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POVZETEK 

Ustrezno razvita vizualna percepcija je pomemben element uspešnega branja. Vizualna 

disleksija, pri kateri imajo učenci izrazite primanjkljaje na področju vizualnega 

procesiranja informacij, tako močno vpliva na pridobivanje bralnih spretnosti. Raziskava 

Vidyasagara in Pammerja (2009) je pokazala, da vizualni trening lahko vpliva na 

izboljšanje otrokovega branja in sposobnost vizualnega procesiranja vidno posredovanih 

informacij  

Namen raziskave v diplomskem delu je bilo oblikovanje sistematičnega desettedenskega 

treninga vizualnega procesiranja in raziskovanje vpliva le-tega na vizualno procesiranje in 

branje. Trening je bil izveden z dvema učencema rednega programa osnovne šole, od 

katerih je bil eden vključen v tretji razred, drugi pa je bil učenec četrtega razreda. Oba sta 

imela pred tem izrazite primanjkljaje na področju branja. Prav tako sta bila s strani njunih 

učiteljic oba prepoznana kot učenca s težavami na področju branja. Pred izvedbo treninga 

sem štirinajst prepoznanih otrok testirala tako na področju vizualnega procesiranja kot na 

področju branja. Dva učenca sta bila izbrana za sodelovanje pri desettedenskem treningu 

na osnovi najnižjih dosežkov na testu vizualnega procesiranja. Po koncu treninga sta bila 

oba učenca ponovno testirana z namenom ugotavljanja učinkovitosti pripravljenega 

treninga.  

Rezultati po koncu desettedenskega treninga za izboljšanje vizualnega procesiranja so 

pokazali izboljšanje posameznih spretnosti vizualnega procesiranja in izrazito izboljšanje 

na področju branja. Viden je izrazitejši napredek na področju vizualnega procesiranja pri 

razločevanju med likom in podlago, pri vizualni analizi in sintezi ter na področju vizualne 

diskriminacije. Predvsem pa se je izboljšala splošna sposobnosti vizualne pozornosti. 

Branje je po končanem treningu veliko bolj tekoče, učenca boljše in lažje prepoznavata 

črke, zmanjšalo pa se je tudi število tipičnih napak značilnih za vizualno disleksijo in 

motnje branja. Ugotovila sem, da z ustrezno načrtovanim ter rednim treningom 

vizualnega procesiranja lahko izboljšamo nekatere vidike vizualnega procesiranja in 

branja. Rezultati raziskave prav tako nakazujejo na pomembnost urjenja spretnosti 

vizualnega procesiranja že pred začetkom učenja ali vsaj ob učenju branja. 

Ključne besede: specifične učne težave, disleksija, vizualna disleksija, vizualno 

procesiranja, branje, trening vizualnega procesiranja 
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IMPROVING READING WITH VISUAL PROCESSING TRAINING 

ABSTRACT 

An apropriatly developed visual perception is an important element of success in reading. 

Visual dyslexia in children is connected with significant deficits in visual processing 

skills, and therefore has a strong impact on the reading ability as well as on the process of 

learning to read. Several studies have shown that regular training of visual skills can 

improve one’s reading ability and visual processing performance (Vidyasagar in Pammer, 

2009)  

The purpose of this research project was to develop a systematic ten-week training of 

visual processing skills and examine the effect of the training on certain aspects of visual 

processing and reading. The training was carried out with one third-grade and one fourth-

grade regular elementary school pupil. Both of them had significant problems in the field 

of reading ability. Both of them were recognized by their teachers as children with 

reading disabilities. Before the training, fourteen children were tested with reading test 

and visual processing test. Two children, chosen to participate in the training, achieved 

the lowest result on the visual processing test. After the training they were tested again to 

confirm the effectiveness of the training. 

The results of the ten-week training have shown improvement of certain visual processing 

skills and a significant improvement of reading ability. The biggest improvement of 

visual processing can be observed in the area of visual ability to distinguish the form from 

the background, visual analysis and synthesis as well as visual discrimination. A 

significant progress was observed in the area of visual attention. Reading is more fluent, 

the letters are better and easier recognized and mistakes, typical for reading disabilities 

are less common. I established that with a carefully planned and regularly performed 

training of visual skills we can improve some aspects of visual processing skills and 

reading ability. The results of my study also indicate the importance of systematic 

training of visual processing even before or with the process of learning to read. 

Key words: specific learning disabilities, dyslexia, visual dyslexia, visual processing, 

reading, training of visual processing. 
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1.0 UVOD 

Okoli deset odstotkov učencev ima v šoli težave zaradi posebnih razvojnih odklonov oz. 

specifičnih razvojnih primanjkljajev na enem izmed področij, kot so branje, pisanje ali 

računanje. Z ustreznimi pristopi jih je mogoče vsaj delno ublažiti. Specifične učne težave 

najdemo kot posamezen primanjkljaj ali pa kot skupino primanjkljajev, ki se izražajo pri 

učenju in rabi jezika, pri dojemanju in učenju spretnosti branja in pisanja, pri uporabi teh 

spretnosti za pridobivanje drugega znanja, pri dojemanju osnovnih logično matematičnih 

pojmov in učenju tehnik računanja, pri pridobivanju in razvijanju motoričnih spretnosti in v 

splošni učljivosti (Žerdin, 2011)  

Tudi učenci s težjimi oblikami disleksije spadajo v skupino učencev s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja in jim po zakonu pripada dodatna strokovna pomoč, katere eden 

od namenov je odpravljanje primanjkljajev (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 

2011). Kot specialna pedagoginja na šoli se pogosto srečujem z učenci, ki imajo izrazite 

težave z branjem (zaradi disleksije), vendar te niso posledica izrazitejših težav na področju 

fonološkega zavedanja. Zato sem se odločila pripraviti celosten desettedenski program, ki bi 

otrokom pomagal razvijati posamezne spretnosti vizualnega procesiranja ter bo usmerjen v 

odpravljanje primanjkljajev na področju vizualnega procesiranja in branja. 

Disleksijo delimo na tisto, pri kateri ima otrok težave z branjem zaradi šibkejšega fonološkega 

zavedanja in tisto, pri kateri težave z branjem nastopijo kot posledica primanjkljajev na 

področju vizualnega procesiranja. Motnje vizualnega procesiranja niso povezane s 

slabovidnostjo, temveč s težavami v razumevanju vidno posredovanih informacij. Pri tem 

prihaja do težav pri zaznavanju gibanja, prostorskih odnosov, oblike in usmerjenosti simbola. 

Motnje vizualnega procesiranja so, še posebej v povezavi z motnjami centralnega slušnega 

procesiranja, najpogostejši vzrok za disleksijo in slabšo šolsko uspešnost 

(http://www.adhd.com.au/Visual_Processing_Disorders.htm). 
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Pripravljen trening razvija raznolike sposobnosti, ki so del širšega sistema vizualnega 

procesiranja, ob tem pa je namenjen tudi urjenju branja. Njegov namen je predvsem 

usmerjanje vizualne pozornosti ter urjenje posameznih spretnosti vizualnega procesiranja, kot 

so vizualni spomin, diskriminacija, dekodiranje, sledenje itd. Posreden namen treninga pa je 

prek izboljšanja vizualnega procesiranja vplivati na zmanjšanje števila specifičnih napak pri 

branju ter izboljšati tempo branja. 
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2.0 TEORETIČNI DEL 

2.1.  Učne težave 

Lerner (2003, v Magajna, Pečjak, Peklaj, Čačinovič Vogrinčič, Bregar Golobič, Kavkler in 

Tancig, 2008) opredeljuje otroke z učnimi težavami kot heterogeno skupino otrok z različnimi 

kognitivnimi, socialnimi, emocionalnimi in drugimi značilnostmi, ki imajo pri učenju 

pomembno večje težave kot večina otrok njihove starosti.  

Učne težave se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do težjih, od preprostih do kompleksnih, 

od kratkotrajnih oz. prehodnih do tistih, ki so vezane le na čas šolanja, ali trajajo vse življenje. 

Skupina otrok, učencev ter odraslih z učnimi težavami je zato zelo pestra in raznolika. Pri 

nekaterih se težave v času šolanja pojavljajo le pri enem ali dveh predmetih, drugi so 

neuspešni pri večini predmetov. Težave so lahko prisotne že pred vstopom v šolo. Kažejo se 

kot pretirana nemirnost in beganje od ene dejavnosti k drugi, pomanjkanje interesa za 

poslušanje pravljic in podobno. Lahko nastajajo postopoma ali se pojavijo nenadoma (npr. 

nenaden porast anksioznosti ob začetnem neuspehu pri novem, strogem in nerazumevajočem 

učitelju itd.). Pojavijo se lahko v obliki upada storilnosti po kratkotrajnem, intenzivnem stresu 

ali ob prilagajanju na novo situacijo.  

Vsem tem težavam je skupno, da so notranje narave oz. nevrološko pogojene. Strokovnjaki 

sklepajo, da so posledica motenj v delovanju osrednjega živčevja, ki vplivajo na to, kako 

možgani predelujejo različne vrste informacij. 

 Pojavnost učnih težav v Sloveniji 

Pri nas večina strokovnih delavcev meni, da se v povprečju v vsakem razredu nahajata 1 do 2 

učenca z učnimi težavami (Magajna idr., 2008). Statistično gledano se je pri nas delež 

usmerjenih otrok, torej otrok s posebnimi potrebami, povečal z 1,5 % v letu 1999 na 5,8 % 

delež celotne populacije osnovnošolskih otrok v letu 2008.  
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 Socialna vključenost učencev z učnimi težavami 

V Sloveniji strokovni delavci na šolah ocenjujejo, da so učenci z učnimi težavami relativno 

dobro vključeni v oddelčne skupnosti ter da sošolci te otroke pogosto spodbujajo in podpirajo 

(74 %), tolerirajo (72 %), redko ali nikoli pa jih ne ignorirajo (83 %). Tudi otroci sami 

navajajo (86 %), da se v razredu počutijo dobro oz. zelo dobro (Magajna idr., 2008). 

Dokazano je, da je socialna vključenost pomemben varovalni dejavnik pred učnimi težavami. 

Zato je zelo pomembno, da strokovni delavci iščejo različne možnosti vključevanja otrok z 

učnimi težavami v oddelčno skupnost. 

2.1.1. Specifične učne težave 

Specifične motnje učenja so lahko dedno pogojene, lahko so posledica biokemičnih 

dejavnikov, dogodkov v preteklosti in poporodnem obdobju ali drugih dogodkov, ki imajo za 

posledico nevrološko oviranost (Žerdin, 2011). 

Učenci s težjimi oblikami specifičnih učnih težav sodijo po Zakonu o usmerjevanju oseb s 

posebnimi potrebami v skupino učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja predstavljajo pri nas največji delež 

vseh usmerjenih oseb s posebnimi potrebami (Krek in Metljak, 2011). Sem sodijo tudi učenci 

z disleksijo (Magajna idr., 2008). 

 Pojavnost specifičnih učnih težav 

Pogostost specifičnih učnih težav v populaciji je odvisna od vrste dejavnikov, kriterijev in 

postopkov ocenjevanja, specifičnih značilnosti posameznega jezika in pisave, tehnološke 

razvitosti ter od zahtev po ravni pismenosti. Ocene pogostosti posameznih vrst primanjkljajev 

tako nihajo pri specifičnih primanjkljajih na področju branja med 2 % in 10 %. Težjo obliko 

specifičnih težav pri učenju, imenovano primanjkljaji na posameznih področjih učenja, ima 

približno 2 % do 3 % šolske populacije. (Magajna idr., 2008) 
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V Združenih državah Amerike v zadnjem času opažajo velik porast prepoznanih šolskih otrok 

s specifičnimi učnimi težavami in veliko nihanje v pogostosti specifičnih učnih težav v 

posameznih državah Amerike. Ugotavljajo, da je v povprečju 5 % šolskih otrok s specifičnimi 

učnimi težavami. Pogostost pojavljanja v posameznih državah se spreminja od 2 % do 7 % 

(Magajna, 2009). 

2.1.2. Definicija disleksije 

Disleksija je bil prvi splošni izraz, s katerim so opisovali različne motnje pri učenju. Težave in 

motnje so postopoma delili in razvrščali tako, da so podrobneje opisovali različne 

primanjkljaje na področju učenja. Do sedaj je bilo uporabljenih več kot sedemdeset imen za 

opisovanje različnih vidikov disleksije. Na začetku so raziskovalci menili, da imajo ljudje z 

disleksijo neko obliko možganske poškodbe oz. okvaro živcev ali pa prirojeno motnjo, ki 

vpliva na miselne procese, potrebne za branje. Danes obstaja več različnih teorij o tem, kaj je 

disleksija in kaj jo povzroča. Mnoge so oblikovane tako, da pojasnjujejo simptome ali 

značilnosti disleksije ter vzroke za njen pojav (Davis in Braun, 2008).  

Disleksija je nevrofiziološko pogojena motnja, ki jo spremljajo motnje ali posebnosti v 

nekaterih spoznavnih procesih (kognitivni primanjkljaji). Pri posamezniku z disleksijo so 

moteni procesi predelovanja jezikovnih informacij, kar povzroča težave pri prepoznavanju 

posameznih glasov (fonemov) in težave s sintetiziranjem, analiziranjem ter odstranjevanjem 

glasov in drugih enot govornega toka (Magajna idr., 2008). V osnovi jo opredeljujejo 

specifične težave, ki jih imajo učenci pri učenju branja in ki se pojavljajo navkljub 

spodbudnemu okolju, normalnim inteligenčnim sposobnostim, odsotnosti senzoričnega 

primanjkljaja in psihičnih bolezni. Ob tem so težave z branjem pogosto močno povezane s 

fonološkim deficitom, kar otrokom onemogoča učinkovito prepoznavanje besed (Casalis, 

Leuwers in Hilton, 2013). 

Talcott (2002, v Birch in Chase, 2004) je v svoji raziskavi ugotovil, da se pri učencih z 

izrazitejšimi težavami pri učenju branja pojavljajo poleg primanjkljajev na fonološkem 

področju tudi primanjkljaji na področju vizualnega procesiranja.  
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Disleksija ne vpliva le na učno področje posameznika, temveč zaznamuje prav vse vidike 

posameznikovega življenja. Ameriška znanstvenica z univerze Yale dr. S. Shaywitz (2003) jo 

opisuje kot skrito invalidnost, ki ni opazna na prvi pogled in nima vidnih znakov okvare ali 

motnje ter močno zaznamuje življenje posameznikov z disleksijo. 

2.1.3. Disleksija skozi zgodovino 

Danes s pomočjo znanosti vemo, kako delujejo možgani oseb z disleksijo. Nove tehnike 

slikanja možganov omogočajo sledenje notranjemu delovanju možganov in nam tako 

približajo težave, s katerimi se učenci z disleksijo srečujejo pri branju in pisanju. Pred tem so 

strokovnjaki pripisovali otrokove težave pri branju vplivu socialnih in izobraževalnih 

dejavnikov ter zanikali možnost biološke oz. genetske osnove za nastanek specifičnih učnih 

težav in disleksije (Shaywitz, 2003). 

Opisi posameznih primerov posameznikov z motnjo na področju branja so se pojavili v 

znanstveni literaturi že konec 19. stoletja. V tem obdobju je v Angliji dr. W. Pringle Morgan 

objavljal članke o bralnih težavah otrok. Pisal je o posameznikih iz bogatih in izobraženih 

družin, ki so bili bistri ter motivirani za učenje, vendar se kljub vsem naporom zasebnih 

učiteljev niso mogli naučiti brati. Adolf Kussmau (v Shaywitz, 2003) je za take otroke, ki so 

kazali povprečno ali nadpovprečno inteligentnost in nikakor niso mogli usvojiti bralne 

tehnike, izoblikoval pojem '' besedna slepota''. 

Pojem disleksija je prvi uporabil Rudolf Berlin v svoji monografiji, ki jo je izdal leta 1887 (v 

Shaywitz, 2003). Njegovo delo je zajemalo dvajsetletno opazovanje šestih posameznikov. S 

pojmom disleksija je opredelil posebno obliko ''besedne slepote''. Poimenoval jo je po 

specifični leziji v možganih. Če je bila lezija popolna, je bila prisotna popolna nesposobnost 

branja, če pa je bila lezija le delna, je pri posamezniku prihajalo do velikih težav z 

interpretiranjem pisanih ali natisnjenih simbolov oz. do disleksije. Berlin je opredelil 

disleksijo kot eno izmed govorno-jezikovnih motenj, oz. jo je umestil še ožje – med afazije, 

kjer se pojavljajo težave z razumevanjem govorjenega jezika in govornim izražanjem.  

Poleg razvojno pogojenega nastanka motnje je znanstvenike najpogosteje navduševalo 

dejstvo, da prirojena oblika ''besedne slepote'' prizadene celotne družine in se prenaša iz 
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generacije v generacijo. V tem obdobju so bili posamezniki s prirojeno obliko motnje pogosto 

spregledani. Njihove težave pa so bile pripisane ''neumnosti'' in nizkemu inteligenčnemu 

količniku. Vse to predvsem v škodo posameznikov, ki so na račun svojih težav doživljali 

krivico, nasilje in zavračanje s strani družbe (Shaywitz, 2003). 

2.1.4. Družbeno sprejemanje disleksije 

Kljub temu da se je družbeno sprejemanje disleksije izboljšalo, se situacija za veliko število 

posameznikov s primanjkljaji na področju branja in pisanja ni izrazito spremenila. Še vedno je 

marsikdo odvisen predvsem od pomoči in podpore družine (Shaywitz, 2003). 

Že leta 1904 je Hishelwood (v Shaywitz, 2003) objavil pobudo za ustanovitev šol oz. 

posebnih oddelkov za učence z disleksijo. Le-ti naj bi otrokom omogočili stalen in intenziven 

program oz. trening za izboljšanje bralnih spretnosti. Prvi je tudi omenil možnost prilagoditev 

pri pouku za učence z disleksijo. Že na začetku 20. stoletja je predlagal, naj bodo ti učenci 

oproščeni glasnega branja pred razredom. S tem bi učencem prihranili zasmehovanje in 

izpostavljanje šibkih področij pred vrstniki, hkrati pa je svetoval, da naj se jim ponudijo 

intenzivne, a kratke lekcije za izboljšanje bralnih spretnosti tako doma kot v šoli (Shaywitz, 

2003). 

2.1.5. Pojavnost disleksije 

Tako kot se je problematika učencev, ki se ''ne morejo'' naučiti brati, najprej izpostavila pri 

posameznikih iz bogatih in dobro izobraženih družin, še danes velja, da so specifične učne 

težave pogosteje spregledane pri otrocih iz manj spodbudnega okolja. Problem ni v tem, da bi 

bil odstotek pojavnosti disleksije v manj spodbudnem okolju dejansko manjši, temveč v tem, 

da so otroci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine s povsem enakimi težavami kot 

otroci iz spodbudnega okolja manjkrat opaženi, še redkeje pa diagnosticirani in obravnavani 

kot učenci z disleksijo (Shaywitz, 2003). 
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 Pojavnost glede na spol 

Prav tako je dolga leta veljalo prepričanje, da se disleksije pojavlja večkrat pri dečkih kot pri 

deklicah. Dokazano je, da šole prepoznajo več dečkov kot deklic z disleksijo. Raziskave pa 

dokazujejo (v Shaywitz, 2003), da je odstotek diagnosticiranih deklic in dečkov približno 

enak in ne kaže izrazito povišane pojavnosti pri enem od spolov. Kljub temu pa Komisija 

evropske skupnosti v svojem poročilu (Poročilo komisije evropskih skupnosti, 2008) navaja 

zaskrbljujoče podatke, da se pri petnajstletnikih težave z branjem pojavljajo dvakrat pogosteje 

med dečki (30,4 %) kot med deklicami (17,6 %). 

