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IZVLEČEK 

Namen magistrskega dela je seznaniti širšo javnost s programom R.E.A.D.® 

(Reading Education Assistance Dogs), branje s pomočjo psa, in njegovim vplivom na 

bralno motivacijo ter izboljšanje bralne pismenosti otrok. Bralna pismenost je osnova za 

uspešno šolanje, kasneje pa temelj za uspešno kulturno, družabno in poklicno življenje. 

Kljub pomembnosti bralne pismenosti je v današnjem času vse več otrok slabih bralcev, 

ki zaradi različnih razlogov nikoli popolnoma ne osvojijo bralne tehnike, kar vodi v 

funkcionalno nepismenost. Razlogov za neosvojeno tehniko branja je veliko, eden od 

njih je tudi nemotiviranost za izboljšanje bralne tehnike.  

R.E.A.D.®, branje s pomočjo psa, je program, v katerem s pomočjo terapevtskega 

psa skušamo izboljšati bralno pismenost otrok, povečati motivacijo, interes in pozitiven 

odnos do knjig in branja, tako da otrok bere psu. Tako otrok lahko izboljša svojo bralno 

tehniko na zabaven in zelo učinkovit način. Različne raziskave na področju pomoči s 

terapevtskimi živalmi kažejo, da otroci s slabo samopodobo raje sodelujejo z živaljo kot 

z osebo. Pri tem se bolj osredotočijo na aktivnost in pozabijo na svoje omejitve. V telesu 

pride do fizioloških sprememb, ki se kažejo v povečani sproščenosti in nižjem krvnem 

pritisku (Intermountain Therapy Animals, 2009). 

Strokovnjaki poudarjajo, da je za motivacijo pomembno otrokovo zavedanje, da bo 

lahko kos zahtevni preizkušnji. Terapevtski pes, ki ne sodi, kako dober bralec je otrok, 

pripomore k dvigu otrokove samozavesti, da lahko dobro opravi nalogo. Branje s 

pomočjo psa vpliva na otrokov pozitiven odnos do branja in tako tudi do šolskega dela. 

V magistrskem delu so predstavljeni teorija na področju bralne pismenosti, bralne 

motivacije, težave, ki se pojavljajo med procesom bralnega opismenjevanja, in 

terminologija s področja posredovanja s pomočjo psa ter podroben opis programa 

R.E.A.D.®, branja s pomočjo psa. 

V empiričnem delu je s pomočjo študije primera predstavljeno, kako terapevtski pes 

in program branja s pomočjo psa vplivata na povečanje motivacije in izboljšanje bralne 

pismenosti. V okviru študije primera smo spremljali otroka s posebnimi potrebami na 

področju govorno jezikovnih motenj. Osredotočili smo se na spremljanje otrokovega 

napredka pri bralni tehniki, razumevanju prebranega, hitrosti branja in morebitni 

povečani motiviranosti za branje ter druge spremembe v njegovem funkcioniranju v 

obdobju osmih mesecev.  

Ključne besede: bralna pismenost, bralna motivacija, težave pri branju, 

posredovanje s pomočjo psa,  program R.E.A.D.®, branje s pomočjo psa, dodatna 

strokovna pomoč. 



  



ABSTRACT  

Reading with a help of a dog 

The purpose of the master's thesis is to familiarise the public with the program 

R.E.A.D.®, Reading Education Assistance Dogs®, reading with the help of a dog, and 

its impact on reading motivation and consequently, the improvement of reading literacy 

in children. Reading literacy is the basis for successful schooling and later becomes the 

basis for a successful cultural, social and professional life. Despite the importance of 

reading literacy, today more and more children are poor readers who due to different 

reasons never fully conquer the reading technique. This leads to functional illiteracy. 

There are many reasons for not conquering the reading technique and one of them is 

also the lack of motivation for the improvement of the reading technique. 

R.E.A.D.®, reading with the help of a dog, is a program that joins therapy dogs with 

the aim of improving reading literacy in children, increase their motivation, interest and 

positive attitude towards book and reading in a simple way because the child is reading 

to a dog. The child gets the opportunity to improve his reading technique in a fun and 

highly effective way. Various studies in the field of animal assisted interventions show 

that children with a low self-image prefer to learn with dogs, rather than a person. 

Children focus more on the activity and thus forget their own limitations. Physiological 

changes occur in the body and cause increased relaxation and lower blood pressure. 

Experts emphasize that for motivation the child must be aware that he or she can 

face a difficult challenge. A therapy dog does not judge a child's reading skills and thus 

additionally helps in raising the child's self-confidence levels so that he or she can excel 

at different tasks. Reading with the help of a dog affects the positive attitude the child 

has towards reading and consequently also towards the school work. 

In the master's thesis, the theory of reading literacy and reading motivation are 

introduced, as well as the problems that arise during the process of becoming literate 

and the terminology connected to the areas of animal assisted intervention, as well as a 

detailed description of the program R.E.A.D.®, reading with the help of a dog. 

In the empirical part with the help of a case study an actual example is presented, 

how a therapy dog and the program of reading with the help of a dog affects the increase 

of motivation and improvement of reading literacy. In the context of a case study we 

followed a child with special needs in the field of speech-language disorders. We focused 

on following the child’s progress connected to his reading technique, the understanding 

of what she read, the speed of reading, the possible increase of motivation for reading 

and other changes in her way of functioning in the timeframe of eight months.  



  



Keywords: reading literacy, reading motivation, problems with reading, animal 

assisted intervention, the program R.E.A.D.®, reading with the help of a dog, additional 

professional help for children with special needs. 
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1 UVOD 

Težko si predstavljamo življenje brez branja. Žerdinova (2003) opisuje pomen branja 

kot dojemanje prostora in časa, zaznavanje podobnosti in razlik, povezovanje besed s 

pojmi, iskanje primernih izrazov, zavest o tem, da nam hoče nekdo z besedami nekaj 

sporočiti. Branje vpliva na razvijanje osebne in medosebne inteligence (Hanuš, 1997). 

Dolinšek Bubnič (1999) pravi, da branje oziroma pripovedovanje nista cilj temveč 

sredstvo za doseganje določenih ciljev. Z branjem in pogovarjanjem z otrokom od 

zgodnjega otroštva ustvarjamo temelje za zdravo osebnost. Kljub temu je v današnjem 

svetu, ko prvo mesto zavzema tehnologija, postala knjiga otrokov največji »sovražnik«. 

Malokdo se še pogovarja o najljubših knjižnih junakih, veliko raje o zadnjih igricah, ki so 

jih igrali na pametnem telefonu ali računalniku. Velikokrat pozabljamo, da otroci prav z 

branjem pridobivajo novo znanje ali najdejo informacije o temi, ki jih še posebej zanima, 

in si tako zapolnijo prosti čas na zabaven način. Z branjem lahko odpotujejo v domišljijski 

svet, se spremenijo v svojega najljubšega junaka, premagujejo strahove, se soočajo z 

drugačnostjo na vseh ravneh življenja ali pa poiščejo tolažbo, kadar želijo pobegniti pred 

realnostjo. Nove generacije otrok, ki so veliki uporabniki sodobne tehnologije, je 

velikokrat težko prepričati, da je branje zabavno, da z branjem lahko učinkovito zapolnijo 

prosti čas, pozabijo na neprijetne izkušnje, spoznajo različne kulture ... Današnji otroci 

si za sprostitev oziroma zabavo pogosto izberejo veliko manj naporen način (npr. 

internet, televizija, playstation), zato je razumljivo, da težko razumejo, zakaj naj bi se 

ukvarjali z napornim branjem. 

S težavami pri branju se največkrat srečujejo otroci, stari od osem do devet let. Kljub 

prizadevanju pedagogov po svetu in pri nas jih veliko zelo slabo bere tudi ob koncu 

osnovne šole. Številni končajo osnovno šolo funkcionalno nepismeni. To pa je lahko zelo 

velika ovira za njihovo nadaljnje šolanje, uveljavljanje v družbi oziroma v življenju 

nasploh (Šubic, 1997). 

Veliko otrok ne uživa v branju, ker niso dobri bralci. Če pa želijo postati dobri bralci, 

morajo veliko vaditi. Le tisti, ki veliko berejo in segajo po različni literaturi, se naučijo 

izbirati, presojati in tako usvojijo bralne veščine. Torej dobri bralci so dobri zato, ker radi 

berejo. Težko pa vzljubijo branje, če jim branje ne gre in ga doživljajo kot prisilo. Zato je 

zelo pomembno, na kakšen način se otroci na začetku opismenjevanja srečajo s knjigo 

in pisanimi besedili. To pomembno vpliva na njihov čustveni odnos do šolskega dela 

nasploh. Začetna uspešnost ali neuspešnost lahko oblikujeta odnos do branja in knjig. 

Kljub najrazličnejšim medijem, s katerimi se vsakodnevno srečujejo, je branje še vedno 
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eden izmed odločilnih dejavnikov, kako uspešen bo otrok v šoli. Poleg branja je 

pomembno še poslušanje, govorjenje in pisanje. Vse štiri temeljne sposobnosti se med 

seboj prepletajo in so tesno povezane. S poslušanjem si otrok oblikuje dobro osnovo za 

uspešno branje (Hanuš, 1997). 

Učenci naj bi med osnovnim šolanjem postali bralno pismeni. To je osnova za 

njihove začetne in nadaljnje uspehe v šoli, kasneje pa za vključevanje in aktivno ter 

uspešno sodelovanje v družbenem, kulturnem in poklicnem življenju. Zelo velika 

verjetnost je, da z razvojem dobrih bralnih zmožnosti otrok nadaljuje svoje nadaljnje 

izobraževanje. Otroci, ki teh spretnosti nikoli popolnoma ne usvojijo, bodo najverjetneje 

imeli težave pri učenju in razvijanju novih spretnosti (Poučevanje branja v Evropi, 2011).  

Učni načrt za slovenščino poudarja, da »razvoj bralnih sposobnosti, razvita bralna 

zmožnost, hitro, avtomatizirano branje z razumevanjem, predstavlja osrednjo učno 

spretnost, od katere je v veliki meri odvisna tudi nadaljnja učna, s tem pa tudi 

izobrazbena in poklicna pot posameznika«. Pečjak, Magajna in Podlesek (2012) 

ugotavljajo, da tisti učenci, ki v prvih treh letih šolanja zaostajajo v tehniki in avtomatizaciji 

branja, med nadaljnjim izobraževanjem nikoli ne dohitijo svojih vrstnikov. 

Vse več je otrok, ki so zaradi slabo razvitih jezikovnih zmožnosti v šoli neuspešni. Ti 

otroci so pogosto zavrti in medsebojno agresivni. Otroci, ki imajo težave z branjem, se 

zelo pogosto bojijo izpostavljati pred razredom in imajo skromen besedni zaklad. Lahko 

izhajajo iz socialno šibkejšega in nespodbudnega okolja ali pa so z drugega jezikovnega 

področja. Žerdinova (2003) na težave z branjem gleda širše. Ne zdi se ji tako pomembno, 

od kod težave izvirajo, temveč se ji zdi pomembneje, da nekomu grenijo življenje, mu 

slabšajo učni uspeh in zmanjšujejo življenjske možnosti. Njihovi starši pa se pogostokrat 

ne zavedajo, da nerazvite bralne sposobnosti ovirajo pot do znanja in boljših jezikovnih 

zmožnosti (Grosman, 2006). Lahko zaključimo, da je bralna pismenost eden od 

pomembnih dejavnikov za uspeh na vseh področjih življenja. 

Strokovnjaki so razvili že veliko različnih strategij za izboljšanje bralne pismenosti. 

Program R.E.A.D.® (Reading Education Assistence Dogs®), branje s pomočjo psa, je 

eden od načinov, ki uporablja terapevtske pse z namenom izboljšanja bralne pismenosti 

otrok, povečanja motivacije, interesa in pozitivnega odnosa do knjig. Program branje s 

pomočjo psa deluje na preprost način, otrok bere psu. Na tak način otrok lahko izboljša 

svojo bralno tehniko na zabaven in zelo učinkovit način, ki ga je zelo težko zavrniti. 

Raziskave na področju terapevtskih živali kažejo, da otroci s slabo samopodobo raje 

sodelujejo z živaljo kot s človekom. Bolje so osredotočeni na aktivnost, pozabijo na svoje 

omejitve, zgodijo se fiziološke spremembe, kot so povečana sproščenost in nižji krvni 
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pritisk. R.E.A.D.®, branje s pomočjo psa, je program, ki krepi  tudi emocionalni in socialni 

jezikovni razvoj. Strokovnjaki poudarjajo, da je za motivacijo pomembno otrokovo 

zavedanje, da bo lahko kos neki izkušnji. Terapevtski pes, ki ne sodi, kako dober bralec 

je otrok, pripomore k dvigu otrokove samozavesti, da zmore dobro opraviti nalogo, pa 

tudi če je to »težko« branje (Intermountain Therapy Animals, 2009). 

V magistrskem delu bodo predstavljeni teorija na področju bralne pismenosti in 

bralne motivacije, težave, ki se pojavljajo med procesom bralnega opismenjevanja, in 

terminologija s področja posredovanja s pomočjo psa ter podroben opis programa 

R.E.A.D.®, branje s pomočjo psa. 

V empiričnem delu bo s pomočjo študije primera prikazano, kako terapevtski pes in 

program branja s pomočjo psa vplivata na povečanje motivacije in izboljšanje bralne 

pismenosti. V okviru študije primera bomo spremljali otroka s posebnimi potrebami na 

področju govorno jezikovnih motenj. Spremljali bomo otrokov napredek pri bralni tehniki, 

razumevanju prebranega, hitrosti branja, morebitni povečani motiviranosti za branje ter 

drugih spremembah v njegovem funkcioniranju v obdobju osmih mesecev.  

2 TEORETIČNI DEL 

 2.1  Bralna pismenost, dejavniki učinkovitega branja in težave pri branju 

Wren (2002, v Jurišić, 2016) trdi, da je učenje branja »naraven proces«. Vendar je 

to le eden izmed mitov, saj je za pridobivanje spretnosti branja potrebno učenje. Le z 

vajo lahko izboljšamo spretnost branja, ki je prva stopnja opismenjevanja. Pogosto se 

prav na tej stopnji pojavljajo težave, vzroki zanje pa so lahko različni.  

Pečjakova (1993) je razdelila dejavnike, ki vplivajo na uspeh oziroma neuspeh pri 

branju, na percepcijske (vidno in slušno razločevanje ter gibanje oči), kognitivne (splošne 

in specifične sposobnosti) in socialno-kulturne (socialno-ekonomski status, socialne in 

kulturne vplive iz ožjega in širšega okolja) ter na motivacijo in interes.  

Žerdinova (2003) pa meni, da težave lahko nastanejo zaradi načina in metod 

poučevanja, kronološke starosti in psihološke zrelosti otroka na začetku opismenjevanja 

ter časa, ki ga posamezen otrok nameni za učenje in vadbo. Na učenje branja 

pomembno vplivajo otrokove sposobnosti za razvijanje učne spretnosti in druge 

intelektualne sposobnosti. Možni vzroki so lahko tudi čustvene motnje, manjše okvare 

vida, težave z ušesi ali s sluhom, slabo slušno razumevanje, nezadostno urjenje 

možganov, hiperaktivnost, motnje pozornosti, impulzivnost, včasih tudi vedenjske 

težave, jezikovna razvitost oziroma jezikovni primanjkljaj zaradi manj spodbudnega 
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okolja. Za velike težave z razumevanjem prebranega obstajata dva temeljna vzroka: 

nizke splošne intelektualne sposobnosti ali posebni razvojni primanjkljaj (zaostanek pri 

razumevanju jezika).  

Za učenje branja je zelo pomembna vaja. Ravno šibka motiviranost otrok za branje 

predstavlja pri učenju te spretnosti veliko težavo. 

V tem poglavju se bomo osredotočili na različne definicije bralne pismenosti, na 

razvoj branja in faze od začetka opismenjevanja pa vse do stopnje bralne pismenosti. 

Nato bomo opisali posamezne elemente, ki razvijajo temeljne bralne zmožnosti, ter 

opisali težave, s katerimi se srečujejo učenci na poti do bralne pismenosti. Predstavili 

bomo tudi terminologijo s področja posredovanja s pomočjo psov in podrobneje opredelili 

program R.E.A.D.®, branje s pomočjo psa. 

 

2.1.1 Bralna pismenost 

Sodobna definicija bralne pismenosti, izdelana v okviru International Educational 

Association (IEA) (1992), pravi, da s pojmom bralna pismenost označujemo sposobnost 

razumevanja in tvorjenja/uporabljanja tistih pisnih jezikovnih oblik, ki jih zahteva družba 

in so pomembne za posameznika (Pečjak, 1999). To pomeni, da je funkcionalno pismen 

tisti človek, ki ima razvite osnovne štiri jezikovne komunikacijske sposobnosti oziroma je 

govorno, poslušalsko, pisno in bralno učinkovit v vsakodnevnih življenjskih situacijah 

(Pečjak, 1996 v Dolinšek Bubnič, 1999). Torej namen in cilj branja ni le prevajanje 

napisanih črk v glasove in besede, temveč razumevanje in sledenje informacijam, ki jih 

napisane besede sporočajo (Košak Babuder, 2011). Z drugimi besedami, bralno pismen 

je tisti, ki bere tekoče, prebrano razume in je sposoben informacije, dobljene z branjem, 

uporabljati pri reševanju učnih in življenjskih problemov ter za osebnostno rast. Bralno 

pismen človek je sposoben fleksibilno uporabljati različne tehnike branja glede na vrsto 

bralnega gradiva in cilj branja (Pečjak, Gradišar, 2002).  

»Evropska informacijska služba o izobraževanju Eurydice je leta 2002 izdala 

poseben dokument Key Competencies (Ključne zmožnosti), ki na 15. strani prinaša 

opredelitev bralne pismenosti kot zmožnost razumeti, uporabljati in razmišljati o 

pisnih besedilih, da bi dosegli lastne cilje, razvili svoje znanje ter potenciale in 

učinkovito sodelovali v družbi. Tako opredeljena oznaka »bralna pismenost« že 

vsebuje sestavino kritičnosti, ki jo včasih posebej navajamo kot »kritično bralno 

zmožnost«, in po svojem pomenskem polju presega branje, kadar ga pojmujemo 
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zgolj kot proces osnovne interakcije z besedilom ali osnovno spretnost dekodiranja 

grafičnih znakov besedila.« (Grosman, 2006, str. 9). 

PIRLS pa definira bralno pismenost za četrtošolce kot: 

»zmožnost razumeti in uporabiti pisne oblike jezika, ki jih zahteva družba oziroma 

so pomembne za posameznika. Mladi bralci iz različnih besedil prepoznajo njihov 

pomen. Berejo za učenje, sodelovanje v skupnostih bralcev v šoli, vsakdanjem 

življenju ter za razvedrilo.« (Mullis, 2006 v Poučevanje branja v Evropi, 2011, str. 

18). 

Pečjakova pravi (1999), da razvijanje bralnih sposobnosti poteka po točno določenih 

stopnjah, ki vodijo k bralni pismenosti posameznika. Stopnja avtomatizirane bralne 

tehnike velja za najnižjo stopnjo razvoja bralnih sposobnosti. Tej stopnji sledi stopnja 

branja z razumevanjem oziroma stopnja smiselnega branja. Zadnja, najvišja pa je 

stopnja fleksibilnega branja. Torej najvišja stopnja v razvoju bralnih sposobnosti je 

sposobnost hitrega branja z razumevanjem in sposobnost fleksibilnega pristopa k 

bralnemu gradivu. Bralec, ki ima razvite te sposobnosti, je bralno pismen. 

Hitri razvoj na vseh področjih življenja pričakuje od posameznika ne le 

avtomatizirano bralno tehniko, ampak da bere hitro, učinkovito, da razume prebrano, da 

medsebojno povezuje in se dovolj hitro odzove na prebrano. Rezultati različnih študij o 

(ne)funkcionalni pismenosti kažejo, »da postaja človeštvo v razvitem delu sveta vsako 

leto manj pismeno.« V današnjem času je potrebno brati, razumeti prebrano in povezati 

različne vsebine. Na žalost pa vedno več ljudi nima usvojene niti najnižje stopnje bralnih 

sposobnosti, same bralne tehnike (Dolinšek Bubnič, 1999, str. 16). 

 

2.1.2 Faze razvoja branja 

Žerdinova (2003) opisuje tri razvojne faze branja. Otrok pridobiva bralne spretnosti 

postopoma, z dejavnostmi, ki še niso branje, vendar pomenijo začetek na poti 

opismenjevanja. 

Dve leti star otrok, ki živi v bralno spodbudnem okolju, pogosto sam vzame knjigo, 

ki mu jo pogosto berejo. Začne jo listati, si ogledovati slike in z besedami oziroma z 

nepopolnimi povedmi »brati«, opisovati in poimenovati, tisto kar vidi. Malo starejši otrok, 

ki že dobro govori, bo celo svojo intonacijo, glasnost, tvorbo povedi in izgovarjavo besed 

poskušal čim bolj približati branju. Uporabljal bo knjižni jezik. To pa ne pomeni, da zna 

ločiti med pogovorno in knjižno obliko jezika. Dve leti star otrok, ki je pogosto v stiku s 

knjigami, že ločuje slike, na katerih je nekaj narisano, in »slike«, na katerih nekaj piše. 
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Stopnja, na kateri otrok prepoznava besede kot slike ali logotipe, se imenuje slikovna ali 

logografska faza. Ta faza pomeni, da otrok začne razvijati zavedanje o branju. 

