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POVZETEK 

 

Sedanje obdobje je doba računalnikov in televizije. Pasivnim komunikacijskim 

dejavnostim, kot sta gledanje in poslušanje posvečamo vse več časa, vse manj časa pa 

ostaja za aktivne komunikacijske dejavnosti, tj. pogovor, pisanje in ne nazadnje tudi 

branje, kar pa seveda ne pomeni, da so slednje manj pomembne.  

Bralna tekočnost, natančnost, avtomatizacija, bralno razumevanje in dobro razvit 

besednjak so ključne komponente, ki odlikujejo bralca, ki je uspešen. Tekom osnovne 

šole večina učencev razvije svoje bralne sposobnosti do ustrezne stopnje, ki jim 

omogoči, da berejo tekoče, ustrezno hitro ter natančno. Lahko pa se pojavijo bralne 

težave pri tistih učencih, ki imajo bralno-napisovalne težave, na primer disleksijo. 

Strokovnjaki ocenjujejo, da  pogostost vseh specifičnih učnih težav, kamor spada tudi 

disleksija, v šolski populaciji znaša v svetovnem merilu okoli 10 % (Salter in Smythe, 

1997, v Kavkler, Magajna, Košak Babuder, Zemljak, Janželj, Andrejčič, Meehan, 

Smythe, Ward, 2010).  

V diplomskem delu sem se osredotočila predvsem na raziskovanje bralnih strategij in 

metod, ki pripomorejo k izboljšanju bralnih sposobnosti mladostnika z disleksijo. V 

raziskavo sem vključila štirinajstletnega mladostnika z disleksijo. Cilj empiričnega dela 

je bil sestaviti in izvesti trening pomoči, ki vključuje različne bralne strategije, metode 

in bralne tehnike, ki ustrezajo mladostnikovim posebnim potrebam in z izbranimi 

strategijami izboljšati mladostnikovo hitrost ter natančnost branja. Ker na bralno 

uspešnost vplivajo različni dejavniki, sem razvijala tudi njegovo bralno motivacijo in 

organizacijske veščine pri šolskem in domačem delu. Pred začetkom načrtovanja in 

izvajanja bralnega treninga pomoči sem s pomočjo Enominutnega testa glasnega branja 

(Gradišar, Pečjak, 1991), Vprašalnika o organizacijskih veščinah (Do you have good 

organization skills?, 2012), Vprašalnika za ugotavljanje učnih stilov (Memletics 

learning styles questionnaire, 2012), Vprašalnika bralne motivacije za starejše učence 

(Pečjak, Bucik, Gradišar, Peklaj, 2006) in Testa motenj branja in pisanja (Šali, 1975) 

pridobila informacije, potrebne za oblikovanje začetne ocene funkcioniranja 

mladostnika z bralnimi specifičnimi učnimi težavami. Na osnovi začetne ocene sem 

oblikovala cilje, nato pa v skladu z zastavljenimi cilji oblikovala tudi trening za 

razvijanje bralnih sposobnosti pri mladostniku. Trening, ki je obsegal 50 srečanj, sem 



 

II 
 

izvajala dvakrat tedensko po pol ure, in sicer od avgusta 2012 pa do marca 2013 na 

mladostnikovem domu. Na koncu treninga sem marca 2013 izvedla končno testiranje 

mladostnika z uporabo Enominutnega testa glasnega branja (Gradišar, Pečjak, 2002), 

Vprašalnika o organizacijskih veščinah (Do you have good organization skills?, 2012), 

Testa motenj branja in pisanja (Šali, 1975) ter Vprašalnika o uspešnosti programa za 

mladostnika, ki sem ga sestavila sama. S primerjavo med rezultati dobljenimi na 

začetnem in končnem testiranju sem ugotovila napredek mladostnika na posameznih 

področjih branja.  Mladostnik  je na končnem testiranju v primerjavi z začetnim 

testiranjem dosegel opazen pozitiven napredek na področju bralne tekočnosti, izboljšal 

je bralno pozornost in natančnost, povečal hitrost branja ter izboljšal tudi vsa področja 

organizacije.  

 

 

Ključne besede: disleksija, mladostnik s specifičnimi učnimi težavami, branje, 

tekočnost, natančnost, avtomatizacija, bralno razumevanje, motivacija, strategije dela z 

mladostniki z disleksijo, bralni trening za mladostnika z disleksijo 
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SUMMARY 

 

We live in the area of computers and television. Dedicating our time to passive 

communication activities, such as watching and listening, we spend less time on active 

communication activities, such as conversing, writing and also reading, but this does not 

mean that these are less important. 