2.1.6. Značilnosti disleksije 

Le malo ljudi z disleksijo ima vse značilne znake motnje. Med nekatere najpogostejše pa 

spadajo (Magajna idr., 2008): 

- težave z zavedanjem glasov v besedah, vrstnem redu glasov, rim ali 

zaporedju zlogov; 

- težave pri prepoznavanju besed ter besednih zvez; 

- težave pri pravopisu, pravilnem zapisu ter priklicu črk; 

- težave z vrstnim redom glasov, črk, števk; 

- težave z vrstnim redom besed pri branju in ali pisanju; 

- težave z bralnim razumevanjem; 

- težave z izraženjem misli v pisni obliki; 

- zaostanek razvoju govora in jezika; 

- težave pri izražanju misli v ustni obliki; 

- težave z orientacijo v prostoru (zmeda v uporabi pojmov kot so desno, 

levo); 

- težave z orientacijo v času (zmeda v uporabi pojmov kot so zgodaj, pozno, 

meseci); 

- težave na področju stranskosti; 

- težave z obliko in hitrostjo pisanja; 
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- težave pri matematiki, ki izhajajo iz neustrezne rabe zaporedja korakov, 

smeri ali matematičnega jezika; 

- podobne težave se pogosto pojavljajo tudi pri ožjih družinskih članih in 

sorodnikih.  

2.1.7. Razdelitev disleksije 

Disleksijo lahko razdelimo na dva podtipa, na tako imenovano disfonetično in disiedetično 

disleksijo (http://dyslexia.learninginfo.org/dyseidetic.htm). Omenjena izraza se uporabljata 

predvsem z namenom razlikovanja med dvema tipoma disleksije, ki imata povsem različen 

izvor, rezultat obeh pa so težave z branjem. 

Disfonetično disleksijo imenujemo tudi fonološka disleksija, saj gre za primanjkljaje, zaradi 

katerih učenec težko povezuje posamezne glasove z ustreznimi simboli. Učenec pri branju 

težje izgovarja in povezuje glasove, prav tako ima težave tudi pri črkovanju. Tipično za ta tip 

disleksije je, da ima otrok tudi šibko razvito fonološko zavedanje. Glavni vzrok težav pri 

branju pa je ravno šibko zavedanje glasov znotraj besede ter težave s povezovanjem zapisanih 

glasov z ustreznimi simboli. 

Disiedetično disleksijo poznamo tudi kot površinsko oz. vizualno disleksijo. Učenci s to 

obliko disleksije imajo po navadi dobro razvito fonološko zavedanje in izrazite težave s 

črkovanjem besed. Težave imajo pri vizualizaciji in obdelavi podatkov, sprejetih po vidni 

poti. Pri teh učencih se pokažejo težave pri branju krajših besed, predvsem predlogov in 

veznikov (http://dyslexia.learninginfo.org/dyseidetic.htm). 

 

2.2. Vizualna disleksija 

Hipotezo o vizualnem primanjkljaju, ki jo je leta 1993 razvil Lovegrove (v Wright in Conlon, 

2009) in sta jo kasneje naprej razvijala tudi Stein in Walsh (v Wright in Conlon, 2009), 

predpostavlja, da vizualno senzorični primanjkljaj pri učencih z disleksijo vpliva na 

procesiranje pisanih črk ter kot tak vpliva na pojav težav pri branju. Hipoteza temelji na 
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odzivu nevronov v magnocelularnem sistemu. Pri učencih z disleksijo se omenjen sistem pri 

določenih nalogah slabše aktivira (Wright in Conlon, 2009).  

2.2.1. Simptomi vizualne disleksije 

C. Roth Smith (http://dyslexia.learninginfo.org/dyseidetic.htm) navaja naslednje simptome, ki 

so tipični za učence z vizualno disleksijo: 

- menjava vidno podobnih črk, katerih ključna razlika je, da so različno 

usmerjene (d –b, p – b ), 

- menjava vidno podobnih besed zaradi napačne smeri branja, 

- omejen vizualni besednjak in le redke besede prepoznava celostno, 

- med besedilom se pogosto izgublja, saj ima težave z vizualnim sledenjem in 

izgublja fokus, 

- izpušča besede in črke, 

- pogosto ga pri branju vodi razumevanje besedila in zapisanih besed ne prebere 

do konca, temveč jih ugiba. 

Tako obliko disleksije, ki nastane kot posledica motenj vizualnih procesov, imenuje vizualna 

ali disiedetična disleksija. Pri tej obliki prihaja do motenj pri različnih procesih vizualnega 

procesiranja, ki jih bom natančneje opisala v nadaljevanju naloge. 

 

2.3. Vizualno procesiranje 

2.3.1. Definicija vizualnega procesiranja 

Glavna funkcija vizualnega sistema je opažanje predmetov in dogodkov v svetu okrog nas. 

Vendar zgolj vidna informacija ni dovolj, da bi lahko možgani informacijo predelali ter jo 

ustrezno interpretirali. Za ta del procesa morajo uporabiti še pretekle že pridobljene izkušnje. 

Tako je vidno opažanje skoraj vedno tudi prepoznavanje (Pogačnik, 1995). 
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Vizualno procesiranje je del sistema, ki procesira informacije, jih snema, analizira in prenaša. 

Je del vida, ki je naše dominantno čutilo. Iz procesa procesiranja vidnih vtisov dobivamo večji 

del informacij o okolju, ki nas obdaja. Osnova tega procesa je prepoznavanje predmeta, 

njegove lokacije in sledenje njegovemu gibanju. Iz tega pa izhajajo tudi kompleksnejše 

zaznavanje vidnih reprezentacij, kot so slike ter besede (Wade in Swanston, 2013). 

2.3.2. Razvoj vizualnega procesiranja v obdobju dojenčka 

Znano je, da 80 % informacij o svetu, ki nas obdaja, pridobimo prek vida. Vizualna percepcija 

oz. vidno zaznavanje pa je tudi zelo povezano z razvojem miselnih funkcij pri majhnem 

otroku. Prvi zametki logičnega mišljenja nastajajo na osnovi vidnih zaznav in šele nato se na 

osnovi tega razvija logično mišljenje, zasnovano na jeziku. Osnova za razvoj osnovnih funkcij 

vida in vizualnega procesiranja so primarni refleksi, ki jih lahko opazimo pri novorojenčku. Ti 

primarni refleksi so: reakcija zenice na svetlobo, orientacija proti svetlobi, prve oblike 

očesnega sledenja ter refleks ščitenja oči pred premočno svetlobo (Lushina in Nevykaya, 

2003).  

Pri dojenčku se vizualne funkcije razvijajo po naslednjih korakih (Lushina in Nevykaya, 

2003): 

1. korak 

- Vidna reakcija na že znani dražljaj je manjša od reakcije na novi 

dražljaj, kar predstavlja osnovo za funkcijo vidnega spomina. 

2. korak 

- Razvije se zavedanje stalnosti predmeta. Otrok se zaveda, da predmet, 

ki ga skrijemo, še vedno obstaja ter da se lastnosti predmeta ohranijo, 

tudi če otrok tega predmeta ne vidi.  

3. korak 

- Razvije se sposobnost vizualne diskriminacije oz. vidnega razlikovanja, 

ki otroku omogoča razlikovanje med različnimi predmeti. Otrok 

zaznava obliko, velikost, barvo, orientacijo ter položaj predmeta v 

prostoru. 
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4. korak 

- Nazadnje se razvije sposobnost generalizacije. Prve generalizacije se 

pojavijo okrog sedmega do devetega meseca otrokove starosti. Otrok 

npr. prepozna obliko mačke ne glede na velikost, barvo, položaj v 

prostoru, ne glede na to ali gre za živ primerek, igračo ali risbo. 

2.3.3. Razvoj vizualnega procesiranja v predšolskem obdobju 

Zaznavne sposobnosti se razvijejo po vnaprej določenem zaporedju. Najprej se razvijejo 

procesi zaznavanja, nato procesi razločevanja in nato še procesi identifikacije (Pečjak, 1999). 

Otrok v procesu razvijanja vidnega zaznavanja najprej zaznava okrog sebe predmete, oblike 

in osebe.  

 Razvoj vizualne diskriminacije 

Sledi prehod na stopnjo vizualne diskriminacije, kar pomeni, da razlikuje med posameznimi 

vzorci, znaki ali simboli. Razvoj vizualne diskriminacije poteka od razlikovanja predmetov, s 

katerimi se otrok vsakodnevno srečuje, prek razlikovanja bolj abstraktnih oblik (npr. 

geometrijskih likov) do razlikovanja simbolov, kot so črke (Pečjak, 2000). Diskriminacija 

med različnimi oblikami, vzorci in obrazi se začne že zelo kmalu po rojstvu. S starostjo se 

sposobnost vizualne diskriminacije povečuje, kar pomeni, da so starejši otroci že sposobni 

diskriminacije bolj kompleksnih vzorcev in oblik (Vernon, 2010).  

 Razvoj diskriminacije delov in celote 

V predšolskem obdobju je za otroke značilno, da vidijo del kot celoto ter ob zaznavi celote ne 

vidijo posameznih delov (Horvat, Magajna, 1989; Pečjak, 1999). Otrok v tem obdobju še ni 

pozoren na detajle, temveč se osredotoča na videz in obliko predmeta. To je še posebej 

opazno takrat, ko morajo otroci reproducirati različne vzorce in oblike. Enako kot pri 

zaznavanju predmetov, otroci zaznavajo kot celoto tudi besede. Npr., ko otrok vidi napis na 

reklamnem letaku ali v trgovini, bo zaznal prebrani napis, četudi še ne zna brati, zapis bo 

zaznal kot celoto in ga tudi kot takega prepoznal. Otroci v predšolskem obdobju tako 
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predvsem dobro zaznavajo celoto, medtem ko je zaznavanje delov znotraj celote večkrat 

nenatančno (Vernon, 2010). 

Triletni otrok je sposoben diskriminacije med od 3 do 7 črkami, medtem ko bi naj 5 in 

polletni otrok že prepoznal do 95 % vseh črk (Pečjak, 1999). 

 Razvoj identifikacije 

Zadnja stopnja pri razvoju vidnega zaznavanja je proces identifikacije oz. prepoznavanja. 

Identifikacija je sposobnost prepoznavanja različnih vzorcev in oblik in temelji na pomnjenju 

le-teh. Kadar vidimo trobec in rep, vemo, da gre za slona, čeprav smo zaznali le dve stvari. 

Enako se dogaja pri branju. Pri identifikaciji vzorcev in oblik ter ne nazadnje tudi besed je 

pomembno, da ima posameznik razvite sposobnosti zaznavanja, razlikovanja in pomnjenja 

(Pečjak, 1999). Hitrost vidnega zaznavanja je torej v veliki meri odvisna od tega, ali 

posameznik besedo že pozna ali ne. Če mu je beseda poznana, jo bo hitro identificiral. Če pa 

je zanj beseda povsem nova, jo bo moral najprej analizirati, kar pomeni, da bo moral 

prepoznati vse črke v besedi in jo šele nato prebrati oz. izgovoriti.  

 Razvoj očesnega sledenja 

Na očesno sledenje v največji meri vplivata starost in izurjenost. Pri branju se oči skokovito 

premikajo in te premike med enim in drugim postankom imenujemo sakade. Poleg sakad so 

prisotni še fiksacijski postanki. Pri mlajših bralcih je zaznati daljše fiksacijske postanke, več 

sakad ter večje število regresijskih gibov (Pečjak, 1999). Sposobnost učinkovitega sledenja od 

leve proti desni se še ne razvije v predšolskem obdobju. Pojavi se šele ob tem, ko se otroci 

učijo branja. Očesno sledenje pred tem ni zavestno kontrolirano, temveč je naključno in 

neenakomerno. Vodi ga otrokov interes, pogosto pa je povezano z nesposobnostjo 

prepoznavanja najbolj ključnih elementov slike (Vernon, 2010). 
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2.3.4. Vizualno procesiranje pri učenju branja in pisanja v osnovnošolskem 

obdobju 

Pri učenju branja je vidna komponenta zelo pomembna. Posameznik se mora naučiti biti 

pozoren na vizualne informacije, ki jih prejema, da bi lahko razločil pomen zapisanih besed. 

Medtem ko izkušenejši bralci vizualne informacije prejemajo avtomatizirano in podzavestno, 

za začetne bralce proces vizualnega procesiranja pisno podane informacije poteka zavestno in 

zahteva dobršno mero zbranosti (Willows, 1998). Da otrok razbere, kaj je napisano na listu 

papirja, mora obvladati naslednje postopke (Willows, 1998): 

- natančno vidno zaznavanje črk in besed; 

- vidno analiziranje oblike črke in njenih tipičnih značilnosti (tako lahko 

bere različne vrste pisav in rokopisov); 

- vizualna diskriminacija med vidno podobnimi simboli (b–d, p–b, z–s, 

f–t, c–e); 

- vizualni spomin za obliko črk in zaporedje črk v besedi; 

- vizualna orientacija ter vizualno sledenje, ki mu omogočata, da 

besedilu sledi z leve proti desni; 

- vizualno-motorična koordinacija, ki mu omogoča zapis besed; 

- vizualno fonološke sposobnosti, ki omogočajo povezavo med 

simbolom in ustrezajočim glasom.  

 

 Značilnosti primanjkljajev vizualnega procesiranja pri branju in pisanju 

Pri otrocih s težavami na področju vizualnega procesiranja se pri učenju branja in pisanja 

pojavljajo spodnje tipične pomanjkljivosti (Willows, 1998): 

 pri branju 

- težave z identifikacijo črk in besed, 

- pogosto mešanje vidno podobnih besed in črk, 

- vizualna identifikacija besed je otežena, 

- pri prepoznavanju pomena besed se zanašajo na kontekst, 
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- težje analizirajo strukturo besede, 

- branje je počasno, otrok bere besedo za besedo. 

 

 

 pri pisanju 

- težje si zapomni obliko posameznih črk, 

- meša vidno podobne črke, 

- otrok pri zapisu črke in številko pogosto zrcali, 

- težje zadrži mentalno sliko besede. 

2.3.5. Testi vizualnega procesiranja 

Osnovne funkcije vizualnega procesiranja, ki se razvijajo v zgodnjem otroštvu, so povezane s 

funkcijami vizualnega procesiranja, ki jih otrok kasneje v času šolanja potrebuje za uspešno 

branje. V ta namen so strokovnjaki razvili teste vizualnega procesiranja, s katerimi preverjajo 

funkcije vizualnega procesiranja in ki naj bi omogočili napovedovanje in zgodnjo intervencijo 

ter tako preprečevali, oz. vsaj omilili pojav kasnejših težav z branjem (Vernon, 2010).  

Okoli leta 1960 se je pojavilo več študij razvoja vizualnega zaznavanja ter vpliva le-tega na 

razvoj bralnih sposobnosti. Raziskavi, ki sta ju pripravila Crosbi (1968, v Willows, 1998) in 

Lachman (1960, v Willows, 1998) sta temeljili na standardiziranih testih tipa papir svinčnik. 

To sta bila npr. Benderjev vizualno-motorični-gestalt test ter razvojni test vizualne percepcije 

Frostigove (1963, v Willows, 1998). Raziskavi sta pokazali pomembno povezavo med 

šibkejšo sposobnostjo analize kompleksnih vizualnih vzorcev ter učnimi težavami (Crosbi, 

1968; Lachman, 1960 v Willows, 1998). Kljub temu, da so bili ti testi prepoznani kot vizualni 

testi, so na rezultate vplivali tudi drugi dejavniki, kot so npr. verbalne sposobnosti, sposobnost 

koncentracije ter pri nekaterih grafomotorika.  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Mateja Cvet, diplomsko delo 

- 16 - 

 

2.4. Podskupine motenj vizualnega procesiranja 

Motnje vizualnega procesiranja niso povezane s slabovidnostjo, temveč s težavami v 

razumevanju vidno posredovanih informacij, kot so gibanje, prostorski odnosi, oblika simbola 

in usmerjenost simbola. Vizualno procesiranje je prav tako močno povezano s kognitivnim 

funkcioniranjem in je pomembno pri interpretiranju in razumevanju vidno posredovanih 

informacij (Brown in Stephen, 2011). Motnje vizualnih procesov, še posebej v povezavi z 

motnjami slušnih procesov, so najpogosteje vzrok za disleksijo in slabšo šolsko uspešnost. 

Ločimo naslednje skupine motenj vizualnega procesiranja  

(http://www.adhd.com.au/Visual_Processing_Disorders.htm): 

- vizualno dekodiranje, sklepanje in identifikacija, 

- težave s prostorskimi odnosi in vizualno orientacijo, 

- težave z diskriminacijo, 

- težave z vizualnim spominom, 

- težave z vizualnim sledenjem.  

2.4.1. Vizualno dekodiranje, sklepanje in prepoznavanje 

Sposobnost vizualnega dekodiranja in sklepanja je obravnavana kot funkcija sposobnosti 

vizualne diskriminacije. Je sposobnost prepoznavanja predmetov in simbolov, kadar celoten 

simbol ali predmet ni viden, oz. je viden le del predmeta ali simbola. Pri nekaterih učencih so 

primanjkljaji tako izraziti, da imajo težave s prepoznavanjem predmeta že v primeru, ko na 

sliki manjka le en tipičen del predmeta. Prav tako je del vizualnega sklepanja tudi 

prepoznavanje predmetov, ki so rahlo spremenjeni ali popačeni (Leihman, Olson, Aquailo in 

Hall, 2006). 

Učenci s primanjkljaji na področju dekodiranja, sklepanja in prepoznavanja imajo lahko 

težave tudi s prepoznavanjem predmetov, ki jih dobro poznajo in ki so stalnica v njihovem 

okolju. Težave so lahko celo tako izrazite, da učenec prek tipa predmete dobro prepoznava, če 

pa so informacije o predmetu podane zgolj po vidni poti, ga ne prepozna. Težave pri 
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prepoznavanju predmetov in simbolov izhajajo iz nesposobnosti integriranja in/ali 

sintetiziranja vidnih informacij v celoto. Učenec tako prepozna posamezne dele slike npr. 

ušesa, oči, nos. Pridobljenih informacij pa njegovi možgani ne zmorejo združiti v celoto, da bi 

lahko prepoznal, da je na sliki narisan človeški obraz (Brown in Stephen, 2011).  

Pri učencih, ki imajo težave z vizualnim sklepanjem, se le-te lahko pojavljajo v dveh oblikah: 

pri prvi imajo učenci težave z zaznavanjem delov, pri drugi pa z zaznavanjem celote. Pri obeh 

je pridobljena vizualna informacija nepopolna. 

 Odnos med celoto in deli celote  

Nekateri učenci imajo težave z zaznavanjem in integriranjem odnosa med predmetom oz. 

simbolom in deli, ki ta predmet oz. simbol sestavljajo. Nekateri učenci tako ustrezno 

zaznavajo samo dele, medtem ko drugi ustrezno zaznavajo samo celoto, slabše pa posamezne 

dele celote. Kot primer se najpogosteje navaja primer gozda. Določeni posamezniki s 

primanjkljaji na področju prepoznavanja zaznavajo zgolj drevesa in ne prepoznajo, da gre za 

gozd, medtem ko je pri drugih ravno nasprotno, saj zaznavajo gozd, ne zmorejo pa razločiti 

posameznih dreves, ki gozd sestavljajo. Prav tako imajo nekateri lahko težave z iskanjem 

parov popolnih in nepopolnih slik (Brown in Stephen, 2011).  

Pri procesu formiranja vidnih celot gre za učinkovitost komunikacije z dolgoročnim 

spominom, v katerem so shranjene informacije. Postopek prepoznavanja predmeta poteka 

prek naslednjih faz: zaznavava vizualnega vzorca (primerjava z vzorci, shranjenimi v 

dolgoročnem spominu) in prepoznavanje vzorca (povezava vzorca z imenom zanj) (Pogačnik, 

1995). 