Začetek spoznavanja prvin, ki tvorijo jezik, se imenuje metajezikovno zavedanje. To 

zavedanje se pri otrocih večinoma pojavi v predšolskem obdobju. V tem obdobju otrok 

ne da bi se posebej učil, pridobiva znanje o črkah, glasovih, besedah in knjigah. Prične 

se zavedati, da so besede sestavljene iz zlogov in nadalje iz glasov. Te sposobnosti so 

osnova in so zelo pomembne za opismenjevanje. V tem obdobju otrok prav tako razvija 

sposobnosti slušnega in vidnega zaznavanja in razločevanja. To so osnovne 

sposobnosti, ki so potrebne za učenje branja in pisanja. Prav tako otrok začne pridobivati 

primerno obsežen besedni zaklad, spontano se nauči stavčne skladnje, besednega 

oblikovanja in slovničnih prvin. V tem obdobju je večina otrok dovolj zrela za učenje 

branja in pisanja. Dozorijo, ko se zavejo, kaj je glas in ko ta glas povežejo s pripadajočo 

črko. Ta faza se imenuje abecedna ali alfabetska faza oziroma strategija 

opismenjevanja, ker se učijo abecedo. Ta faza pomeni začetno opismenjevanje, ker se 

učijo črke v povezavi z glasom. 

Na začetku šolanja se učenci srečajo s pravili branja in pisanja. Naučijo se smeri 

branja in pisanja, od zgoraj navzdol in od leve proti desni. Prav tako se naučijo, da je 

položaj črke zelo pomemben in točno določen. Pri branju besed se naučijo prepoznavati 

črke eno za drugo in jih dekodirati ter spreminjati v glasove. Če se otrok hkrati nauči 

veliko simbolov, pri tem pa jih ne utrdi dovolj, bo med branjem razmišljal, kako se 

posamezen simbol oziroma črka imenuje. Proces spajanja glasov se imenuje sinteza. 

Obrnjen proces je analiza. Sinteza in analiza sta najpomembnejša procesa za vezano 

branje. Večina otrok nima težav s sintezo. Učenci, ki imajo težave z obema procesoma, 

ne prepoznajo, kako se glasovi spajajo in besede razstavljajo. Ti otroci črkujejo oziroma 

nepovezano izgovarjajo posamezne glasove.  

Začetnemu učenju črk, sintezi in analizi, sledi utrjevanje. Otrok tehniko branja najbolj 

utrdi z vajo. Na stopnji utrjevanja še ni pomembno razumevanje prebranega. Prav tako 

se v tej fazi še ne ukvarjamo s pridobivanjem znanja s pomočjo branja. Pri utrjevanju je 

pomembno, da otrok bere nezahtevno bralno gradivo z znanimi besedami in znano 

vsebino. Vadi toliko časa, da se ne ukvarja več s tehniko branja. Šele ko postane branje 

avtomatizirano, usmerimo pozornost na razumevanje prebranega. Večina otrok 

avtomatizira branje po dveh letih sistematičnega opismenjevanja. Nekateri otroci pa 

imajo prav na tej stopnji opismenjevanja velike težave. Kljub vajam ne avtomatizirajo 

branja oziroma porabijo veliko več časa kot njihovi sošolci. Zaradi počasnega napredka 

začnejo odklanjati vajo in se začnejo vrteti v začaranem krogu nebranja. Za take otroke 
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je zelo pomembna motivacija za branje. Med izboljševanjem tehnike branja otrok 

nezavedno zamenja bralni postopek. Ne bere več posameznih črk, temveč s pogledom 

zajema zlog ali morfem (najmanjša pomenska enota besede) in ga izgovori kot že nekaj 

znanega. Ne sledi več posameznim znamenjem, temveč jih zajema skupaj. Ta faza se 

imenuje pravopisna ali ortografska faza v procesu učenja branja in pisanja. V tej fazi 

glasni bralec začne s tihim branjem.  

Ko postane branje tekoče, otrokovo pozornost s tehnike branja preusmerimo na 

razumevanje prebrane vsebine. Takrat se učenje branja spremeni v sredstvo za 

pridobivanje informacij. Začne se spreminjati hitrost branja, poveča se besedni zaklad in 

zato se izboljša način izražanja. Takrat postane bralec do prebrane vsebine kritičen. 

2.1.3 Tekoče branje 

Razvijanje tekočega branja je pomemben element pri razvijanju temeljnih bralnih 

zmožnosti. Brez tega znanja imajo bralci težave z razumevanjem prebranega.  Tekoče 

branje je Rasinski (2003) opisal kot zmožnost natančnega, hitrega in nenapornega 

branja besedila, skupaj s primernim naglaševanjem. Jurišićeva (2016) je opredelila 

tekočnost branja kot zmožnost natančnega in hitrega branja z ustrezno izraznostjo 

(tonom, poudarki, glasnostjo, naglasom), kar vse omogoča bralno razumevanje. Točnost 

oziroma natančnost branja nam pove delež pravilno prebranih besed.  

Tudi učenci z bralnimi težavami lahko berejo dovolj natančno, ker so počasni, pa 

njihovega branja ni mogoče šteti za tekoče branje. Učenci se sprva učijo, da berejo 

natančno, nato hitro, potem pa vključujejo značilnosti pisnega in govorjenega jezika, se 

pravi slovnico in naglašanje (Poučevanje branja v Evropi, 2011). 

 

Preglednica 1: Kriteriji tekočnosti branja (Jurišić, 2016, str. 11) 

 Ni tekoče Delno tekoče Tekoče 

Natančnost Pod 90 % 90 – 95 % Nad 95 % 

Ritem  pogosto omahovanje 

 številni premori 

 pogoste ponovitve 

 menjajoč razburkan ritem 

 manj omahovanja 

 nekaj premorov 

 nekaj ponovitev 

 razmeroma enakomeren ritem 

 redka 

omahovanja 

 redki premori 

 enakomeren ritem 

Tehnika  bere besedo za besedo 

 ne upošteva ločil 

 bere skupine besed in le 

izjemoma besedo za besedo 

 bere smiselne 

skupine besed 

 upošteva ločila 

Izraznost  monotono branje  branje z nekaj izraznosti  ustrezna 

izraznost 
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2.1.4 Hitrost branja 

Hitrost branja je eden od osnovnih kazalcev, kako učinkovit je posamezni bralec. 

Odvisna je od usposobljenosti bralca in od stopnje zahtevnosti branega besedila. 

Stopnja avtomatizacije bralne tehnike je odvisna od stopnje usposobljenosti bralca. 

Avtomatizacija bralne tehnike pomeni, da teče proces prepoznavanja besed brez 

večjega miselnega napora, da bralec porabi za proces dekodiranja minimalno količino 

miselne energije za proces razumevanja in pomnjenja prebranega (Holy-Šinkovec, 

Pečjak 1996). 

Pogoj za učinkovito učenje je hitro branje z razumevanjem. Pogosto je glavni vzrok 

za slabe ocene v šoli ravno počasno branje. Izobražen človek dobi 70% - 80% svojega 

znanja iz pisnih virov. Značilnost učinkovitega branja je hitrost in hkrati tudi razumevanje 

prebranega (Krvina, 1995). 

Hitrost branja merimo s številom prebranih enot v časovni enoti. Najpogosteje se 

ugotavlja število besed v minuti, nekateri avtorji pa uporabljajo število znakov v uri. 

Hitrost branja ne sme zmanjšati razumevanja. Ljudje preberejo od 50 do 1000 besed v 

minuti. Glede na hitrost branja jih  lahko razdelimo v naslednje skupine: 

1. počasne bralce, ki preberejo do 200 besed v minuti; 

2. srednje hitre bralce, ki preberejo 200 do 400 besed v minuti; 

3. hitre bralce, ki preberejo 400 do 600 besed v minuti; 

4. zelo hitre bralce, ki preberejo več kot 600 besed v minuti (Pečjak, 1991, str. 11). 

Pečjakova (1991) navaja, da povprečen bralec prebere pri tihem branju 300 besed v 

minuti, pri glasnem pa samo kakih 150. Abadzi  (2011 v Jurišić, 2016) pa navaja, da naj 

bi povprečen učenec prebral najmanj 45 – 60 besed v minuti. Omenjeni standard naj bi 

veljal povsod po svetu, ne glede na jezik in pisavo. 

 

2.1.5 Razumevanje prebranega 

Bralno razumevanje vključuje več kot trideset kognitivnih in metakognitivnih 

procesov, vključno s pojasnjevanjem pomena, povzemanjem, sklepanjem, 

predvidevanjem itd. (Block in Prssley, 2002 v Košak Babuder, 2011). Trabasso in 

Bouchard (2002 v Košak Babuder, 2011) trdita, da so strategija bralnega razumevanja  

specifični, naučeni postopki, ki spodbujajo aktivno, kompetentno, samonadzorovano in 

namerno hoteno branje. Phillips, Norris, Vavra (2007 v Košak Babuder, 2011) z 

raziskavami  dokazujejo, da poučevanje, ki povečuje bralno tekočnost, povečuje tudi 
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sposobnost bralnega razumevanja. Ugotovili so, da tekočnost in razumevanje 

izboljšujeta drug drugega (Košak Babuder, 2011). 

Razumevanje prebranega je močno odvisno od usvojenosti bralne tehnike, uporabe 

bralnih strategij, širine besednega zaklada  in predznanja o obravnavani temi (Holy-

Šinkovec in Pečjak, 1996). Ravno slabo poznavanje pomena besed je ena izmed glavnih 

preprek uspešnosti učencev v prvih letih šolanja. Becker (1979) prav posebej poudarja, 

da je besedišče najpomembnejši dejavnik bralne učinkovitosti, ko se otrok enkrat nauči 

dekodirati. Torej s povečanjem besednega zaklada učencev vplivamo na izboljšanje 

njihovega bralnega razumevanja (Pečjak, 1999). Lahko bi rekli, da je razumevanje pri 

branju iskanje pomena prebranim besedam v osebnem leksikonu oz. miselnem 

besedišču bralca. Učenje pomenov posameznih besed ima manjši vpliv na bralno 

razumevanje kot naučiti učence strategij pojasnjevanja neznanih besed iz besedila, ki 

ga berejo (Holy-Šinkovec in Pečjak, 1996). Ravno tako predznanje močno vpliva na 

razumevanje določenega besedila. Čim večje je bralčevo predznanje, toliko večja je 

njegova bralna učinkovitost (Pečjak, 1999). 

Košak Babuder (2011) trdi, da se širjenje besedišča in povečevanje bralnega 

razumevanja sočasno dogajata celo pri začetnih bralcih. Za oboje so potrebni velika 

količina branja zgodbic, vodeno obnavljanje s pomočjo vprašanj, ki jih spodbujajo, da 

poimenujejo literarne osebe, prepoznavajo dogajanja, govorijo o problemu, povedo, kaj 

se je zgodilo in kako se je zgodbica končala, ter nenehno preverjanje informacij in 

postavljanje zaključkov. 

 

2.1.6  Začaran krog nebranja 

Branje je zapletena mentalna dejavnost, ki terja več kot pol milijona možganskih 

operacij že samo za pretvorbo besedila – težko razpoznavnega razporeda delcev kroga 

in premice, ki tvorijo črke vseh pisav – v mentalno predstavitev besedila (bralčev pomen) 

(Pečjak in Gradišar, 2002). Za premagovanje tega napora je potrebno učencu nuditi 

podporo in veliko mero razumevanja bralnih odklonov brez negativne kritike. S kritiko 

šibkejšega branja lahko pri učencu povzročimo manjše samozaupanje in slabšo 

samopodobo. Posledica tega je, da se že na začetku usvajanja bralne tehnike ali na 

kateri koli poznejši stopnji, ko se npr. pojavijo bralne težave zaradi nerazumevanja 

večjega števila neznanih besed, začne začarani krog nebranja.  

Prvi neuspeh povzroči občutek nezmožnosti, ki hitro začne preraščati v obup nad 

branjem in zatekanje k zaščitnim mehanizmom odklanjanja branja, vse to pa praviloma 
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vodi v bralno nepismenost in šolski neuspeh (Pečjak in Gradišar, 2002). Košak Babuder 

(2011) poudarja, da ko se otroku zdi branje težko in naporno, se mu izogiba, s tem pa je 

prikrajšan za dragocene bralne izkušnje. Vse to lahko še dodatno povečuje zaostajanje 

za vrstniki.  

Za katero koli spretnost, ki jo želimo avtomatizirati, je potrebna vaja, le da je količina 

vaj za vsakega posameznika in za vsako spretnost drugačna. Otroci s težavo v 

avtomatizaciji branja potrebujejo več vaje, kakor tisti, ki takih težav nimajo. Otroci, ki so 

za branje nadarjeni, so pripravljeni vaditi, ker doživljajo uspeh in sami opažajo, da so 

vsak dan boljši. Otroku, ki ima z branjem težave, se branje upira, postane »bolan« in 

»zaspan«, »utrujen«, »lačen« in »žejen«, »mora na stranišče«. Tak otrok pogosto 

prenese odpor do branja na vse šolsko delo. Čim bolj ga starši in učitelji silijo k branju, 

tem bolj se mu ogiba. Brez branja branja tudi ni mogoče izboljšati. Otrok se znajde v 

začaranem krogu nebranja (Žerdin 2003). 

 

2. 2 Motivacija, interes in odnos do branja 

Za učinkovito učenje branja so potrebni želja, trud in vztrajanje. To nas pripelje do 

vprašanja motivacije. Številne tuje in domače raziskave pismenosti kažejo, da problem 

bralne pismenosti ni le v pomanjkanju sposobnosti, temveč tudi v pomanjkanju motivacije 

za branje. Motivacijo in interes za branje oziroma pozitiven odnos do branja postavljajo 

kot ključne za razvoj zgodnje pismenosti in tudi za njen kasnejši razvoj  nasploh (Bucik, 

2009). Rousseau je že leta 1762 menil, da je učinkovita vsaka metoda učenja branja, 

samo če je učenec dovolj motiviran. Tudi današnji raziskovalci čustveno-motivacijskih 

dejavnikov pri branju poudarjajo, da se premalo zavedamo njihove vloge  v procesu 

branja in učenja nasploh. Anderson, Osborn in Tierney (1985 v Pečjak, 1999) so 

ugotovili, da je čustvena reakcija na branje osnovni razlog, zakaj večina bralcev bere in 

zakaj večina nebralcev ne bere.  

Raziskave na področju branja kažejo, da je za ustvarjanje sveta zavzetih bralcev 

pomemben užitek, ki ga bralci dobijo z branjem, ter motivacija, ki jih spodbudi, da se 

naučijo brati in branju namenijo del svojega časa. Na to, kako zavzet bo bralec, vplivajo 

nekateri kulturni in socialni dejavniki. Ti dejavniki vplivajo tudi na čustvene vidike bralne 

pismenosti in na motivacijo za branje. Za branje se otroci odločajo zaradi različnih 

motivov. Zaradi radovednosti se radi  zatopijo v knjigo, saj želijo čim več izvedeti o svoji 

najljubši temi. Nekateri dojemajo branje kot izziv in imajo radi zanimive, zahtevne in 

zapletene zgodbe. Eden izmed pomembnejših motivov je socialna interakcija. Veliko jih 
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bere zato, da se o prebrani knjigi pogovarjajo s prijatelji. Berejo pa tudi zato, da s tem 

ustrežejo učiteljici ali pa da se s tem prilagodijo večini v razredu (Bucik, 2003). 

V šoli bralno motivacijo pojmujemo kot del bralne učinkovitosti in jo opredeljujemo 

kot skupek delovanja kognitivnih, metakognitivnih in motivacijskih dejavnikov, ki se 

odražajo v branju posameznika. Strokovnjaki bralno motivacijo vidijo kot neločljiv del 

celotne bralne učinkovitosti in jo povezujejo s celotno učno motivacijo učenca. (Pečjak, 

Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006). 

Slovenski raziskovalki Pečjakova in Gradišarjeva sta bralno motivacijo opredelili: 

»Bralno motivacijo pojmujemo kot nadpomenko za različne motivacijske dejavnike, 

ki spodbujajo človeka k branju, dajejo bralnemu procesu smisel in pomagajo 

posamezniku, da vztraja do cilja in si želi bralno izkušnjo še ponoviti (ponovno 

doživeti).« (Bucik, 2009, str. 17).  

 

2.2.1 Prvine bralne motivacije 

Motivacija je večdimenzionalni pojav. Gre za skupek različnih motivacijskih 

dejavnikov, vključno z otrokovim interesom za branje, njegovim odnosom do branja ter 

njegovim vrednotenjem različnih bralnih dejavnosti. Motivacija je pomembna kot rezultat 

bralne izkušnje in kot napovednik prihodnjih bralnih spretnosti in dosežkov (Bucik, 2009). 

Wigfield in Guthrie (1997 v Pečjak idr., 2006) sta ena izmed najpomembnejših 

sodobnih avtorjev s področja bralne motivacije. Opredelila sta koncept 

večdimenzionalnosti motivacije za branje. Trdita, da  motivacija za branje vključuje enajst 

dimenzij, ki se razvrščajo v tri širše skupine. 

Prva skupina združuje prepričanja o sposobnostih in učinkovitostih branja in vključuje 

naslednje dimenzije: 

 lastno učinkovitost/kompetentnost (prepričanje, da si lahko uspešen pri branju), 

 izziv (pripravljenost spopasti se s težkimi, zahtevnimi besedili) in 

 izogibanje dejavnosti (želja izogniti se bralni dejavnosti). 

Druga skupina vključuje cilje in razloge za branje, notranje in zunanje. Dimenzije, ki se 

nanašajo na notranjo motivacijo so: 

 radovednost (želja brati o posebni temi, ki posameznika zanima), 

 zatopljenost (užitek, ki ga posameznik doživi pri branju določene vrste literarnega 

ali informativnega besedila) in 

 pomembnost (posameznikovo prepričanje, da je branje pomembno in vredno). 
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Dimenzije, ki se nanašajo na zunanjo motivacijo in ciljno naravnanost, pa so: 

 priznanje (užitek v prejemanju materialnih priznanj za uspeh pri branju), 

 branje za ocene (želja učenca, da te učitelj dobro oceni) in 

 tekmovalnost (želja učenca prekositi druge v branju). 

Tretja skupina se nanaša na socialni vidik branja in vključuje dve dimenziji: 

 socialnost (učenec bere zaradi socialnih razlogov) in 

 ustrežljivost (učenec bere zato, da ustreže pričakovanjem drugih) (Pečjak idr., 

2006, str. 8). 

 

2.2.2 Notranja in zunanja motivacija za branje 

Za branje smo lahko motivirani notranje ali zunanje. Notranja motivacija je 

kompetentnost oziroma občutek lastne učinkovitosti, interes, zatopljenost v branje in 

prepričanje o pomembnosti branja. Bandura (1997 v  Pečjak idr., 2006) opredeljuje 

kompetentnost kot prepričanje posameznika o lastnih sposobnostih, da lahko izpelje 

določeno bralno nalogo do konca. Torej bralna kompetentnost pomeni zaupanje 

posameznika v lastne bralne sposobnosti oziroma lastno prepričanje, da bo s pomočjo 

branja lahko rešil posamezne naloge in prišel do cilja. To pa pomeni, da je bralec 

prepričan, da bo dosegel bralni cilj in verjame, da je sposoben besedilo prebrati in 

razumeti.  

Notranja motivacija se nanaša predvsem na posameznikovo notranjo željo in 

zavzetost v neki aktivnosti ne glede na to, ali ima aktivnost zunanjo vrednost. Notranje 

motiviran otrok bo sam izbral knjige in jih bral v prostem času v šoli ali doma. Iskal bo 

priložnost za branje. Tak otrok bo pogosto izgubil občutek za čas, ker bo tako zatopljen 

v branje. Notranja motivacija izhaja iz notranjih potreb in želja posameznika. Zaradi tega 

je učinkovitejša in pomembnejša (Bucik, 2009).  

Pomembni notranji dejavniki so stališča, notranja čustvena stanja pri posamezniku 

in otrokova radovednost oz. vedoželjnost. Med notranje motive, ki spodbujajo branje, 

spada tudi želja po uspehu oziroma dosežku, ki pa jo krepijo zunanji ojačevalci. Na 

primer, otrok bere, ker bi rad dobil dobro oceno (Pečjak, 1999). K najpomembnejšim 

dejavnikov notranje motivacije štejemo interes za branje.  

Interes lahko opredelimo kot osebno značilnost posameznika, ki se razvije po 

določenem času, je razmeroma stabilna in dolgotrajna nagnjenost, navadno povezana s 

povečanim znanjem in pozitivnimi vrednotami ter pozitivnimi čustvi do nekega področja, 
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predmeta oziroma dejavnosti. Ko to splošno opredelitev interesa povežemo z interesom 

za branje, ugotovimo, da posameznik razvije svoj osebni interes za branje takrat, ko 

postane branje užitek, ko si želi prebrati knjigo, ko se iz prebranega nekaj nauči in mu 

prebrana knjiga predstavlja tudi samopotrditev. Skozi pozitivne bralne izkušnje se interes 

za branje postopoma razvija. Pozitivna bralna izkušnja pa pomeni, da otrok začne branje 

povezovati s pozitivnimi čustvi, užitkom, prijetnim doživljanjem (Bucik, 2009). Otrok, ki 

rad bere zaradi osebnega interesa, ne potrebuje nobene nagrade. Dovolj so mu 

spontane izkušnje, ki so povezane z njegovim interesom in s tem tudi z užitkom ob 

branju. Osebni interes in lastne izkušnje bo razvil v razloge za branje (Bucik, 2003). 

Zgodnji interes za branje je pomemben za njegove kasnejše bralne dosežke. Bolj 

zainteresirani otroci  bodo pogosteje brali in bodo  postali boljši bralci kot tisti, ki so manj 

zainteresirani (Bucik, 2003). 

