDNOTENJE

2 točki
Pravilen odgovor: Učenec napiše, da je bilo
potovanje trgovca v Kairo smiselno. (1
točka)
Svoj odgovor utemelji, npr.: »Trgovec je v
Kairu spoznal valija, ki mu je zaupal svoje
sanje o zakladu v Bagdadu./ Trgovec je
spoznal, da je vali v sanjah videl njegov vrt,
kjer se je skrival zaklad. Izkopal ga je in bil
srečen./Če trgovec ne bi potoval v Kairo,
mogoče zaklada ne bi našel.« (1 točka)
ALI
Učenec napiše, da trgovčevo potovanje v
Kairo ni bilo smiselno, ker so ga »vrgli« v
ječo in pretepli (1 točka).

12. V eni povedi predstavi valijev značaj na podlagi prebrane zgodbe. Svoj odgovor
utemelji.
STOPNJA BRANJA

UTEMELJITEV

RAZMIŠLJANJE O VSEBINI BESEDILA, Učenec mora na osnovi dejanj valija
VREDNOTENJE

ovrednotiti njegov značaj. Pri tem uporabi
svoje znanje o svetu, izkušnje, poznavanje
moralnih in etičnih pravil.

VREDNOTENJE

2 točki
Pravilen odgovor: Učenec opredeli značaj
sodnika in odločitev utemelji z dejanjem iz
zgodbe.
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Možni odgovori:
»Vali

je

posmehljiv,

samozavesten,

prepričan vase – z nasmehom je rekel
trgovcu, da so sanje prazne pene; trgovcu
pravi, da je neumen, ker sledi svojim
sanjam; trgovcu v smehu svetuje, naj se vrne
v svojo domovino.«
»Vali je oblasten – trgovec mu je hotel
odgovoriti, vendar ga je vali prekinil.«
»Vali je razumen, ni pripravljen tvegati –
pravi, da se je potrebno truditi pri delu, ne
pusti se zapeljati sanjam.«
1 točka
Delno pravilen odgovor: Učenec opredeli
značaj sodnika in svoje odločitve ne
podkrepi z dokazom iz zgodbe.
Če učenec navede le dejanje sodnika, ne
prejme točk.

13. Kaj je sporočilo zgodbe? Obkroži črko pred enim odgovorom.
STOPNJA BRANJA

UTEMELJITEV

INTERPRETIRANJE BESEDILA

Učenec

(tvorjenje širšega razumevanja)

besedila.

VREDNOTENJE

1 točka

pokaže

splošno

razumevanje

Pravilen odgovor: d) Vsak človek bi vedno
moral imeti cilje in sanje, ki jim sledi.
Učenec ne dobi točk, če obkroži več kot en
odgovor.
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14. Sanje trgovca so povezane z bogastvom. Ali je po tvojem mnenju bogastvo zagotovilo
za srečo? Utemelji odgovor na podlagi svojih izkušenj.
STOPNJA BRANJA

UTEMELJITEV

RAZMIŠLJANJE O VSEBINI BESEDILA, Učenec razmišlja o sreči, bogastvu. Uporabi
VREDNOTENJE

svoje znanje o svetu, izkušnje, predznanje.
Zapiše in utemelji svoje stališče.

VREDNOTENJE

2 točki
Pravilen odgovor: Učenec zapiše svoje
mnenje, stališče do sreče v povezavi z
bogastvom. Svoje mnenje smiselno utemelji
na podlagi svojih izkušenj.