V šolskem okolju se od učencev neprestano pričakuje hitro prehajanje iz zaznavanja delov v 

zaznavanje celote in obratno. V konkretnem primeru bo učenec, ki zaznava predvsem celoto, 

z lahkoto zaznal in poimenoval dolgo zahtevno besedo, težje pa bo prepoznal posamezne črke 

znotraj te besede. Po drugi strani pa bo učenec, ki uspešnejše zaznava dele, dobro ali vsaj 

delno prepoznal posamezne črke znotraj besede, teh črk pa ne bo zmogel povezati in združiti 

tako, da bi lahko prebral celo besedo. 
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Ali je učenec bolj nagnjen k zaznavanju delov ali zaznavanju celote lahko sklepamo na osnovi 

tega, kako opazuje slike v knjigah in slikanicah. Učenci, ki dobro zaznavajo dele celote, so 

pogosto zelo pozorni na posamezne detajle, medtem ko težje zaznavajo in interpretirajo 

odnose med posameznimi deli. Medtem ko učenci, ki dobro zaznavajo celoto, po navadi bolj 

na splošno opišejo celotno sliko in imajo težavo z interpretacijo posameznih delov slike 

(http://www.ldonline.org/article/6390/). 

 Povezava med vizualnim sklepanjem in branjem 

Rusch (1971) navaja, da ideja, da je vizualno sklepanje pomemben element branja in kot tak 

močno vpliva na uspešnost pri branju, ni nova. Ideja je bila izpostavljena že v zgodnejših 

študijah, kot je na primer Goinsova (1958, v Rusch, 1971), ki je ugotavljala vpliv vizualnega 

sklepanja na bralno uspešnost. 

Rusch (1971) je v svoji raziskavi uporabil Higgins Wertnaov test vizualnega sklepanja, s 

katerim je preverjal svojo osnovno hipotezo, da dosegajo dobri bralci na omenjenem testu 

višje število točk kot slabi bralci. Izbral je vzorec tridesetih deklet in tridesetih fantov iz 

prvega razreda osnovne šole. Učenci so bili stari povprečno osem let. Primerjal je rezultate 15 

posameznikov, ki so na testih branja, ki so jih izvajali v šoli, dosegli najvišje rezultate in 15 

tistih, ki so dosegli najnižje rezultate. Rezultati so pokazali, da učenci, ki so izredno dobri 

bralci, dosegajo boljše rezultate tudi na testu vizualnega sklepanja.  

2.4.2. Primanjkljaji na področju prostorskih odnosov in orientacije 

Raziskava, ki sta jo pripravila Chase in Stein (2003, v Vidyasagar in Pammer, 2009) je 

pokazala, da so težave z vizualnim procesiranjem eden od glavnih razlogov za težave z 

branjem, ki jih imajo učenci z disleksijo. Ugotovila sta tudi, da je sistem v možganih, ki je 

odgovoren za branje, pri osebah z disleksijo nekoliko manj občutljiv kot pri tistih, ki 

disleksije nimajo. 

Mešanje vrstnega reda črk ali menjava položaja črk v besedi se navajata kot eden najbolj 

tipičnih pokazateljev disleksije. Mešanje vrstnega reda črk je direktno povezano z 

občutljivostjo za zaznavanje prostorskih odnosov in zaporedja. Točno določeno mesto črke v 
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besedi je povezano s prostorskim odnosom med to črko in ostalimi črkami, ki sestavljajo 

izbrano besedilo. Izrazitih težav z zaznavanjem vrstnega reda črk v besedi pa ne moremo 

povezati samo s šibkim fonološkim zavedanjem (Vidyasagar in Pammer, 2009). Terepocki, 

Kruk in Willows (2002) ugotavljajo, da prihaja do obračanja črk, ne samo zaradi splošnih 

težav z orientacijo v prostoru, temveč tudi zaradi neučinkovitih strategij za prepoznavanje 

usmerjenosti črk.  

 Povezava med zavedanjem prostorskih odnosov in branjem 

Raziskava avtorjev Vidyasagar in Pammer (2009) je pokazala, da je za prepoznavanje 

vrstnega reda črk v besedi odgovoren del možganov, ki se ukvarja z vizualnim procesiranjem 

informacij, pridobljenih prek vida in ne prek sluha.  

Zavedanje, da disleksija lahko izvira tudi iz težav na področju zaznavanja prostorskih 

odnosov, ponuja možnost zgodnjega odkrivanja posameznikov, pri katerih obstaja velika 

verjetnost, da bodo imeli v času šolanja težave z branjem. Strokovnjaki navajajo, da se pri 

učencih z disleksijo težave pojavijo, še preden začnejo brati. Raziskava avtorja Facoetti 

(2003) kaže na jasno povezavo med težavami z vizualno pozornostjo v zgodnjem otroštvu in 

kasnejšimi težavami, ki jih prepoznamo kot disleksijo. Triletna raziskava (Facoetti idr., 2003) 

je spremljala otroke v obdobju obiskovanja vrtca in do drugega razreda osnovne šole. V 

okviru raziskave so oblikovali test, pri katerem so morali otroci razločevati in iskati določene 

simbole na raznolikem ozadju. Rezultati raziskave so pokazali, da imajo slabše vizualne 

spretnosti v zgodnjem otroštvu večji vpliv na pojav kasnejših bralnih težav kot slabše 

jezikovne spretnosti. Prav tako je raziskava pokazala, da lahko z zgodnjo intervencijo, ki 

vključuje trening za izboljšanje vizualnih spretnosti in zaznavanja vizualno prostorskih 

odnosov, močno omilijo pojavnost težav pri branju (Facoetti idr., 2003). 

2.4.3. Primanjkljaji na področju vizualne diskriminacije 

Sposobnost vizualne diskriminacije oz. vidnega razlikovanja nam omogoča prepoznavanje 

razlik med podobnimi predmeti, prepoznavanje, kje se konča eden in kje začne drug predmet 

ter prepoznavanje predmeta, pri katerem je viden le en del. Učenci, ki imajo na splošno težave 
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z vizualno diskriminacijo, najpogosteje mešajo črke in/ali števke in imajo težave z branjem ali 

razumevanjem vidno posredovanih informacij 

(http://ldsupport.homestead.com/VISUALDISCRIMINATION.html). Rezultati raziskav 

avtorjev Ben-Yehundah in Ahissar (2004, v Ram Tsur, Faust in Zivotofsky, 2008), so 

pokazali, da je šibka sposobnost vizualne diskriminacije povezana tudi s slabšimi dosežki na 

področju branja ne-besed ter vpliva na slabše rezultate pri testih verbalnega in neverbalnega 

spomina. 

 Povezava vizualne diskriminacije in branja 

Sposobnost vizualne diskriminacije na osnovi zaznavanja razlik ter podobnosti med črkami 

omogoča natančno prepoznavanje besed. Začetni bralci s primanjkljaji na področju 

diskriminacije težje zaznavajo razlike med posameznimi črkami. Prav tako težje 

diskriminirajo besede, ki se razlikujejo npr. v eni črki ali v vrstnem redu črk. Pogosto so 

ravno takšne vrste težav pri branju pokazatelj, da gre pri otroku lahko tudi za disleksijo. 

Nakazujejo pa tudi na vizualne primanjkljaje kot možen vzrok za težave pri branju (Mesman 

in Kibby, 2011).  

Primanjkljaji na področju vizualne diskriminacije se kažejo kot nepravilno prebrane besede. 

Kadar se težave z vizualno diskriminacijo pojavljajo v povezavi s težavami z vizualno 

pozornostjo, so rezultat po navadi izrazitejši zaostanki na področju bralnih spretnosti 

(http://ldsupport.homestead.com/VISUALDISCRIMINATION.html). 

 Prepoznavanje primanjkljajev na področju diskriminacije 

Barett (1965) je v svoji raziskavi ugotovil, da obstaja povezava med sposobnostjo vizualne 

diskriminacije v predbralnem obdobju in kasnejšimi dosežki na področju branja. Tudi druge 

raziskave (Smith, 1950; Wiliams, 1953, v Barret, 1965) ugotavljajo, da so različne 

sposobnosti vizualne diskriminacije dober pokazatelj kasnejših težav pri branju. Potter (1949, 

v Barret, 1965) pa je v svoji raziskavi ugotavljal, da so otroci, ki v predšolskem obdobju 

dosegajo višje rezultate na testu iskanja oblik, kasneje uspešnejši pri branju.  

Peckhman (1933) se je podrobneje ukvarjal s težavami vizualne diskriminacije v predšolskem 

obdobju. Oblikoval je test, pri katerem branje ni bilo pogoj za reševanje testa. S testom je 

http://ldsupport.homestead.com/VISUALDISCRIMINATION.html
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testiral devetnajst predšolskih otrok starih od enaindvajset do šestintrideset mesecev. Rezultati 

so pokazali, da je test primeren predvsem za otroke starejše od dveh let in pol. Petnajst od 

devetnajstih testiranih otrok je imelo rezultate na testu povsem primerljive z rezultati odraslih 

oseb. S tem je dokazal, da je možno že pri predšolskem otroku precej natančno testirati 

spretnosti vizualne diskriminacije. 

 Vpliv različnih treningov vizualne diskriminacije na učenje branja besed 

Učenje branja zahteva vizualno diskriminiranje simbolov in priklic ustreznih glasov za 

prepoznane simbole ter tudi priklic pomena teh simbolov. Pogosto se pojavlja vprašanje, 

katera tehnika je najustreznejša za učenje prepoznavanja posameznih simbolov in za učenje 

diskriminacije med temi simboli. King (1964) je raziskoval povezavo med različnimi 

tehnikami učenja vizualne diskriminacije in uspešnostjo učenja seznama besed pri predšolskih 

otrocih. V svojo raziskavo je vključil šest skupin, vsaki je bilo triindvajset otrok. Preden je 

otroke soočil z nalogo učenja štirih besed iz danega seznama besed, jih je vključil v različne 

programe treninga vizualne diskriminacije. Prvi rezultati raziskave so pokazali, da je pri 

učenju začetnega branja zelo pomembno, da se otrok nauči, da se mora na simbole zapisane 

na papirju, odzvati z ustreznimi ujemajočimi glasovi. Prav tako King (1964) v svoji raziskavi 

ugotavlja, da je pri začetnih bralcih pomembno učenje diskriminacije posameznih črk in ne 

direktno celotnih besed. Pokazalo se je, da so otroci pri prvih korakih v svet branja uspešnejši, 

če dobro razlikujejo oz. diskriminirajo posamezne črke. V tem primeru so izrazito uspešnejši 

pri učenju branja novih, neznanih besed. V zaključku svoje raziskave ugotavlja, da bi morali v 

programe učenja zgodnjega in začetnega branja nujno vključiti tudi vaje vizualne 

diskriminacije. 

2.4.4. Primanjkljaji na področju vizualnega pomnjenja 

Kratkoročni spomin je pomemben pri pridobivanju novega znanja in za reševanje problemov. 

Kratkoročni spomin nam omogoča natančno primerjavo ter razvrščanje predmetov okrog nas. 

V kratkoročnem spominu lahko na enkrat zadržimo tri do štiri simbole ali črke (Vogel in 

Machizava, 2004). Vizualni spomin pa nam omogoča uporabo vseh informacij, ki so nam 

posredovane po vidni poti.  
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Da bi si lahko zapomnili črke ter zaporedje črk, ki sestavljajo besede, in jih lahko uporabljali 

ter priklicali za pisanje in branje, moramo biti sposobni zadržati njihovo sliko v spominu in 

imeti hiter dostop do te shranjene informacije. Slika besed in črk se mora prenesti iz 

kratkoročnega spomina v dolgoročni in se tam učinkovito obravnavati, da je primerna za 

kasnejši priklic in uporabo (Willows, 1998). Da lahko besede in črke prepoznavamo hitro in 

natančno, moramo biti sposobni uporabiti vizualno posredovano informacijo, kot je na primer 

oblika posamezne črke. Zmogljivost vizualnega spomina pa ni odvisna zgolj od hitrosti 

obravnave vizualne informacije, temveč tudi od števila opazovanih predmetov (Wolfe in 

Lynn, 2012).  

Vizualni spomin omogoča shranjevanje vizualnih informacij o predmetih v naši okolici. Ta 

spominski sistem je pomemben za naloge, kot so primerjava predmetov, ki ne morajo biti 

hkrati v našem vizualnem polju, ter vzpostavljanje povezave med ločenimi slikami, ki jih 

prejemamo iz naše okolice. Veliko učencev z disleksijo ima težave z vizualnim spominom, 

zaradi česar težje prepoznavajo zapisane besede in se težje orientirajo v prostoru s pomočjo 

vidnih informacij (www.lucid-research.com, 2006). 

 Povezava med vizualnim spominom in branjem 

Vizualni spomin je vizualno zaznavna sposobnost, ki vključuje sposobnost priklica vizualne 

slike. Vizualna slika pa je lahko v obliki črk, številk, besed ali simbolov. Danes je večina 

informacij v šoli podana po vidni poti. Kar pomeni, da bo imel učenec, ki ima kakršne koli 

težave z vizualnim spominom, tudi težave z branjem in bo posledično slabše funkcioniral na 

vseh šolskih področjih.  

Vizualni spomin igra veliko vlogo tudi pri črkovanju in pravilnem zapisu besed. Posebno 

veliko vlogo igra pri besedah, ki se izgovorijo drugače, kot se zapišejo. Tako je za učenje 

težje zapisljivih besed vizualni spomin zelo pomemben. (www.lucid-research.com, 2006) 

2.4.5. Primanjkljaji na področju vizualnega sledenja 

Sposobnost sledenja premikajočemu se predmetu, medtem ko je oseba pri miru in pa 

sposobnost ohranjanja stabilne vidne slike ob premikanju oči in glave, je del okulo-
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vestibularnega sistema. Učenci s težavami vidnega sledenja težje sledijo premikajočim 

predmetom, težje kopirajo tabelno sliko in imajo izrazite težave z branjem. 

Osemdeset odstotkov informacij, ki jih prejemamo med učenjem, je prejetih po vidni poti. 

Zato je za učinkovito učenje tako zelo pomembno, da naše oči funkcionirajo dobro. Pri 

branju, ki je zelo kompleksna aktivnost, je zelo pomembno, da obe očesi delujeta usklajeno. 

Samo ob usklajenem delovanju obeh očes se lahko dobro osredotočimo na besedo, ki jo tisti 

trenutek beremo. Oči pa se morajo osredotočiti tudi na več kot samo nekaj črk na enkrat, da 

nam omogočijo branje daljših besed. Predvsem pa morajo biti zmožne slediti strani, vrstici za 

vrstico, od leve proti desni, brez preskakovanja in podvajanja vrstic. 

Učenci, ki imajo težave z vizualnim sledenjem in usklajenim delovanjem obeh očes, si pri 

branju največkrat pomagajo s prstom. Težave imajo tudi s koncentracijo pri branju. Že po 

branju kratkih odstavkov jim pozornost pade. Pogosto se jim dogaja, da eno vrstico preberejo 

večkrat ali pa vrstice izpuščajo. Prav tako večkrat ugibajo konce besed ter imajo težave s 

prepisovanjem s table. Njihove oči so pri branju pogosto utrujene. Vsi ti našteti znaki so 

pokazatelji primanjkljajev na področju vizualnega sledenja. Že nekaj zgoraj naštetih znakov 

nas lahko opozarja, da gre pri učencu za ta tip težav (Murphy, 2004). 

 Povezava med vizualnim sledenjem in branjem 

Že zgodnje raziskave vizualnega sledenja pri učencih z disleksijo so pokazale, da se gibanje 

oči pri branju učencev, ki imajo disleksijo, razlikuje od tistih, ki disleksije nimajo. Različni 

avtorji so v svojih raziskavah (npr. Leserve, Rubino in Minden 1973, v Stanley, Smith in 

Howell, 1983) ugotovili, da učenci z disleksijo, medtem ko berejo, pogosteje fiksirajo pogled, 

pogosteje se s pogledom vračajo na prebrane besede in so na splošno manj učinkoviti pri 

sledenju vrstici pri branju. Raziskava, ki jo izvedel Pavlidis (1981, v Stanley idr., 1983) je 

pokazala, da so pri učencih z disleksijo pri branju pogosto prisotni pretirani gibi oči. Gibi so 

pogosto podvojeni in so večkrat pretirani. Critchley (1978, v Stanley idr., 1983) je v svoji 

raziskavi ugotavljal, ali disleksija povzroča netipične regresivne očesne gibe ali pa so le 

posledica le-te. Stanleyjeva raziskava (1978, v Stanley idr., 1983) je pokazala, da so 

nepotrebni očesni gibi pri osebah z disleksijo prisotni le pri branju, medtem ko se pri npr. 

sledenju predmetu na posnetku ne pojavljajo. Do podobnih rezultatov sta prišla tudi Adler – 
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Griberg in Stark (1978, v Stanley idr., 1983), ki sta v svoji raziskavi ugotavljala, da 

neučinkovito gibanje oči ni pogojeno z okvaro okolumotorične koordinacije, temveč z vrsto 

gradiva, ki ga mora oseba zaznati. Zato so neučinkoviti gibi oči pri branju tako bolj posledica 

disleksije kot pa njen vzrok. (Stanley idr., 1983) 

Modernejše raziskave, kot je npr. raziskava, ki sta jo pripravila Shulte in Korne (2010), pa 

vseeno nakazujejo, da se nepotrebni in odvečni gibi oči pri osebah z disleksijo pojavljajo tudi 

v drugih situacijah in ne le pri branju. Zato je prišlo do razvoja testov namenjenih odkrivanju 

disleksije, ki s pomočjo sledenja svetlobnim impulzom preverjajo očesno gibanje. Shulte in 

Korne (2010) ugotavljata, da se podobni testi lahko uporabljajo za ocenjevanje različnih tipov 

disleksije, predvsem za ocenjevanje posameznikov z izrazito disiedetičnimi simptomi. Prav 

tako ugotavljata, da imajo učenci s primanjkljaji na področju vizualnih funkcij več težav tudi s 

fiksacijo pogleda na določeno točko ter s kontrolo usklajenega premikanja obeh očes. 

 

2.5. Strategije za delo z otroki s primanjkljaji na področju vizualnega 

procesiranja 

2.5.1. Izhodišče – petstopenjski model pomoči 

Tako kot se učne težave razprostirajo na kontinuumu od lažjih do težjih, se tudi primanjkljaji 

na področju vizualnega procesiranja razprostirajo na kontinuumu od lažjih, manj zapletenih, 

do težjih, kompleksnejših. Nekatere težave učence manj ovirajo in so lahko učno uspešni s 

pomočjo učitelja, pri drugih, pa so primanjkljaji tako izraziti, da učenci potrebujejo za 

uspešno šolsko delo dodatno strokovno pomoč in izrazitejše prilagoditve. 

Pri delu z učenci se lahko opiramo na Koncept dela: Učne težave v osnovni šoli (Magajna 

idr., 2008). Ta pri delu z učenci, ki imajo v osnovni šoli težave pri učenju, razlikuje pet 

osnovnih stopenj pomoči: 

- pomoč učitelja pri pouku (skupinskem in nivojskem), dopolnilnem pouku ter v 

okviru podaljšanega bivanja, 
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- pomoč šolske svetovalne službe in ali mobilne specialno pedagoške službe, 

- dodatna individualna in skupinska pomoč (izvajajo jo lahko specialni 

pedagogi, učitelji in svetovalni delavci), 

- mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove, 

- program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

2.5.2. Zakonska osnova – pomoč otrokom z izrazitejšimi primanjkljaji 

V Sloveniji velja ustaljena praksa, po kateri se učenci, pri katerih so opaznejše izrazitejše 

težave, uvrščajo v skupino učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Po 2. 

členu zakona o usmerjanju so tako ti učenci del širše skupine učencev s posebnimi potrebami, 

ki se jih usmerja v različne programe vzgoje in izobraževanja, ter jim pripadajo različne 

oblike pomoči. 7. člen zakona določa, da se učencem, ki so usmerjeni v izobraževalni 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, glede na vrsto in stopnjo 

primanjkljaja, ovire oz. motnje, lahko prilagodi organizacija, način preverjanja in ocenjevanja 

znanja, napredovanje in časovna razporeditev pouka ter zagotovi dodatna strokovna pomoč. 