Prav tako kot interes je tudi otrokov odnos do branja pomemben element bralne 

motivacije. Pečjakova (1999) označuje odnos do branja kot relativno trajno naravnanost 

posameznika do bralnega gradiva, do bralnih situacij in vsega, kar je povezano z 

branjem. Ta naravnanost je lahko pozitivna ali negativna. Mathewson (1979 v Pečjak, 

1999) pravi, da odnos do branja določajo trije dejavniki: prevladujoča občutja ob branju, 

pripravljenost za branje in vrednostno prepričanje o branju. Vse to vpliva na 

posameznikovo motivacijo za branje. Odnos do branja vključuje pomembnost, ki jo 

posameznik pripisuje branju in knjigi in je opredeljen kot sistem občutkov, ki se nanašajo 

na branje in povzročijo, da se posameznik odloči za branje ali se mu izogne. Odnos do 

branja je čustveno obarvan in vključuje spoznavne dimenzije, ki temeljijo na 

posameznikovih bralnih izkušnjah. To je proces, ki je odvisen od neposrednega vpliva 

bralnih izkušenj in vpliva na bralno učinkovitost otroka (Bucik, 2009).  

Zunanja motivacija je, ko se posameznik ukvarja z branjem zaradi zunanje 

spodbude oziroma ker pričakuje izid, ki je zunanje narave. Otrok bere, da bi dobil 

nagrade, točke, nalepke, zvezdice, pohvale ... Motiviran je zaradi spodbude okolice. 

Zunanja spodbuda je močna in ima takojšnji vpliv na otroka, na žalost pa tudi 

kratkoročnega (Bucik, 2003). V Preglednici 2 so prikazane glavne značilnosti notranje in 

zunanje motivacije bralca. 
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Preglednica 2: Prikaz glavnih značilnosti notranje in zunanje motivacije bralca (Pečjak, 

Gradišar, 2002) 

NOTRANJA MOTIVACIJA ZUNANJA MOTIVACIJA 

»se zgubi v branju«/zatopljen v branje se izogiba branju in bere, kar mora  

uporablja kompleksnejše strategije razumevanja in 

bralne učne strategije 

se izogiba uporabi strategij, jih ne pozna 

je radoveden in ima raznolike interese je ustrežljiv in prilagodljiv 

si sam postavlja bralne cilje bralne cilje mu postavljajo drugi 

usmerja trud in premaguje ovire glede na postavljene 

cilje 

išče najkrajšo pot do cilja 

rad deli bralne izkušnje s sošolci, pokaže, kaj zna; je 

samozavesten … 

o prebranem se ne pogovarja rad; je negotov in 

anksiozen 

nagrada je novo znanje, užitek nagrada je ocena, priznanje v socialnem okolju 

ceni svoje branje o svojem branju nima nobenega mnenja 

ima pozitivna stališča do branja ima manj pozitivna stališča do branja 

branje je zanj vir zadovoljstva in potešitev 

radovednosti in tudi nagrada 

branje je zanj sredstvo za dosego drugih ciljev; 

nagrada je ocena ali priznanje v socialnem okolju 

 

Notranje in zunanje spodbude različno vplivajo na različne otroke. Strokovnjaki 

menijo, da so za vseživljenjsko branje nujne notranje spodbude (Bucik, 2009). To pa 

zato, ker imajo dolgoročen vpliv in vzbudijo dalj časa trajajočo bralno aktivnost (Bucik, 

2003). Ne moremo trditi, da je notranja motivacija izključno dobra, zunanja pa slaba. 

Učenec potrebuje zunanjo spodbudo za branje, potem pa njegova zavzetost upade in 

preneha z branjem. Lahko pa se zgodi ravno nasprotno in zaradi zunanjih spodbud po 

določenem času izboljša svoje bralne sposobnosti do take mere, da mu branje postane 

užitek in postane zavzet bralec zaradi notranje motivacije (Pečjak Pečjak idr., 2006). 

Motivacija za branje je mnogovrstna in otroci niso splošno motivirani ali nemotivirani, 

temveč so motivirani na različne načine in za različne bralne vsebine. Branje s pomočjo 

psa je lahko ena od strategij, kako uspešno motivirati otroke za branje. Različne skupine 

otrok se bodo različno odzvale na različne motivacijske strategije, ki jih uporabljajo 

odrasli, zato bi morali k posameznim skupinam pristopati z različnimi strategijami (Bucik, 

2003). 

 

2.3 Preverjanje kakovosti branja in najpogostejše napake 

Kakovost branja lahko preverimo s formalnimi ali neformalnimi bralnimi preizkusi. 

Žerdinova (2003) meni, da je namen takega načina preverjanja branja preveriti, kakšna 
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je kakovost branja, ali otrok črkuje, veže, dela napake, upošteva ločila, kako hitro bere, 

ugotoviti, katere so najpogostejše napake, preveriti razumevanje prebranega, koliko 

vsebine je otrok dojel in ali je dojel bistvo zgodbe.  

Žerdinova navaja, da pri preverjanju branja kratkega besedila pri branju mlajših otrok 

najpogosteje opazimo, da ne usmerjajo pogleda v besedo, ki jo berejo, njihov pogled 

pogosto bega po celotnem besedilu. Taki otroci imajo težave s sledenjem. Otroci, ki list, 

s katerega berejo, najprej obrnejo in pogledajo, kaj je na hrbtni strani, so nemirni in 

nepozorni ter hiperkinetični. Črke prebirajo v napačnem vrstnem redu (preskakujejo, od 

desne proti levi, s sredine). Napačno berejo posamezne črke, izpuščajo ali vstavljajo 

glasove, kar je lahko posledica slabega vidnega razločevanja, pozornosti, 

nerazumevanja. 

Pri branju starejših otrok se najpogosteje pojavljajo naslednje težave: berejo 

nepravilno, počasi in težko, pogosto si besede izmišljajo, lahko berejo z ugibanjem in si 

pri tem pomagajo s sobesedilom, težke in dolge besede zmaličijo, branje je neritmično 

in zaletavo in ne upoštevajo ločil, berejo monotono ter slabo razumejo. 

 

2.4 Posredovanja s pomočjo živali 

V svetu že vrsto let  v terapevtske namene uporabljajo različne živali. Posredovanje 

s pomočjo živali AAI (Animal Assisted Interventions) je posredovanje, ki namensko 

vključuje živali, ki ustrezajo določenim merilom, kot del terapevtskega procesa ali 

izboljšanja kakovosti človekovega življenja na katerem koli področju. Največkrat 

strokovnjaki v tovrstne namene uporabljajo pse. Posredovanje s pomočjo psa se deli na: 

terapijo s pomočjo psa in aktivnost s pomočjo psa (Debevc, Horvat Kokalj, Rijavec, 

2012).  

Terapija s pomočjo živali (psa) AAT (Animal Assisted Therapy) je ciljno usmerjeno 

posredovanje, v katerem je pes, ki ustreza določenim merilom, sestavni del procesa. 

AAT izvajajo za to usposobljeni strokovnjaki v okviru svoje stroke. Terapija s pomočjo 

psa je dalj časa trajajoč proces. Ključne značilnosti terapije s pomočjo psa so točno 

določeni cilji za vsakega posameznika in beleženje ter spremljanje napredka. 

Aktivnost s pomočjo psa AAA (Animal Assisted Activity) je posredovanje, ki 

zagotavlja možnosti za motivacijske, izobraževalne, rekreacijske in/ali terapevtske 

koristi, s katerimi izboljšamo kakovost življenja. AAA izvajajo posebej usposobljeni 

strokovnjaki in/ali prostovoljci skupaj s psi, ki ustrezajo določenim merilom. Taka 
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aktivnost je lahko enkratni obisk določene ustanove, cilji niso točno določeni, beleženje 

napredka ni obvezno in vsebina obiska je spontana. 

 Za kvalitetno izvedeno posredovanje s pomočjo psa potrebujemo terapevtski tim, 

ki je sestavljen iz strokovne osebe in terapevtskega para (vodnik in terapevtski pes). 

 

2.4.1 Terapevtski pes 

Terapevtski pes je dobro socializiran, vzgojen in šolan pes, z visokim tolerančnim 

pragom do ljudi in drugih živali. Ima veljavno veterinarsko spričevalo in je redno negovan. 

Pes je z vodnikom uspešno opravil testiranje na področju osebnosti in poslušnosti, 

praktično usposabljanje ter skupaj z vodnikom tudi zaključni izpit (Debevc idr., 2012). 

 

Slika 1: Terapevtska psa (Hasković, 2012) 

 

2.4.2 Vodnik terapevtskega psa 

Vodnik terapevtskega psa mora biti fizično zdrava in osebnostno zrela oseba, 

izobražena na področju posredovanja s pomočjo psa. Imeti mora dodatno znanje iz 

kinologije, specifično znanje o stanjih in boleznih uporabnikov, s katerimi se srečuje, 

poznati mora pasje bolezni in pravilno nego psa. Ob poškodbi ali nesreči zna s psom 

pravilno ravnati, zna brati pasjo govorico in prepoznati njegovo nelagodje, stres, strah ali 

agresijo. Zavedati se mora zaupnosti podatkov uporabnikov, skrbi za dobro psa (da se 

ga uporabnik pravilno dotika in mu ne dela fizične in psihične škode, ki lahko privede do 

nesreče ali poškodbe uporabnika), vzdrževati mora njegovo psihofizično kondicijo, znati 

mora opazovati psa in razbrati znake izčrpanosti, žeje, pregretja ter potrebe po uriniranju. 
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Svoje znanje mora redno obnavljati in nadgrajevati ter spoštovati ljudi in živali ter imeti 

smisel za delo z njimi (Debevc idr., 2012). 

 

 2.4.3 Terapevtski par 

Terapevtski par sta vodnik in pes s pridobljeno licenco za opravljanje posredovanja 

s pomočjo psa v različnih okoljih (domovi starejših občanov, šole, vrtci, bolnišnice, 

vzgojni zavodi …) (Debevc idr., 2012). 

 

 

Slika 2: Terapevtski par (Hasković, 2011) 

 

2.4.4 Strokovna oseba 

Strokovna oseba je oseba, ki je poleg osnovne izobrazbe usposobljena še na 

področju posredovanja s pomočjo psa. Tako posredovanje  izvaja v okviru svoje stroke, 

torej uporablja terapevtski par kot pomoč pri svojem strokovnem delu z uporabniki. 

Strokovna oseba je lahko istočasno tudi terapevtski par. Sama strokovno presodi, ali 

lahko z uporabnikom istočasno varno dela v vlogi strokovne osebe in terapevtskega para 

(Debevc idr., 2012). 
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2.4.5 Terapevtski tim 

Terapevtski tim sestavljajo vsi zgoraj opisani členi, torej terapevtski par in strokovna 

oseba, ki s posameznimi uporabniki ali skupino opravljajo posredovanje s pomočjo psa. 

Vodnikova vloga je vodenje psa, pes pa mora sprejeti uporabnika ali skupino. Strokovna 

oseba mora pripraviti in osmisliti srečanje (Debevc idr., 2012). 

 

2.5 R.E.A.D.® - Branje s pomočjo psa 

R.E.A.D.® (Reading Education Assistance Dogs®) je program organizacije 

Intermountain Therapy Animals iz ZDA. Terapevtski pari Zavoda za posredovanje s 

pomočjo psov PET so usposobljeni za izvajanje programa R.E.A.D.®. Zavod PET je 

program R.E.A.D.® poimenoval Berem za PET – branje s pomočjo psa. Program se deli 

na branje s pomočjo psa v šoli in branje s pomočjo psa v knjižnici. 

 

 

Slika 3: Logotip krovne organizacije (Intermountain Therapy Animals, 2016) 

 

2.5.1 Branje s pomočjo psa v šoli (R.E.A.D.® - AAT) 

Program, ki je izvajan v šoli, je definiran kot terapija s pomočjo psov (AAT), ker so 

postavljeni specifični cilji za vsakega posameznika posebej in je njegov napredek 

spremljan ter dokumentiran (Intermountain Therapy Animals, 2009). Strokovna oseba je 

zaposlena na šoli (učitelj, inkluzivni pedagog, psiholog, specialni pedagog …). 

Strokovna oseba mora zagotovi primeren prostor, knjige z živalsko tematiko, otroka, 

ki je primeren za omenjeni program, in beležiti napredek. 
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Slika 4: Prikaz branja s pomočjo psa (Hasković, 2012) 

 

Terapevtski par, ki v šoli izvaja branje s pomočjo psa, se za dalj časa (enkrat 

tedensko, najmanj šest mesecev ali celo šolsko leto) obveže, da bo izvajal individualni 

program. Srečanje z otrokom traja največ 30 minut na teden. Med izvajanjem programa  

terapevtski par (terapevtski pes in vodnik), otrok in strokovna oseba sodelujejo. 

 

2.5.2 Branje s pomočjo psa v knjižnici (R.E.A.D.® - AAA) 

Branje s pomočjo psa v knjižnici je opredeljeno kot aktivnost s pomočjo psa (AAA). 

Otroci se za enkratni obisk predhodno prijavijo pri knjižničarki, cilji niso zastavljeni, 

aktivnosti ne dokumentiramo. Namenjeno je motivaciji, zabavi in sprostitvi ob branju. 

Program izvajamo enkrat tedensko najmanj en mesec ali enkrat mesečno celo leto. 

Srečanje s terapevtskim parom traja 10 do 15 minut na otroka. Pri aktivnosti sodelujeta 

terapevtski par (terapevtski pes in vodnik) in en otrok. Knjižnica mora zagotoviti primeren 

prostor in knjige z živalsko tematiko. (Debevc idr., 2012). 

Branje s pomočjo psa v knjižnici je način dela z otroki različne starosti in z različnimi 

bralnimi sposobnostmi. Ta izkušnja je za otroka motivacijska, poučna in zabavna 

(Intermountain Therapy Animals, 2009). Ne glede na to, ali terapevtski par bere z 

otrokom, ki ima težave na področju branja, z otrokom, ki še ne bere ali z odličnim 

bralcem, bo navdušil otroke za branje in vajo, predvsem pa bo pokazal, da je branje 

lahko zabavna in prijetna izkušnja (Intermountain Therapy Animals, 2009). 
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2.5.3 Začetki R.E.A.D.® programa 

Organizacija Intermountain Therapy Animals, ki ima sedež v Združenih državah 

Amerike, je prva začela s programom, ki spodbuja bralno pismenost s pomočjo psa v 

šolah in knjižnicah (Intermountain Therapy Animals, 2009). Idejo za program R.E.A.D.® 

je dobila Sandy Martin, članica odbora Intermountain Therapy Animals. S svojo psičko 

Olivijo sta bili prvi terapevtski par, ki je začel izvajati program branja s pomočjo psa. 

Sandy Martin pravi, da se je ideja porodila na osnovi opazovanja in pogovora, ko sta z 

Olivijo delali s pacientom na oddelku za opekline v Univerzitetnem kliničnem centru v 

Utahu. Z Olivijo sta obiskali pacienta s hudimi opeklinami po celem telesu. Presadili so 

mu kožo na nogah. Da bi pacient pospešil cirkulacijo krvi in s tem hitreje okreval, je moral 

čim več hoditi. Hoja po prostorih bolnišnice je bila za pacienta  s presajeno kožo in 

številnimi brazgotinami po telesu čustveno in fizično obremenjujoča. Mladenič je 

poskušal vse, da bi prepričal zdravstveno osebje, da ne zmore hoditi. Ko so mu povedali, 

da ne bo hodil z njimi, ampak bo peljal na sprehod psičko Olivijo, se je njegovo vedenje 

spremenilo. Bil je motiviran, pozabil je na bolečino, postal je samozavestnejši, 

osredotočil se je na nalogo (hojo), ki jo je moral opraviti. Ko je prišel čas, da se poslovi 

od Olivije, je prosil, če lahko naredi še en krog, ker ga Olivija potrebuje (Intermountain 

Therapy Animals, 2014). 

 

 

Slika 5: Olivia, prvi terapevtski pes, ki je izvajal program R.E.A.D.® (Intermountain 

Therapy Animals, 2016) 
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Ravno zaradi te pozitivne izkušnje je Sandy Martin začela razmišljati, da bi 

terapevtskega psa vključila v delo z otroki, ki imajo težave z branjem. Vedela je, da slabi 

bralci ravno tako doživljajo čustvene stiske in strahove, so nesamozavestni in pri branju 

občutijo sram (Intermountain Therapy Animals, 2014). Leta 1999 je povezala svojo 

ljubezen do knjig in psov.  

V splošni knjižnici Salt Lake City  je prvi terapevtski par začel z izvajanjem programa 

R.E.A.D.®. Program so poimenovali »Popoldnevi s psom« (angl. Dog day afternoons) 

(Intermountain Therapy Animals, 2009). 

 

2.5.4 Pilotski program R.E.A.D.® 

Leta 2000 so začeli s pilotskim programom R.E.A.D.® v osnovni šoli Bennion v Salt 

Lake Cityju v ameriški državi Utah. S tem programom so želeli oceniti vpliv na morebitni 

napredek branja otrok. Napredek so merili s standardiziranimi ocenjevalnimi lestvicami, 

ki jih uporabljajo za ocenjevanje znanja branja v ZDA (Intermountain Therapy Animals, 

2014). 

Sodelujoče učence za program R.E.A.D.® so izbrali učitelji, ravnatelj in svetovalna 

delavka. Vsi izbrani učenci so bili na začetku programa zelo šibki bralci. Stari so bili od 

5 do 9 let. Nekateri od izbranih učencev so bili dvojezični (Intermountain Therapy 

Animals, 2014). Sodelujoči učenci niso imeli težave samo pri branju, bili so tudi slabše 

socialno integrirani in so izhajali iz neurejenih družinskih razmer (Intermountain Therapy 

Animals, 2009). 

Učenci so terapevtskim parom brali enkrat tedensko po končanem pouku. Vsak 

učenec je lahko približno dvajset minut bral terapevtskem psu. Sodelujoče otroke v vrtcu 

in prvem razredu je ocenil »bralni specialist« (angl. reading specialist) z uporabo orodja 

»Rading Roots Assesment«. Učence od drugega do šestega razreda so ocenili z 

uporabo orodja »Success For All«. Testi so pokazali izreden napredek pri branju vseh 

učencev, ki so sodelovali v programu (Intermountain Therapy Animals, 2014). 

Izboljšane bralne spretnosti niso edine spremembe, ki so jih opazili pri teh učencih. 

V primerjavi s stanjem pred izvajanjem programa so sodelujoči učenci pridobili tudi na 

drugih področjih: 

 začeli so kazati večje samozaupanje in samozavest, 

 postali so ponosni na svoje dosežke, 
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 začeli so bolj sodelovati v drugih aktivnostih (interesne dejavnosti, dnevi 

dejavnosti), 

 začeli so se prostovoljno javljati pri branju na glas pred celim razredom, 

 pogosteje so naredili in oddali svoje domače naloge, 

 redkeje so izostajali in zamujali k pouku, 

 izboljšali so osebno higieno, 

 razvili so močno empatijo do živali, 

 branje so začeli doživljati kot zabavo, 

 pogosteje so si začeli izposojati knjige in knjižničarko so začeli spraševati, katero 

knjigo naj preberejo, 

 nekateri učenci so na koncu šolskega leta prejeli priznanje za odlični uspeh 

(Intermountain Therapy Animals, 2014).  

 

2.5.5 Delovanje programa R.E.A.D.® 

V programu R.E.A.D.® (v nadaljevanju branje s pomočjo psa) sodelujejo registrirani 

terapevtski psi, ki so trenirani in posebej testirani ter zdravstveno pregledani. To je 

program, v katerem naj bi s pomočjo terapevtskega  psa na preprost način izboljšali 

bralno pismenost otrok, povečali motivacijo, interes in pozitiven odnos do knjig in branja, 

otrok bere psu. Na tak način damo otroku priložnost, da izboljša svojo bralne spretnosti 

na zabaven in učinkovit način. Branje s pomočjo psa predstavlja spodbudno učno okolje 

in pozitivno izkušnjo. Terapevtski pari omogočajo otrokom, da na privlačen način 

izboljšajo svoje bralno znanje. Zabava je zelo močna motivacijska sila, ki jo odrasli 

pogosto spregledamo (Intermountain Therapy Animals, 2009). 

Osnova programa branja s pomočjo psa je aktivno sodelovanje. Pri uspešnem 

sodelovanju igrata odločilno vlogo dobra besedna in nebesedna komunikacija med 

udeleženci, ki pri učencu, psu in vodniku vzbudita medsebojno zaupanje ter zato aktivno 

sodelovanje. 

V šolah strokovne osebe izberejo otroka, za katerega menijo, da bo imel največ 

koristi od branja s pomočjo psa. Terapevtski par prihaja redno, enkrat tedensko, in tako 

se počasi ustvarja zaupen in varen odnos med otrokom, terapevtskim psom in vodnikom. 

Včasih poteka aktivnost po pouku, včasih med poukom. Terapevtski par in otrok sedita 

skupaj na odeji. Otrok preživi s psom največ pol ure; na začetku potrebujeta nekaj minut, 
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da se spoznata. Nato začneta z branjem. Vodnik v imenu psa postavlja otroku vprašanja 

v zvezi z obravnavano knjigo. S pogovorom o prebranem besedilu spodbuja učenčevo 

sodelovanje, kognitivni razvoj in kritično mišljenje. Srečanje zaključita s pasjimi triki in 

igro s psom. Vodnik je nekakšna vez med psom in otrokom. Otroku postavlja vprašanja 

v imenu psa v povezavi s prebrano knjigo. Na tak način obrne pozornost na psa, ki 

potrebuje otrokova pojasnila o prebrani knjigi. (Intermountain Therapy Animals, 2009). 

 

2.5.6 Pozitivni učinki programa R.E.A.D.® in terapevtskih psov na otroke 

Raziskave na področju terapevtskih živali kažejo, da otroci z nizko samopodobo 

pogosto raje sodelujejo z živaljo kot s človekom. Ob prisotnosti živali se bolj osredotočijo 

na aktivnost in še dolgo obujajo spomine na pozitivno izkušnjo. Otrok se navadno psa 

med branjem dotika, kar vpliva na večjo sproščenost, nižji krvni pritisk in utrip srca (glej 

Sliko 6). Postopoma pozabi, kako težko je brati, in se branja začne veseliti. Brati začne 

z navdušenjem in se veseliti prihodnjih srečanj (Intermountain Therapy Animals, 2009). 