15. Besedilo je pravljica. V besedilu poišči vsaj 3 dokaze za to.
STOPNJA BRANJA

UTEMELJITEV

RAZMIŠLJANJE O OBLIKI BESEDILA

Vprašanje

zahteva

uporabo

formalnega

znanja. Učenec mora svoje znanje o
značilnostih pravljice povezati s prebranim
besedilom. V besedilu poišče značilnosti
pravljice.
VREDNOTENJE

3 točke
Pravilen odgovor: Učenec v besedilu poišče
tri značilnosti pravljice (nedoločen dogajalni
čas – nekoč; srečen konec – trgovec spet
najde bogastvo; pravljično število – tri dni je
sedel v ječi, vali je trikrat sanjal; zgodba je
izmišljena; kratka pripoved; umetnostno
besedilo).
2 točki
Delno pravilen odgovor: Učenec v besedilu
poišče dve značilnosti pravljice.
1 točka
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Delno pravilen odgovor: Učenec v besedilu
poišče eno značilnost pravljice.

Priloga 4. Besedilo, ki so ga učenci prebrali pred reševanjem testa
bralne pismenosti
SANJE
Arabska pravljica
Prevedel Andrej Rape
Nekoč je v Bagdadu živel neki trgovec. Imel je lepo hišo s čudovitim vrtom, njegova
prodajalna pa je bila med najimenitnejšimi v vsem mestu. Mnogi so mu zavidali in tudi sam
je mislil, da se bo lahko štel kmalu med najpremožnejše ljudi v deželi. Toda motil se je; ni
namreč pomislil, da bi se mogle njegove kupčije tudi kdaj ponesrečiti. V kratkem času je
zaradi sleparskih kupčijskih prijateljev in drugih nezgod, ki so se vsule nanj, izgubil vse svoje
premoženje, da mu je ostala le še hiša z vrtom. Zaman je iskal pomoči pri svojih prijateljih.
Ni se mu posrečilo odpreti niti male trgovine, ker bi mu ljudje posodili denar, če bi jim bil
zapisal hišo z malim zemljiščem. Za to pa se trgovec ni mogel odločiti. Tako je prav revno
živel in pogosto je šel lačen in na smrt utrujen v posteljo. Nekoč pa je sanjal, da stoji pred
njim mož in mu govori: »Tvoja sreča cvete v Kairu.« Te sanje so ga trpinčile ves prihodnji
dan in ves čas si je ponavljal skrivnostne besede. Končno je rekel sam pri sebi: »Gotovo je
res, da se mi tukaj ni še nobena stvar posrečila; odpravil se bom na pot v Egipt, da poiščem
veliko mesto Kairo ob Nilu. Morebiti mi v tujini Alah zopet nameni svojo pomoč, ki mi jo je
doma odtegnil.«
Res se je pridružil veliki karavani ter dospel po dolgem trudu in velikih naporih v Kairo,
najlepše egipčansko mesto. Ker je bilo ob njegovem prihodu že pozno, poleg tega pa je bil
tudi varčen, si ni poiskal prenočišča, temveč je vstopil v odprto mošejo, da malo pomoli in
nato zaspi v mirnem kotičku.
Ni še dolgo ležal v svojem kotu, ko ga zbudi nekakšen šum. S težavo je z očmi predrl temo in
opazil, da se množica razbojnikov pripravlja, da bi pokradla dragoceno cerkveno orodje ter
vlomila v omare in skrinje. Trgovec je preudarjal, kaj naj stori, ko je zaslišal rožljanje orožja
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in zagledal več sodnih slug, ki so prišli zasledovat razbojnike v mošejo. Tudi oni so opazili
pretečo nevarnost. V hipu so izginili po hodnikih. Slišalo se je le še urno tekanje, žvenket
oken in naglo loputanje z vrati, toda ko so zasledovalci preiskali mošejo, niso našli nikogar
razen nesrečnega tujca. Seveda so mislili, da spada med tatove, in so ga spraševali po
tovariših. Še preden je mogel prestrašeni potnik spregovoriti besedo, so ga odvlekli iz mošeje,