Dodatna strokovna pomoč se nato po 8. členu lahko izvaja kot: pomoč za premagovanje 

primanjkljajev ovir oz. motnje, svetovalna storitev in učna pomoč. Vzgojno izobraževalni 

zavod je nato dolžan v roku 30 dni po dokončnosti odločbe izdelati za otroka s posebnimi 

potrebami individualiziran program, s katerim se določi (36. člen):  

- cilje in oblike dela na posameznih vzgojno izobraževalnih področjih;  

- strategije vključevanja otrok s posebnimi potrebami v skupino; 

- potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju 

standardov in napredovanju; 

- uporaba prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije; 

- izvajanje fizične pomoči; 

- izvajanje tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku; 

- prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji; 

- časovna razporeditev pouka; 

- veščine za čim večjo samostojnost v življenju (prilagoditvene spretnosti) in 

načrt vključitve v zaposlitev. 
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V pripravo in spremljanje individualiziranega programa morajo biti vključeni tako starši kot 

otrok, upoštevajoč njegovo zrelost in starost. Individualiziran program je treba sproti 

evalvirati in po potrebi spreminjati (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011)  

2.5.3. Specifične prilagoditve za otroke z vizualno disleksijo 

Primanjkljaje na področju vizualnega procesiranja lahko zasledimo pri otrocih v predšolskem 

obdobju, pri učencih v osnovni šoli in tudi pri odraslih. Vizualni primanjkljaji so težje 

prepoznani v zgodnjem obdobju, medtem ko se po vstopu v šolo hitro pokažejo, saj se 

najznačilnejši pokazatelji vizualnih primanjkljajev pojavljajo ravno pri učenju črk, branju in 

pisanju, torej pri spretnostih, ki jih mora učenec osvojiti v prvih treh letih šolanja. 

Spodaj je navedenih nekaj osnovnih prilagoditev, ki otrokom, učencem ter odraslim z 

vizualno disleksijo olajšajo funkcioniranje bodisi v vrtcu, šoli ali kasneje v odrasli dobi.  

V predšolskem obdobju lahko otrokom pomagamo na naslednje načine 

(www.ncld.org): 

- povečan tisk vseh gradiv, s katerimi otrok dela, bodisi povečava tiska na 

delovnih listih, povečava knjig in slikanic, 

- pisana navodila vedno posredujemo tudi ustno, 

- poučujemo multisenzorno in otroku omogočamo, da pri učenju uporablja tudi 

svoja močnejša področja, pri čemer moramo upoštevati otrokov učni stil, 

- pomembno je, da se pri delu z otrokom ne usmerjamo zgolj na njegova šibka 

področja, temveč spodbujamo tudi njegova močna področja in tako razvijamo 

kompenzacijske strategije, ki otroku omogočajo uspešno šolsko delo kljub 

izpostavljenim primanjkljajem, 

- kompleksne naloge razdelimo na več manjših in jasnih korakov, 

- otroka zavestno in sistematično usmerjamo na pomembne dele vizualnih 

informacij (npr. večkrat pokažemo in poudarimo, kateri deli določene slike so 

najpomembnejši in nosijo ključne podatke), 

- vse potrebne informacije in navodila posredujemo pred začetkom dela, tako 

otroku omogočimo usmerjanje pozornosti na nalogo. 
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V osnovnošolskem obdobju učencem pomagamo na naslednje načine 

(www.ncld.org): 

- učencem omogočamo, da odgovor na vprašanje zapišejo direktno pod 

vprašanje ali pa jim omogočimo ustno odgovarjanje; 

- učencu omogočimo uporabo papirja v nevtralnih odtenkih pastelne barve, saj 

tako zmanjšamo učinek težav, ki jih imajo učenci zaradi preveč izrazitega 

kontrasta med belim listom papirja ter črno pisavo; 

- omogočimo uporabo papirja s črtami in označenimi robovi, ker tako učencem 

s težavami z vizualno orientacijo pomagamo omejiti prostor zapisa; 

- pri branju naj si učenci pomagajo z bralnim ravnilom, saj jim ta pomaga, da se 

lažje osredotočijo na brano vrstico in se lažje orientirajo med vrsticami; 

- učenci naj ob branju uporabljajo barvne označevalce. Z njimi si sproti 

označujejo pomembne informacije, da jih bodo kasneje lažje našli med 

besedilom; 

- učencu omogočimo uporabo snemalnika in tako minimiziramo stres ob 

pisanju; 

- učencu omogočimo uporabo bralnega pomočnika pri delanju zapiskov in 

pisanju testnih nalog. 

Odraslim lahko pomagamo na naslednje načine (www.ncld.org): 

- strategija barvnega kodiranja informacij; 

- uporaba bralnega pomočnika pri pomembnih nalogah, ki zahtevajo natančno 

branje in pisanje; 

- pri prejemanju pomembnih informacij naj oseba uporablja snemalnik; 

- uporaba strategij za organizacijo misli in idej pred pisanjem pisem, esejev in 

drugih pomembnih dokumentov. 
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2.5.4. Dodatna strokovna pomoč – korekcija primanjkljajev 

Vse zgoraj naštete strategije so otrokom, učencem in odraslim v pomoč, večinoma pa niso 

usmerjenje v korekcijo primanjkljajev. Učenci, ki so usmerjenji v program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, imajo pravico do oblike strokovne pomoči, ki je 

namenjena korekciji primanjkljajev (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011).  

V ta namen je razvitih nekaj programov oz. treningov, preko katerih otroci urijo posamezne 

spretnosti, ki jih vizualno procesiranje vključuje. Kot pionirko na področju prepoznavanja in 

dela z otroki z vizualnimi primanjkljaji poznamo Frostigovo, ki je razvila test vizualne 

percepcije kot instrument namenjen prepoznavanju otrok s potencialom za pojav bralnih 

težav. (Jelenc, 1999) 

Testu sledi tudi trening vizualne percepcije, katerega avtorica je Frostigova, ki k vizualnim 

primanjkljajem pristopa celostno. Test in program pokrivata naslednja področja: zaznavanje 

lika in ozadja, stalnost oblike, položaj v prostoru, prostorske odnose. Frostigova je mnenja, da 

se vizualno-perceptivne sposobnosti najbolj razvijajo v obdobju od četrtega do sedmega leta 

otrokove starosti ter da predstavljajo osnovo za učenje branja. (Jacobs, 1968) 

Novejši trening in raziskava avtorjev Stevenson, Wilson, Powers in Wallance (2013) je 

pokazala, da lahko funkcije vizualnega procesiranja izboljšamo s strukturiranim treningom. 

Vidyasagar in Pammer (2009) pa navajata, da se pri otrocih kaže potreba po uvedbi treningov 

za razvijanje mehanizmov vizualnega procesiranja, ki so potrebni pri branju. Tako bi lahko 

skrajšali čas, ki ga otroci potrebujejo, da se naučijo brati tako dobro, da prebrano tudi 

razumejo in uporabijo. 

 Specifične prilagoditve pri delu z učenci s primanjkljaji na področju 

vizualnega procesiranja 

a) Prilagoditve prostora 

Razporeditev pohištva v razredu lahko pozitivno vpliva na uspešnost otrok z vizualnimi 

primanjkljaji in disleksijo. Pomembno je, da razred oblikujemo tako, da v postavitev 

vključimo tudi mize, ki so s pregrado ločene od drugega dela razreda, ter prostor, ki omogoča 
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skupinsko delo. Otrokom z vizualnimi primanjkljaji bo ob pisanju testa v pomoč, če bomo 

zmanjšali število motečih vizualnih dražljajev v okolju. Če otroka pri branju moti določena 

vrsta svetlobe, mu omogočimo, da sedi ob oknu na mestu, kjer je dovolj naravne svetlobe. 

(Reid, 2012)  

b) Prilagajanje učiteljevega dela 

Tudi učitelj mora biti pri zapisu na tablo pozoren na posebne potrebe učencev z vizualnimi 

primanjkljaji. Besedilo na tabli mora biti dobro strukturirano, prehajanje med vrsticami pa 

jasno. Pomaga si lahko tako, da posamezne dele besedila označi z različnimi barvami, ali pa 

uporabi barvno kodiranje (podčrtovanje vrstic), kar olajša prehajanje med vrsticami in 

prepreči izgubljanje med vrsticami. Besedilo naj bo na tabli toliko časa, da ga učenec lahko v 

miru, torej počasi in natančno prepiše. Sicer pa velja, da je pri učencih, pri katerih segajo 

primanjkljaji tudi na področje vizualnega pomnjenja, smiselno prepisovanje s table čim bolj 

omejiti. Učitelj mora biti pozoren tudi pri posredovanju navodil. Kadar so navodila 

posredovana v vizualni obliki, jih mora pospremiti z natančnim, strukturiranim verbalnim 

opisom (Reid, 2012). 

c) Uporaba izobraževalne tehnologije in učnih pripomočkov 

- Učečenc naj pri delu uporablja pripomočke, ki olajšajo vizualno sledenje ter 

prehajanje med vrsticami. To so lahko posebna ravnilca, list papirja itd. 

Učenec naj besedilu sledi tudi s prstom. 

- Pri delu z besedilom lahko uporablja barvna ravnilca. 

- Besedilo naj bo na barvni osnovi. 

- Učencu omogočimo pisanje na računalnik ter uporabo orodja za popravljanje 

besedila. 

- Omogočimo delo z računalniškimi programi za pretvarjanje besedila v govor 

oz. sintetizatorji govora, ki so brezplačno dostopni na svetovnem spletu. Eden 

takih je program Proteus, ki je dostopen na spletni strani 

http://www.alpineon.si/proteus/test/. 

 

 

http://www.alpineon.si/proteus/test/
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d) Treningi in programi za razvijanje vizualnega procesiranja 

Oblikovanih je bilo kar nekaj treningov vizualnega procesiranja, katerih namen je izboljšanje 

spretnosti potrebnih tako za uspešno branje kot šolsko delo na splošno. Spodaj je naštetih 

nekaj razvitih treningov: 

- Najbolj znan je trening vizualnega procesiranja avtorice Frostigove (1964), ki 

je nastal na osnovi diagnostičnega instrumentarija, ki ga je oblikovala avtorica 

sama.  

- Šali (1979) je  pripravil zbirko nalog za razvijanje  vidnega zaznavanja, 

gibalnosti, pomnenja in zbranosti pri predšolskem in šolskem otroku. Splošne 

vaje so usmerjene predvsem v razvoj zaznavanja prostorskih odnosov. Zbirki 

je priložen tudi priročnik s teoretičnimi utemeljitvami, ter razpredelica z 

zaporednimi številkami nalog, ki je namenjena beleženju poteka vadbe. 

- Programi aktivnosti za razvijanje vizualnega procesiranja avtorjev Gimeno-

Galindo, Vidal-López, Rodán-González, Javaloyes-Moreno, Muiños-Durán, 

Rifá-Giribet, Codina-Fossas in García-Montero (2009). Omenjeni program je 

usmerjen predvsem v urjenje spomina za vizualna zaporedja.  

- Na svetovnem spletu so dostopne spletne strani z vajami za domačo uporabo, 

kot je npr. spletna stran http://www.eyecanlearn.com/. 

- Razširjena je tudi Irlen metoda za odpravljanje težav z vizualnim 

procesiranjem s pomočjo barvnih leč, ki delujejo po enakem principu kot 

barvna ravnilca. Le-te s pomočjo barv zmanjšajo vizualni stres, ki nastaja kot 

posledica preveč izrazitega kontrasta med besedilom in podlago 

(http://irlen.com/index.php?s=treatments) 

- Brain gym metoda – Bal-A-Vis-X vaje z žogicami in vrečkami, s katerimi 

urimo tudi spretnosti vizualnega sledenja ter vizualno pozornost. Temelji na 

podajanju vrečk in žogic, ki jim ob podajanju ves čas sledimo z očmi 

(http://www.braingym-slovenija.si/) 

 

http://www.eyecanlearn.com/
http://irlen.com/index.php?s=treatments
http://www.braingym-slovenija.si/
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3.0 EMPIRIČNI DEL 

3.1. Opredelitev problema raziskave 

Ustrezno razvito vizualno procesiranje je pomemben element uspešnega branja. Primanjkljaji 

na področju vizualnega procesiranja močno vplivajo na uspešno pridobivanje bralnih 

spretnosti. Raziskava, ki sta jo izvedla Vidyasagar in Pammer (2009), je pokazala, da vizualni 

trening lahko vpliva na izboljšanje otrokovega branja in spretnosti vizualnega procesiranja 

vidno posredovanih informacij.  

Okoli deset odstotkov učencev ima v šoli težave zaradi posebnih razvojnih primanjkljajev, 

katerih posledica so specifične učne težave. Z ustreznimi pristopi jih je mogoče vsaj delno 

ublažiti (Žerdin, 2011). V skupino učencev s specifičnimi učnimi težavami uvrščamo tudi 

učence s primanjkljaji na področju vizualnega procesiranja. Za uspešno branje mora 

posameznik osvojiti širok spekter spretnosti, ki so del sistema, ki omogoča uspešno 

procesiranje vidno posredovane informacije. Vizualno procesiranje vključuje spretnosti, kot 

so: sposobnost vizualnega dekodiranja, sklepanja in identifikacije, sposobnost vizualne 

orientacije, diskriminacije, vizualnega spomina ter vizualnega sledenja. Če le-te niso ustrezno 

razvite, prihaja pri branju do specifičnih napak, kot so: neustrezno razlikovanje črk in besed, 

pogosto mešanje vidno podobnih črk in besed, mešanje vrstnega reda črk v besedah itd. 

(Clutten, 2009). Z zgodnjo obravnavo, ki vključuje trening za izboljšanje vizualnih spretnosti 

in zaznavanje vizualno prostorskih odnosov, lahko močno omilimo pojavnost težav pri 

branju. Vidyasagar in Pammer (2009) navajata, da učenci z vizualnimi primanjkljaji 

potrebujejo treninge, ki razvijajo spretnosti vizualnega procesiranja. Z njimi bi skrajšali čas, 

ki ga otroci potrebujejo, da se naučijo brati tako dobro, da prebrano tudi razumejo in 

uporabijo.  

Na osnovi zgornjih dejstev sem se odločila, da bom pripravila kompleksen desettedenski 

program, ki bo otrokom pomagal razvijati posamezne komponente vizualnega procesiranja ter 

kot tak posledično izboljšal njihovo branje. 
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3.2. Cilji raziskovalnega dela 

V diplomskem delu želim: 

- oceniti stanje učenčevih specifičnih vizualnih sposobnosti ter branja pred izvedbo 

treninga;  

- oblikovati trening, ki vpliva na izboljšanje posameznih vidikov vizualnega 

procesiranja in branja; 

- preveriti vpliv treninga na razvoj specifičnih spretnosti vizualnega procesiranja in 

branja. 

3.3. Raziskovalna vprašanja 

1. Katere so specifične sposobnosti in spretnosti učencev na področju vizualnega procesiranja 

ter branja pred treningom? 

2. Kako bosta izbrana učenca napredovala na področju specifičnih sposobnosti vizualnega 

procesiranja in branja po končanem treningu? 

 

3.4. Metode dela 

3.4.1. Opis vzorca 

V raziskavo so bili vključeni učenci tretjega, četrtega ter petega razreda, za katere so 

razredničarke ocenile, da imajo večje oz. izrazitejše težave z branjem kot njihovi vrstniki. 

Učiteljice so prepoznale osem učencev s težavami pri branju v četrtem razredu, tri učence v 

petem razredu in dva učenca v tretjem razredu. Za vseh trinajst učencev so izpolnile 

pripravljene vprašalnike o pokazateljih težav z vizualnim procesiranjem. Vseh trinajst 

prepoznanih učencev je bilo nato vključenih v nadaljnje diagnostično ocenjevanje. Na osnovi 

diagnostične ocene pa sta bila v desettedenski program vključena dva učenca, in sicer: učenec 
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tretjega razreda (pod šifro 3A), ter učenec četrtega razreda (pod šifro 4E). Učenec tretjega 

razreda je star osem let in njegovo domače okolje je manj spodbudno. Pri branju zelo pogosto 

izpušča tako krajše kot daljše besede, meša besede, ki se začnejo podobno ali enako. Prav 

tako prilagaja tudi začetke in konce besed. Hitrost učenčevega branja je nekoliko 

upočasnjena. Pri učencu tretjega razreda je zelo izrazita menjava vidno podobnih črk. Učenec 

četrtega razreda je star devet let, njegovo domače okolje je ustrezno spodbudno. Pogosto 

izpušča tako krajše (veznike, predloge) kot tudi daljše besede, prav tako pri branju preskakuje 

vrstice, ali pa posamezne vrstice prebere večkrat. Hitrost učenčevega branja je nekoliko 

počasnejša kot pri vrstnikih.  

3.4.2. Uporabljen instrumentarij 

V okviru raziskovalnega dela diplomskega dela sem z namenom ocenjevanja primanjkljajev 

na področju branja in vizualnega procesiranja uporabila naslednje diagnostične instrumente: 

Anketi vprašalnik povzet po Sylviji Clutten (2009), test za ugotavljanje motenj vizualnega 

procesiranja Sylvie Clutten (2009), enominutni test branja Ane Gradišar in Sonje Pečjak, ki je 

bil uporabljen v raziskavi o bralni pismenosti (1991, v Magajna, 2000) ter Šalijev test motenj 

branja in pisanja (1975). Diagnostični instrumenti so podrobneje opisani na naslednjih 

straneh. 

a) Anketni vprašalnik 

Vprašalnik sem povzela po Sylviji Clutten (2009). Vprašalnik preverja intenzivnost 

pojavljanja pokazateljev težav z vizualnim procesiranjem pri učencih, ki jih pri svojem delu 

opažajo učiteljice. Intenzivnost pojavljanja navedenih pokazateljev težav z vizualnim 

procesiranjem se ocenjuje na lestvici od 0 do 3. 0 pomeni, da se določen pokazatelj pri 

določenem učencu ne pojavlja nikoli, 1, da se pojavlja včasih, 2, da se pojavlja pogosto in 3, 

da se pokazatelj pojavlja vedno. 
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 Opis posameznih sklopov vprašalnika o pokazateljih težav z vizualnim 

procesiranjem v razredu 

Vprašalnik je razdeljen na posamezne sklope. V prvem sklopu preverja, ali ima učenec med 

šolskim delom in branjem težave z očmi. Drugi sklop preverja pogostost pojavljanja težav pri 

pisanju. Tretji sklop pa preverja pogostost pojavljanja težav pri branju. Četrti del omogoča 

možnost dodatnih opomb. Učiteljica pogostost pojavljanja pokazateljev težav z vizualnim 

procesiranjem ocenjuje na lestvici od 0 do 3 (0 – nikoli, 1 - včasih, 2 – pogosto, 3 – vedno) 

 

1. Pogostost pojavljanja težav z očmi med branjem in pisanjem (skupno največ 15 točk) 

- Otroku se oči med branjem pogosto solzijo. 

- Otrok ima med poukom pogosto rdeče oči.  

- Otrok ima pogoste glavobole ali mu je slabo. 

- Otrok si med šolskim delom pogosto menca oči.  

- Pri nalogah tipa papir svinčnik ter branju izrazito mežika. 

 

2. Pogostost pojavljanja težav pri pisanju (skupno največ 15 točk) 

- Pri pisanju ima težave z zapisom besed v vrstico. 

- Otrok ima težave z orientacijo na papirju (kam se zapiše naslov, urejenost strani ... ). 

- Pri pisanju si pomaga z nedominantno roko (meri presledek med besedami, označuje 

vrstico). 

- Pri prepisovanju s table ali berila dela več napak kot njegovi vrstniki.  

- Pri zapisu meša vrstni red črk v besedi ali vrstni red besed. 

 

3. Pogostost pojavljanja težav pri branju (skupno največ 57 točk) 

- Otrok pri branju pogosto obrača glavo v smeri branja.  

- Med branjem se pogosto izgublja med vrsticami.  
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- Pri branju si pomaga tako, da besedilu sledi s prstom ali s katerim drugim 

pripomočkom. 

- Pri branju in prepisovanju (tabla, zvezek) ima težave s pozornostjo in je pogosto 

nemiren. 

- Pogosto izpušča besede. 

- Pogosto izpušča krajše besede (predloge, veznike). 