 

Fluency in reading, accuracy, automatisation, reading comprehension and a rich 

vocabulary are the key components of a successful reader. Most students develop their 

reading abilities during primary school, allowing them to read fluently, with appropriate 

speed and accuracy. Problems, such as dyslexia, may occur with students who have 

troubles in the reading-writing process. Experts estimate, that the frequency of all 

learning disabilities, including dyslexia, is about 10% worldwide (Salter and Smythe, 

1997, in Kavkler, Magajna, Košak Babuder, Zemljak, Janželj, Andrejčič, Meehan, 

Smythe, Ward, 2010). 

 

In my thesis I focused on researching reading strategies and methods, which improve 

reading abilities of a teenager with dyslexia. I included a 14-year-old with dyslexia in 

my research, and the first goal of my empirical part was to put together and carry out 

reading exercices. Exercices included various reading strategies, methods and reading 

techniques, which correspond to the teenagers special needs. My goal was also to use 

these stategies and improve the teenagers speed and accurancy in reading. 

 

Since successful reading is influenced by various factors, I was also improving his 

reading motivation and organisation skills, regarding school work and homework. 

Before planning and executing the reading exercices I gathered information to assess 

the youngster with reading disabilities, using The One-Minute Reading Test (Gradišar, 

Pečjak, 1991), Organisation Skills Questionnaire (Do you have good organization 

skills?, 2012), Learning Styles Questionnaire (Memletics learning styles questionnaire, 

2012), Reading Motivation Questionnaire (Pečjak, Bucik, Gradišar, Peklaj, 2006) and 

The Test for Reading and Writing Disabilities (Šali, 1975). 

 



 

IV 
 

I formed my goals according to the initial assessment, and later formed the reading 

exercices according to my goals. I performed the reading exercices twice a week for a 

half hour, from October 2012 to March 2013, at the teenager's home.  In March 2013 I 

performed the final test using The One-Minute Reading Test (Gradišar, Pečjak, 2002), 

Organisation Skills Questionnaire (Do you have good organization skills?, 2012), The 

Test for Reading and Writing Disabilities (Šali, 1975) and The Evaluation 

Questionnaire, which I formed myself for the purposes of my thesis. Comparing the 

initial and final results, I noticed the teenager's progress in different areas of reading. 

 

The final results show that the teenager improved his reading fluency, reading attention 

and accuracy, increased his reading speed and improved his organisation skills. 

 

 

 

Key words: dyslexia, youngsters with specific learning disabilities, reading, fluency, 

accuracy, automatisation, reading comprehension, motivation, work strategies for 

teenager's with dyslexia, reading exercices for youngsters with dyslexia 
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1 UVOD 

 

Motnji branja in pisanja sta v osnovnih šolah zelo pogost pojav. Težko najdemo en sam 

razred, v katerem ne bi bil vsaj en mladostnik z bralnimi težavami. Veliko poudarka 

strokovnjaki namenjajo zgodnji obravnavi in pomoči učencem s tovrstnimi učnimi 

težavami, ki bi naj se vršila v otroštvu in v prvih razredih osnovne šole. Tej skupini 

učencev je potrebno nuditi intenzivno, hitro pomoč, ki vključuje učenje strategij, ki 

bodo učencu prišle prav, ko ob sebi ne bo imel učitelja, vrstnika oz. nekoga, ki bi mu 

lahko pomagal.  

Še vedno pa se prevečkrat zgodi, da so učenci z bralnimi težavami prezrti in se jim 

pravočasno ne nudi ustrezne pomoči. In prav spregledane bralne težave ter slabše bralne 

sposobnosti dokazano vplivajo na splošno učno motivacijo in šolsko uspešnost. 

Mladostniki s slabšimi bralnimi sposobnostmi imajo v povprečju slabši učni uspeh in so 

posledično tudi manj motivirani za šolsko delo, posledice pa se kažejo tudi na 

posameznih področjih organizacije. Prav zaradi teh dejstev je še kako pomembno, da 

ima mladostnik dobro razvite bralne sposobnosti. 