 

 

Slika 6: Pozitivni vpliv terapevtskega psa na otroka (Hasković, 2012) 

 

Zelo pomemben dejavnik je čas, preživet s terapevtskim psom, saj pri otroku 

spodbudi notranjo motivacijo za branje (Intermountain Therapy Animals, 2014). 

Eden od ključnih elementov uspešnosti programa branja s pomočjo psa je, da otroci 

ne dobijo občutka, da so del nekega sanacijskega programa, ampak se vidijo kot 

nekakšni učitelji in pomagači psom. To otroke izpolnjuje, daje jim občutek pomembnosti, 

lastne vrednosti in samopotrditev (Intermountain Therapy Animals, 2009). 
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Učenci radi prihajajo na srečanja, ker se počutijo varne in ustvarjalne. Ni jim 

potrebno brati pred celim razredom, ampak samo psu in njegovemu vodniku. Nihče jih 

ne sodi in ocenjuje, kako dobro berejo. S tem premagujejo lastne strahove, misleč, da 

pomagajo psu. Pes jih ne kritizira, sami pa izboljšajo svojo samopodobo in samooceno 

svojega branja, ker so v vlogi učitelja. Med psom, vodnikom in učencem nastane 

pozitivno vzdušje, saj pes ne sodi, kako dober bralec je učenec, vodnik pa je med psom 

in učencem spreten povezovalec. Pri teh urah učenec ne dobiva negativnih občutkov, 

da je slab in da ne zna dovolj, temveč dobi pohvale. Dobi občutek, da ga pes ceni, ker 

je tako dober učitelj, ker je vedno pripravljen pomagati psu, ki ima težave z branjem in 

razumevanjem prebranega. Ključ do uspeha pa je preseganje negativnih občutkov, saj 

slab občutek lastne vrednosti zavira izboljšanje bralne spretnosti, kritičnega razmišljanja 

in dolgoročnega bralca. Pes ga spodbuja k razvoju pozitivne samopodobe. Z izboljšano 

samopodobo začne brez strahu izražati svoje mnenje in aktivno sodelovati pri uri branja. 

Za interes za branje je značilna pozitivna čustvena usmerjenost, povezana z branjem in 

knjigami. Skupno branje je poseben čas, ko sta učenec in terapevtski par skupaj. Skupno 

branje povezuje s prijetnim druženjem s psom in si želi tako situacijo ponoviti. K bolj 

pozitivnemu doživljanju bralnega doživetja prispeva tudi navdušenje terapevtskega para, 

saj s tem kažeta učencu, da je skupno branje tudi za njiju prijetno. Pozitivna čustvena 

atmosfera med branjem je za otroka hkrati tudi model, da je branje lahko prijetno in 

zanimivo doživetje.  

Neposreden vpliv terapevtskega para na učenca se širi tudi na druga področja 

učenčevega delovanja. Učitelji so opazili, da so otroci, ki so obiskovali program 

R.E.A.D.®, začeli bolje sodelovati pri pouku (Intermountain Therapy Animals, 2009). 

V literaturi o področju posredovanja s pomočjo psa je omenjenih še veliko drugih 

pozitivnih učinkov terapevtskega psa na otroka. Dognali so, da kadar otroci občutijo 

nervozo, še posebno kadar govorijo z nekom drugim, se njihov krvni tlak lahko zelo 

dvigne. V bližini psa ali med božanjem pa krvni tlak počasi pada. Menijo, da je eden 

izmed razlogov ta, da je pes tako zaupljiva žival, da se ob njej otrok lahko povsem sprosti 

in se ne ukvarja le s skrbmi (Intermountain Therapy Animals, 2009). 

Ob izvajanju programa R.E.A.D.® se je izkazalo, da kontinuirano srečevanje otroka 

s terapevtskim psom vpliva na otrokove spretnosti, povečanje samozavesti in 

samozaupanja. Opažajo, da začnejo otroci med branjem kmalu obračati knjigo k psu (da 

lahko vidi slike in sledi zgodbi) (glej Sliko 7). Izkazalo se je, da se zelo radi vidijo v vlogi  

učitelja. Pes, ki ve o branju še manj kot otrok, je vzrok, da se otrok počuti pomembnega 
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in sposobnega, zmožnega drugemu pomagati in razumeti (Intermountain Therapy 

Animals, 2009). 

 

 

Slika 7: Otrok obrača knjigo psu (Hasković, 2012) 

 

V Cummings School of Vetrinary Medicine na Univerzi Tufts v Združenih državah 

Amerike so izvedli pilotsko raziskavo, kako branje psu vpliva na odnos do branja. 

Drugošolci so bili razdeljeni na dve skupini. Eksperimentalna skupina je šest tednov 

enkrat tedensko 30 minut brala terapevtskim psom. Medtem je kontrolna skupina sledila 

standardnemu programu v razredu. Bralne spretnosti so tedensko preverjali, odnos do 

branja pa so preverili pred raziskavo in po njej. Bralne spretnosti in odnos do branja so 

testirali in merili s standardiziranimi testi, ki jih uporabljajo v ZDA (DIBELS–Dynamic 

Indicators of Basic Early Literacy Skills in ERAS-Elementary Attitude Survey). Raziskava 

je pokazala, da se je odnos do branja izredno spremenil v eksperimentalni skupini, kjer 

so brali psom. Bralni testi pa so pokazali, da se bralne spretnosti niso pomembno 

izboljšale ne v eksperimentalni ne v kontrolni skupini (Reading to therapy dogs improves 

literacy attitudes in secind-grade students). 

Raziskave na področju posredovanja s pomočjo živali prav tako ugotavljajo, da 

terapevtska žival spodbuja učenje, govor in aktivnejše življenje, stimulira čutila ter 

pripomore k pozitivnemu socialnemu vedenju. Spodbuja občutke varnosti in 

sprejemanja, zvišuje samozavest, zmanjšuje občutek osamljenosti, daje priložnost za 

dotik, spodbuja smeh, veselje, empatijo, igro in ponuja brezpogojno ljubezen-

sprejemanje, odvrača pozornost od bolečine in težav, ustvarja občutke povezanosti in 
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domačnosti, zmanjšuje anksioznost, jezo in depresijo. Od živali se otroci veliko naučijo 

ter brez težav premostijo vse socialno-ekonomske in kulturne razlike, saj živali niso 

pristranske, ne obsojajo in ne delajo razlik. Ta vpliv lahko doživljajo vsi udeleženi, tudi 

strokovne osebe in vodniki (Intermountain Therapy Animals, 2009). 

Lynch in Katcher sta izvedla raziskavo, v kateri sta opazovala 38 otrok, ki so glasno 

brali knjige v šoli, doma in v laboratoriju. Ugotovila sta, da se je otrokom med branjem 

krvni pritisk  zvišal. Prisotnost psa v prostoru pa je med branjem povzročila znižanje 

krvnega pritiska (Intermountain Therapy Animals, 2009) . 

Lynch je te ugotovitve demonstriral v živo po televiziji v oddaji » Sixty Minutes« s 

svojo hčerko in družinskim psom. Hčerka  je sedela sama v prostoru. Tri minute je bila 

tiho, nato dve minuti brala poezijo in bila ponovno tri minute tiho. Nato so ji v naročje dali 

njenega psa. Med branjem se je krvni pritisk zvišal, v času, ko je bila tiho, se je njen krvni 

pritisk znižal na osnovno raven. Ko so ji posadili psa v naročje in ga je začela božati, se 

je njen krvni pritisk znižal skoraj za 50 % od najvišjega med branjem (Intermountain 

Therapy Animals, 2009). 

Boris Levinson, psiholog specializiran za delo z otroki, je že v šestdesetih letih 

prejšnjega stoletja prišel do spoznanja, da psihoterapija s pomočjo terapevtske živali 

zelo dobro deluje pri otrocih z avtizmom, shizofrenijo, z obsesivno kompulzivno motnjo, 

z zavrtimi, redkobesednimi in introvertiranimi otroki. Ugotovil je, da takim otrokom živali 

pomagajo pri vrnitvi v realnost, da tisti, ki ne govorijo z ljudmi, raje govorijo z živalmi, kar 

jih je postopoma privedlo do boljšega odnosa z ljudmi (Levinson, 1964, Cuscak, 1988, v 

Shore, 1999). 

Prav tako Katcher (1997 v Jalongo, Astorino, Bomboy, 2004) navaja, da prisotnost 

terapevtskega psa ali psa pomočnika podpira cilje inkluzije. V raziskavi na področju 

socialnih interakcij s sovrstniki so prišli do zaključka, da je desetkrat večja verjetnost, da 

se bo otrok, ki nima posebnih potreb, družil z otrokom s posebnimi potrebami, ker ga 

spremlja pes pomočnik. 

Serpell (2000 v Jalongo idr., 2004) navaja, da raziskave kažejo, da se več kot 70 % 

otrok vseh starosti z živalmi pogovarja in jim zaupa. Zaradi  spoznanja, da je pogovor z 

živaljo lahko terapevtski, je veliko zavodov, kot Green Chimneys v New Yorku, vključilo 

terapijo s pomočjo živali kot pomoč otrokom s čustvenimi in vedenjskimi težavami. 

Hergovich, Monshi, Semmler in Zieglmayer (2015) so izvedli raziskavo, kako 

prisotnost psa v učilnici vpliva na samostojnost, socialne veščine, empatijo do živali in 

socialno–emocionalno vzdušje v razredu. Opazovali so 46 učencev (43 otrok 
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priseljencev) v dveh razredih (eksperimentalna in kontrolna skupina). V eksperimentalni 

skupini je bil v razredu pes prisoten tri mesece. Analize so pokazale v eksperimentalni 

skupini pomembno izboljšanje na področju samostojnosti in empatije do živali. Prisotnost 

psa je spodbudila razvoj samostojnega delovanja in boljše zaznavanje sebe v odnosu 

do drugih oziroma izražanja občutljivosti za potrebe in razpoloženja drugih ljudi. Tudi 

učitelji so poročali, da so v eksperimentalni skupini, v primerjavi s kontrolno, opazili višjo 

socialno integracijo in manj agresivnih otrok. Zaključek raziskave nakazuje, da je lahko 

pes pomemben dejavnik pri socialnem in kognitivnem razvoju otrok. 

Gee, Harris in Johnson (2017, v Walsh, 2014) so merili otrokovo hitrost in 

natančnost izvedbe nalog pri točno določenih motoričnih nalogah ob prisotnosti 

terapevtskega psa in brez njega. Spremljali so 14 otrok, ki so motorične naloge izvajali 

v laboratoriju v skupinah od dveh do štirih otrok. V laboratoriju so 15 minut izvajali točno 

določene naloge, po izvedbi so odšli nazaj v učilnice. Ugotovili so, da so otroci naloge 

izvedli šestkrat hitreje ob prisotnosti terapevtskega psa. Prisotnost psa pa ni pomembno 

vplivala na natančnost izvedbe. Rezultati raziskave nakazujejo, da prisotnost 

terapevtskega psa vpliva na zmanjšanje stresa in večjo sproščenost otrok med  izvedbo 

nalog. Raziskovalci menijo, da je zmanjšani stres vplival na večjo hitrost izvedbe nalog 

in ne na natančnost. Pes je deloval kot pozitivni motivator pri izvedbi motoričnih nalog.  

 

2.5.7 Pogoji terapevtskega para za izvajanje programa R.E.A.D.® 

Če želi terapevtski par izvajati program R.E.A.D.®, mora izpolnjevati določene 

pogoje: 

 biti mora registriran terapevtski par v zavodu ali društvu, ki se ukvarja s tovrstno 

dejavnostjo, 

 vodnik se mora udeležiti dodatnega izobraževanja na področju branja s pomočjo 

psa, 

 vodnik mora uspešno opraviti pisni preizkus v angleškem jeziku, 

 vsa dokumentacija terapevtskega para mora biti poslana v ZDA, kjer ga krovna 

organizacija registrira kot R.E.A.D.® terapevtski par. 

 

Registriran terapevtski par za program R.E.A.D.® prepoznamo po specifičnem 

obesku okoli vratu in izkaznici z logom omenjenega programa (glej Sliko 8). 
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Slika 8: Obesek, ki ga nosi terapevtski pes (Hasković, 2012) 

 

2.5.8 Kvalitete dobrega terapevtskega para R.E.A.D.®  

Terapevtski par R.E.A.D.® sestavljata terapevtski pes in vodnik. Terapevtski pes, ki 

je primeren za izvajanje programa R.E.A.D.®, mora imeti rad otroke, je umirjen in rad  

dalj časa leži, ugaja mu dotikanje, ima visok tolerančni prag v kaotičnem okolju in ob 

nenadnih glasnih zvokih (šolsko zvonjenje, glasnost na šolskih hodnikih …). Zelo 

primeren je starejši terapevtski pes, ki postaja počasen in umirjen. To je odličen prehod 

od aktivnega terapevtskega dela k delu z manj aktivnostmi, ki so bolj umirjene 

(Intermountain Therapy Animals, 2009).  

Vodnik terapevtskega psa mora prav tako imeti rad otroke ter branje in je pripravljen 

odkrivati svet otroške literature. Razumeti mora otrokove težave in predvsem biti 

potrpežljiv pri pogostem ponavljanju branja ene in iste knjige. Imeti mora dovolj znanja, 

da prepozna, katera knjiga je za otroka primerna, je fleksibilen in se zna prilagoditi 

spontano nastalim situacijam (Intermountain Therapy Animals, 2009). Imeti mora toliko 

znanja, da lahko prepozna oziroma predvidi, da je njegov pes pod stresom in ga tudi 

pravočasno umakne v bolj umirjeno okolje oziroma odstrani stresor, če je to mogoče. 

Vodnik s pogovorom o prebrani pravljici spodbuja učenca h kritičnemu razmišljanju in 

tako k za to potrebni samozavesti. V pogovoru je razumevajoč sogovornik, ki spodbuja 

učenca k aktivnem pogovoru in izražanju svojega mnenja o prebranem. Pomembne 
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komponente vodnikove osebnosti, ki pripomorejo k boljšemu odnosu z učencem, so 

toplina, strpnost, spoštovanje, iskrenost, pozitivna naravnanost.  

Vodnik mora nadzorovati svojo neverbalno komunikacijo, z obrazno mimiko ne sme 

pokazati nezadovoljstva ali neodobravanja, kadar učenec izrazito slabo in počasi bere 

ali se počasi izraža in je pri tem negotov. Ravno nasprotno, takrat učenec potrebuje 

prepričljivo podporo in zagotovilo, da mu gre dobro. S tako podporo ne bo izboljšal le 

bralne tehnike, temveč bo razvil tudi boljšo govorno zmožnost. Njegova naloga je, da 

prepriča učenca, da psa zanima prav njegovo mnenje. S tem pridobi zaupanje učenca, 

ki začne spontano pripovedovati o prebranem besedilu. S pogovorom vodnik spodbuja 

bogatenje besednega zaklada, pripovedovanje doživetega in izražanje čustev, ki so se 

pojavljala ob branju. Učencu postavi še dodatna vprašanja, ki ga bodo spodbudila k 

razmisleku o prebranem besedilu, ne da bi občutil, da je bilo z njegovo prvotno 

pripovedjo kaj narobe. Vodnik učenca spodbuja, da se poglobi v svoje  občutke in 

doživljanje prebrane zgodbe.  

Od terapevtskega para pričakujemo predanost programu. Branje s pomočjo psa je 

resna obveza. Terapevtski par se obveže, da enkrat tedensko obiskuje točno 

določenega otroka, ker drugače program ne izpolni svojega namena (Intermountain 

Therapy Animals, 2009). 

 

2.5.9 Otroci, ki so primerni za sodelovanje v programu R.E.A.D® 

Otroci so vnaprej izbrani, saj ni na voljo toliko terapevtskih psov, da bi lahko 

sodelovali vsi otroci, ki imajo težave z branjem oziroma, ki bi želeli sodelovati v 

programu. V šolah otroke izbere strokovna oseba (učitelj, inkluzivni pedagog, psiholog, 

specialni pedagog, svetovalni delavec), in sicer tiste, ki bodo od sodelovanja v programu 

imeli največ koristi. Strokovne osebe pogosto izberejo otroke, ki imajo težave na 

govorno-jezikovnem področju, slabo samopodobo in nizko samozavest, slabo pozornost 

in koncentracijo, otroke, ki izhajajo iz drugega jezičnega okolja, so slabše socialno 

integrirani ali izhajajo iz nespodbudnega okolja. Program R.E.A.D.® posveča posebno 

pozornost učencem, ki so v domačem okolju zaradi različnih razlogov prikrajšani za 

bralne izkušnje. 

Ovira za sodelovanje v programu R.E.A.D.® so lahko zdravstveni razlogi (alergije), 

kulturne razlike ali pa velik strah pred psom. Z vključitvijo v program se morajo strinjati 

starši oziroma skrbniki otroka. 
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2.5.10 Priprava okolja za izvajanje programa R.E.A.D.®  

Pred začetkom branja psu je potrebna priprava prostora. Prostor mora biti zračen, 

svetel in branju naklonjen, da se vsi udeleženci v njem dobro počutijo. Najprimernejši je 

prostor, v katerem lahko omogočimo nemoten potek dejavnosti. V procesu je udeležen 

pes, ki ima dosti bolj izostrena čutila, zato je priporočljivo, da je čim manj zunanjih 

dražljajev, ki bi lahko vznemirili psa in odtegnili učenčevo pozornost od branja. Beremo 

vedno v istem prostoru. Pomembno je, da ima pes pregled nad celotnim prostorom. 

Terapevtski par in učenec sedita na odeji. S tem psu omejimo prostor gibanja, za otroka 

pa je to bolj sproščujoče okolje kot sedenje za mizo. S sedenjem na tleh tudi dosežemo, 

da je očesni kontakt vseh udeležencev približno na enaki višini.  

Primarni cilj ure branja s pomočjo psa je, da je otrok sproščen in da se ob 

terapevtskem psu dobro počuti. Zato mora biti vodnik pri vsakem srečanju pozoren na 

svojo postavitev v odnosu do otroka in psa. Če so lahko vsi trije pari oči (vodnikove, 

otrokove in pasje) v enaki višini in se z lahkoto srečajo in s tem tudi komunicirajo, potem 

je položaj vseh udeležencev pravilen (Intermountain Therapy Animals, 2014). 

Najpogostejši položaj je, da je terapevtski pes v sredini (glej Sliko 9). V tem položaju 

otrok, pes in vodnik z lahkoto vzpostavijo očesni kontakt. Ta položaj omogoča: 

 da se otrok lahko lažje dotakne psa med branjem, ker leži poleg njega; 

 da mu lažje pokaže slike v knjigi; 

 da vodnik brez težav vidi, kaj otrok bere, in mu pomaga, ko potrebuje podporo; 

 najprimernejši način, da vodnik pokaže psu določeno besedo ali sliko v knjigi 

(Intermountain Therapy Animals, 2014). 
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Slika 9: Najpogostejša postavitev terapevtskega para in otroka (Hasković, 2012) 

 

2.5.11 Potek posameznega srečanja otroka s terapevtskim parom 

Začetne ure branja s pomočjo psa so namenjene predvsem oblikovanju odnosa med 

učencem in terapevtskim parom ter vzpostavljanju pozitivnega in zaupnega vzdušja. Da 

bi se razvil dober in zaupen odnos med terapevtskim parom in učencem, mora učenec 

dobiti občutek, da ga vodnik in pes sprejemata kot osebo in ga razumeta.  

Vsako srečanje s psom gre skozi zaporedje dejavnosti. Dejavnosti ne potekajo 

linearno s pričetkom v eni točki in zaključkom v drugi točki, ampak bolj v smislu kroga, v 

katerem se zaporedje spet vrne na začetek. Ta tako imenovani bralni krog je sestavljen 

iz izbora, branja in odziva (Lavrenčič, 1997). 

Vsako branje se začne z izborom knjige, ki jo želimo prebrati. Knjige, ki jih otrok 

izbire in bere psu, niso povezane z učnim načrtom. Učenec ima na izbiro več knjig. Med 

ponujenimi izbere tisto, ki ga zanima, po navadi je povezana s pasjo tematiko, kar še 

dodatno utrdi vez med psom in učencem ter vodnikom. Dejstvo, da knjiga ni obvezno 

šolsko branje in mu je tematika blizu zaradi psa, učenca lahko spodbudi, da sam prične 

pogovor o prebranem in izrazi svoje  doživljanje prebranega brez vodenja vodnika v 

določeno smer kot pri pouku. Učenec se bolj sprosti in je zaupljivejši glede izražanja 

lastnega mnenja, čustvovanja in doživljanja posamezne zgodbe, ne da bi bil pod 

pritiskom, da mora razmišljati na točno določen način. Da začne učenec izražati svoja 
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razmišljanja o prebranem, se mora predvsem počutiti varno; terapevtski pes mu ravno 

to daje s svojim neobsojajočim vedenjem. 

Beseda »branje« ne pomeni le, da tiskane besede preletimo z očmi in jih 

dešifriramo. Učenci, ki se šele učijo brati, pogosto mislijo, da niso uspešni, če niso 

dešifrirali vseh besed v knjigi. Uspeh je že, če vzamejo knjigo v roke,  se odločijo za 

ogled knjižne zbirke in si izberejo knjigo ter ji posvetijo več pozornosti ali pa si izberejo 

drugo. Uspeh je, da sedejo in se posvetijo branju, za kar sta potrebna čas in določena 

mera pozornosti in koncentracije. Proces ustvarjanja prijetne izkušnje je odvisen od 

bralčevega rednega posvečanja knjigam in branju. Zagotavljanje časa za branje in 

podpora učencu, ki se šele uči brati, da je sposoben vedno dlje slediti branju, je 

pomembno delo, ki ga mora opraviti terapevtski par.  