- Pri branju pogosto preskakuje vrstice ali pa posamezne vrstice prebere večkrat.  

- Pri branju ponavlja črke, številke ali besede. 

- Pri branju številk meša vrstni red števk.  

- Pri branju zamenjuje vidno podobne števke.  

- Meša besede, ki se začnejo podobno ali enako.  

- Zamenjuje vidno podobne črke.  

- Pri branju zamenjuje vrstni red črk v besedi ali vrstni red besed.  

- Zamenjuje začetke ali konce besed.  

- Ima težave z vizualizacijo prebranega besedila. 

- Med šolskim delom si šepeta. 

- Število napak se veča skupaj s trajanjem branja.  

- Skupaj s trajanjem branja se veča število napačno naglašenih besed. 

- Knjigo drži preblizu obrazu, obraz izrazito nagiba nad mizo.  

 

4. Pogostost pojavljanja drugih težav (skupno največ 9 točk) 

- Ni motiviran za naloge, ki zahtevajo vizualizacijo . 

- Po kratkih aktivnostih, ki zahtevajo natančno opazovanje, je utrujen.  

- Pogosto zamenjuje levo in desno (ima težave z orientacijo na sebi in na papirju). 

Učenec lahko na vprašalniku doseže skupno šestindevetdeset točk, če se vse naštete težave pri 

učencu pojavljajo vedno. 
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b) Test za ugotavljanje motenj na področju vizualnega procesiranja 

Diagnostični test za ugotavljanje motenj na področju vizualnega procesiranja (Clutten, 2009) 

preverja vse pomembne dejavnike vizualnega procesiranja. Vsaka od spretnosti vizualnega 

procesiranja močno vpliva na učenčevo uspešnost pri šolskem delu, branju ter pisanju.  

 

Uporabljeni test preverja naslednje dejavnike vizualnega procesiranja: 

a) vizualna diskriminacija, 

b) stalnost oblike, 

c) vizualni spomin, 

d) spomin za vizualna zaporedja, 

e) vizualno orientacijo, 

f) zaznavanje položaja predmeta v prostoru, 

g) vizualno sklepanje, 

h) vizualno diskriminacijo predmeta med množico predmetov, 

i) sposobnost vizualne analize,  

j) sposobnost vizualne sinteze. 

Test se lahko uporabi pri učencih starih od pet do deset let, osredotoča se na učence v 

zgodnjih fazah učenja branja. Test je pripravljen tako, da grafomotorika ter vizualno 

motorična koordinacija ne vplivata na rezultat. To je tudi izrazita prednost testa, saj se pri 

drugih podobnih testih pogosto pojavljajo naloge, pri katerih je za reševanje potrebno 

vključiti tudi ti dve spretnosti. To pa onemogoča jasno razmejitev in ugotavljanje ali otrokove 

težave res izhajajo iz motenj na področju vizualnega procesiranja. 
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Test obsega devet sklopov testnih nalog:  

- Prvi preverja sposobnost vizualne diskriminacije in ga sestavlja šestnajst vaj. 

Pri teh nalogah mora učenec poiskati popolnoma enak lik tistemu, ki je 

narisan v prvem kvadratu.  

- Drugi preverja sposobnost prepoznavanja stalnosti oblike. V nalogah učenec 

išče enako obliko, ki se ji spremeni ali smer, velikost, barva ali vse troje.  

- Pri tretjem sklopu test preverja sposobnost vizualnega spomina. Učenec si 

nekaj sekund ogleduje določen lik, nato pa na svoji predlogi izmed večjih 

možnosti izbere tistega, ki je enak temu, ki mu je bil pokazan.  

- Pri četrtem sklopu se preverja sposobnost zapomnitve vizualnega zaporedja 

simbolov. Učencu se pokaže zaporedje simbolov za nekaj sekund, nato pa na 

svoji predlogi poišče ustrezno enako zaporedje simbolov. Zahtevnost se pri 

nalogah zvišuje tako, da se povečuje število simbolov in pa sama 

kompleksnost in raznolikost znotraj zaporedja.  

- Pri petem sklopu se preverja sposobnost orientacije, pri čemer učenec išče tisti 

lik, ki je drugače obrnjen od ostalih.  

- Pri šestem sklopu test preverja sposobnost orientacije v prostoru, učenec pa 

med ponujenimi liki išče tistega, ki je enako obrnjen kot lik na predlogi.  

- Sedmi sklop preverja sposobnost diskriminacije med likom in ozadjem in od 

učenca zahteva, da na motečem ozadju poišče skriti lik.  

- Osmi sklop preverja sposobnost vizualnega sklepanja. Učenec išče lik, ki je 

popolnoma enak tistemu v zgornjem kvadratu, le da ni dokončan.  

- Deveti sklop pa preverja sposobnost vizualne analize ter sinteze, pri čemer 

mora učenec med danimi možnostmi izbrati tisto, ki bi lahko sestavila lik 

podan na predlogi. (Clutten, 2009) 
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c) Enominutni test branja 

Enominutni test branja avtoric Ane Gradišar in Sonje Pečjak (1991, v Magajna 2000), poleg 

drugih komponent preverja tudi število besed, ki jih učenec prebere v eni minuti. Namen testa 

je preverjanje hitrosti branja. Za izvedbo preizkusa sem uporabila besedilo Morski pes išče 

prijatelje. Pred otroka sem postavila list, na katerem je zapisano besedilo. Otroku sem 

povedala, da bo bral eno minuto, oz. dokler mu ne rečem stop. Takrat naj svoj prst postavi na 

mesto, kjer je končal z branjem. Za izvedbo testa sem potrebovala štoparico. Ob koncu sem 

preštela število prebranih besed. Omenjeno besedilo so uporabili tudi v mednarodni raziskavi 

bralne pismenosti, ki je bila izvedena leta 1991 (Magajna, 2000). 

 

d) Opis Šalijevega testa motenj branja in pisanja 

Namen tega dela diagnostične ocene je preverjanje specifičnih napak, ki se pojavljajo pri 

branju, pa tudi merjenje časa, ki ga otrok potrebuje, da prebere vse besede. Namenjen je 

individualni diagnostični obravnavi učencev drugega in tretjega razreda osemletne osnovne 

šole. Test je sestavljen iz enajstih podtestov za ugotavljanje disleksije, pet je namenjenih 

preverjanju branja in po eden preverjanju pisanja, orientacije, stranskosti, slušnega 

razločevanja, slušnega razlikovanja in neposrednega slušnega pomnjenja. 

Naloge v testih od učenca zahtevajo: branje črk, branje krajših besed, branje daljših besed, 

branje besedila, branje številk, narek besedila, orientacijo na telesu in v prostoru, preverjanje 

stranskosti, razlikovanje slušno podobnih glasov v besedah, slušno razločevanje in 

neposredno slušno pomnjenje (Šali, 1975). 
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3.5. Ocenjevanje motenj vizualnega procesiranja in branja 

3.5.1. Potek raziskave 

Razredničarkam tretjih, četrtih in petih razredov sem razdelila anketne vprašalnike o 

pokazateljih težav z vizualnim procesiranjem. Učiteljice so vprašalnike izpolnile za tiste 

učence, za katere so ocenile, da imajo težave z branjem. Vse učence, za katere sem pridobila 

vprašalnike in pisna soglasja staršev, sem vključila v nadaljnje diagnostično ocenjevanje. 

Celoten postopek testiranja sem izvedla s trinajstimi učenci. Osem vključenih učencev je 

obiskovalo četrti razred, trije peti razred in dva učenca drugi razred. Testiraje sem izvedla v 

manjših skupinah po dvema ali tremi učenci. Učenci so bili najprej skupinsko testirani s 

testom za ugotavljanje motenj vizualnega procesiranja (Clutten, 2009), nato pa individualno z 

Besedami 1 in Besedami 2, ki so del Šalijevega testa (1975). Ocenjevanje smo zaključili z 

enominutnim testom glasnega branja. 

3.6. Statistična obdelava podatkov 

V empiričnem delu diplomskega dela sem rezultate prikazala tabelarično in grafično. Za 

analiziranje podatkov je uporabljen program Microsoftov Excel.  

3.6.1. Analiza rezultatov vprašalnikov – za trinajst učencev 

Tabele 1, 2 in 3 prikazujejo dosežene točke na anketnem vprašalniku (Clutten, 2009), ki so ga 

reševale razredničarke tretjih, četrtih in petih razredov. Učiteljice so vrednotile pojavljanje 

pokazateljev vizualnih težav po naslednjih štirih sklopih: stanje oči, težave pri pisanju, težave 

pri branju, druge težave. Višje število točk pomeni, da razredničarka opaža, da se naštete 

težave pri učencu pojavljajo pogosteje.  

Rezultati učiteljic za posamezne učence tretjega razreda so zabeleženi v tabeli 1, rezultati 

učencev četrtega razreda v tabeli 2, rezultati učencev petega razreda pa v tabeli 3. Učenci so 

označeni s šiframi, številka pomeni razred učenca, črka pa zaporedno oznako učenca. 
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Zabeleženo je število točk, ki so jih učenci prejeli na razdeljenih vprašalnikih. Spodnja vrstica 

prikazuje možno maksimalno število točk.  

 

Tabela 1: Prikaz rezultatov, pridobljenih z anketami, ki so jih izpolnjevale učiteljice za 

učence tretjega razreda 

Šifra stanje oči težave pri pisanju težave pri branju druge težave SKUPAJ 

3A                                  3                                13                                36                                  4             56 

3B                                  2                                 8                                20                                  2             32 

Max. št. 

točk                               15                                15                                57                                  9             96 

 

Tabela 2: Prikaz rezultatov, pridobljenih z anketami, ki so jih izpolnjevale učiteljice za 

učence četrtega razreda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šifra stanje oči težave pri pisanju težave pri branju druge težave SKUPAJ 

4A 0 9 26 5 40 

4B 0 14 41 8 63 

4C 2 7 19 4 32 

4D 0 6 27 3 36 

4E 0 3 11 2 16 

4F 0 4 45 4 53 

4G 0 12 34 2 48 

4H 0 6 31 3 40 

Max. št. 

točk 15 15 57 9 96 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Mateja Cvet, diplomsko delo 

- 41 - 

 

Tabela 3: Prikaz rezultatov, pridobljenih z anketami, ki so jih izpolnjevale učiteljice za 

učence petega razreda 

Šifra stanje oči težave pri pisanju težave pri branju druge težave SKUPAJ 

5A 0 4 23 0 27 

5B 0 8 26 2 36 

5C 0 6 21 0 27 

Od možnih 15 15 57 9 96 

 

 Interpretacija rezultatov 

Učiteljice najpogosteje opažajo, da se pri učencih pojavljajo težave s pisanjem, nato težave z 

branjem, redkeje pa opažajo, da imajo učenci težave z očmi, da se jim oči ali solzijo ali pa si 

jih pogosto mencajo. Izbrani učenci imajo pri pisanju več težav kot njihovi vrstniki, pogosto 

mešajo vidno podobne črke in se izgubljajo med vrsticami. Pri branju pa najpogosteje 

opažajo, da vrstici lažje sledijo, kadar si pomagajo s prstom ali drugim pripomočkom. Prav 

tako učenci pogosto mešajo besede, vrstni red besed, vrstni red črk v besedi ter vidno podobne 

črke. Zanimivo je, da nekateri učenci z izrazitimi težavami pri branju nimajo tako izrazitih 

težav na področju pisanja.  

3.6.2. Analiza rezultatov testa motenj vizualnega procesiranja – za vse učence 

Celotno diagnostično ocenjevanje sem izvedla s trinajstimi učenci, ki so jih razredničarke 

tretjega, četrtega in petega razreda prepoznale kot učence s težavami pri branju. Vključeni so 

bili trije učenci petega razreda, osem učencev četrtega razreda in dva učenca tretjega razreda.  

Rezultate sem nato ovrednotila, pri čemer je učenec za vsak pravilni odgovor dobil po eno 

točko. Pri vsakem sklopu diagnostičnega testa so učenci lahko dosegli največ šestnajst točk, 

to je skupaj 144 točk. 

Rezultati učencev na testu motenj vizualnega procesiranja (Clutten, 2009) so zabeleženi v 

tabelah 4, 5 in 6. Prikazani so rezultati na posameznih podestih vizualnega procesiranja, 

število možnih točk pa je zabeleženo v zadnji vrstici. V tabeli 4 so prikazani rezultati učencev 
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tretjega razreda, v tabeli 5 rezultati učencev četrtega razreda ter v tabeli 6 rezultati učencev 

petega razreda. 

 

Tabela 4: Prikaz rezultatov testa za preverjanje motenj vizualnega procesiranja za učence 

tretjega razreda 

 

Tabela 5: Prikaz rezultatov testa za preverjanje motenj vizualnega procesiranja za učence 

četrtega razreda 

 

 

 

 

 

Učenec diskriminacija stalnost oblike vizualni spomin 

spomin - 
zaporedja orientacija 

položaj v 
prostoru lik – ozadje 

vizualno 
sklepanje analiza – sinteza SKUPAJ 

3A 14 8 12 9 11 12 7 10 7 90 

3B 14 7 10 10 14 14 9 12 12 102 

            skupaj          16 16 16 16 16 16 16 16 16 144 

Učenec diskriminacija stalnost oblike vizualni spomin 

spomin - 
zaporedja orientacija 

položaj v 
prostoru lik – ozadje 

vizualno 
sklepanje analiza - sinteza SKUPAJ 

4A 14 8 13 12 16 16 14 14 13 120 

4B 11 12 7 10 12 13 15 15 10 105 

4C 13 8 14 10 14 15 10 14 16 114 

4D 15 12 13 12 14 15 13 13 13 120 

4E 12 6 8 7 13 13 9 9 11 88 

4F 10 9 10 11 10 13 14 12 9 98 

4G 13 9 13 6 15 8 8 10 12 94 

4H 15 9 15 14 16 15 12 13 12 121 

          skupaj 16 16 16 16 16 16 16 16 16 144 
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Tabela 6: Prikaz rezultatov za preverjanje motenj vizualnega procesiranja za učence petega 

razreda 

 

 Interpretacija rezultatov na testu za ugotavljanje motenj vizualnega 

procesiranja 

Iz primerjave rezultatov vseh učencev je razvidno, da imajo učenci s težavami na področju 

branja najnižje rezultate na testu motenj vizualnega procesiranja na naslednjih področjih: 

stalnost oblike ter pomenjene vizualnega zaporedja. Učenci so imeli največ težav na podtestu, 

ki preverja stalnost oblike, nato na podtestu, ki preverja pomnjenje vizualnih zaporedij, sledi 

test analiza – sinteza, test vizualnega spomina, ločevanja lika od ozadja. Uspešnejši so bili na 

podtestu vizualnega sklepanja, pri vizualni diskriminaciji ter pri prepoznavanju položaja v 

prostoru. Najuspešnejši pa na podtestu, ki preverja vizualno orientacijo. 

Nizki rezultati na podtestu, ki od učenca zahteva sposobnost prepoznavanja stalnosti oblike in 

dobrega pomnjenja vizualnega zaporedja, nakazujejo na najpogostejše tipe napak, ki se 

pojavljajo pri branju. Test prepoznavanja stalnosti oblike od učenca zahteva usmeritev 

vizualne pozornosti na specifično obliko lika, katerega velikost, barva ali orientacija je 

spremenjena. Podobno tudi branje zahteva prepoznavanje črk znotraj besedila, katerih oblika 

velikost in barva se ves čas spreminjata (različni fonti, velikosti pisave ...). Podobno je tudi 

sposobnost pomnjenja vizualnega zaporedja simbolov ključna za branje. Mešanje vrstnega 

reda črk znotraj besede, ki je eden najbolj tipičnih pokazateljev bralnih težav, je močno 

povezana prav s sposobnostjo pomnjenja vizualnega zaporedja. 

Učenec diskriminacija stalnost oblike vizualni spomin 

spomin - 
zaporedja orientacija 

položaj v 
prostoru lik – ozadje 

vizualno 
sklepanje  analiza - sinteza SKUPAJ 

5A 14 7 13 13 14 14 12 14 11 112 

5B 15 13 13 10 16 15 15 13 9 119 

5C 15 8 9 10 16 15 13 14 10 110 

            skupaj 16 16 16 16 16 16 16 16 16 144 
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3.6.3. Analiza rezultatov testa motenj branja in pisanja – za vse učence 

Tabele 7, 8 in 9 prikazujejo rezultate, ki so jih učenci dosegli na testu motenj branja in pisanja 

pri sklopih Besede 1 in Besede 2. V tabeli 7 so zabeleženi rezultati učencev tretjega razreda, v 

tabeli 8 rezultati učencev četrtega razreda, v tabeli 9 pa rezultati učencev petega razreda. 

Učenci so označeni s šiframi. V tabelah 7, 8 in 9 je zabeleženo tudi število napak in čas 

branja. 

Tabela 7: Prikaz rezultatov na testu motenj branja in pisanja (število prebranih besed v eni 

minuti, Besede 1 in 2) za učence tretjega razreda 

Učenec Št.evilo prebranih besed Besede  1 : čas branja Besede  1 : število napak B esede 2 : čas branja Besede  2 : število napak 

3A 26 2 min 31 s 15 4 min 36 12 

3B 11 4 min 15 s 6 6 min 51 s 4 

 

Tabela 8: Prikaz rezultatov na testu motenj branja in pisanja (število prebranih besed v eni 

minuti, Besede 1 in 2) za učence četrtega razreda 

Učenec Število prebranih besed Besede  1 : čas branja Besede 1 : število napak Besede 2 : čas branja Besede  2 : število napak  

4A 31 1 min 32 s 7 1 min 56 s 11 

4B 29 3 min 15 s 18 4 min 52 s 19 

4C 51 1 min 28 s 8 2 min 2 s 12 

4D 46 2 min 12 14 4 min 15 s 17 

4E 53 1 min 30 12 2 min 15 s 8 

4F 96 1 min 8 s 2 1 min 16 s 6 

4G 96 1 min 18 s 3 1 min 57 s 9 

4H 62 1 min 55 s 2 1 min 52 s 1 
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Tabela 9: Prikaz rezultatov testa motenj branja in pisanja (število prebranih besed v eni 

minuti, Besede 1 in 2) za učence petega razreda 

 

Učenec Število prebranih besed Besede  1 : čas branja Besede  1 : število napak Besede 2 : čas branja Besede  2 : število napak 

5A 62  1 min 27 s 4 1 min 42 s 1 

5B 81 1 min 13 6 1 min 29 s 2 

5C 78 1 min 9 s 8 1 min 34 s 14 

 

 Interpretacija rezultatov na testu motenj branja in pisanja 

a) Interpretacija Besede 1 

Pri branju Besed 1 so učenci porabili od 4 minute in 15 sekund do 1 minute ter 8 sekund. 

Razpon napak na učenca je med največ 18 in najmanj 2. Pri tem so upoštevane samo napake, 

ki jih učenec ni opazil in ni popravil. 

Pri učencih petega razreda je učenec z najmanjšim številom napak bral najdlje in obratno, 

učenec z največjim številom napak je bral najhitreje. Podobno je tudi pri učencih tretjega 

razreda učenec z manjšim številom napak bral dalj časa kot učenec z večjim številom napak. 

Pri učencih četrtih razredov pa je bil rezultat obraten, saj sta učenca z najvišjim številom 

napak brala tudi najdlje. Medtem ko so drugi učenci brali približno enako dolgo od najmanj 1 

minute in 8 sekund do največ 1 minute in 55 sekund, pri tem pa naredili od dve do 12 napak.  

b) Interpretacija Besede 2 

Prav tako sem pri vrednotenju Besed 2 upoštevala le napake, ki jih učenec ni opazil in jih ni 

popravil. 

Učenca tretjega razreda sta za branje Besed 2 potrebovala od 6 minut in 51 sekund do 4 

minute in 36 sekund, pri čemer je učenec, ki je potreboval dalj časa, naredil manj napak, to je 

4 napake, učenec, ki je potreboval manj časa, pa več napak, to je 10 napak.  