Slovenski mladostniki so bili vključeni v več raziskav bralne pismenosti. Rezultati 

mednarodne raziskave PISA 2009, v katero je kot članica EU vključena tudi Slovenija, 

nam kažejo, da so dosežki naših petnajstletnih mladostnikov na področju bralne 

pismenosti ne le podpovprečni, vendar so se od leta 2006 v primerjavi z EU še 

poslabšali, in sicer za 11 točk. Slovenski mladostniki so na tem področju dosegli 483 

točk, medtem ko je povprečje EU 489 točk (Štraus, Štigl, Šterman Ivančič, 2009). 

Težave na področju bralne pismenosti pri naših mladostnikih pa se kažejo že v nižjih 

razredih osnovne šole. Rezultati mednarodne raziskave PIRLS 2011 nam kažejo, da so 

na področju bralne pismenosti naši četrtošolci dosegli 530 točk, kar je sicer 8 točk bolje 

kot pred petimi leti, a nas med 49 vključenimi državami oz. šolskimi sistemi uvršča šele 

na 24. mesto (Štraus, Doupona Horvat, Autor, Rožman, Žagar Žnidaršič, Kozina, 2011). 

Iz rezultatov je razvidno, da je potrebno bralni pismenosti naših mladostnikov posvetiti 

več pozornosti in jo bolj usmerjeno razvijati. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1 Mladostniki in specifične učne težave 

 

Specifične učne težave imajo otroci in mladostniki, pri katerih so prisotne pomembno 

večje težave kot pri vrstnikih pri branju, pisanju, računanju itd., čeprav je njihova 

inteligentnost normalna - povprečna ali nadpovprečna (Magajna, Kavkler, Košir, 2011). 

Sposobni so se učiti, vendar na drugačen način kot vrstniki in nekateri so celo nadarjeni 

na področjih, kot so glasba, likovna umetnost, ples, šport, računalništvo, arhitektura, 

praktične spretnosti itd. 

 

Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami tudi v slovenskem prostoru niso 

nova skupina otrok s posebnimi potrebami, saj je Šali (1975) že pred več kot tridesetimi 

leti proučeval njihove značilnosti in posebne potrebe ter zanje pripravil testna in druga 

gradiva. 

 

Specifične učne težave so pri mladostnikih in odraslih problem, ki je bil predolgo prezrt, 

čeprav zadeva veliko število ljudi in je pomembno povezan s pokazatelji izobrazbene 

ravni in poklicne uspešnosti, telesnega in duševnega zdravja ter socialne izključenosti 

(Kavkler, 2010). 

 

Večina držav članic Evropske unije navaja, da je v celotni šolajoči populaciji do 4 % 

otrok s statusom otrok s posebnimi potrebami (razen Danska, Finska, Islandija in 

Estonija, ki navajajo 10 % otrok). V Sloveniji med osnovnošolsko populacijo 

prepoznavamo približno 6,45 % otrok s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o 

usmeritvi, od tega se jih približno 4,5 % vključuje v redni program osnovne šole (Opara, 

Barle Lakota, Globačnik, Kobal Grum, Košir, Macedoni Lukšič, 2010). Kavklerjeva in 

Magajnova (2008) pa navajata, da je pogostost specifičnih učnih težav v populaciji 

odvisna od naslednjih dejavnikov: kriterijev in postopkov ocenjevanja, specifičnih 

značilnosti posameznega jezika in pisave, tehnološke razvitosti itd. 

 

Specifične učne težave v obdobju mladostništva in v odrasli dobi so problem, ki se 

dotika velikega števila ljudi. V mednarodni raziskavi IALS (OECD and Statistic 

Canada, 2000, v Magajna, 2002) je v Sloveniji 3,34 % vprašanih navedlo, da imajo 
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specifične učne težave. Raziskave navajajo pomembno povezavo med specifičnimi 

učnimi težavami in stopnjo izobrazbe, veščinami pismenosti, socialnimi in 

ekonomskimi kompetencami (Adelman in Vogel, 1998, v Magajna, 2002).  

Podatki zadnjih dvajsetih let nam kažejo, da število učencev, dijakov in študentov z 

disleksijo in drugimi specifičnimi učnimi težavami v izobraževalnih sistemih po vsem 

svetu vztrajno narašča oziroma se povečuje (Katz, 2006, v Košak Babuder, 2010). 

Evropska zveza za disleksijo (EDA), kot navajajo Smythe, Everatt in Salter (2004, v 

Košak Babuder, 2010), ugotavlja, da se v Evropi z disleksijo sooča čez 30 milijonov 

posameznikov, neodvisno od jezika in sistema pisave. Raduly-Zorgo, Smythe in 

Gyarmathy (2010) pa navajajo, da je pogostost disleksije svetovne šolske populacije od 

1,3 do 10 %. 