mu zvezali roke in ga vrgli v ječo, kjer so ga pretepli. »Ali je to tista sreča, katero naj bi našel
v Kairu?« se je hudoval revež. »Tepež bi bil doma cenejši in najmanj tako hud,« se je srdito
razburjal, zasmehujoč sebe in svojo usodo. Tri dni je že sedel v ječi, vendar se razen paznika,
ki mu je prinašal enkrat na dan kruha in vrč vode, ni nihče brigal zanj. Zvečer tretjega dne pa
so nenadoma vstopili v ječo sodni služabniki in ga odpeljali pred valija, policijskega sodnika.
Tukaj je izvedel, da so prijeli prave tatove, sodnik pa je hotel vedeti, kaj je počel v mošeji
skupaj z njimi. Čeprav so našli ukradene reči pri ujeti družbi, se jim je tujec zdel sumljiv.
Morda je tudi njega peljalo v mošejo tatinsko poželenje. Ko pa je trgovec odkrito in jasno
povedal, kaj ga je privedlo v Kairo in čemu je poiskal božjo hišo, je vali z nasmehom rekel:
»Prijatelj moj, ali še ne veš, da so sanje prazne pene? Če te bolijo udarci, ki so ti jih dali moji
služabniki, jih imej za zasluženo kazen za svojo neumnost, ki te je napotila zaradi praznih
sanj iz Bagdada v Egipt.« Trgovec je hotel odgovoriti, vendar ga je vali prekinil in rekel:
»Razumen človek se trudi z napornim delom, da se povzpne kvišku, in ne zida prihodnosti na
sanjskih blodnjah. Ne le enkrat, trikrat sem sanjal, da sem našel svojo srečo v Bagdadu.
Razločno sem videl hišo s krasnimi stolpiči in zeleno trato na vrtu za njo. Vodomet je lepšal
prostor, zraven njegove marmorne kotanje pa sem zagledal moža, ki je kazal na zemljo in
govoril: »Tukaj leži moj zaklad.« Vse sem videl popolnoma jasno, hiše naokoli, celo visoko
ograjo in vitki minaret zraven prizidane mošeje. Tedaj bi mi res lahko prišlo na misel: vse to
mora biti resnica in tudi zaklad je gotovo v zemlji. Misliš, da sem bil tako bedast in se dal
zapeljati sanjam? Lepo doma sem ostal; bogastva si sicer do danes še nisem pridobil, zato pa
tudi ne udarcev s šibami, kakor ti, bedak.« Tako je govoril modri vali. V smehu je odpustil
trgovca z nasvetom, naj se kmalu vrne v svojo domovino. »Morebiti,« je dejal, »najdeš doma
priložnost, da zopet prideš do premoženja.« Dobri sodnikov nasvetov je pomagal trgovcu do
sklepa, da se čim prej vrne domov. Bilo pa je še nekaj drugega in o tem bomo kmalu izvedeli.
Trgovec, s katerim so v Egiptu tako grdo ravnali, je prišel lepega dne zopet v svojo hišo in po
kratkem počitku odšel na vrt. Tam je nekaj časa opazoval hišo iz sosednjega poslopja, nato
trato do vodometa, končno pa je vzkliknil: »Nedvomno je zagledal vali v svojih sanjah moj
vrt in morda sem moral potovati v Kairo prav zato, da se mi oznani moja sreča!« Takoj je
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prinesel lopato in začel kopati v bližini studenca. Ni trajalo dolgo, ko je zadel ob leseno
skrinjo. Ko jo je povsem izkopal in odprl, je zagledal v njej vse polno zlatnikov in dragega
kamenja. To je bilo še premoženje trgovčevega deda, ki ga je nekoč v vojnem času zakopal in
ga njegovi dediči niso mogli več najti. Trgovec je bil rešen skrbi in pomanjkanja ter je z
veselim smehljajem rekel: »Modri vali v Kairu bi vsekakor moral napraviti daljno pot v
Bagdad. Dobil bi kaj boljšega kot udarce šib!« Zgodbo bi lahko zaključili tudi takole: Stari
ljudje znajo povedati, da je treba slediti sanjam, ker drugače se te nikoli ne uresničijo.
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