Učenci petih razredov so brali približno enako dolgo, od 1 minute 29 sekund do 1 minute in 

42 sekund in naredili od 14 do 1 napake. Pri učencih četrtih razredov se je pokazalo, da sta 
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učenca, ki sta za branje potrebovala največ časa, to je 4 minute in 52 sekund ter 4 minute in 

15 sekund, naredila tudi največ napak, prvi 19 in drugi 17 napak. Ostali učenci so podobno 

kot pri Besedah 1 brali približno enako dolgo, od najmanj 1 minute 16 sekund do 2 minut in 

15 sekund, pri čemer so naredili od 1 do 12 napak.  

c) Skupna interpretacija 

Rezultati kažejo, da čas branja in število napak nista premo-sorazmerno povezana. Nekateri 

učenci berejo dlje časa, hkrati pa pri branju delajo manj napak kot hitrejši bralci. Učenci so v 

minuti prebrali od 11 do 96 besed. Najnižja rezultata sta imela učenca v tretjem razredu, 

najvišja pa učenca četrtega razreda. Rezultati kažejo, da kvaliteta branja ni odvisna zgolj od 

hitrosti branja. Pri enominutnem testu branja ob branju nisem ocenjevala števila napak, zato 

na osnovi rezultata ne moremo sklepati o kvaliteti učenčevega branja.  

Učenci, ki so za branje Besed 1 potrebovali največ časa, so potrebovali več časa tudi za branje 

Besed 2. Prav tako so pri branju Besed 1 in Besed 2 naredili več napak kot drugi. Učenca, ki 

sta potrebovala največ časa za branje Besed 1 in branje Besed 2 sta tudi pri enominutnem 

testu branja v eni minuti prebrala najmanj besed.  

 

3.7. Opis postopka izbire učencev vključenih v trening 

Na osnovi pridobljenih rezultatov sem izbrala dva učenca, s katerima sem izvajala 

desettedenski trening. Ker je osnovni namen treninga izboljšanje vizualnega procesiranja, sem 

izbrala učence, pri katerih je rezultat na testu motenj vizualnega procesiranja najnižji. Učence 

sem na osnovi pridobljenih rezultatov rangirala v spodnjem grafu 3.1. Rang je nakazan tudi z 

barvno nianso, pri čemer najtemnejši ton pomeni, da je učenec na testu vizualnega 

procesiranja dosegel najnižje število točk. Obarvani so štirje učenci, ki so na testu vizualnega 

procesiranja dosegli najnižje število točk. Niansa nakazuje na mesto v ranžirni vrsti rezultatov 

na testu vizualnega procesiranja.  
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Graf 3.1: Primerjava rezultatov testa motenj vizualnega procesiranja za učence vseh razredov 

 Interpretacija rezultatov na diagnostičnem ocenjevanju, kot osnova za izbiro 

učencev za izvajanje desettedenskega treninga 

Najnižje število točk je na testu motenj vizualnega procesiranja dosegel učencev četrtega 

razreda pod oznako 4E, z drugim najnižjim število točk mu sledi učenec tretjega razreda 3A, 

nato pa z dvema nizkima rezultatoma sledita še dva učenca četrtega razreda (4G in 4F).  

Učenci, pri katerih je prvi del diagnostične ocene nakazal težave na področju vizualnega 

procesiranja, dosegajo nekoliko nižje rezultate na enominutnem testu branja. Učenec 4E, ki je 

na testu vizualnega procesiranja dosegel najnižje število točk, je prebral 53 besed v minuti, 

kar ga uvršča na sredino doseženih rezultatov. Na sredino se uvršča tudi po številu napak. 

Učenec tretjega razreda 3A se po številu napak pri branju uvršča na drugo mesto (Besede 1) 

oziroma tretje mesto (Besede 2). Učenca, ki sta na testu vizualnega procesiranja dosegla 

najnižje število točk, se torej tudi z rezultati na testu branja uvrščata v spodnjo polovico 

rezultatov.  
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Na osnovi pridobljenih rezultatov sem za izvajanje treninga za izboljšanje vizualnega 

procesiranja izbrala učenca, ki sta na testu motenj vizualnega procesiranja dosegla najnižje 

število točk, hkrati pa se tudi z rezultati na testih branja uvrščata v spodnjo polovico. 

 

3.8. Globalna ocena funkcioniranja izbranih dveh učencev 

3.8.1. Učenec četrtega razreda (4E) 

 Opažanja učiteljice o učencu četrtega razreda (4E) 

Učiteljica v razredu opaža naslednje pokazatelje motenj vizualnega procesiranja: 

- težave z zapisom besed v vrstico, 

- pri zapisu meša vrstni red črk v besedi ali vrstni red besed, 

- pri prepisovanju iz berila ali table ima več težav kot njegovi sošolci,  

- pri branju pogosto obrača glavo v smeri branja, 

- med branjem se pogosto izgublja med vrsticami, 

- pri branju je pogosto nemiren in ima težave s pozornostjo, 

- izpušča besede, tako krajše (veznike, predloge) kot tudi daljše besede, 

- pri branju preskakuje vrstice ali pa posamezne vrstice prebere večkrat, 

- meša besede, ki se začnejo podobno ali enako, 

- zamenjuje vidno podobne črke, 

- s trajanjem branja se povečuje število napak ter število napačno naglašenih 

besed, 

- učenec ima občasno težave z vizualizacijo prebranega besedila, 

- občasno je nemotiviran za naloge, ki zahtevajo vizualizacijo,  

- po nalogah, ki zahtevajo natančno opazovanje, je pogosto utrujen. 
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 Ocena učenčevega branja 

Hitrost otrokovega branja je sicer primerljiva z vrstniki, vendar kljub temu rahlo upočasnjena 

(Besede 1: 1 minuta 30 sekund, Besede 2: 2 minuti 15 sekund). V primerjavi z drugimi 

testiranimi učenci (vsi prepoznani kot otroci s težavami na področju branja) učenec v eni 

minuti prebere srednje število besed, s 53 prebranimi besedami na minuto je učenec uvrščen 

na 5. mesto od skupaj 8 učencev četrtega razreda.  

Pri branju se pojavljajo naslednje specifične napake:  

- menjava vrstnega reda glasov (od – do; klot – lok; odbor – obdor, gornji – 

gorinji ...) 

- menjava vidno podobnih črk (gib – gid; volja – valja; nula – nola; boder – 

boder; borba – borda ...) 

- krajšanje besed (lajna – lajn; brisanje – brisj; godba – goba; drobtinice – 

drobtine) 

- tiho črkovanje besed (tiho si črkuje vse besede, nato jih glasno prebere) 

 Ocena vizualnega procesiranja po področjih 

Učenec na testu vizualnega procesiranja dosega skupno najnižji rezultat, to je 88 točk od 

skupnih 144 točk, torej 61 % možnih točk. 

Izraziti primanjkljaji se kažejo na področjih: 

- prepoznavanje stalnosti oblike (6 točk od 16), 

- vizualni spomin (zapomnitev enega simbola - 8 od 16; zapomnitev zaporedja 

simbolov - 7 od 16).  

- vidno razločevanja med likom in ozadjem (9 točk od 16), 

- vizualno sklepanje (9 točk od 16). 

Učenec je uspešnejši pri nalogah, ki zahtevajo vidno diskriminacijo (12 točk od 16), vizualno 

orientacijo (13 točk od 16), določevanje položaja lika v prostoru (13 točk od 16) ter 

sposobnost vizualne analize ter sinteze (11 točk od 16).  
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3.8.2. Učenec tretjega razreda (3A) 

 Opažanja učiteljice o učencu tretjega razreda (3A) 

Učiteljica v razredu opaža naslednje pokazatelje motenj vizualnega procesiranja: 

- učenec ima občasno rdeče oči, pogosto si jih menca, 

- pogosto ima težave z zapisom besed v vrstico ter orientacijo na papirju, 

- pri pisanju si pomaga z nedominantno roko, 

- pri prepisovanju s table naredi več napak kot njegovi vrstniki, 

- pri zapisu meša vrstni red črk v besedi ali vrstni red besed, 

- pri branju učenec občasno obrača glavo v smeri branja, 

- pri branju preskakuje vrstice ali pa posamezne vrstice prebere večkrat, 

- občasno ponavlja črke, številke ali besede, 

- število napak se veča skupaj s trajanjem branja, 

- občasno si med šolskim delom šepeta, 

- pri branju pogosto preskakuje posamezne vrstice, 

- pogosto meša vrstni red številk, črk in besed,  

- izgublja se med vrsticami, pomaga pa si tako, da besedilu sledi s prstom,  

- pri branju in prepisovanju s table hitro postane nemiren,  

- pri branju zelo pogosto izpušča tako krajše kot daljše besede,  

- meša besede, ki se začnejo podobno ali enako,  

- zamenjuje tudi začetke in konce besed,  

- občasno ni motiviran za naloge, ki zahtevajo vizualizacijo,  

- pri nalogah, ki zahtevajo natančno opazovanje, se hitro utrudi,  

- občasno menjuje levo in desno stran. 
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 Ocena učenčevega branja 

Hitrost učenčevega branja je upočasnjena. Učenec prebere 26 besed na minuto, kar ga uvršča 

na skupno predzadnje mesto med vsemi učenci po številu prebranih besed v eni minuti.  

V primerjavi z drugimi testiranimi učenci učenec v eni minuti prebere v povprečju več kot 

polovico manj besed, pri čemer moramo upoštevati, da so bili v ocenjevanje vključeni tudi 

starejši učenci. 

Pri branju se pojavljajo naslednje specifične napake:  

- menjava vidno podobnih črk (bo – do; ob – od; grb – grd; bakla – dekla; volja 

– velja; bala – dala; vonja – vanja; boder – dober; zdajle – zdolja; borba – 

dorda; pisker – pisakr; Gonja – ganja; Zagreb – zagret; podoba – pododa; 

srenja – sranja; podedovati – podobovati; parabola – paradola); 

- tiho črkovanje besed;  

- izpuščanje besed; 

Pri učencu je zelo izrazita menjava vidno podobnih črk, najpogostejše pa so menjave 

naslednjih vidno podobnih črk: 

- b – d (8x), 

- o – a (4x), 

- a – e (3x), 

- o – e (2x), 

- b – t (2x), 

- g – d (1 x ). 

 Ocena vizualnega procesiranja po področjih 

Učenec na testu vizualnega procesiranja dosega skupno drugi najnižji rezultat, to je 90 točk od 

skupnih 144 točk, to je 62 % možnih točk. 

Izraziti primanjkljaji se kažejo na področjih: 

- prepoznavanja stalnosti oblike (8 točk od 16), 
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- zapomnitve vizualnega zaporedja (9 od 16 točk), 

- razločevanju med likom in ozadjem (7 od 16 točk),  

- analize in sinteze vidno posredovanih informacij (7 točk od 16). 

Pri obeh učencih je tempo branja upočasnjen. Prav tako se pri obeh pri branju pojavljajo 

specifične napake, kot so: menjave vidno podobnih črk, menjave vrstnega reda glasov, 

krajšanje in/ali dodajanje. Učiteljici sta pri obeh učencih opazili, da pri branju in pisanju 

mešata vidno podobne črke, izpuščata besede, število napak se s trajanjem povečuje. Oba 

učenca sta nemotivirana za naloge, ki zahtevajo vizualizacijo. Na področju vizualnega 

procesiranja so pri obeh učencih prisotne težave s prepoznavanjem stalnosti oblike, vizualnim 

spominom, razločevanjem med likom in ozadjem ter vizualnim sklepanjem. 

3.9.  Trening za izboljšanje primanjkljajev na področju vizualnega 

procesiranja in branja 

3.9.1. Priprava treninga 

Trening za izboljšanje vizualnega procesiranja sem oblikovala za namen raziskave. Ideja za 

trening se mi je porodila med predavanjem ameriške strokovnjakinje za disleksijo in 

predavateljice Montessori inštituta iz Seatona, Drine Madden (Preska, 2012). Pri oblikovanju 

vaj sem si pomagala z opisano strokovno literaturo, na osnovi katere sem vaje razdelila po 

področjih. Pri oblikovanju vaj sem izhajala tudi iz lastnih izkušenj z disleksijo.  

3.9.2. Postopek izvedbe treninga 

V trening sta bila vključena dva učenca, učenec tretjega razreda (3A) ter učenec četrtega 

razreda (4E). Trening sem izvajala dvakrat tedensko deset tednov. Srečanja so zaradi 

individualnih potreb posameznega učenca in izrazito različnega tempa del potekala 

individualno, in sicer ob torkih in četrtkih šesto oz. sedmo šolsko uro po 20 do 30 minut. 

Vsako srečanje je vključevalo vaje po predvidenem programu, tako da je učenec na vsakem 
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srečanju razvijal vse podskupine spretnosti vizualnega procesiranja ter se na koncu uril tudi v 

branju in prepoznavanju vidno podobnih črk. 

3.10.  Opis posameznih sklopov vaj 

3.10.1. Razvijanje vizualnega dekodiranja  

Težave z vizualnim dekodiranjem se pri učencih kažejo pri šolskih aktivnostih, ki zahtevajo 

dopolnitev nepopolne slike ali prepoznavanje nepopolnega predmeta. Težave so lahko tako 

izrazite, da učenec ne prepozna človeškega obraza že v primeru, če na sliki manjka le ena 

specifična značilnost (Lehman, Olson, Aqualino, & Hall, 2006). Na osnovi omenjenih dejstev 

sem oblikovala vaje, ki postopoma usmerjajo učenčevo pozornost na značilnosti posameznih 

predmetov in kasneje na tipične lastnosti posameznih črk. Namen vaj je spodbuditi učenca k 

prepoznavanju predmetov, narisanih na slikah, kljub temu, da so predmeti deloma zakriti. 

Učenec se s prvo vajo vizualnega dekodiranja sreča v šestem tednu programa. Vaje so nato 

prisotne na vsakem naslednjem srečanju, njihova zahtevnost pa se iz srečanja v srečanje 

postopoma zvišuje. Izboljšanju spretnosti za uspešno vizualno dekodiranje sta namenjeni dve 

vaji. Obe vaji sta razdeljeni na pet stopenj. Ena stopnja se izvede v dveh srečanjih. Kar 

pomeni, da vaje vizualnega dekodiranja obsegajo vsega skupaj dvajset vaj.  

Splošni cilji:  

- urjenje vizualnega dekodiranja, 

- usmerjanje vizualne pozornosti. 

Operacionalizirani cilji: 

- učenec prepoznava celoto s pomočjo delov, 

- učenec prepoznava specifično obliko posamezne črke znotraj besede. 
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 Opis vaj vizualnega dekodiranja 

Namen vaj je spodbujanje prepoznavanja ključnih elementov predmetov ter simbolov, ki 

omogočajo identifikacijo le-teh. Vaje so sestavljene tako, da se zahtevnost stopnjuje 

postopoma. Usmerjajo učenčevo vizualno pozornost v detajle, ki so specifični za predmet ali 

simbol. Vizualno dekodiranje se razvija z dvema sklopoma vaj. Prvi, pri katerem učenec 

poskuša prepoznati predmet na sliki in drugi, pri katerem poskuša ugotoviti, kateri okvir 

ustreza posamezni črki oz. besedi. 

a) Ali lahko ugotoviš, kaj je narisano na sliki? 

Operacionalizirani cilj: 

- učenec prepoznava celoto s pomočjo delov. 

Pred učenca postavimo predlogo s kvadrati, v vsakem kvadratu je narisan del predmeta. 

Učenec mora razločiti, kaj je narisano na slikah. S to vajo usmerjamo otrokovo pozornost na 

narisane podrobnosti. Z dodatnimi vprašanji ga spodbujamo k prepoznavanju specifičnih 

lastnosti narisanih predmetov. Ta sklop vaj je razdeljen na pet težavnostnih nivojev. Prvi nivo 

je osnoven, pri drugem nivoju je težavnost nekoliko stopnjevana tako, da so predmeti 

fotografirani nekoliko bolj od blizu. S tem dosežemo, da posamezne specifične lastnosti niso 

tako zelo izrazite, so pa še vedno vidne in lahko prepoznavne. 

Pri tretjem zahtevnostnem nivoju je zahtevnost naloge stopnjevana tako, da so fotografije 

predmetov črno bele, s čimer se odvzame informacija o barvi , ki je ena izmed najbolj tipičnih 

in opaznih lastnosti predmeta. Pri četrtem zahtevnostnem nivoju je zahtevnost naloge 

stopnjevana tako, da se v okvirčkih namesto slik začnejo pojavljati črke. Črke so rahlo 

spremenjene, tako da je namen vaje usmerjanje pozornosti in iskanje tipičnih značilnosti črk. 

Pri petem zahtevnostnem nivoju je zahtevnost stopnjevana tako, da usmerja učenca na 

opazovanje in razmišljanje o specifičnih lastnostih malih tiskanih črk. Pri tem mora biti 

pozoren tako na lego kot obliko in orientacijo črke. 
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(Vaje vizualnega dekodiranja: nivo 2: vaja 1/2) 

 

Slika 3.1: Primer vaje: Ugotovi, kaj je narisano na sliki! (Clip Art, Word 2007) 

 

b) V kateri okvirček spada črka? 

Namen te vaje je usmerjanje učenčeve pozornosti na specifično obliko posamezne črke. S 

predvajami, ki jih izvajamo na začetku programa, usmerimo učenčevo pozornost na obliko 

opazovanega predmeta. Odebeljen tisk učencu oteži prepoznavanje, hkrati pa mu omogoča 

usmerjanje pozornosti na specifično obliko posamezne črke. Sklop vaj je sestavljen iz petih 

zahtevnostnih nivojev. Težavnost je pri drugi vaji nekoliko stopnjevana tako, da se v besede 

postopoma vključujejo tudi male tiskane črke. Male tiskane črke od učenca zahtevajo 

usmerjanje vizualne pozornosti na obliko posamezne črke. Pri tretjem zahtevnostnem nivoju 

je zahtevnost naloge stopnjevana tako, da so zapisane besede daljše, postopoma pa se 

vključuje v besede vedno več vidno podobnih črk. Pri četrtem nivoju je zahtevnost naloge 

stopnjevana tako, da je razmik med črkami zmanjšan, kar učenca usmerja v opazovanje 

specifične oblike zapisanih besed, ki jo določa lega posameznih črk v besedi. Pri zadnjem, 

najzahtevnejšem nivoju so posamezne črke skoraj neprepoznavne, kar učenčevo pozornost 

usmerja samo na obliko posameznih besed glede na lego črk, ki to besedo sestavljajo. 
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(Vaje vizualnega dekodiranja: nivo 3: vaja 2/2) 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.2. Razvijanje zavedanja prostorskih odnosov in orientacije 

Sposobnost prepoznavanja lege simbola ali predmeta v odnosu z drugimi simboli ali predmeti 

je ključen element branja in pisanja. Učenec mora biti sposoben prepoznavati različne 

simbole, zaznati usmerjenost simbola, zaznati spremembe med podobnimi oblikami simbolov 

in ugotoviti njihov položaj v odnosu z drugimi simboli. Pri učencih s težavami na področju 

prostorskih odnosov lahko opazimo nespretno gibanje po prostoru in izrazite težave z branjem 

ali celo zavračanje branja. Prav tako se lahko kažejo tudi težave pri pisanju. (Vidyasagar & 

Pammer, 2009) 

Splošni cilji:  

- urjenje vizualne orientacije, 

- usmerjanje vizualne pozornosti, 

- urjenje grafomotorike. 

Operacionaliziran cilji: 

- učenec opazuje lego predmetov v odnosu z drugimi predmeti, 

- učenec opazuje, kako so predmeti orientirani, 

- učenec riše po predlogi. 

Slika 3.2: Primer vaje: V kateri okvirček spada beseda? 
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 Opis predvaj 

Namen prve predvaje je usmerjanje učenčeve pozornosti na lego predmetov. Namen 

nadaljnjih treh vaj je usmerjanje učenčeve pozornosti na dejstvo, da lega paličic vpliva na 

obliko črke. Namen pete predvaje je usmerjanje pozornosti na vizualno zaporedje ter priprava 

na zahtevnejše vaje. Pri šesti predvaji se učenec sreča s sestavljanjem paličic po dani predlogi. 