Lavrenčič (1997) meni, da smo ljudje naravnani tako, da ne moremo prebrati 

nečesa, ne da bi se na prebrano odzvali. Lahko se odzovemo z zadovoljstvom, 

dolgčasom, vznemirjenjem, zanimanjem, ugodjem ... Da bi otrok postal poglobljen 

bralec, sta pomembna dva odziva. Pri prvem si bralec želi ponovno podoživeti pozitivno 

izkušnjo, ki jo je doživel med branjem, kar vzbudi željo po ponovnem branju. Ta spodbudi 

drugega, potrebo po pogovoru o prebrani knjigi z drugo osebo. 

Program branja s pomočjo psa s svojo vsebino popolnoma sledi bralnemu krogu. V 

nadaljevanju bomo opisali potek dejavnosti branja s pomočjo psa v šoli, kjer eno srečanje 

traja največ 30 minut. 

 

2.5.11.1 Uvodni del srečanja 

Uvodni del srečanja traja največ 10 minut (glej Sliki 10, 11). Namenjen je predstavitvi 

otroka in psa ter pravil obnašanja ob psu (glej Sliko 12) (prva ura). Otrok izbere knjigo, 

ki jo bo bral psu, ali pa obnovi del zgodbe, ki jo je začel brati prejšnjo uro in je ni dokončal. 

Knjige pripravi strokovna oseba. Med izbiranjem knjige (glej Sliko 13) vodnik pokaže 

otroku, kako naj knjigo pravilno prime in obrača liste. Da se bo otrok lažje odločil, katero 

knjigo bo izbral, z vodnikom prebereta naslov, pisca in ilustratorja, prelistata knjigo in si 

ogledata slike (glej Sliko 14). Pogovorita se o vsebini knjige oziroma vodnik otroka nauči, 

da na osnovi naslova in slik poskuša predvideti, kakšna bo vsebina knjige (glej Sliko 15). 

Vodnik spodbuja otroka, naj psu pokaže slike in mu razloži, zakaj se je odločil ravno za 

to knjigo (glej Sliko 16). Tako uči otroka primernega odnos do knjig. S tem, ko zna 

prepoznati, katera knjiga mu je všeč, postopoma pridobiva  samozavest. Z izbiro knjige 

se uči tudi samostojnega sprejemanja odločitev.  
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Slika 10: Uvodni del srečanja (Hasković, 2012) 

 

 

Slika 11: Prvi stik s psom (Hasković, 2012) 

 



Debevc, Mojca (2019): Branje s pomočjo psa. Magistrsko delo. Koper: UP PEF. 

 

 

34 

 

 

Slika 12: Pravila obnašanja ob psu (Hasković, 2012) 

 

 

Slika 13: Izbor knjige (Hasković, 2012) 
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Slika 14: Ogled knjige (Hasković, 2012) 

 

 

Slika 15: Pogovor o knjigi (Hasković, 2012) 
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Slika 16: Pogovor s psom o knjigi (Hasković, 2012) 

 

2.5.11.2 Glavni del srečanja 

Glavni del srečanja traja od 15 do 20 minut. Otrok na glas bere psu. Vodnik mora 

pozorno opazovati otroka in psa. Ko vodnik sprašuje učenca, da se prepriča, ali razume 

prebrano, je med branjem pomembno, da poleg vprašanj kdo in kaj postavlja tudi 

vprašanji kako in zakaj. S temi vprašanji ga spodbudi k razmišljanju in ga usmerja k 

boljšemu razumevanju vsebine. Pomembno je, kdaj in kako sprašuje, da ne bi učenca 

preveč odvrnil od branja in ga preusmeril zgolj v pogovor. Vodnik postavlja vprašanja v 

imenu psa, psu naj razloži, kaj je prebral. Svojega psa prikaže kot nevedneža, ki 

potrebuje dodatno razlago ali obrazložitev (glej Sliki 17, 18). Ravno tako uči otroka 

uporabljati različne strategije reševanja težav. Če se otrok sreča z neznano besedo, ga 

vodnik poduči, da jo ponovno prebere, da poskusi s pomočjo slik in ilustracij (glej Sliko 

19) najti rešitev ali da iz cele povedi poskuša razbrati pomen neznane besede. Uči ga 

strategij oziroma razmišljanja, kaj bi bilo pri tem, kar prebere, najbolj smiselno. Otrok 

izdela tudi »pasji slovar«, poseben zvezek, v katerega zapisuje psu neznane besede in 

njihovo razlago.  

Primeri učenja neznanih besed s pomočjo psa: 

 Vodnik vpraša psa: »Tessa, ali veš, kaj pomeni beseda rekreacija? Mislim, da 

Tessa ne ve, kaj pomeni ta beseda. Ali bi ji lahko ti  razložil njen pomen? Zapiši 
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besedo rekreacija in njeno obrazložitev v Tessin slovar, da si bo lažje 

zapomnila.« 

 Vodnik vpraša otroka: »To je pa nova beseda, ki je Tessa še nikoli ni slišala. Ali 

ji lahko razložiš, kaj pomeni?« Če otrok pove, da ne ve, kaj pomeni, skupaj 

poiščeta besedo v slovarju in jo razložita psu ter zapišeta v pasji slovar. 

 

Primeri preverjanja razumevanja besedila: 

 Vodnik naveže pogovor na zgodbo. Ko je otrok prebral eno stran, ga ustavi in 

vpraša psa: »Tessa, kaj misliš, kako se bo nadaljevala zgodba?« Nato preveri, 

ali je otrok razumel, kar je prebral (glej Sliko 21). 

 Vodnik uporabi svojega psa kot povezovalca: »Tessa, ali misliš, da bi se ta 

zgodba res lahko zgodila?« 

 »Modra je Tessina najljubša barva. Katero imaš pa ti najraje?« 

 »Mislim, da Tessa ni popolnoma razumela tega dela zgodbe. Ali ji ga lahko 

obnoviš?« 

 

Otrok pogosto psu odgovori neposredno. Vodnik naj presodi, kdaj bo kaj  vprašal, 

ker s tem uči otroka razumevanja prebranega ter razmišljanja o besedilu. Vodnik naj med 

branjem z otrokom aktivno sodeluje. To pripomore k otrokovemu razmišljanju o 

prebranem in osredotočanju pozornosti ter sprostitvi ob prijetnem pogovoru. V pogovor 

vedno vpleta psa. Pes je tisti, ki ne razume in ne zna, otrok pa je njegov učitelj, ki mu 

pomaga, da bo razumel. S tem se otrokova pozornost obrne na psa in odvrne od 

osredotočenosti na lastne omejitve. Vodnik uporabi pasjo mimiko in kretnje za 

podkrepitev vprašanj, ki jih postavlja otroku (glej Sliko 20). 

Primer: »Mislim, da je bila zgodba Tessi zelo všeč. Ali si videl, kako je dala tačko na 

knjigo?« Otroci pogosto preverjajo, ali jih pes res posluša. Zato mora biti vodnik zelo 

iznajdljiv in znati odgovoriti na vsako vprašanje v zvezi s psom. Na vsako vprašanje mora 

odgovoriti prepričljivo in odgovor vedno preusmeriti na psa.  

Primer: Nekateri psi so tako sproščeni, da med branjem zaspijo. Takrat otroci pogosto 

rečejo, da jih pes ne posluša, ker spi. Primeren odgovor vodnika bi lahko bil: »Mislim, da 

Tessa ne spi. Verjetno je zaprla oči, ker si tako lažje predstavljala zgodbo, ki ji jo bereš.«  

Ključno za uspeh je, da so vprašanja osredotočena na psa. S tem otroka ne 

izpostavljamo in nanj ne pritiskamo. Tako se otrok ne bo prestrašil, ampak bo interakcija 
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potekala tekoče, ker bo otrok imel občutek, da pomaga psu in ne obratno (glej Sliko 22) 

(Intermountain Therapy Animals, 2009). 

 

 

Slika 17: Otrok obnavlja del prebrane zgodbe psu (Hasković, 2012) 
 

 

 

Slika 18: Branje in obnavljanje prebrane zgodbe psu (Hasković, 2012) 
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Slika 19: Otrok ob pripovedovanju psu pokaže tudi ilustracije. (Hasković, 2012) 
 

 

Slika 20: Pasja spodbuda bralki (Hasković, 2012) 
 



Debevc, Mojca (2019): Branje s pomočjo psa. Magistrsko delo. Koper: UP PEF. 

 

 

40 

 

 

Slika 21: Spodbujanje vodnice za sodelovanje pri učenju strategije razlage neznanih 

besed (Hasković, 2012) 

 

 

Slika 22: Mnenje bralca je psu zanimivo in pomembno. (Hasković, 2012) 
 

2.5.11.3 Zaključni del srečanja 

Zaključni del srečanja traja neka minut. Pogosto se zgodi, da otrok ne želi zaključiti 

srečanja. Vodnik je tisti, ki postavi mejo: »Tessa se je danes naučila že veliko novega. 
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Ne zmore biti toliko časa zbrana kot ti. Se strinjaš, da prihraniva nadaljevanje zgodbe za 

naslednjič?«. 

Ob zaključku srečanja vodnik omogoči otroku, da se poslovi od psa (glej Sliki 23, 

24), izvedeta tudi kakšen trik (glej Sliko 25) ali mu da priboljšek. Če ima otrok doma 

ljubljenčka, mu vodnik predlaga, naj do naslednjega srečanja vadi branje z njim (celo 

zlate ribice ali želve so lahko dobre poslušalke). Pogosto se zgodi, da otroci doma vadijo 

branje zato, da bodo naslednjič psu čim bolje brali. 

Po srečanju vodnik pove svoja opažanja strokovni osebi. Opiše, kako se je otrok 

obnašal, kako je bral, ali je bil motiviran, kako se je obnašal pes, ali se je srečal s kakšno 

težavo. Strokovna oseba vse zapiše v poseben obrazec in poda morebitne predloge za 

nadaljnje delo.  

 

 

Slika 23: »Daj tačko« oziroma »nasvidenje« (Hasković, 2012) 
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Slika 24: Poslavljanje od psa (Hasković, 2012) 
 

 

Slika 25: Izvedba trika »daj pet« (Hasković, 2012) 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Namen, problem in cilji 

Z magistrskim delom smo na podlagi študije primera želeli ugotoviti, kako program 

branja s pomočjo psa vpliva na učenko s težavami pri branju.  

V okviru študije primera bomo spremljali učenko s posebnimi potrebami na področju 

govorno-jezikovnih motenj. V empiričnem delu bomo s pomočjo študije primera prikazali, 

kako terapevtski pes in program branja s pomočjo psa vplivata na povečanje motivacije 

in izboljšanje bralnih spretnosti. Spremljali, analizirali in evalvirali bomo učenkin 

napredek pri bralni tehniki, razumevanju prebranega, hitrosti branja in morebitni večji 

motiviranosti za branje ter kako bo razvoj bralnih veščin okrepil učenkino samopodobo v 

obdobju osmih mesecev.  

Učenkin govor je izrazito nerazumljiv, izhaja iz manj spodbudnega in dvojezičnega 

okolja. Zaradi kombinacije vseh dejavnikov in vpliva okolja, v katerem živi, bi lahko 

nastala težava pri spremljanju napredka in interpretaciji pridobljenih rezultatov.  Hkrati 

pa se zavedamo, da je kompleksnost in hkratnost več težav pri otrocih s posebnimi 

potrebami pogosta, zato bomo to vzeli kot izziv in priložnost, da konkreten primer 

analiziramo tudi s tega vidika. 

S pomočjo zbranih rezultatov želimo opredeliti pozitivne učinke programa branja s 

pomočjo psa in ga prikazati kot učinkovit način izboljšanja bralne pismenosti otrok v šoli. 

Cilji empirične raziskave so: 

 analizirati vpliv branja s pomočjo psa na tekočnost branja učenke; 

 ustvariti spodbudno učno okolje s pomočjo terapevtskega psa, ki bo vplivalo 

na razumevanje prebranega; 

 razviti veščine, s pomočjo katerih bo učenka povečala motivacijo in interes 

ter izboljšala odnos do branja in knjig; 

 razviti bralne veščine, da bodo okrepile učenkino samopodobo. 

 

3.2 Raziskovalna vprašanja 

Kvalitativni raziskovalci ne začnejo raziskovalnega procesa s postavitvijo hipotez, ki 

bi jih v nadaljevanju statistično preverjali, ampak s postavitvijo okvirnih raziskovalnih 

vprašanj, ki naj bi jim omogočala proučevanje situacij v vsej njihovi kompleksnosti, in z 
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upoštevanjem konteksta, v katerem je proučevana situacija potekala (Vogrinc, 2008). V 

predstavljeni študiji primera smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV 1: V kolikšni meri bo branje s pomočjo psa vplivalo na izboljšanje tekočnosti 

branja pri učenki? 

RV 2: V kolikšni meri bo branje s pomočjo psa vplivalo na učenkino razumevanje 

prebranega besedila? 

RV 3: Kako bo branje s pomočjo psa vplivalo na motivacijo, interes in odnos učenke 

do branja in knjig? 

RV 4: Kako bo razvoj bralnih veščin s pomočjo terapevtskega psa vplival na 

učenkino samopodobo? 

 

3.3 Metodologija 

Magistrsko delo je bilo zastavljeno kot empirična kvalitativna študija primera. Mesec 

(1998 v Vogrinc, 2008) pravi, da temeljna izkustvena gradiva kvalitativne raziskave 

sestavljajo besedni opisi ali pripovedi, ki so zbrani v raziskovalnem procesu. Gradivo je 

obdelano in analizirano besedno, brez uporabe merskih postopkov, ki dajo števila. 

 

3.3.1 Osnovna raziskovalna metoda 

V empiričnem delu smo izvedli kvalitativno raziskavo. Uporabili smo kavzalno 

eksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. Izvedli smo študijo primera z 

uporabo več virov podatkov, ki so opisani v točki 3.3.3  Pripomočki in postopki zbiranja 

podatkov.  

 

3.3.2 Udeleženci študije primera 

Študija primera temelji na opazovanju učenke 4. razreda osnovne šole, ki je bila 

vključena v program branja s pomočjo psa. Učenka je bila stara 10 let in je bila eno leto 

starejša od svojih sošolcev zaradi odloženega šolanja. Poleg učenke so udeleženci 

raziskave učenkina mati, razredničarka, izvajalka dodatne strokovne pomoči, ki je 

obenem tudi vodnica terapevtskega psa, ter terapevtski pes. 

Avtorica raziskave je izvajalka dodatne strokovne pomoči (strokovna oseba) in 

vodnica terapevtskega psa, kar pomeni, da ima v raziskavi trojno vlogo. Z učenko dela 

od drugega razreda kot izvajalka dodatne strokovne pomoči, hkrati pa je bila v drugem 
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in tretjem razredu tudi učenkina učiteljica v podaljšanem bivanju. Zaradi lažjega 

razumevanja točno določenih vlog posameznih oseb (vodnica, strokovna oseba), bomo 

natančno opredelili, katero vlogo ima določena oseba v programu branja s pomočjo psa. 

V tej raziskavi je naključno to ista oseba. Gradivo za potrebe magistrskega dela je 

avtorica zbirala v obdobju osmih mesecev, kolikor je trajala študija primera. Dobro 

poznavanje učenkinega funkcioniranja pa je pripomoglo k boljšem razumevanju njenega 

delovanja med raziskavo. 

 

3.3.3 Pripomočki in postopki zbiranja podatkov 

Pri študiji primera smo uporabili različne vire podatkov: 

 strokovno mnenje in odločbo Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami, 

 individualiziran načrt učenke, 

 intervju z učenkino mamo na začetku in koncu raziskave,  

 intervju z učenko na začetku in koncu raziskave, 

 intervju z razredničarko na začetku in koncu raziskave, 

 neformalne bralne preizkuse in zvočne posnetke branja, 

 učenkina pisma terapevtskemu psu,  

 zapise nestrukturiranega opazovanja funkcioniranja učenke med branjem 

terapevtskemu psu.  

 

Raziskava je trajala 8 mesecev. Na začetku je strokovna oseba imela intervjuje z 

učenko, učenkino mamo in razredničarko. Z učenko je strokovna oseba opravila bralni 

preizkus. Sledilo je izvajanje programa branja s pomočjo psa. Program je potekal tako, 

da je učenka brala knjigo terapevtskemu paru od začetka do konca raziskave enkrat 

tedensko 30 minut. Vse ponujene knjige so imele pasjo tematiko. Med branjem knjig je 

vodnica spremljala tekočnost branja, razumevanje posameznih besed in celotne zgodbe. 

Vodnica je uporabljala naslednje pristope: 

 učenka je uporabljala rdeč kartonček v obliki psa, s katerim je na začetku 

prekrivala besede in tako usmerjala pozornost na vrstico, v kateri je brala; 

 vodnica terapevtskega psa se je z učenko pogovarjala o brani knjigi na začetku 

branja, med njim in na koncu. Med pogovorom jo je spodbujala, naj poskusi najti 

povezavo med zgodbo in lastnimi izkušnjami; 
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 vodnica je spodbujala učenko, da razmišlja, kaj o brani temi že ve; 

 vodnica je spodbujala učenko, da med pogovorom aktivno sodeluje in ji 

ozaveščala, da je njeno mnenje o prebrani knjigi pomembno. 

 Na koncu prebrane knjige je bila učenka stimulirana, da izrazi svoje mnenje z 

vprašanji: 

 Ali se je zgodba končala, tako kot si mislila? 

 Če bi bila pisateljica te knjige, ali bi spremenila konec? Kako bi se končala 

tvoja zgodba? 

 Zakaj se ti je zdela ta knjiga zanimiva? 

 Ali je glavni junak nekdo, ki bi ga imela za prijatelja? … 

 Vodnica je preverjala učenkino razumevanje posameznih besed. Prosila je 

učenko, naj besedo, za katero je predvidevala, da je ne razume, razloži psu. 

Npr.« Mislim, da Tessa ni razumela te besede. Ali ji lahko razložiš pomen?«  

 Ko učenka besede ni razumela, jo je vodnica učila strategije razumevanja 

neznanih besed z uporabo sobesedila ali z opazovanjem ilustracij. 

 Pomen neznanih besed je učenka zapisala v poseben zvezek, ki je »psu« služil 

kot slovar. Poimenovali sta ga »Tessin (pasji) slovar«. 

 Preverjali smo razumevanje delov zgodbe, ki jih je učenka prebrala, tako da je 

psu, ki »ne razume«, razložila, o čem pripoveduje zgodba. 

 Če učenka ni končala z branjem knjige, je na začetku naslednjega srečanja psu 

obnovila zgodbo, ker je že pozabil, kaj je prebrala prejšnjo uro. 

 

Vodnica je vzdrževala motivacijo za branje knjige s pomočjo psa. Vsako kretnjo psa 

je izkoristila za podkrepitev oziroma potrditev zanimanja psa za učenkino branje. Npr.: 

»Poglej, Tessa je položila glavo na knjigo, verjetno ji je ta del zgodbe zelo všeč.« 

Vodnik terapevtskega psa poroča o opažanjih na srečanju z učencem strokovni 

osebi. Strokovna oseba, ki je bila v tem primeru tudi vodnica terapevtskega psa, je 

tedensko zapisovala opažanja funkcioniranja učenke med branjem terapevtskemu psu. 

Konec januarja je strokovna oseba ponovno izvedla bralni preizkus. Ob koncu raziskave 

(konec mesece maja) je strokovna oseba ponovila bralni preizkus z učenko in intervju z 

materjo, razredničarko in učenko. 
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3.3.3.1 Intervju 

Z učenkino materjo, razredničarko in učenko je raziskovalka izvedla polstrukturirani 

posredni intervju na začetku in koncu raziskave. Tako je pridobila podatke o učenki od 

oseb, ki jo zelo dobro poznajo. Cilj intervjujev je bil pridobiti podatke o učenkinem 

začetnem in končnem stanju bralne učinkovitosti, motivacije za branje in morebitnih 

drugih sprememb v učenkinem funkcioniranju. Raziskovalka je odgovore matere, 

razredničarke in učenke povzela v magistrskem delu. 

 

3.3.3.2 Opazovanje 

V raziskavi smo učenko nestrukturirano opazovali. Za nestrukturirano opazovanje je 

značilno, da so vnaprej določene le bolj ali manj splošne smernice, v okviru katerih 

opazovalec vodi svoje opazovanje proti zastavljenemu cilju. Opazovalec ima možnost, 

da zapiše tudi tista opažanja, ki v danem trenutku pritegnejo njegovo pozornost (Vogrinc, 

2008).  

Zaradi specifične narave programa branja s pomočjo psa, kjer je udeleženec tudi 

pes, je bila raziskovalka (tudi strokovna oseba in vodnica terapevtskega psa) v vlogi 

opazovalca učenke in terapevtskega psa. Svoja opažanja na področju branja in 

učenkinega vedenja je vsak teden beležila v obrazec, ki ga je sama izdelala. 

 

 3.3.3.3 Bralni preizkus 

Pri testiranju učenkine bralne učinkovitosti smo uporabili neformalni bralni preizkus. 

Bralne sposobnosti učenke smo ugotavljali s pomočjo branja kratkih besedil. Učenka je 

besedila brala na začetku (oktobra), na sredini (konec januarja) in na koncu raziskave 

(konec maja). Dolžina testnih besedil je bila 200 besed. Besedila so bila primerna 

starostni stopnji učenke. Knjige je priporočila razredničarka za bralno značko v četrtem 

razredu. Besedila je brala na glas. Branje testnih besedil je raziskovalka posnela. 