Namen vaje je usmerjanje pozornosti na obliko ter lego paličice ter na barvo pa tudi zaporedje 

barv. Vaje od devet do štirinajst usmerjajo učenčevo pozornost na lego, orientacijo ter obliko 

lika. Učenec sestavlja like na osnovi predloge. Pozornost je usmerjena na lego, orientacijo 

lika ter barvo in postavitev lika v odnosu do drugih likov. Predvaje vizualne orientacije so 

sestavljene iz štirinajstih vaj. 

 

(Vaja vizualne orientacije: predvaja 7) 

 

Slika 3.3: Primer vaje: Sestavi like! 
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 (Vaje vizualne orientacije: predvaja 11) 

 

Slika 3.4: Primer vaje: Sestavi obliko! 

 

 Opis vaj vizualne orientacije 

Sklop sestavljata dve različni vaji, vsaka ima pet zahtevnostnih nivojev. Pri prvi mora učenec 

na osnovi predloge iz paličic sestavljati predvidene like. Zahtevnost se stopnjuje tako, da se 

povečujeta število paličic in število različnih barv, ki jih mora pri tem uporabiti.  

a) Iz paličic sestavi dano obliko 

Učenec mora po predlogi oblikovati like s pomočjo barvnih paličic. Zahtevnost se stopnjuje s 

povečevanjem števila paličic. Pri tretjem nivoju se zahtevnost stopnjuje tako, da se paličice 

razlikujejo tudi po barvi.  

(Vaje vizualne orientacije: nivo 1: vaja 1/1) 

 

Slika 3.5: Primer vaje: Iz paličic sestavi obliko! 
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b) Preriši obliko! 

Namen vaj je usmeriti učenčevo pozornost na medsebojno lego narisanih likov. Vaja 

vključuje in razvija tudi grafomotoriko. Zahtevnost se stopnjuje z vključevanjem različnih 

barv. Povečuje se tudi število likov.  

 

(Vaje vizualne orientacije: nivo 1: vaja 2/1) 

  

 

Slika 3.6: Primer vaje: Preriši obliko! 

3.10.3. Razvijanje vidne diskriminacije 

Sposobnost vizualne diskriminacije nam omogoča prepoznavanje razlike med podobnimi 

predmeti ter začetka enega in konca drugega predmeta. Prav tako omogoča prepoznavanje 

predmeta, ko je dobro viden le njegov del. 

(http://ldsupport.homestead.com/VISUALDISCRIMINATION.html). Učenci, ki imajo težave 

z vizualno diskriminacijo, najpogosteje mešajo črke in/ali številke ter imajo težave z branjem 

ali razumevanjem vidno posredovanih informacij. 

Splošni cilji:  

- urjenje vizualne diskriminacije, 

- usmerjanje vizualne pozornosti. 

Operacionalizirani cilji: 

- učenec razvršča glede na obliko in vzorec, 
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- učenec prepoznava, kateri predmet na levi, je enak predmetu na desni strani 

predloge, 

- učenec poišče razlike med dvema slikama, 

- učenec na sliki poišče skrite predmete. 

 Opis predvaj 

Namen predvaj je urjenje diskriminacije med podobnimi oblikami. Učenec mora pri začetnih 

vajah diskriminirati med obliko koščkov sestavljanke in jih glede na obliko tudi razporejati v 

skupine. Enaka spretnost je potrebna za diskriminacijo vidno podobnih črk. Predvaji 3 in 4 sta 

usmerjeni v prepoznavanje podobnih vzorcev in diskriminacijo med podobnimi vzorci. Ta 

sklop vključuje osem predvaj. Pri zadnji, osmi predvaji, učenec spozna princip vizualnega 

sledenja od leve proti desni in od zgoraj navzdol v kombinaciji z vidno diskriminacijo. 

 

(Vaje vidne diskriminacije: predvaja 8)  

 

Slika 3.7: Primer vaje: Poišči, kaj se skriva na sliki! (www.campchestnutridge.org) 

 

 

 

 

 

http://www.campchestnutridge.org/
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 Opis vaj vizualne diskriminacije 

a) Kateri predmet na levi je enak predmetu na desni? 

Pri tej vaji mora učenec na desni strani prostorčka poiskati predmet, ki je popolnoma enak 

tistemu na levi. Zahtevnost se stopnjuje s stopnjevanjem števila detajlov. Razlike so z vsako 

vajo manj očitne in manj izrazite. 

(Vaja vizualne diskriminacije: nivo 4: vaja 1/1) 

 

 

 

 

 

 

b) Poišči razlike! 

Učenec pri tej vaji išče razlike med dvema slikama, pri čemer se vizualna pozornost usmerja 

na diskriminacijo med zgornjo in spodnjo sliko. Učenec uporablja princip vizualnega sledenja 

od zgoraj navzdol in od leve proti desni. Zahtevnost se stopnjuje tako, da se povečuje 

kompleksnost narisane slike. 

(Vaje vizualne diskriminacije: nivo 3: vaja 2/1) 

 

Slika 3.9: Primer vaje: Poišči razlike! (www.hellokids.com) 

 

Slika 3.8: Primer vaje: Kateri predmet na levi je enak predmetu na desni?  

(www.sweetclipart.com) 
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c) Kam se je skril? 

Ta vaja učenčevo pozornost usmerja na diskriminacijo med predmetom in ozadjem. Učenec 

pri iskanju izgubljenih predmetov uporablja enak princip vizualnega sledenja kot pri prejšnji 

vaji. Zahtevnost se stopnjuje s stopnjevanjem kompleksnosti narisane slike. 

(Vaja vizualne diskriminacije: nivo 3: vaja 3/3) 

 

Slika 3.10: Primer vaje: Kam se je skril? (www.tgn.com) 

3.10.4. Razvijanje vizualnega spomina 

Vizualni spomin je ena izmed ključnih spretnosti, potrebnih za uspešno branje. Posamezniku 

omogoča prepoznavanje predmetov ter omogoča priklic črk, številk, simbolov, besed in slik. 

Pri učencih s težavami z vizualnim spominom se pogosto dogaja, da se tistega, kar so se prvi 

dan naučili, naslednjega dneva ne spomnijo, tretji dan pa lahko znanje ponovno brez težav 

prikličejo(www.lucid-research.com, 2006). 

Splošni cilji:  

- urjenje vizualnega spomina, 

- urjenje vizualne pozornosti. 
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Operacionalizirani cilji: 

- učenec si zapomni zaporedje konkretnih predmetov, 

- učenec uri zaporedje simbolov, ki je podano na predlogi, 

- učenec opazuje sliko eno minuto. 

 

 Opis igre spomina 

Zahtevnost se stopnjuje s povečevanjem števila parov. Prav tako se povečujeta tudi 

kompleksnost in podobnost vzorcev. Fotografije na sličicah prehajajo iz konkretnih podob v 

vedno bolj abstraktne vzorce. Vaje prvega nivoja se osredotočajo predvsem na razvijanje 

pomnjenja vizualnega zaporedja simbolov in priklica le-tega. 

 Opis predvaj  

Predvaje so namenjene urjenju spretnosti, ki so potrebne za reševanje zahtevnejših vaj 

vizualnega spomina. Zahtevnost se stopnjuje s povečevanjem števila sličic.  

 Opis vaj vizualnega spomina 

Namen vaj je izboljšanje vizualnega spomina ter pomnjenja vizualnega zaporedja. Učenec si 

mora pri prvi vaji predmete, ki jih je opazoval deset sekund, zapomniti v ustreznem 

zaporedju. Medtem ko mora pri drugi vaji našteti čim več predmetov iz predloge, ki jo je 

opazoval eno minuto. 

a) Naštej predmete, ki si jih videl! (vaja 1) 

Na prvem nivoju učenec opazuje tri predmete in si jih poskuša zapomniti. Na drugem nivoju 

opazuje štiri predmete in si jih poskuša zapomniti. Na četrtem nivoju opazuje šest predmetov, 

ter pri petem sedem predmetov. 
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(Vaje vizualnega spomina: nivo 2: vaja 1/1) 

 

Slika 3.11: Primer vaje: Naštej predmete, ki si jih videl! (Clip Art, Word 2007) 

 

b) Naštej predmete, ki si jih videl! (vaja 2) 

Namen druge vaje je spodbujanje učenca k natančnemu opazovanju in zadrževanju miselne 

slike predmetov v kratkoročnem spominu. Učenec postopoma uri spomin ter si postopoma 

poskuša zapomniti vedno več predmetov. Zahtevnost se stopnjuje s povečevanjem števila 

predmetov na predlogi. Učenec predlogo opazuje eno minuto.  

 

(Vaje vizualnega spomina: nivo 1: vaja 2/1) 

 

 

 

 

 

 

Slika 3.12: Primer vaje: Naštej predmete, ki si jih videl! (www.encrypted-tbn2.gstatic.com) 
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3.10.5.  Razvijanje vizualnega sledenja 

Sposobnost sledenja premikajočemu se predmetu med tem, ko je oseba pri miru in sposobnost 

ohranjanja stabilne vizualne slike ob premikanju oči in glave, je del okulo–vestibularnega 

sistema. Učenci s težavami z vizualnim sledenjem težje sledijo premikajočim se predmetom, 

težje kopirajo tabelno sliko in majo izrazite težave z branjem. (Murphy, 2004) 

Splošni cilji:  

- urjenje vizualnega sledenja, 

- usmerjanje vizualne pozornosti. 

Operacionalizirani cilj: 

- učenec sledi črti od leve proti desni. 

 Opis predvaj 

Namen vaje je uvajanje učenca v tehniko vizualnega sledenja. Učenec se uči vizualnega 

sledenja tako, da sledi vrvici, ki jo razprostremo po tleh. Pomembno je, da učenca večkrat 

opozorimo, da mora vrvici slediti samo z očmi.  

 Opis vaj 

Namen vaj je urjenje vizualnega sledenja ter urjenje vizualne pozornosti. Zahtevnost se 

stopnjuje s povečevanjem števila predmetov na levi in desni strani predloge. Ob tem se tanjša 

tudi sled ter postaja vedno bolj prepletena. Vaja je koristna predvsem za učence, ki zaradi 

težav z vizualnim sledenjem mešajo vrstni red črk, vrstni red besed ter preskakujejo, 

izpuščajo, ali podvajajo vrstice pri branju. 

a) Vaje vizualnega sledenja – kdo je kaj izgubil? 

Na prvem nivoju učenec vizualno sledi trem predmetom do cilja. Na drugem nivoju otrok 

vizualno sledi petim predmetom do cilja. Zahtevnost se na tretjem nivoju stopnjuje tako, da se 

povečuje prepletenost posameznih črt oz. sledi. Učenec vizualno sledi trem črkam do 

ustreznih številk. Na četrtem nivoju učenec vizualno sledi štirim črtam od črk do ustreznih 
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številk. Na petem nivoju pa se zahtevnost se stopnjuje tako, da učenec vizualno sledi petim 

črtam od črk do ustreznih številk. 

3.10.6. Urjenje branja in razločevanja vidno podobnih črk 

Zadnji del vsakega srečanja je namenjen urjenju branja in prepoznavanja vidno podobnih črk. 

Znotraj tega sklopa vaj se učenec najprej sreča s prepoznavanjem ter razločevanjem lesenih 

črk. Vaje branja združujejo vse spretnosti, ki jih učenec razvija z ostalimi sklopi vaj. V sklopu 

predvaj učenec razvršča tako velike kot male tiskane lesene črke, jih ureja v zaporedja ter 

pare. Nato postopoma iz njih začne sestavljati besede, ki vključujejo pare vidno podobnih črk. 

Pri tem usmerja vizualno pozornost na obliko posamezne črke. Učenec nato postopoma začne 

z branjem krajših besedil, pri čemer se osredotoča na pare vidno podobnih črk. Skozi trening 

utrjuje razločevanje naslednjih parov vidno podobnih črk: b-d, p-b, s-z.  

Splošni cilj: 

- urjenje branja. 

Operativni cilji: 

- učenec glasno prebere besedilo,  

- v besedilu poišče vidno podobne črke, 

- vidno podobne črke ustrezno pobarva, 

- besede, v katerih so obarvane črke, izpiše, 

- besedilo ponovno prebere. 
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(besedilo 3)  

 

Slika 3.13: Primer vaje: Bralna vaja 3: Prepoznavanje para vidno podobnih črk b in d 

3.11. Evalvacija poteka programa 

Učenca sta bila v prvem tednu treninga uspešna pri vajah vidne diskriminacije in sledenja. 

Potrebovala sta dodatno razlago navodil. Pri prepoznavanju in poimenovanju malih tiskanih 

črk je imel učenec tretjega razreda nekaj težav, pokazalo se je, da priklic črk še ni dobro 

avtomatiziran. Mešal je vidno podobne črke (predvsem d-b in o-a). Črke je tudi zrcalil ter jih 

neustrezno orientiral (n, a, z, c). Učenec četrtega razreda je črke večinoma ustrezno 

prepoznaval. V drugem tednu so se pri učencu tretjega razreda pokazale težave s 

postavljanjem črk v ustrezno zaporedje. Abecedni vrstni red črk ni avtomatiziran. Učenec je 

bil uspešen pri vajah vizualnega sledenja in diskriminacije. Učenec četrtega razreda je dobro 

sledil navodilom, pri sestavljanju besed iz lesenih črk je bil uspešen, težave je imel zgolj pri 
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besedah barka, dinar in dino, kjer je pomešal črki b in d. Pri vaji imitacije gibov se je zmedel 

pri primerih, ki so zahtevali dobro zavedanje leve in desne.  

V tretjem tednu sta učenca uspešno sledila narisanim črtam z očmi in tako urila sledenje v 

smeri od leve proti desni. Oba učenca sta imela nekaj težav s sestavljanjem kompleksnejših 

vzorcev iz paličic. Učenec tretjega razreda je imel težave z upoštevanjem orientacije ter 

zaporedja paličic. Oba učenca sta si pri sestavljanju oblik iz paličic pomagala tako, da sta 

zaporedju paličic, narisanih na predlogi sledila s prstom.  

V četrtem tednu je bil učenec tretjega razreda uspešen pri vajah vidne diskriminacije in 

sledenja, prav tako sem opazila napredek pri vajah vizualnega spomina. Pri sestavljanju 

lesenih črk v besede je imel velike težave z razločevanjem med črkama b in d. Dodala sem 

vajo z ležečo osmico in zapisom črk b in d v ležečo osmico ter prikaz oblike posamezne črke 

z roko. Pri branju besedila je imel zelo veliko težav. Ugotovila sem, da je bilo pripravljeno 

besedilo zanj prezahtevno. Pri branju se mu je zelo zatikalo, zato sem se odločila, da lahko 

prebere samo prva dva stavka. Potem si je vidno oddahnil. Povedal je, da ne pozna malih 

tiskanih črk. Težave je imel tudi z iskanjem črk b in d kljub temu, da sta bili črki ustrezno na 

veliko narisani na zgornjem delu lista. Vse b-je in d-je pobarval ravno obratno. Potem ko sem 

mu še enkrat pokazala, kako je obrnjen d in kako b, je ustrezno popravil. Učenec četrtega 

razreda je bil uspešen pri vajah vizualne diskriminacije in sledenja. Nekaj težav je imel pri 

vajah vizualne orientacije. Imel je težave z orientacijo na papirju.  

V petem tednu treninga sem za trenutek dobila občutek, da so sestavljene vaje premalo 

zahtevne, saj sta bila učenca pri večini vaj zelo uspešna. Kljub temu, da sta bila učenca pri 

večini vaj zelo uspešna, je bil glavni cilj usmerjanje njune vizualne pozornosti. Ta cilj sta 

uspešno dosegla. Pri učencu tretjega razreda sem opazila, da tudi zapis pisanih črk ni 

avtomatiziran. Učenec je mešal male pisane črke: a, e, b, d, k, h. Menim, da je tudi menjava 

vidno podobnih pisanih črk pokazatelj izrazitih primanjkljajev na področju vizualne 

diskriminacije ter spomina.  

V šestem tednu sta učenca uspešno zaključila pripravljalni oz. uvodni del programa, v 

katerem sta postopno prehajala od konkretnega k abstraktnemu. Prvič sta se srečala z vajami 

vizualne orientacije, ki vključujejo risanje in tako urila grafomotoriko. Iskala sta enake 

predmete ter tako razvijala vizualno diskriminacijo. Nadaljevala z vajami za razvijanje 
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vizualnega spomina in si v eni minuti opazovanja poskušala zapomniti čim več predmetov. 

Srečala sta se s prvim zahtevnostnim nivojem vaj za vizualno dekodiranje, pri čemer sta 

usmerjala pozornost na obliko posameznih črk. Pri iskanju črk v besedilu sta bila uspešnejša. 

Uspešno sta prepoznavala pare vidno podobnih črk p in b. Drugo branje je bilo v obeh 

primerih izrazito bolj tekoče in z manj napakami.  

V sedmem, osmem, devetem ter desetem tednu sta učenca uspešno nadaljevala z vajami 

vizualnega sledenja kljub zviševanju nivoja zahtevnosti. Učenec tretjega razreda je bil zelo 

uspešen pri sledenju črtam od črk do ustreznih številk. Prav tako je bil uspešen pri 

sestavljanju oblik iz paličic. Oba učenca sta paličice ustrezno razporejala po preprogi, pri tem 

pa predlogi nista več sledila s prstom. Učenec tretjega razreda je imel še nekaj težav pri 

risanju likov, kljub temu je bil pri njem opazen napredek na področju grafomotorike. Pri vajah 

vizualnega spomina sem opazila, da jima je uspešnost nihala glede na moteče elemente v 

okolju, kot je na primer hrup na hodniku. Pri branju sta bila na zadnjih srečanjih uspešnejša 

pri prepoznavanju vidno podobnih črk, branje je bilo nekoliko bolj tekoče Napredek je bil 

najbolj opazen pri drugem branju. Pri učencu tretjega razreda je bil opazen napredek pri 

zapisu malih pisanih črk. Zapis malega pisanega b ter d, ki pred začetkom treninga ni bil 

avtomatiziran, je postal tekom zadnjih dveh srečanj ustrezen. Učenca bi lahko vse vaje, ki so 

na predlogah delala v paru, vsak pa bi potreboval svojo predlogo. Trening bi bilo mogoče 

izvesti tudi v manjših skupinah, za del, ki je namenjen urjenju branja, pa je ustreznejše 

individualno delo. Z delom v manjši skupini bi lahko povečali ekonomičnost treninga. 
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3.12.  Primerjava rezultatov pred in po izvedbi ttreninga za izboljšanje 

vizualnega procesiranja in branja 

3.12.1. Primerjava rezultatov za učenca tretjega razreda (3A) 

 Primerjava rezultatov na testu motenj vizualnega procesiranja pred in po 

treningu za učenca tretjega razreda 

V grafu 3.2 so prikazani rezultati testa motenj vizualnega procesiranja pred in po izvedenem 

desettedenskem treningu za učenca tretjega razreda. 

 

Graf 3.2: Primerjava rezultatov na testu motenj branja in pisanja pred in po izvedbi treninga 

za učenca tretjega razreda 

Učenec je pred izvedbo treninga na testu motenj vizualnega procesiranja dosegel skupno 90 

točk, po treningu pa je dosegel skupno 102 točki. Najbolj izrazit napredek je opazen pri 

razločevanju lika od ozadja, pri kateri je učenec po zaključku treninga na testu dosegel 5 točk 

več kot pred izvedbo treninga. Prav tako je napredoval tudi na področju vizualne 

diskriminacije ter pri sposobnosti zaznavanja položaja lika v prostoru. Manjši napredek je 

opazen tudi na področju vizualnega sklepanja, orientacije ter zapomnitve vizualnih zaporedij. 
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 Primerjava rezultatov na testu motenj branja in pisanja - število napak pred 

in po treningu za učenca tretjega razreda 

V grafu 3.3 je prikazana primerjava števila napak pri branju na testu motenj branja in pisanja 

pred in po izvedenem treningu. 

 

Graf 3.3: Primerjava števila napak pred in po izvedbi treninga za učenca tretjega razreda. 