Posnetke je ponovno poslušala in si zapisovala značilnosti učenkinega glasnega branja. 

Merila je čas, ki ga je učenka porabila za branje besedila. Z glasnim branjem je želela 

preveriti kakovost branja. Pozorna je bila na vrste napak, ki jih je naredila učenka med 

branjem, na upoštevanje ločil, tekočnost branja (hitrost, natančnost, izraznost). Te 

napake je beležila. Razumevanje besedila je preverjala, tako da je morala učenka 

obnoviti prebrano. Ugotavljala je, koliko ga je znala obnoviti, ali sledi zaporedju 

dogajanja, kateri del besedila si je zapomnila, ali je dojela bistvo zgodbe. Prebrano 
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besedilo je učenka poskušala sama obnoviti, če pa tega ni zmogla, ji je raziskovalka 

pomagala z vprašanji. 

Teoretično podlago za analizo posnetkov prebranih kratkih besedil je raziskovalka 

pridobila pri Žerdinovi (2003), ki pravi, da je namen takega načina preverjanja branja: 

preveriti, kakšna je kakovost branja, ali otrok črkuje, veže, dela napake, upošteva ločila, 

kako hitro bere, ugotoviti, katere so najpogostejše napake, preveriti razumevanje 

prebranega, koliko vsebine je otrok dojel in ali je dojel bistvo zgodbe (glej poglavje 2.3 

Preverjanje kakovosti branja in najpogostejše napake).  

Pri analizi posnetkov branja kratkih besedil si je raziskovalka pomagala s shemo za 

ocenjevanje branja besedila (glej Preglednico 3). Poleg tega pa je  opažanja strnila še v 

kratek opis učenkinega branja. 

Preglednica 3: Prikaz kaj in kako se ocenjuje učenca pri branju besedila (Žerdin, 2003) 

Vsebina   Ocena 

Stopnja in kakovost 

vezave                                  

a) bere vezano                                                                                                                                                    

b) črkuje 

c) ne veže in niti ne črkuje 

Količina napak                            

a) malo napak                                                                                                                                                             

b) srednje veliko napak 

c) veliko napak 

Vrste napak 

a) zamenjuje črke in glasove                                                                                                                                                                

b) izpušča, vstavlja glasove, zloge 

c) prestavlja zloge, maliči besede 

Hitrost branja 

a) starosti primerno 

b) bere hitro, se zaletava, seka, bere neritmično                                                                              

c) bere počasi, enakomerno 

Razumevanje 

a) razume, kar prebere                                                                                                                                                                     

b) razume delno 

c) ne razume, kar prebere 

Vtis o branju 

a) bere z lahkoto                                                                                                                                                                          

b) počasi in s težavo 

c) ne razumemo, kaj bere                                                                                                        

 

3.3.3.4 Dokumenti 

Kvalitativni raziskovalci lahko podatke pridobijo tudi z analizo dokumentov, ki že 

obstajajo. V študiji primera smo se osredotočili predvsem na dokumente, ki niso nastali 

na pobudo raziskovalke. To pomeni, da niso nastali v raziskovalne namene,  ampak so 

del učenkine osebne mape, uporabili pa smo jih zaradi potreb raziskave, dejavnosti 

branja s pomočjo psa. V študiji primera smo uporabili naslednje dokumente: strokovno 

mnenje komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, individualizirani načrt 
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učenke, učenkina pisma psu, ki so nastala spontano med raziskavo na lastno pobudo 

učenke. 

Navedene vire smo uporabili v raziskavi zaradi lažjega celostnega razumevanja 

učenke. Za uporabo teh dokumentov smo pridobili pisno dovoljenje staršev. 

 

3.3.4 Postopek obdelave podatkov 

Gradivo je obdelano in analizirano besedno, brez uporabe merskih postopkov, ki 

dajo števila (Mesec, 1998 v Vogrinc 2008). V študiji primera, ki je vrsta kvalitativnega 

raziskovanja, smo sistematično analizirali in predstavili primer, kako program branja s 

pomočjo psa vpliva na izbrano učenko. Pridobljene ugotovitve smo primerjali s teoretično 

zbranimi viri. Vse dobljene podatke smo povzeli in prikazali v časovnem sosledju 

raziskave zaradi lažjega razumevanja poteka študije in vpliva programa branja s 

pomočjo psa na učenko. 

 

3.4 Rezultati raziskave 

3.4.1 Strokovno mnenje 

Iz strokovnega mnenja povzemamo nekaj osnovnih podatkov o učenki in njenih 

posebnih potrebah. V času raziskave je bila učenka stara deset let. Obiskovala je četrti 

razred osnovne šole. Imela je odloženo šolanje za eno leto. Usmerjena je bila v program 

vzgoje in izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Učenka je bila opredeljena kot otrok z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami. 

Dodeljene so ji bile tri ure dodatne strokovne pomoči na teden, ki so bile namenjene 

premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj.  

Ob rojstvu deklice je bil ugotovljen popoln razcep mehkega in trdega neba. 

Operirana je bila pri dveh letih in pol. Govorni razvoj se je začel pravočasno, a kasneje 

ni ustrezno napredoval. Terapevtskih obravnav ni imela. Pri petih letih se je vključila v 

vrtec, prej je bila v domačem varstvu. Rezultati uporabljenih psiholoških testov kažejo 

nizko-povprečne intelektualne sposobnosti. 

 

3.4.2 Stopnja znanja in splošnega funkcioniranja učenke 

Učenka izhaja iz socialno šibkejšega, nespodbudnega in dvojezičnega okolja. Je 

izjemno prizadevna in vztrajna na vseh področjih življenja. V šolsko delo vloži zelo veliko 
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truda. S svojo močno voljo po učenju in napredovanju želi nadoknaditi svoje 

primanjkljaje. Funkcionira v skladu s svojimi sposobnostmi, vendar precej pod ravnijo 

drugih učencev v razredu, ki so eno leto mlajši od nje. Učenka ima zaradi govorno 

jezikovnih motenj velike težave pri učenju, kar vpliva na učni uspeh. Počasneje usvaja 

znanje. Ne sledi zapletenim navodilom. Pri učenju potrebuje konstantno individualno 

pomoč. Uspešna je predvsem pri delu s konkretnimi pripomočki.  

Težave ima s tvorjenjem in razumevanjem besedila. Besedišče je zelo skromno, 

besede le stežka razume. Ne razume jih natančno. Težave ima s priklicem besed in z 

zapomnitvijo, torej z aktivnim besednim zakladom. Težave ima s tvorjenjem povedi. Misli 

ne zna oblikovati, tako da bi jih v povedi zajela v celoti. Pogosto uporablja mašilo (pač). 

Zaporedje besed pogosto ni skladno s pravili. Njen govor je izrazito nerazumljiv. Kažejo 

se težave na področju samopodobe in izražanja ter prepoznavanja lastnih čustev. Svojo 

samopodobo enači z uspehom v šoli. Ves čas je osredotočena na šolsko delo in ocene. 

Ima močno izraženo željo po učnem uspehu. Svoj uspeh primerja z najboljšimi učenci v 

razredu, slabših učencev ne zazna. Začela se je zavedati svoje drugačnosti. 

Sošolci so jo dobro sprejeli in ji veliko pomagajo in jo spodbujajo. Učenki to pogosto 

ni všeč, zato pomoč odklanja. Želi biti samostojna, kar je pri tako velikem obsegu snovi 

zanjo pretežko. 

Pri individualnih urah se rada pogovarja, poskuša ubesediti svoje stiske, pogosto 

joka. Pove, da je utrujena. Prav tako se rada igra. Sama si izmišljuje igrice, pravila sproti 

prilagaja. Njena igra je podobna igri mlajših otrok. 

 

3.4.3 Začetno stanje (oktober) 

3.4.3.1 Intervju z mamo 

Mama pove, da učenka rada bere. Doma se sama spomni, da mora brati. Njene 

reakcije, ko mora brati, so odvisne od dneva, večinoma je vesela. Bere dvakrat na teden 

petinštirideset minut. Po maminem mnenju učenka razume prebrano. Zna opredeliti zvrst 

besedila. Glasno ne bere, razen če jo mama opomni. Ne mara brati na glas, potrebuje 

mir, da se zbere. Mama meni, da je pri branju, v primerjavi z lanskim šolskim letom, zelo 

napredovala. Daljše besede ji delajo še težave, vendar bere hitreje kot lansko šolsko 

leto.  
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3.4.3.2 Intervju z učenko 

Učenka pravi, da ne mara brati in da se ob branju slabo počuti. Ravno tako ne mara 

brati glasno pred razredom. Takrat se počuti zelo slabo. Doma bere enkrat na teden. Na 

branje se doma sama spomni.  

3.4.3.3 Intervju z razredničarko 

Razredničarka pravi, da učenka ne mara brati in da bere slabo. Ravno tako ne mara 

brati glasno pred razredom. Ko bere glasno pred razredom, zardi, jeclja, prosi, da bi brala 

samo učiteljici med odmorom. Bere zelo tiho, da je nihče ne sliši. Prebrano razume le, 

ko tiho bere krajšo zgodbo (5 - 6 povedi). Takrat zmore odgovoriti na vprašanja. Pri 

pouku sodeluje. Bralna tehnika: bere nerazločno, zamenjuje črke in besede. Če ne zna 

prebrati, utihne ali nekaj zamomlja. Lepše bere naučeno besedilo.  

 

3.4.3.4 Bralni preizkus na začetku raziskave 

Knjiga: Drejček in trije marsovčki (Pečjak, 1992, str. 3-4) 

Obseg besedila: 200 besed 

Čas branja: 9,23 min  

 

Preglednica 4: Bralni preizkus na začetku raziskave 

Vsebina   Ocena 

Stopnja in kakovost 

vezave                                  

a) bere vezano                                                                                                                                                    

b) črkuje 

c) ne veže in niti ne črkuje 

Količina napak                            

a) malo napak                                                                                                                                                             

b) srednje veliko napak 

c) veliko napak 

Vrste napak 

a) zamenjuje črke in glasove                                                                                                                                                                

b) izpušča, vstavlja glasove, zloge 

c) prestavlja zloge, maliči besede 

Hitrost branja 

a) starosti primerno 

b) bere hitro, se zaletava, seka, bere neritmično                                                                              

c) bere počasi, enakomerno 

Razumevanje 

a) razume, kar prebere                                                                                                                                                                     

b) razume delno 

c) ne razume, kar prebere 

Vtis o branju 

a) bere z lahkoto                                                                                                                                                                          

b) počasi in s težavo 

c) ne razumemo, kaj bere                                                                                                        
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Učenkin govor je izrazito nerazumljiv. Tiho črkuje, nato besedo glasno izgovori. Ločil 

ne upošteva. Bere monotono, brez potrebnih besednih poudarkov, ne upošteva 

stavčnega poudarka in intonacije, ki jo narekujejo osnovna ločila. Zelo pogosto besed ne 

naglasi pravilno. Daljše besede pogosto prebere napačno. Pri besedah, ki jih prebere 

napačno, po navadi izpusti ali doda kakšen glas. Napačno prebrane besedne ne 

popravlja. Črko t pogosto zamenja s črko d. Besede prebere, tako kot so zapisane (biL, 

voLk). Pri branju izpusti besedo. Zgodilo se ji je, da je izpustila celo vrsto. V besedilu se 

pogosto ponovi ime Drejček, kljub temu ima vsakič težave pri branju omenjenega imena. 

Glavnega junaka poimenuje Andrejček namesto Drejček.  Napake se pogosteje 

ponavljajo v prvih dveh tretjinah besedila. V zadnji tretjini prebranega besedila so napake 

manj pogoste. Prebranega besedila ni znala obnoviti, prav tako ni razumela bistva. Na 

vprašanja o prebranem ne zna odgovoriti, vendar se zelo hitro znajde in začne po 

besedilu iskati besede, ki bi ji lahko pomagale, ki pa jih potem ne zna povezati v celoto. 

Med branjem je ves čas imela roke pod mizo in jih stiskala v pest. 

 

3.4.4 Branje s pomočjo psa 

3.4.4.1 Srečanje s psom po prvem testiranju z bralnim preizkusom 

Preglednica 5: Opažanja vodnice terapevtskega psa med izvedbo programa branja s 

pomočjo psa 

Prvo srečanje s terapevtskim psom 

Knjiga: Oskar ali kaj bi vaš pes rad, da bi vedeli o njem 

Opažanja vodnice 

terapevtskega psa 

 

Na začetku je bil opazen strah pred psom. Hitro umakne 

roko, če se je pes dotakne. Sama se ga tudi ne dotika. 

Bere počasi z veliko napakami. Daljše besede tiho črkuje, 

nato jih glasno izgovori. Veliko besed napačno prebere ali 

napačno naglasi. Napak ne popravlja, saj jih tudi ne zazna. 

Bere monotono brez potrebnih besednih poudarkov. Ločil 

ne upošteva. Besede prebere, tako kot so zapisane 

(prebudiL). Zgodbico bere z velikim naporom in na koncu 

ne ve, kaj je prebrala. Proti koncu srečanja se bolj sprosti. 

Psu začne kazati ilustracije in naštevati narisane 

predmete. 

Drugo srečanje s terapevtskim psom 

Knjiga: Oskar ali kaj bi vaš pes rad, da bi vedeli o njem 

Opažanja vodnice 

terapevtskega psa 

 

Na začetku je še vedno prisoten strah pred psom. Ne ve 

točno, kaj je prebrala prejšnji teden, zato psu ne zmore 

obnoviti prebranega. Začela je brati z zelo veliko 

napakami. Vodnica ji pokaže majhnega kartonastega 

rdečega kužka (v obliki Tesse), s katerim začne prekrivati 

besede. Brati začne z manj napakami. Ne upošteva ločil, 

bere monotono, neritmično. Ne ve, kaj bere. Na koncu 
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srečanja, pri poslavljanju, poskusi izvesti povelje »petka«. 

Med izvajanjem povelja je zelo neodločna. Povelje je  

morala večkrat ponoviti, da jo je pes zaznal in izvedel 

zahtevano. 

Tretje srečanje s terapevtskim psom 

Knjiga: Oskar ali kaj bi vaš pes rad, da bi vedeli o njem 

Opažanja vodnice 

terapevtskega psa 

 

Na začetku je še vedno prisoten strah pred psom. Ne ve 

točno, kaj je prebrala prejšnji teden, zato psu ne zmore 

obnoviti prebranega. Začela je brati z zelo veliko 

napakami. Vodnica ji ponovno pokaže majhnega 

kartonastega rdečega kužka (v obliki Tesse), s katerim 

začne prekrivati besede. Brati začne z manj napakami. Ne 

upošteva ločil, bere monotono, neritmično. Ne ve, kaj 

bere. Na koncu srečanja, pri poslavljanju, ponovno 

poskusi izvesti povelje »petka«. Med izvajanjem povelja je 

zelo neodločna. Povelje je morala večkrat ponoviti, da jo 

je pes zaznal in izvedel zahtevano. 

Četrto srečanje s terapevtskim psom 

Knjiga: Fina Nina in prima psiček 

Opažanja vodnice 

terapevtskega psa 

 

Učenka že na začetku srečanja deluje bolj sproščeno. 

Bere hitreje in z manj napakami. Ločil ne upošteva. 

Prebrano še vedno zelo slabo razume, zato težko ubesedi, 

kaj je prebrala. Začela je komunicirati s psom in se ga 

dotikati. Psu pove, da je med počitnicami prebrala knjigo 

Ostržek. Zgodbo poskuša obnoviti, vendar je obnova 

nepovezana, slabo razumljiva, nizanje skladenjsko 

nepravilnih povedi z veliko mašili (pač). 

Peto srečanje s terapevtskim psom 

Knjiga: Fina Nina in prima psiček 

Opažanja vodnice 

terapevtskega psa 

 

Učenka je zelo sproščena, vesela in zgovorna. Ves čas se 

dotika psa. Med izvajanjem povelj deluje bolj odločna. Pri 

branju hitreje vleče glasove. Ločil še vedno ne upošteva, 

prav tako ni stavčnega poudarka in intonacije. Daljše in 

težje besede še vedno črkuje. Zelo malo besed ni 

razumela. Prebranega ne obnovi, bolj našteva oziroma 

niza posamezne besede ali uporablja skladenjsko 

nepravilne povedi. 

 

Zaradi enomesečne bolniške odsotnosti vodnice terapevtskega psa sta se raziskava 

in branje s pomočjo psa ustavila. Med tem časom je učenka napisala psu pismo: 
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Slika 26: Pisemska ovojnica, ki jo je učenka sama izdelala. 

 

 

 

 
Draga Tesa 
Tesa tok te pogrešam, zato sem ti pripravila 
rimo: 
Tesa pesa to sporočilo te bo ozdravelo: 
Tesa pesa mesa OZDRAVI SE  
Pridi K MENI ZAKAJ SI 
ZBOLELA RES TE POGREŠAM 
KO JAZ BEREM IN TI ME 
POSLUŠAŠ. 
LEP POZDRAV 

 
 

Slika 27: Pismo psu in prepis vsebine 

 

Preglednica 6: Opažanja vodnice terapevtskega psa med izvedbo programa branja s 

pomočjo psa (nadaljevanje) 

Šesto srečanje s terapevtskim psom 

Knjiga: Dama in Potepuh 

Opažanja vodnice 

terapevtskega psa 

 

Vodnica je dala učenki na izbiro dve knjigi. Pri izbiri knjige 

ni imela težav. Obe knjigi je prelistala, prebrala naslova in 

se nato odločila, katero bo izbrala. Pri branju hitreje vleče 

glasove. Besede pogosto narobe naglasi. Ob vprašanju, 

kaj pomenijo, ne zna razložiti. Po besedilu je začela iskati 

razlago za določeno besedo oziroma del zgodbe. 

Prenesenega pomena in besednih zvez ne razume. 

Sedmo srečanje s terapevtskim psom 

Knjiga: Dama in Potepuh 

Opažanja vodnice 

terapevtskega psa 

Učenka se ves čas dotika psa. Pri branju še vedno počasi 

vleče glasove. Včasih daljšo besedo črkuje. S pomočjo 

AZRA! 
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 ilustracije si je prvič razložila pomen besede. Še vedno 

veliko besed ne razume, ko ji vodnica poskuša razložiti 

pomen posamezne besede, jo ignorira in bere naprej. 

Osmo srečanje s terapevtskim psom 

Knjiga: Dama in Potepuh 

Opažanja vodnice 

terapevtskega psa 

 

Učenka je popolnoma sproščena. Pogosto objema psa, v 

knjigi mu kaže slike ter pripoveduje zgodbo. Njeno 

razumevanje besed se je izboljšalo. Prenesenega 

pomena še ne razume. Pri branju še vedno počasi vleče 

glasove. Nove, neznane, dolge besede razčleni na zloge. 

Med branjem deluje bolj samozavestno. Deluje, kot da 

med poslušanjem lastnega branja uživa. Med branjem 

uporablja različno intonacijo glasu, vendar ne v skladu z 

ločili. Pogosto zamenjuje in-ni. 

Deveto srečanje s terapevtskim psom 

Knjiga: Dama in Potepuh 

Opažanja vodnice 

terapevtskega psa 

 

Učenka je dobro razpoložena, ves čas se dotika psa. 

Pogosto mu dviguje prednjo tačko in jo prestavlja v svoje 

naročje. Psa med branjem drži, ga poljublja. Bere počasi, 

vezano. Enkrat, pri zelo kratki povedi, upoštevala klicaj. 

Na koncu besede občasno L prebere kot U. Besedila in 

ilustracije je začela čustveno doživljati. Branje jo je začelo 

zabavati, smeji se, knjigo pogosto obrača proti psu, kaže 

mu slike in zraven razlaga. Občasno razume preneseni 

pomen. 

 

3.4.5 Bralni preizkus, vmesno stanje (januar)  

Knjiga: Lukec in njegov škorec, Pestrna (Bevk 1992: 7) 

Obseg besedila: 200 besed 

Čas branja: 6,44 min    

 
Preglednica 7: Bralni preizkus na sredini raziskave 

Vsebina   Ocena 

Stopnja in kakovost 

vezave                                  

a) bere vezano                                                                                                                                                    

b) črkuje 

c) ne veže in niti ne črkuje 

Količina napak                            

a) malo napak                                                                                                                                                             

b) srednje veliko napak 

c) veliko napak 

Vrste napak 

a) zamenjuje črke in glasove                                                                                                                                                                

b) izpušča, vstavlja glasove, zloge 

c) prestavlja zloge, maliči besede 

Hitrost branja 

a) starosti primerno 

b) bere hitro, se zaletava, seka, bere neritmično                                                                              

c) bere počasi, enakomerno 

Razumevanje 

a) razume, kar prebere                                                                                                                                                                     

b) razume delno 

c) ne razume, kar prebere 
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Vtis o branju 

a) bere z lahkoto                                                                                                                                                                          

b) počasi in s težavo 

c) ne razumemo, kaj bere                                                                                                        

 

Učenkin govor je še vedno težje razumljiv. Pri branju počasi vleče glasove. Končno 

ločilo redko upošteva. Ritem branja je moten. Nekaj časa bere hitreje, nato se 

popolnoma ustavi. Ne upošteva stavčnega poudarka in intonacije, ki jo narekujejo 

osnovna ločila. Zelo pogosto besed ne naglasi pravilno. Včasih začetne črke besede 

prebere ločeno, konec besede pa povezano. Tako besedo včasih ponovi, včasih pa bere 

naprej. Daljše besede pogosto prebere napačno. Pri besedah, ki jih napačno prebere, 

po navadi izpusti ali doda kakšen glas. Napake skuša popraviti. Napačno prebrane 

besede večkrat ponovno prebere, vendar pogosto ponovno napačno. Zamenjuje črki b 

in d. Besede prebere, tako kot so zapisane (zagledaL). Pri branju besed več ne izpušča, 

pogosto pa na koncu besede doda glas, tako da besedo prebere v ženskem spolu. 

Napake so pogostejše v prvih dveh tretjinah besedila. V zadnji tretjini prebranega 

besedila so manj pogoste. Začne obnavljati zadnji odstavek besedila. Našteje osebe, ki 

se pojavljajo v besedilu, bistva ne razume. 

 

3.4.5.1 Srečanje s psom po drugem testiranju z bralnim preizkusom 

Preglednica 8: Opažanja vodnice terapevtskega psa med izvedbo programa branja s 

pomočjo psa 

Deseto srečanje s terapevtskim psom 

Knjiga: Dama in Potepuh 

Opažanja vodnice 

terapevtskega psa 

 

Prebrano besedilo je razumela brez pomoči. Brala je 

počasi, vezano. Celotno zgodbo je psu obnovila v 

skladenjsko nepravilnih povedih. Dialoge v besedilu je 

začela ločevati  od ostalega besedila. Pri izvajanju povelj 

je postala  samozavestnejša in odločnejša. Psa se ves čas 

dotika, ga objema in poljublja. Vodnica je opazila boljšo 

splošno  razpoloženost in nasmejanost. 

Enajsto srečanje s terapevtskim psom 

Knjiga: 101 dalmatinec 

Opažanja vodnice 

terapevtskega psa 

 

Med branjem pogosto poljublja psa, mu kaže slike in 

pripoveduje. Pogosteje upošteva ločila, stavčne poudarke 

in intonacijo, ki jo narekujejo osnovna ločila. Spraševati je 

začela o pomenu besed, ki jih ne razume. Proti koncu 

srečanja je začela zamenjevati črke, prehitevati in hiteti z 

branjem. 

Dvanajsto srečanje s terapevtskim psom 

Knjiga: 101 dalmatinec 

Opažanja vodnice 

terapevtskega psa 

Z različno intonacijo glasu poudarja brano besedilo. 

Deluje, kot da uživa ob svojem branju. Začela se je smejati 



Debevc, Mojca (2019): Branje s pomočjo psa. Magistrsko delo. Koper: UP PEF. 

 

 

57 

 

 in izražati čustva ob prebranem besedilu. Bere hitreje, 

vezano in z manj napakami. Na lastno pobudo s prstom 

sledi besedilu. Pogostokrat na lastno pobudo psu razlaga, 

kdo je kdo v besedilu. 

Trinajsto srečanje s terapevtskim psom 

Knjiga: 101 dalmatinec 

Opažanja vodnice 

terapevtskega psa 

 

Z intonacijo glasu poudarja posamezno poved. Bere 

hitreje, vezano. Besede še vedno prebere, tako kot so 

zapisane (prebraL). Ob branju se zabava. Bere bolj 

doživeto. Pogosto se smeje, komentira in kaže čustva ob 

branju določenega dela besedila. Med branjem sledi s 

prstom besedilu. Aktivno vključuje psa v pogovor in branje. 

Psu pripoveduje in opisuje ilustracije. 

Štirinajsto srečanje s terapevtskim psom 

Knjiga: 101 dalmatinec 

Opažanja vodnice 

terapevtskega psa 

 

Bere hitreje, vezano in z manjšimi napakami. Ilustracije 

povezuje s prebranim besedilom. Pogosto lista naprej, da 

vidi, kaj se bo zgodilo. Med branjem ves čas drži psa. 

Besedo, za katero meni, da je pes ne razume, razloži. 

Bolje razume preneseni pomen. Sama od sebe začne 

razlagati psu preneseni pomen. 

Petnajsto srečanje s terapevtskim psom 

Knjiga: 101 dalmatinec 

Opažanja vodnice 

terapevtskega psa 

 

Bere vezano z manjšimi napakami. Daljše besede prebere 

vezano, vendar počasneje. Upošteva pike na koncu 

povedi. Ves čas se dotika psa. Pasjo taco dviguje in jo 

polaga na svoje noge. Lista po knjigi naprej in si ogleduje 

ilustracije. Zanima jo, kaj se bo še zgodilo. Psu kaže na 

ilustracijah, kdo je kdo. 

Šestnajsto srečanje s terapevtskim psom 

Knjiga: 101 dalmatinec 

Opažanja vodnice 

terapevtskega psa 

 

Brala je slabše kot na prejšnjih srečanjih. Brala je počasi z 

veliko napakami. Kljub temu se je med branjem zabavala. 

Med branjem je začela gestikulirati, se smejati, spreminjati 

intonacijo glasu, čeprav ni bilo vedno v skladu z branim 

besedilom. 

Sedemnajsto srečanje s terapevtskim psom 

Knjiga: 101 dalmatinec 

Opažanja vodnice 

terapevtskega psa 

 

Bere vezano z zelo malo napakami. Upošteva pike na 

koncu povedi. Razlikuje dialog od ostalega besedila. 

Besedilo čustveno doživlja. Psu kaže slike in se pogovarja. 

Razumevanje posameznih besed se je izboljšalo. Sklepa 

o bistvu prebranega na osnovi besedila in ilustracij skupaj. 

Osemnajsto srečanje s terapevtskim psom 

Knjiga: 101 dalmatinec 

Opažanja vodnice 

terapevtskega psa 

 

Bere vezano in upošteva pike na koncu povedi. Če sledi s 

prstom, bere hitreje. Preneseni pomen bolje razume. 

Napačno prebrane besede zazna in popravi. Kaže veselje 

do branja, deluje samozavestnejše. Pogosto se ne pusti 

prekinjati ter nadaljuje z branjem. 
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Devetnajsto srečanje s terapevtskim psom 

Knjiga: 101 dalmatinec 

Opažanja vodnice 

terapevtskega psa 

 

Nasmejana. Zelo se veseli branja, kaže ilustracije psu. 

Predvideva, kaj se bo zgodilo v zgodbi. Svoja 

predvidevanja s skromnim besednjakom na preprost način 

skuša razložiti psu. Pri krajših povedih upošteva ločili klicaj 

in vprašaj. 

Dvajseto srečanje s terapevtskim psom 

Knjiga: 101 dalmatinec 

Opažanja vodnice 

terapevtskega psa 

 

Ves čas se dotika psa, vpraša za besedo, ki je ne razume. 

Bere vezano, z malo napakami. Včasih L na koncu besede 

prebere U. Besedilo razume brez posebne pomoči. Jasno 

ji je bistvo prebranega. Brez težav prebere tudi daljše 

besede. 

 

3.4.7 Končno stanje bralnega preizkusa (maj) 

3.4.7.1 Bralni preizkus na koncu raziskave 

Knjiga: Franceve šolske zgodbe (Nostlinger 1999: 5 - 7) 

Obseg besedila: 200 besed 

Čas branja: 4,07     

 

Preglednica 9: Bralni test na koncu raziskave 

Vsebina   Ocena 

Stopnja in kakovost 

vezave                                  

a) bere vezano                                                                                                                                                    

b) črkuje 

c) ne veže in niti ne črkuje 

Količina napak                            

a) malo napak                                                                                                                                                             

b) srednje veliko napak 

c) veliko napak 

Vrste napak 

a) zamenjuje črke in glasove                                                                                                                                                                

b) izpušča, vstavlja glasove, zloge 

c) prestavlja zloge, maliči besede 

Hitrost branja 

a) starosti primerno 

b) bere hitro, se zaletava, seka, bere neritmično                                                                              

c) bere počasi, enakomerno 

Razumevanje 

a) razume, kar prebere                                                                                                                                                                     

b) razume delno 

c) ne razume, kar prebere 

Vtis o branju 

a) bere z lahkoto                                                                                                                                                                          

b) počasi in s težavo 

c) ne razumemo, kaj bere                                                                                                        

 

Učenkin govor je razumljivejši. Bere hitreje, vezano z zelo malo napakami. Upošteva 

končna ločila in intonacijo, ki jo narekujejo osnovna ločila. Občasno kakšno besedo ne 

naglasi pravilno. Daljše besede prebere počasneje z vlečenjem glasov. Besede prebere, 
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tako kot so zapisane (zagledaL). V besedilu se večkrat pojavljajo zaporedna števila s 

črko (1. a, 1. b). Vedno jih prebere skladenjsko nepravilno. Obnova besedila je skromna, 

vendar pove bistvo. 

 

3.4.7.2  Intervjuju z mamo ob zaključku raziskave 

Mati pove, da učenka rada bere. Opaža, da se je hčerkina bralna tehnika izboljšala. 

Bere z manj napakami, hitreje. Med branjem je začela spreminjati intonacijo glasu. Sama 

se spomni, da mora brati, bere z veseljem, najmanj trikrat tedensko 30 minut. Doma je 

začela pogosto brati na glas.  

Mama je ocenila sodelovanje svoje hčere v programu branja s pomočjo psa kot 

pozitivno. Želi, da bi bila vključena v program tudi naslednje šolsko leto, ker opaža 

napredek pri branju. Opaža, da je bolj zainteresirana za branje kot na začetku leta. 

Opaža, da je bolj odprta in družabna. Začela je objemati ljudi. Po maminem mnenju po 

vključenosti v program branja s pomočjo psa hitreje naveže stik z drugimi ljudmi. Opaža 

tudi boljši odnos do psov. Na začetku leta se je psov bala. Meni, da je program izpolnil 

svoj namen in je njenemu otroku pomagal pri pozitivnih spremembah na različnih 

področjih delovanja. Meni, da se je otrokovo obnašanje spremenilo, da program nanj 

deluje pomirjajoče, da se lažje sprosti in da potem lažje sledi pouku ter pozabi na težave. 

  

3.4.7.3 Intervju z učenko ob zaključku raziskave 

Učenka pove, da rada bere in da se ob branju počuti zelo dobro. Prav tako rada 

bere glasno pred razredom. Sedaj se ob branju  pred celim razredom počuti dobro. Na 

branje doma se spomni sama. Bere vsak dan.  

 

3.4.7.4 Intervju z razredničarko ob zaključku raziskave 

Razredna učiteljica pove, da učenka rada bere. Začela je obiskovati knjižnico. 

Pogosto jo vpraša, če ji lahko kaj prebere. Ko jo učiteljica posluša, kako bere, je učenka 

zelo vesela. Rada bere na glas pred razredom. Pogosto se kar sama javi, da kaj prebere. 

Včasih se zgodi, da med njenim branjem v razredu nekateri sošolci začnejo klepetati. 

Takrat jim učenka reče, naj utihnejo, ker bere. Učenci od začudenja obmolknejo. Če bere 

na glas, slabše razume, kot če bere tiho. Pri naravoslovju in tehniki ter družbi je začela 

zelo sodelovati, ker jo snov zanima. Pri likovni in glasbeni umetnosti, športu ter 

matematiki sodeluje. Pri slovenskem jeziku je sodelovanje slabše. Bralna tehnika: 
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Učiteljica pove, da učenka slabo bere, težje besede črkuje. V primerjavi z začetkom 

šolskega leta bere glasnejše in razločnejše. Bere počasi in z manj napakami. 

 

3.4.7.5 Učenkino pismo psu 

Učenka je ob zaključku programa s pomočjo psa psu napisala pismo. 

 

 

Draga tesa  
                                                                     24. 5. 

Draga tesa rada ti berem ker me 
poslušaš. Vedno ko ti berem se mi umiriš. 
Zelo si prijazna, smešna, luškana, vesela 
in to je prišlo iz srca. Verjamem da ti skrbi 
zame. Tesa jaz lahko vedno računam 
nate in ti zaupam. Rada se crkljam z tabo 
in se igram Ti si zelo lepa in mirna. 
Pozdrav od Azre 

 
 

Slika 28: Učenkino pismo psu in prepis 

 

3.5 Razprava 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate raziskave v štirih sklopih, ki ustrezajo 

raziskovalnim vprašanjem. V posameznem sklopu smo predstavili in analizirali 

ugotovitve študije primera. 

 

3.5.1 Vpliv branja s pomočjo psa na tekočnost branja učenke 

Jurišićeva (2016) je opredelila tekočnost branja kot zmožnost natančnega in hitrega 

branja z ustrezno izraznostjo (tonom, poudarki, glasnostjo, naglasom), kar vse omogoča 

bralno razumevanje. Točnost oziroma natančnost branja nam pove delež pravilno 

prebranih besed.  

Učenka, ki je bila na začetku raziskave na stopnji dekodiranja, je v osmih mesecih 

postopoma napredovala do počasnega vezanega branja. Bralni testi so pokazali, da se 

je njena hitrost glasnega branja postopoma izboljševala. Na začetku raziskave, meseca 
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oktobra, je potrebovala 9,23 minute za glasno branje neznanega besedila v obsegu 

dvestotih besed. Na sredini raziskave, konec meseca januarja, je potrebovala 6,44 

minute in na kocu raziskave, konec meseca maja, 4,07 minute.  

Prav tako so bralni preizkusi in raziskovalkini tedenski zapisi opažanj, ki so nastali 

med učenkinim branjem psu, kazali na postopen napredek učenkinih sposobnosti 

natančnega branja. Bralni preizkusi kažejo, da je na začetku raziskave učenka zelo 

veliko besed prebrala napačno. Po navadi je izpustila ali dodala kakšen glas. Pogosto je 

zamenjevala črke T, D in B. Izpuščala je tudi besede, med prvim bralnim preizkusom je 

izpustila celo vrstico. Na sredini raziskave je bilo napak manj, ni več izpuščala besed ali 

vrstic, pogosto pa je dodajala glas a na koncu besed. Na koncu raziskave je brala z zelo 

malo napakami. Ves čas je besede brala, tako kot so zapisane (biL, voLk).  

Iz bralnih testov in zapisov opažanj raziskovalke je prav tako razvidno, da je učenka 

na začetku raziskave brala monotono, neritmično, brez potrebnih besednih poudarkov. 

Ni upoštevala stavčnega poudarka in intonacije, ki jo narekujejo osnovna ločila. To sta 

pokazala tudi prvi in drugi bralni preizkus. Intonacijo glasu je začela spreminjati med 

osmim srečanjem s psom, toda ne v skladu z ločili.  

Pečjakova (1991) trdi, da povprečen bralec prebere pri glasnem branju približno 150 

besed v minuti. Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da je sodelovanje v programu 

branja s pomočjo psa pripomoglo k postopnemu napredku tekočnosti učenkinega branja. 

Napredovala je pri natančnosti prebranega besedila, hitrosti z dokaj ustrezno izraznostjo. 

Kljub temu pa učenkinega branja še ne moremo šteti za tekoče branje. V skladu s kriteriji 

tekočnosti branja, ki jih je opredelila Jurišićeva (glej Preglednico 1), lahko trdimo, da je 

učenkino branje na koncu raziskave delno tekoče, ker je še vedno prepočasno z ne 

povsem ustrezno intonacijo.  

Če upoštevamo, da ima učenka zmerno govorno-jezikovno motnjo in da izhaja iz 

nespodbudnega in dvojezičnega okolja, lahko sklepamo, da je s programom branje s 

pomočjo psa v relativno kratkem času zelo napredovala. Poraja se vprašanje, ali je 

učenka glede na svoje primanjkljaje sposobna priti do tekočega branja. To lahko 

podkrepimo s teoretično podlago, ki pravi, da tudi učenci z bralnimi težavami lahko berejo 

dovolj natančno, ker pa so počasni, njihovega branja ni mogoče šteti za tekoče branje. 

Učenci se sprva učijo, da berejo natančno, nato hitro (Poučevanje branja v Evropi 2011). 

To so pokazali tudi bralni preizkusi in zapisi vodnice psa oziroma strokovne osebe. 
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3.5.2 Vpliv branja s pomočjo psa na razumevanje prebranega besedila 

Bralno razumevanje vključuje več kot trideset kognitivnih in metakognitivnih 

procesov, vključno s pojasnjevanjem pomena, povzemanjem, sklepanjem, 

predvidevanjem itd. (Block, Prssley, 2002 v Košak Babuder, 2011).  

Učenka je v sklopu bralnih preizkusov brala besedila, ki naj bi bila primerna njeni 

starostni stopnji. Knjige je priporočila razredničarka za bralno značko v četrtem razredu.  

Strokovna oseba je presodila, da ima učenka slabo usvojeno bralno tehniko in se 

zato ukvarja predvsem z dekodiranjem in ne razumevanjem besedila. Zato je za učenko 

terapevtskemu psu primernejše branje manj zahtevnih knjig, slikanic. Zaradi  

preglednejšega spremljanja učenkinega napredka  bomo v nadaljevanju iz zapiskov 

vodnice psa kronološko povzeli posamezne ključne spremembe pri razumevanju 

prebranega. 

Prvi bralni preizkus je pokazal, da učenka prebranega ne razume. Pokazala je sicer  

nekaj poznavanja bralnih strategij, ko je v besedilu iskala besede, s katerimi bi si lahko 

pomagala pri obnovi prebranega. Kljub temu pa bistva ni znala povezati v celoto. Na 

začetnih srečanjih s psom se je predvsem ukvarjala z dekodiranjem in zato ni razumela 

prebranega. Med četrtim srečanjem je psu prvič poskusila obnoviti zgodbo, ki jo je 

prebrala doma. Obnova je bila nepovezana, slabo razumljiva. Učenka je nizala 

skladenjsko nepravilne in nepopolne povedi. Pogosto je uporabljala mašilo »pač«. Med 

petim srečanjem je obnovila prebrano z naštevanjem posameznih besed. Na šestem 

srečanju je iskala razlago pomena neznane besede v besedilu. Drugi bralni preizkus je 

pokazal, da bistva besedila ni razumela. Poskusila je obnoviti zadnji odstavek besedila. 

Naštela je osebe, ki se pojavljajo v prebranem besedilu. Na devetem srečanju je občasno 

razumela  preneseni pomen. Na enajstem srečanju s psom je spraševala vodnico o 

pomenu neznanih besed. Na dvanajstem srečanju je psu razložila, kdo je kdo v zgodbi. 

Na trinajstem in štirinajstem srečanju je psu pripovedovala zgodbo, opisovala ilustracije 

in mu razlaga preneseni pomen. Na petnajstem srečanju je listala neprebrani del knjige 

in si ogledovala ilustracije. Zanimalo jo je, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju. Na 

osemnajstem srečanju je zaznala napačno prebrane besede in se zato tudi popravila in 

na devetnajstem razumela bistvo prebranega. Na zadnjem bralnem preizkusu je 

skromno obnovila prebrano, bistvo je razumela. 

Učenka je v obdobju osmih mesecev, kolikor je raziskava trajala, postopoma  

napredovala na področju razumevanja prebranega. Na začetku raziskave ni razumela, 

kaj bere, ker je bila še na stopnji dekodiranja in se je ukvarjala predvsem s tehniko branja. 

Žerdinova (2003) trdi, da na stopnji utrjevanja še ni pomembno razumevanje 
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prebranega. Pri utrjevanju je pomembno, da otrok bere nezahtevno bralno gradivo z 

znanimi besedami in znano vsebino. To je strokovna oseba tudi naredila z izborom manj 

zahtevnih knjig, slikanic. Sosledje srečanj kaže na to, da se je učenka z vajo, tedenskim 

branjem terapevtskemu psu, postopoma  prenehala ukvarjati predvsem s tehniko branja 

in počasi začela razumeti prebrano.  

Razumevanje prebranega je močno odvisno od usvojenosti bralne tehnike, uporabe 

bralnih strategij, širine besednega zaklada  in predznanja o obravnavani temi (Holy-

Šinkovec in Pečjak, 1996).  Slabo poznavanje pomena besed je ena izmed glavnih 

preprek uspešnosti učencev v prvih letih šolanja. Becker (1979) prav posebej poudarja, 

da je besedišče najpomembnejši dejavnik bralne učinkovitosti, ko se otrok enkrat nauči 

dekodirati. Torej s povečanjem besednega zaklada učencev vplivamo na izboljšanje 

njihovega bralnega razumevanja (Pečjak, 1999). Učenje pomenov posameznih besed 

ima manjši vpliv na bralno razumevanje kot naučiti učence strategij pojasnjevanja 

neznanih besed iz besedila, ki ga berejo (Holy-Šinkovec, Pečjak, 1996). Ravno tako 

predznanje močno vpliva na razumevanje določenega besedila. Čim večje je bralčevo 

predznanje, toliko večja je njegova bralna učinkovitost (Pečjak, 1999). Učenka se je v 

omenjenem obdobju s pomočjo psa in vodnice učila določenih strategij pojasnjevanja 

neznanih besed. Prav zato je vodnica tudi uvedla »pasji slovar«, v katerega je učenka 

zapisovala »psu« neznane besede.  

Z veliko verjetnostjo lahko trdimo, da so ravno prisotnost terapevtskega psa in zato 

večja učenkina sproščenost in motiviranost vplivali na hitrejši napredek. To se kaže tudi 

v zapisih vodnice, ki pogosto navaja učenkini željo in potrebo po razlaganju, obnavljanju 

in opisovanju ilustracij iz prebranih zgodb psu. Lahko povzamemo, da je učenka v 

obdobju osmih mescev na srečanjih s psom postopoma začela pojasnjevati pomene 

neznanih besed, povzemati, sklepati in predvidevati. To kaže, da se je vse bolj zavedala 

pomena pisnega gradiva kot vira informacij oziroma večjega razumevanja prebranega. 

Razlike, ki so se pokazale med branjem slikanic in testnih besedil, ki so primerni za njeno 

starost, kažejo tudi na učenkino šibko predznanje in na prezahtevnost testnih besedil. 

 

3.5.3 Vpliv branja s pomočjo psa na motivacijo, interes in odnos učenke 

do branja in knjig 

Številne tuje in domače raziskave pismenosti kažejo, da problem bralne pismenosti 

ni le v pomanjkanju sposobnosti, temveč tudi v pomanjkanju motivacije za branje. 

Motivacija in interes za branje oziroma pozitiven odnos do branja postavljajo kot ključne 
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za razvoj zgodnje pismenosti in tudi za kasnejši razvoj pismenosti nasploh (Bucik, 2009). 