Učenec je zelo izboljšal branje. Število napak se je zmanjšalo s 15 na 9 napak po izvedbi 

treninga pri Besedah 1 ter z 12 napak na 6 pri Besedah 2. Zelo se je zmanjšalo tudi število 

menjav vidno podobnih črk. Učenec je pred začetkom treninga naredil skupno 20 menjav 

vidno podobnih črk, po zaključenem treningu pa le še 9. Branje je postalo bolj natančno, 

število napak se je zmanjšalo. 
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 Primerjava rezultatov na testu motenj branja in pisanja – čas branja pred in 

po treningu za učenca tretjega razreda 

V grafu 3.17 je prikazana primerjava med časom branja na testu motenj branja in pisanja pred 

in po izvedbi treninga vizualnega procesiranja. 

 

Graf 3.4: Primerjava med časom branja pred in po treningu za učenca tretjega razreda 

Graf 3.4 prikazuje primerjavo med časom branja pred izvedbo treninga ter po izvedbi 

treninga. Z zmanjšanjem števila napak pri branju se je podaljšal čas branja. Učenec je pri 

branju bolj pozoren, črke ustrezno prepoznava, zato pa potrebuje več časa.  
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 Primerjava rezultatov – število prebranih besed v eni minuti pred in po 

treningu za učenca tretjega razreda 

V grafu 3.5 je zabeležena primerjava števila prebranih besed v eni minuti pred in po izvedbi 

treninga vizualnega procesiranja. 

 

Graf 3.5: Primerjava števila prebranih besed v eni minuti pred in po treningu za učenca 

tretjega razreda 

Iz grafa 3.5 je razvidno, da se je hitrost branja izboljšala. Učenec je preprosto besedilo prebral 

hitreje, bolj tekoče, tudi število napak pri branju se je zmanjšalo. Pred izvedbo treninga je v 

eni minuti prebral 26 besed, po zaključku treninga pa 37 besed. Hitrost branja se je pri 

zahtevnejših besedah (Besede 1 in Besede 2) zmanjšala, pri enostavnejših besedah pa 

povečala.  

 Povzetek primerjave rezultatov pred in po treningu 

Učenec tretjega razreda je napredoval tako na področju vizualnega procesiranja kot na 

področju branja. Rezultati na testu vizualnega procesiranja so pokazali izboljšanje sposobnosti 

razločevanja lika od ozadja. Z zgodnejšim in dolgoročnejšim treningom bi učenec lahko 

spretnosti vizualnega procesiranja še izboljšal. Na področju branja je učenec napredoval 
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predvsem pri prepoznavanju vidno podobnih črk, s tem se je zmanjšalo tudi število napak pri 

branju. Branje se je pri zahtevnejšem besedilu upočasnilo, saj je učenec pri branju bolj 

natančen in pozorno pregleda vsako posamezno črko. Pri branju preprostega besedila se je 

hitrost precej povečala, učenec prebere v eni minuti 11 besed več, kot jih je prebral v eni 

minuti pred začetkom treninga. 

Učenec je imel pred začetkom treninga tudi izrazite težave s priklicem pisanih črk. Pri zapisu 

so se prav tako kot pri branju pojavljale menjave vidno podobnih črk. Pri zapisu sem opazila 

naslednje menjave: b-d, h–k, o-a, e-a. Ob zaključku treninga je učenec pravilno avtomatiziral 

zapis malih tiskanih črk b in d ter k in h. Napake pri menjavi para vizualno podobnih črk o-a 

ostajajo.  

3.12.2. Primerjava rezultatov za učenca četrtega razreda (4E) 

 Primerjava rezultatov na testu motenj vizualnega procesiranja pred in po 

treningu za učenca četrtega razreda 

V spodnjem grafu 3.6 je prikazana primerjava rezultatov na testu motenj branja in pisanja 

pred in po izvedbi desettedenskega treninga za izboljšanje vizualnih spretnosti. 

 

Graf 3.6: Primerjava rezultatov na testu motenj vizualnega procesiranja pred in po izvedbi 

treninga za učenca četrtega razreda 
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Učenec je na testiranju pred izvedbo treninga na testu dosegel skupno 88 točk, po 

desettedenskem treningu pa je dosegel skupno 96 točk. Opazen je napredek predvsem na 

področju diskriminacije ter razločevanja lika od ozadja. Prav tako je učenec napredoval na 

področjih pomnjenja vizualnega zaporedja, orientacije in zaznavanja položaja v prostoru. 

Napredek na teh področjih ni tako zelo izrazit (učenec je dosegel 1 do 2 točki več kot na 

testiranju pred izvedbo treninga). Učenec je dosegel enako število točk kot pred izvedbo 

treninga na podtestih stalnost oblike, vizualni spomin ter vizualno sklepanje. 

 Primerjava rezultatov pred in po treningu na testu motenj branja in pisanja 

– število napak za učenca četrtega razreda 

V grafu 3.7 je zabeležena primerjava števila napak na testu motenj branja in pisanja pred in po 

izvedbi treninga. 

 

Graf 3.7: Primerjava števila napak na testu motenj branja in pisanja pred in po izvedbi 

treninga za učenca četrtega razreda 

Učenčevo branje se je po desettedenskem treningu izboljšalo, število napak se je zmanjšalo. 

Učenec je na testiranju pred začetkom treninga skupno 20 besed prebral napačno, število 

napačno prebranih besed se je po zaključku treninga zmanjšalo na 14.  
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Učenec je največkrat izpuščal in/ali dodajal črke. Število teh specifičnih napak se je po 

zaključku treninga zmanjšalo z 8 napak na 3.  

 Primerjava rezultatov pred in po treningu na testu motenj branja in pisanja 

– čas branja za učenca četrtega razreda 

V grafu 3.8 je zabeležena primerjava časa branja na testu motenj branja in pisanja pred in po 

izvedbi treninga. 

  

Graf 3.8: Primerjava časa branja pred in po treningu za učenca četrtega razreda 

Čas branja se je na testu motenj branja in pisanja nekoliko skrajšal, vendar razlike niso zelo 

izrazite. Menim, da je to prav tako kot pri učencu tretjega razreda, povezano s povečanjem 

natančnosti pri branju in zmanjšanjem števila napak. 

 Primerjava rezultatov – število prebranih besed v eni minuti pred in po 

treningu za učenca četrtega razreda 

Graf 3.9 prikazuje primerjavo števila prebranih besed v eni minuti pred in po izvedbi treninga 

za izboljšanje motenj vizualnega procesiranja. 
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Graf 3.9: Primerjave števila prebranih besed v eni minuti pred in po izvedbi treninga za 

učenca četrtega razreda 

Graf 3.9 prikazuje napredek na področju hitrosti branja pri enostavnejšem besedilu. Tu je 

napredek bolj izrazit kot pri branju zahtevnejšega besedila. Enako kot pri učencu tretjega 

razreda, se je hitrost branja bolj povečala pri branju enostavnega besedila. Hitrost učenčevega 

branja je napredovala iz 52 prebranih besed v minuti na 63 prebranih besed v minuti.  

 Skupna primerjava rezultatov pred in po treningu za učenca četrtega 

razreda 

Učenec je napredoval na vseh ocenjenih področjih. Napredek na področju vizualnega 

procesiranja je najbolj opazen pri razločevanju med likom in ozadjem ter pri vizualni 

diskriminaciji. Menim, da bi učenec ob dolgotrajnejšem treningu lahko napredoval na vseh 

področjih vizualne diskriminacije. Na področju branja je učenec napredoval pri hitrosti ter 

natančnosti branja. Število specifičnih napak (dodajanje, izpuščanje črk) se je zmanjšalo.  
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3.13.  Odgovori na raziskovalna vprašanja 

1. Katere so specifične sposobnosti učencev na področju vizualnega procesiranja ter 

branja pred treningom? 

Učiteljica je pred treningom v razredu opažala, da se pri učencu tretjega razreda (3A) 

pojavljajo tako težave pri branju kot težave pri pisanju, ki nakazujejo na možnost vizualnih 

primanjkljajev. Opazila je nemotiviranost za naloge, ki zahtevajo vizualizacijo ter da je 

učenec po takih nalogah pogosto utrujen. Pri branju je opazila, da učenec obrača glavo v 

smeri branja ter se med branjem pogosto izgublja med vrsticami, jih preskakuje ali posamezne 

vrstice prebere večkrat. Pred treningom se je s trajanjem branja povečevalo tudi število napak 

in napačno naglašenih besed. Učenec je pri branju pogosto izpuščal besede in črke. Mešal je 

besede, ki se začnejo podobno ali enako ter zamenjeval vrstni red črk. Pogosto je zamenjeval 

tudi vidno podobne črke. Učenčeva hitrost branja je bila upočasnjena. Učenec je na testu 

motenj vizualnega procesiranja (Clutten, 2009), dosegel 88 točk od možnih 144. Izraziti 

primanjkljaji so se kazali na področjih: prepoznavanje stalnosti oblike, vizualni spomin, 

zapomnitev zaporedja simbolov, vidno razločevanje med likom in ozadjem ter na področju 

vizualnega sklepanja. Blagi primanjkljaji pa so se kazali na področjih: vizualne orientacije, 

določanja položaja lika v prostoru, vizualne analize in sinteze.  

Učiteljica je pred treningom v razredu opažala, da se pri učencu četrtega razreda (4E) 

pojavljajo tako težave pri branju kot težave pri pisanju, ki nakazujejo na možnost vizualnih 

primanjkljajev. Učenec je imel med branjem občasno rdeče oči in si jih je pogosto mencal. Ni 

bil motiviran za naloge, ki zahtevajo vizualizacijo, pri takih nalogah se je tudi hitro utrudil. 

Pri branju se je število napak povečevalo skupaj s trajanjem branja. Prevladovalo pa je 

izpuščanje tako krajših kot daljših besed, mešanje vidno podobnih črk in besed. Učenec si je 

šepetal tako pri branju kot pri delu v razredu. Pri branju se je izgubljal med vrsticami, 

pomagal pa si je tako, da je besedilu sledil s prstom. Podobne napake so se pojavljale tudi pri 

pisanju. Učenec je na testu motenj vizualnega procesiranja (Clutten, 2009) dosegel skupno 

drugi najnižji rezultat, to je 90 točk od skupnih 144 točk, kar je 62,5 % možnih točk. Izraziti 

primanjkljaji pa so se pred treningom kazali predvsem na področjih prepoznavanja stalnosti 

oblike, pri pomnjenju vizualnih zaporedij, razločevanju med likom in ozadjem ter pri analizi 

in sintezi vidno posredovanih informacij. Blagi primanjkljaji so se kazali tudi na področjih 
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vizualne diskriminacije, pomnjenja enega simbola, pri vizualni orientaciji, zaznavanju 

položaja lika v prostoru ter pri vizualnem sklepanju, 

Pri obeh učencih je bil tempo branja upočasnjen. Prav tako so se pri obeh pri branju pojavljale 

specifične napake, ko so: menjave vidno podobnih črk, menjave vrstnega reda glasov, 

krajšanje in/ali dodajanje. Učiteljici sta pri obeh učencih opazili, da pri branju in pisanju 

mešata vidno podobne črke, izpuščata besede, število napak pa se s trajanjem branja in pisanja 

povečuje. C. Roth Smith (http://dyslexia.learninginfo.org/dyseidetic.htm) navaja, da so 

menjave vidno podobnih črk eden izmed tipičnih pokazateljev vizualne disleksije. Kot tipične 

znake navaja tudi menjave vidno podobnih besed, izgubljanje med branjem, izpuščanje besed 

in črk. Vsi ti znaki se pojavljajo tudi pri učencu tretjega (3A) ter pri učencu četrtega razreda 

(4E). Pri obeh učencih so se torej pojavljale tipične napake, značilne za težave z vizualnim 

procesiranjem. Na testu motenj vizualnega procesiranja sta imela oba učenca nizke rezultate. 

To so področja prepoznavanja stalnosti oblike, vizualnega, spomina, razločevanje med likom 

in ozadjem, ter vizualno sklepanje. Willows (1998) navaja, da mora učenec, če želi biti pri 

branju uspešen, obvladati vidno analiziranje oblike črke in njenih tipičnih značilnosti, imeti 

dobro razvit vizualni spomin za obliko črk in zaporedje črk ter dobro diskriminirati med vidno 

podobnimi črkami. Na testu motenj vizualnega procesiranja (Clutten, 2009) sta imela oba 

učenca izrazite težave pri vseh naštetih vizualnih spretnostih, ki so potrebe za uspešno branje. 

Na osnovi omenjenih dejstev lahko sklepamo, da imata oba učenca težave z branjem zaradi 

primanjkljajev na področju vizualnega procesiranja. 
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2.  Kako bosta izbrana učenca napredovala na področju specifičnih sposobnosti 

vizualnega procesiranja in branja po končanem treningu?  

Po izvedenem desettedenskem treningu za izboljšanje vizualnega procesiranja in branja je 

učenec tretjega razreda (3A) najbolj napredoval na področjih: razločevanja med likom in 

ozadjem, zaznavanja stalnosti oblike, vizualne analize in sinteze. Manjši napredek je bil 

opazen na področjih: pomnjenje vizualnih zaporedij, orientacija ter vizualno sklepanje. 

Skupno je učenec na celotnem testu po končanem treningu dosegel 12 točk več kot pred 

začetkom treninga. Po končanem treningu se je izboljšalo tudi učenčevo branje. Zmanjšalo se 

je predvsem število napak. Menjave vidno podobnih črk (z 20 na 9 napak) so bile po 

končanem treningu redkejše. Natančnost branja se je izboljšala. Izboljšal se je tudi tempo 

branja.  

Po izvedenem desettedenskem treningu za izboljšanje vizualnega procesiranja in branja je 

učenec četrtega razreda (4E) najbolj napredoval na naslednjih področjih: razločevanja med 

likom in ozadjem, vizualna diskriminacij, prepoznavanja stalnosti oblike ter zaznavanju 

položaja v prostoru. Skupno je učenec na testu motenj branja in po zaključenem treningu 

dosegel deset točk več kot pred treningom. Učenec četrtega razreda je napredoval tudi na 

področju branja. Učenec je naredil pri branju po treningu manj napak kot pred treningom. 

Menjave vidno podobnih črk so redkejše prav tako manjkrat izpuščanja ali dodaja črke. Pri 

učencu se je izboljšalo menjavanje vrstnega reda črk. Tempo branja se je izboljšal. 

Pri obeh učencih je opazen napredek na področju vizualnega procesiranja in branja. Pri obeh 

se je izboljšalo razločevanje med likom in ozadjem, zaznavanje stalnosti oblike ter sposobnost 

vizualne orientacije. Pri branju se je pri obeh učencih povečala natančnost branja, število 

specifičnih napak, kot sta menjava vidno podobnih črk ter dodajanje in/ali izpuščanje črk, se 

je zmanjšalo. Tempo branja enostavnejših besed se je izboljšal. 

Rezultati raziskave se ujemajo z rezultati raziskav drugih strokovnjakov. Tudi Terpocki, Kruk 

in Willows (2002) so ugotovili, da prihaja do težav z orientiranostjo črk pri branju zaradi 

neučinkovitih strategij prepoznavanja usmerjenosti in orientiranosti črk. Učenca, vključena v 

trening, sta urila spretnosti, potrebne za prepoznavanje orientiranosti črk. Spretnosti vizualne 

orientacije so se po končanem treningu izboljšale, pogostost menjav vidno podobnih črk pa se 

je zmanjšala.  
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Učenca sta prek treninga izboljšala tudi vizualno pozornost, kar je vplivalo na izboljšanje 

natančnosti branja. Navkljub daljšanju trajanja branja se po končanem treningu število napak 

ni povečalo. Shulte in Korne (2010) sta ugotovila, da težave z usmerjanjem pozornosti na 

določeno točko vplivajo na uspešnost branja.  

Učenca sta izrazito napredovala tudi na področju razločevanja med likom in ozadjem, kar 

vključuje spretnost vizualne diskriminacije. Posledično sta lažje razločevala tudi črke ter zato 

pri branju delala manj napak. Tudi Kind (1964) je v svoji raziskavi prišel do zaključka, da bi 

morale biti vaje vidne diskriminacije del učenja branja, saj izboljšanje vizualne diskriminacije 

olajša prepoznavanje črk.  
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4.0 ZAKLJUČEK 

Vizualna disleksija je oblika disleksije, pri kateri razlog bralne težave ne izhaja iz 

primanjkljajev na področju fonološkega zavedanja, temveč iz primanjkljajev na področju 

vizualnega procesiranja. Vizualno procesiranje je sistem, ki predeluje informacije, pridobljene 

po vidni poti (Wade in Swanston, 2013). Proces branja zahteva dobro razite spretnosti 

vizualnega procesiranja, ki začetnemu bralcu omogočajo, da črke hitro ter ustrezno 

prepoznava. Pri učencih z vizualnimi primanjkljaji lahko pri branju opazimo kar nekaj težav, 

ki izhajajo iz šibkega vizualnega procesiranja. Taki učenci težje prepoznavajo vidno podobne 

črke, besede težje zadržijo v vizualnem spominu, težje sledijo besedilu od leve proti desni itd. 

Pogosto se znajdemo pred dilemo, kakšne oblike pomoči ponuditi tem učencem, da bodo v 

skladu z njihovimi potrebami ter da bodo omogočile sistematično in uspešno razvijanje vseh 

vizualnih spretnosti, pomembnih za branje. Kljub obstoju številnih treningov je vizualna 

disleksija pogosto spregledana. Za korekcijo primanjkljajev uporabljamo strategije, ki so 

primerne za učence s težavami na področju fonološkega zavedanja, pri učencih z vizualnimi 

težavami pa so neučinkovite. Prav zato je natančna diagnostična ocena tako pomembna. Samo 

z ustreznim tipom treninga lahko učinkovito vplivamo na izboljšanje težav pri branju. 

Namen diplomskega dela je bilo oblikovanje treninga za izboljšanje vizualnega procesiranja, 

ki bi posledično vplivalo na izboljšanje prepoznavanja vidno podobnih črk in branja. Pred 

treningom so bile preverjene tako vizualne kot bralne spretnosti vseh učencev, vključenih v 

raziskavo. Na osnovi rezultatov diagnostičnega ocenjevanja sta bila izbrana dva učenca, ki sta 

bila nato vključena v desettedenski trening za izboljšanje vizualnega procesiranja. Po 

opravljenem treningu sta pokazala napredek na nekaterih področjih vizualnega procesiranja 

ter izboljšala tehniko branja, število specifičnih napak se je zmanjšalo. Pridobljeni rezultati 

potrjujejo vpliv treninga vizualnega procesiranja tako na izboljšanje spretnosti vizualnega 

procesiranja kot na izboljšanje tehnike branja in zmanjšanje števila specifičnih napak pri 

branju. 

Skozi pripravo desettedenskega treninga in celotne izvedbe programa ter končne analize 

rezultatov sem se naučila, kako pomembno je, da so otroci pri osvajanju in razvijanju novih 

spretnosti uspešni. Ravno postopno zviševanje zahtevnosti ter prehajanje od konkretnega k 

abstraktnemu je vključenima učencema omogočilo uspešno delo ter povečalo njuno 
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motivacijo za učenje. Če bi celoten raziskovalni postopek lahko ponovila, bi poleg zapisa 

tipičnih napak ter štejta števila napak in prebranih besed, učenčevo branje tudi posnela, kar bi 

mi omogočilo boljšo primerjavo tega, kako tekoče je bilo branje pred in po treningu. 

Pripravljeni trening je lahko specialnim pedagogom in staršem v pomoč pri razvijanju 

osnovnih spretnosti, potrebnih za uspešno branje. Menim, da bi bile posamezne vaje še 

učinkovitejše, če bi se usmerjeno uporabljale že v obdobju pred opismenjevanjem, nujno pa bi 

morale biti del učenja branja v prvem in drugem razredu osnovne šole. Učenje branja bi 

olajšale in približale vsem učencem, predvsem pa tistim s primanjkljaji na področju 

vizualnega procesiranja ter disleksijo. 
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