Motivacijo lahko delimo na zunanjo in notranjo. Notranja motivacija se nanaša predvsem 

na posameznikovo notranjo željo in zavzetost v neki aktivnosti ne glede na to, ali ima 

aktivnost zunanjo vrednost. Notranje motiviran otrok bo sam izbral knjige in jih bral v 

prostem času v šoli ali doma. Iskal bo priložnost za branje (Bucik, 2009). Zunanja 

motivacija je, ko se posameznik ukvarja z branjem zaradi zunanje spodbude oziroma ker 

pričakuje izid, ki je zunanje narave. Otrok bere, da bi dobil nagrade, točke, nalepke, 

zvezdice, pohvale ... Motiviran je zaradi spodbude okolice. 

Posameznik razvije svoj osebni interes za branje takrat, ko postane branje užitek, 

ko si želi prebrati knjigo, ko se iz prebranega nekaj nauči in mu prebrana knjiga 

predstavlja tudi samopotrditev. Skozi pozitivne bralne izkušnje se interes za branje 

postopoma razvija. Pozitivna bralna izkušnja pa pomeni, da otrok začne branje 

povezovati s pozitivnimi čustvi, užitkom, prijetnim doživljanjem (Bucik, 2009). 

Prav tako kot interes je tudi otrokov odnos do branja pomemben element bralne 

motivacije. Pečjakova (1999) označuje odnos do branja kot relativno trajno naravnanost 

posameznika do bralnega gradiva, do bralnih situacij in vsega, kar je povezano z 

branjem. Ta naravnanost je lahko pozitivna ali negativna. Mathewson (1979 v Pečjak, 

1999) pravi, da odnos do branja določajo trije dejavniki: prevladujoča občutja ob branju, 

pripravljenost za branje in vrednostno prepričanje o branju. 

Iz intervjuja z učenko in razredničarko na začetku raziskave je razvidno, da učenka 

ne mara brati in da ni motivirana za branje. Z vključitvijo v program branja s pomočjo psa 

je terapevtski pes predstavljal učenkino zunanjo spodbudo za branje.  

Čas, preživet s terapevtskim psom, je pri učenki počasi spodbudil notranjo 

motivacijo za branje. Že na četrtem srečanju s terapevtskim psom je delovala bolj 

sproščeno, med branjem se je začela psa dotikati. Obnovila mu je celo zgodbo, ki jo je 

samoiniciativno prebrala med počitnicami. Zaradi bolniške odsotnosti vodnice, programa 

nekaj časa nismo izvajali. Med tem časom je učenka psu napisala pismo, v katerem je 

zapisala, da pogreša branje psu. Postopoma je začela knjige obračati proti psu, mu 

kazati ilustracije, razlagati besede, ki jih ne razume, ter samostojno izbirati knjige. Začela 

je spreminjati intonacijo glasu, bolj čustveno doživljati prebrano. Začela je uživati v 

branju. Intervjuji  ob zaključku raziskave so pokazali spremenjen odnos do branja. 

Razredničarka je povedala, da ji je učenka začela kazati knjige, ki si jih je izposodila v 

knjižnici. Pokazala je željo po branju v razredu in doma. Tudi drugo pismo psu, ki ga je 

učenka napisala ob zaključku raziskave, kaže, da rada bere psu. 
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Lahko zaključimo, da sta na začetku raziskave program branja s pomočjo psa in 

terapevtski pes predstavljala zunanjo motivacijo za branje. Po določenem času pa je 

vpliv terapevtskega psa na izboljšanje učenkinih bralnih sposobnosti povzročil, da je 

branje postalo užitek. Tako je učenka zaradi notranje motivacije postala bolj zavzeta 

bralka. Branje s pomočjo psa se je za učenko izkazalo kot pozitivna bralna izkušnja. Zato 

je branje začela povezovati s pozitivnimi čustvi, užitkom in prijetnim doživljanjem, kar je 

ključno za razvoj notranje motivacije, interesa in pozitivnega odnosa do branja in knjig. 

V študiji primera se je izkazalo, da je vpliv  programa branja s pomočjo psa na začetku 

raziskave deloval kot zunanja motivacija, ki se je postopoma spreminjala v učenkino 

notranjo motivacijo za branje. 

 

3.5.4 Vpliv razvoja bralnih veščin s pomočjo terapevtskega psa na 

učenkino samopodobo 

Raziskave na področju terapevtskih živali kažejo, da otroci z nizko samopodobo 

pogosto raje sodelujejo z živaljo kot s človekom. Ob prisotnosti živali se bolj osredotočijo 

na aktivnost in še dolgo obujajo spomine na pozitivno izkušnjo. Otrok se navadno psa 

med branjem dotika, kar vpliva na večjo sproščenost, nižji krvni pritisk in utrip srca. 

Postopoma otrok pozabi, kako težko je brati, in se branja začne veseliti. Brati začne z 

navdušenjem in se veseli prihodnjih srečanj (Intermountain Therapy Animals, 2009). 

Učenka se je na začetku raziskave psa bala. Izhaja iz kulturnega okolja, kjer imajo 

drugačen, odklonilen, odnos do psov. Njeno neodločnost pri izvajanju povelj lahko 

pripisujemo strahu pred psi in nizki samopodobi zaradi kombinacije motenj in težav, s 

katerimi se srečuje že vse življenje. Učenka se zaveda svojih primanjkljajev, zato se 

težko sprosti, ne mara se izpostavljati pred celim razredom. Zaradi slabo usvojene bralne 

tehnike se branja izogiba. 

Učenka je potrebovala tri srečanja, da je premagala strah pred psom. Preseganje 

kulturnih razlik je pomenil za učenko zelo velik napredek. Postala je bolj sproščena. Psa 

se je začela dotikati, ga objemati in poljubljati. Pri izvajanju povelj je odločnejša. Iz tega 

je razvidno, da je pes neposredno vplival na učenkino sproščenost, kar je posredno 

vplivalo na razvoj bralnih veščin. Učenko je sodelovanje terapevtskega psa pri branju 

stimuliralo do take mere, da je k branju pristopala bolj pozitivno in z večjim veseljem. 

Postopoma mu je med branjem začela kazati ilustracije, razlagati neznane besede in 

vsebino prebranega. Razvoj bralnih veščin je vplival na njeno samopodobo, kar se je 

kazalo na srečanjih s psom, kjer je prevzela vlogo učitelja in psu pomagala pri boljšem 
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razumevanju prebrane vsebine. Iz intervjujev z materjo in razredničarko je razvidno, da 

se je funkcioniranje učenke spremenilo. Začela je brati pred vsem razredom, če je sošolci 

niso poslušali, jih je opozorila, v knjižnici si je samostojno začela izposojati knjige, z 

razredničarko se je pogosteje pogovarjala o knjigah, bolj je začela sodelovati pri 

posameznih predmetih. Mati je opazila, da je hči postala bolj odprta in družabna. Začela 

je objemati ljudi, hitreje navezovati stike, izboljšala je odnos do psov. Učenka je v pismu 

izrazila svoja čustva in zaupanje. Učenkin govor je postal razločnejši.  

Eden od ključnih elementov uspešnosti programa branja s pomočjo psa je, da otroci 

ne dobijo občutka, da so del nekega sanacijskega programa, ampak se vidijo kot 

nekakšni učitelji in pomagači psom. To otroke izpolnjuje, daje jim občutek pomembnosti, 

lastne vrednosti in samopotrditve (Intermountain Therapy Animals, 2009). To se je 

pokazalo tudi v študiji primera. 

4 SKLEPNE UGOTOVITVE 

V študiji primera smo lahko spoznali desetletno učenko z zmernimi govorno 

jezikovnimi motnjami. Ob njenem rojstvu je bil ugotovljen popoln razcep mehkega in 

trdega neba. Operirana je bila pri dveh letih in pol. Govorni razvoj se je začel pravočasno, 

a kasneje ni ustrezno napredoval. Terapevtskih obravnav ni imela. Pri petih letih se je 

vključila v vrtec, prej je bila v domačem varstvu. Rezultati uporabljenih psiholoških testov 

so pokazali nizko-povprečne intelektualne sposobnosti. Šolanje so ji odložili za eno leto. 

Usmerjena je bila v program vzgoje in izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo. Dodeljene so ji bile tri ure dodatne strokovne pomoči na 

teden, ki so bile namenjene premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj.  

Učenka izhaja iz socialno šibkejšega, nespodbudnega in dvojezičnega okolja. 

Funkcionira v skladu s svojimi sposobnostmi, vendar precej pod ravnijo drugih učencev 

v razredu, ki so eno leto mlajši od nje. Zaradi govorno-jezikovnih motenj ima velike 

težave pri učenju, kar vpliva na učni uspeh in njeno samopodobo.  

V obdobju osmih mesecev smo lahko spremljali napredek učenke oziroma vpliv 

programa R.E.A.D.®, branje s pomočjo psa, na spremembe v učenkinem funkcioniranju 

v šoli na različnih področjih, predvsem na bralnem, ter kako razvoj bralnih veščin vpliva 

na učenkino samopodobo. Ker smo se v študiji primera osredotočili na enega 

posameznika, raziskovalnih ugotovitev ne moremo posplošiti, saj to z vidika statistične 

verjetnosti ni mogoče. Vzorec je premajhen in ni naključen. Z vidika teoretične 
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abstrakcije pa je možno posploševanje. To pomeni, da na osnovi drugih raziskav na 

istem področju naše ugotovitve lahko posplošimo (Vogrinc, 2008 v France Pavlin 2014). 

V raziskavi je imela raziskovalka trojno vlogo (raziskovalka, izvajalka dodatne 

strokovne pomoči/strokovna oseba in vodnica terapevtskega psa). Zavedamo se, da je 

njena trojna vloga vplivala na opazovano dogajanje. Na to opozarja tudi Vogrinc 

(Vogrinc, 2008 v France Pavlin 2014). Zaradi dobrega poznavanja  učenke, matere,  

razredničarke in terapevtskega psa so se udeleženci raziskave verjetno nekoliko 

drugače odzivali, kot bi se na neznanega raziskovalca. Lahko pa tudi trdimo, da je to 

dalo raziskavi dodatno vrednost. To, da je bila raziskovalka strokovna oseba in vodnica 

terapevtskega psa, je pripomoglo, da je lahko učenko in psa opazovala med branjem. 

Če bi bila samo v vlogi raziskovalke in strokovne osebe in bi branje s pomočjo psa izvajal 

drugi terapevtski par, ki bi prenašal informacije o poteku ur, bi se veliko informacij o 

funkcioniranju učenke med branjem lahko izgubilo. Dodana vrednost trojne vloge se je 

izkazala tudi med intervjujem z učenko in med izvedbo raziskave. Zaradi izrazito 

nerazumljivega govora učenke, bi lahko neznani raziskovalec težje komuniciral in 

interpretiral dobljene rezultate. Zaradi dobrega poznavanja učenke in že vzpostavljenega 

zaupnega odnosa med raziskovalko in učenko, ta na vprašanja v intervjuju ni odgovarjala 

všečno, ampak tako kot dejansko misli. Tega ne bi mogli zagotovo trditi, če bi bil 

raziskovalec druga oseba.  

Ravno tako je k boljšim rezultatom pripomoglo raziskovalkino dobro poznavanje 

matere, ki ima nerealno sliko o hčerinih sposobnostih in težko sprejema realno stanje 

svojega otroka. To  je bilo razvidno na začetku raziskave iz njenih odgovorov v  intervjuju. 

Eden izmed ključnih udeležencev raziskave je bil tudi terapevtski pes. Kulturna razlika 

oziroma vera, kateri učenka in njena družina pripadajo, jim narekuje drugačen, bolj 

odklonilen odnos do psov. Zaupanje družine v raziskovalko je pripomoglo, da so starši 

sploh privolili v sodelovanje otroka v programu, kjer je udeleženec tudi pes. Tako je bila 

raziskovalka neposredneje vpeta v učenkino življenje, kar ji je omogočilo bolj poglobljeno 

raziskovanje. Zaradi neposrednih okoliščin je morala raziskovalka nadzorovati svojo 

vpletenost in ohranjati objektivnost. Vključitev večjega števila oseb, ki so v različnih 

odnosih z učenko, in tudi odzivi terapevtskega psa, so pripomogli k verodostojnejšim 

ugotovitvam oziroma sklepom. Z zaupnostjo podatkov in anonimnostjo na vseh stopnjah 

raziskovalnega procesa je bila upoštevana tudi etičnost. 

Iz intervjuja z učenko in razredničarko na začetku raziskave je razvidno, da učenka 

ni marala brati in za to ni bila motivirana. Na začetku raziskave je bila učenka pri branju 

še na stopnji dekodiranja, vendar je v obdobju osmih mesecev postopoma napredovala 
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do počasnega vezanega branja. Bralni testi so pokazali, da se je pri glasnem branju 

obenem izboljšala tudi hitrost. Prav tako so bralni preizkusi in raziskovalkini tedenski 

zapisi opažanj, ki so nastali med učenkinem branjem psu, kazali na postopen napredek 

učenkinih sposobnosti natančnega branja. Iz bralnih testov in zapisov opažanj 

raziskovalke je razvidno, da je učenka na začetku raziskave brala monotono, neritmično, 

brez potrebnih besednih poudarkov. Ni upoštevala stavčnega poudarka in intonacije, ki 

jo narekujejo osnovna ločila. Intonacijo glasu je začela postopoma spreminjati, čeprav ta 

ni bila vedno v skladu z ločili.  

 Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da je sodelovanje v programu branja s 

pomočjo psa pripomoglo k postopnemu napredku tekočnosti učenkinega branja. 

Napredovala je pri natančnosti prebranega besedila in pri hitrosti z dokaj ustrezno 

izraznostjo. Kljub temu pa njenega branja še ne moremo šteti za tekoče. Čas, preživet s 

terapevtskim psom, je pri učenki počasi spodbudil notranjo motivacijo za branje. 

Postopoma se je začela psa med branjem dotikati in obnavljati zgodbe. V dveh pismih 

psu je izrazila željo po branju. Intervjuji ob zaključku raziskave so pokazali spremenjen 

odnos do branja. Učenka je začela razredničarki kazati knjige, ki si jih je izposodila v 

knjižnici. Pokazala je željo po branju v razredu in doma.  

Prav tako se je postopoma kazal napredek na področju razumevanja prebranega. 

Na začetku raziskave ni razumela prebranega, ukvarjala se je predvsem s tehniko 

branja.  Strokovna oseba je z izborom manj zahtevnih knjig oziroma slikanic učenki 

omogočila, da se je z vajo in tedenskim branjem terapevtskemu psu postopoma  

prenehala ukvarjati s tehniko branja in se vse bolj začela  posvečati razumevanju 

prebranega. Učenka se je v omenjenem obdobju s pomočjo psa in vodnice učila 

nekaterih strategij pojasnjevanja neznanih besed. Za to je vodnica uvedla »pasji slovar«, 

v katerega je učenka zapisovala »psu« neznane besede.  

Če upoštevamo, da ima učenka zmerno govorno-jezikovno motnjo ter izhaja iz 

nespodbudnega in dvojezičnega okolja, lahko sklepamo, da je s programom Branje s 

pomočjo psa v relativno kratkem času zelo napredovala. Poraja se vprašanje, ali je 

učenka glede na primanjkljaje sposobna tekočega branja. To lahko podkrepimo s 

teoretično podlago, ki pravi, da tudi učenci z bralnimi težavami lahko berejo dovolj 

natančno, ker so počasni, pa njihovega branja ni mogoče šteti za tekoče branje. Učenci 

se sprva učijo, da berejo natančno, šele nato hitro (Poučevanje branja v Evropi 2011). 

Tezo so potrdili tudi bralni preizkusi in zapisi vodnice psa oziroma strokovne osebe. 

Učenka se je na začetku raziskave bala psa, potrebovala je tri srečanja, da je 

premagala strah pred psom. Pri izvajanju povelj je bila neodločna. To bi lahko pripisali 
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strahu pred psi in nizki samopodobi, zaradi kombinacije motenj in težav, s katerimi se 

srečuje že celo življenje. Učenka se zaveda svojih primanjkljajev, zato se težko sprosti, 

ne mara se izpostavljati pred vsem razredom. Kljub vsemu je strah pred psom 

premagala, preseganje kulturnih razlik je zanjo pomenilo zelo velik napredek. Postala je 

bolj sproščena, psa se je začela dotikati, ga objemati in poljubljati. Pri izvajanju povelj je 

bila vse bolj odločna. Iz tega je razvidno, da je pes neposredno vplival na učenkino 

sproščenost, kar je posredno vplivalo na razvoj bralnih veščin. Učenko je sodelovanje 

terapevtskega psa pri branju stimuliralo do take mere, da je k branju pristopala bolj 

pozitivno in z večjim veseljem. Postopoma mu je med branjem začela kazati ilustracije, 

razlagati neznane besede in vsebino prebranega. Učenkin razvoj bralnih veščin je vplival 

na njeno samopodobo, kar se je kazalo na srečanjih s psom, kjer je prevzela vlogo 

učitelja in psu pomagala pri boljšem razumevanju prebrane vsebine. Iz intervjujev z 

materjo in razredničarko je razvidno, da so se pojavile spremembe tudi v učenkinem 

delovanju. Začela je brati pred vsem razredom, opozarjati sošolce, če je niso poslušali, 

si samostojno izposojati knjige v knjižnici, se pogovarjati z razredničarko o knjigah, bolj 

je začela sodelovati pri posameznih predmetih. Mati je opazila, da je hči bolj odprta in 

družabnejša. Začela je objemati ljudi, hitreje navezovati stike, izboljšala je odnos do 

psov. Učenka je v pismu izrazila svoja čustva in zaupanje. Učenkin govor je postal 

razločnejši. Lahko povzamemo, da je učenka v obdobju osmih mesecev na srečanjih s 

psom postopoma začela pojasnjevati pomene neznanih besed, povzemati, sklepati in 

predvidevati, kar kaže, da se je vse bolj zavedala, kako pomembno je pisno gradivo kot 

vir informacij, vse bolj je razumela prebrano.  

Lahko zaključimo, da je terapevtski pes na začetku raziskave predstavljal zunanjo 

motivacijo za branje. Učenka je zaradi izboljšane tehnike branja, ki se ji je pridružilo še 

razumevanje, začutila notranjo motivacijo in postala zavzeta bralka. Branje s pomočjo 

psa je bilo za učenko pozitivna bralna izkušnja. Zato je branje začela povezovati s 

pozitivnimi čustvi, užitkom in prijetnim doživljanjem, kar je ključno za razvoj notranje 

motivacije, interesa in pozitivnega odnosa do branja in knjig. V študiji primera se je 

izkazalo, da je vpliv  programa branja s pomočjo psa na začetku raziskave deloval kot 

zunanja motivacija, ki se je postopoma spreminjala v učenkino notranjo motivacijo za 

branje. 

S pomočjo zbranih rezultatov smo želeli opredelili pozitivne učinke programa branja 

s pomočjo psa in prikazati, da je to lahko učinkovit način izboljšanja bralne pismenosti. 

Učenka je v času študije primera: 

 napredovala do počasnega vezanega branja, 
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 izboljšala hitrost in natančnost branja, 

 spremenila intonacijo glasu, čeprav ni bilo vedno v skladu z ločili, 

 začela bolj doživeto brati, 

 povečala razumevanje prebranega, 

 naučila se je nekaterih strategij pojasnjevanja neznanih besed, 

 spremenila odnos do knjig, 

 branje začela doživljati kot zabavo, 

 začela brati zaradi notranje motivacije, 

 začela se je prostovoljno javljati pri branju naglas pred vsem razredom, 

 pogosteje si je začela izposojati knjige in razredničarko spraševati, katero 

knjigo naj prebere. 

To pa niso edine spremembe, ki smo jih opazili pri učenki. V primerjavi s stanjem 

pred izvajanjem programa je učenka pridobila tudi na drugih področjih: 

 spremenila je odnos do psov in s tem presegla kulturne razlike, 

 premagala je strah pred psi, 

 postala je odločnejša hkrati pa tudi bolj sproščena, 

 izboljšala je svojo samopodobo in zvišala samozavest, 

 postala je bolj odprta v socialnem kontekstu, 

 hitreje je začela navezovati stike, 

 njen govor je postal razločnejši, 

 začela je bolj izražati svoja čustva, 

 postala je zaupljivejša, 

 postala je ponosna na svoje dosežke, 

 razvila je močno empatijo do živali. 

Podobne spremembe, ki smo jih opazili pri učenki v naši študiji primera, prav tako 

navajajo tudi druge raziskave (Intermountain Therapy Animals, 2014). 

Rousseau je že leta 1762 menil, da je učinkovita vsaka metoda učenja branja, samo 

če je učenec dovolj motiviran. Motivacija za branje je mnogovrstna in otroci niso splošno 

motivirani ali nemotivirani, temveč so motivirani na različne načine in za različne bralne 

vsebine. Branje s pomočjo psa je lahko ena od strategij, kako uspešno motivirati otroke 

za branje. Različne skupine otrok se bodo različno odzvale na različne motivacijske 

strategije, ki jih uporabljajo odrasli, zato bi morali k posameznim skupinam pristopati z 

različnimi strategijami (Bucik, 2003). 
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 V študiji primera se je program R.E.A.D.®, branje s pomočjo psa, izkazal kot 

učinkovita metoda učenja branja. Zagotavljanje časa za branje in podpora učencu, ki se 

šele uči brati, da postane sposoben vedno dlje slediti branju, je pomemben del, ki ga 

lahko  opravi tudi terapevtski pes. Branje s pomočjo psa predstavlja spodbudno učno 

okolje in pozitivno izkušnjo. Zato zaključimo z učenkinimi besedami:  

»Draga Tessa, rada ti berem, ker me poslušaš.«  
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