 

Vedno pa se moramo prepričati preden se odločimo za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami, ali prinaša nalepka »otrok ali mladostnik s specifičnimi učnimi težavami« 

otroku in mladostniku korist ali škodo (Kavkler, 2010). 

 

2.2 Značilnosti mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami 

 

Mladostništvo (adolescenca) je obdobje in proces duševnega dozorevanja posameznika 

iz otroka v odraslega. Proces dozorevanja poteka preko medsebojnega delovanja med 

otrokom in njegovim predmetnim ter družbenim okoljem. Od odvisnosti in zaščitenosti 

v lastni družini mora posameznik preiti na samostojno odločanje in delovanje ter skrb za 

druge, to pa zahteva reorganizacijo odnosa do sebe in sveta ter pridobitev mnogih novih 

stališč in zmožnosti (Horvat, Magajna, 1987). 

 

Kadar govorimo o obdobju mladostništva najpogosteje pomislimo na telesne 

spremembe, ki se vršijo v telesu: nihanja v razpoloženju, čustveni izbruhi ali problemi 

psihosocialnega razvoja (Magajna, 2002). Magajna (prav tam) ugotavlja, da so poleg 

sprememb v telesu mladostnika velika tudi pričakovanja in zahteve okolja do njih. 

Primanjkljaji in prisotne specifične učne težave predstavljajo še dodatne izzive in težave 

mladostnikom. Prehod iz osnovnošolskega v srednješolski način izobraževanja prav 

tako prinaša velike spremembe v življenja mladostnikov. Medtem ko je v osnovni šoli 

poudarek na usvajanju osnovnih veščin in znanja se v srednji šoli predvideva, da dijak s 
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temi veščinami nima težav in jih tekoče uporablja za pridobivanje nove učne snovi 

(Magajna, 2002). Cortiella (2009, v Kavkler idr., 2010) navaja podatek, da 25 % 

mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami v ZDA predčasno zapusti srednjo šolo 

zaradi frustracij, ki jih doživljajo pri učenju.  

 

Avtorji študij značilnosti mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami na področjih 

šolskega učenja in šolskega znanja izpostavljajo predvsem problem pomanjkljivo 

osvojenih osnovnih šolskih veščin (branje, pisanje, računanje). Ti mladostniki ne 

usvojijo ustreznega predznanja, ki bi jim omogočil sledenje pouku. Prav tako imajo tudi 

težave pri izkazovanju znanja. Pogosto imajo majhen nabor ustreznih strategij ali pa ne 

ustrezno uporabljajo strategije, ki jih sicer obvladajo. Prav zaradi vseh teh težav se 

lahko začnejo izogibati učenju. Nekateri mladostniki s specifičnimi učnimi težavami se 

izurijo v prepisovanju in goljufanju pri preizkusih znanja ali pa najdejo različne načine, 

s katerimi se izognejo obveznostim in nalogam (Magajna, 2002). 

 

Mladostniki s specifičnimi učnimi težavami imajo pogosto prisotne težave na področju 

kognitivnega funkcioniranja. Sem sodijo pomanjkljivo razvite jezikovne veščine, 

problemi pomnjenja in težave na področju višjih metakognitivnih in izvršilnih procesov 

(Magajna, 2002, str. 69). 

 

- Primanjkljaji na jezikovnem področju lahko ovirajo razumevanje in usvajanje 

abstraktnih pojmov ali pa reševanje socialnih problemskih situacij. 

- Na področju pomnjenja so pogostejše predvsem težave kratkotrajnega in 

dolgotrajnega pomnjenja. Neprijetne izkušnje prinašajo težave priklica, ki se ob 

stresnih situacijah še povečajo. 

- Mladostniki s specifičnimi učnimi težavami ne obvladajo metakognitivnih in 

eksekutivnih (izvršilnih) veščin. Te so zelo pomembne pri samostojnem učenju 

in izkazovanju znanja. Zgoraj omenjene veščine zahtevajo tako zmožnost 

zavedanja lastnega funkcioniranja, poznavanje in presojanje sebe kot tudi 

veščine učinkovite izvedbe. Veliko mladostnikov s specifičnimi učnimi 

težavami imajo slabšo zmožnost časovnega presojanja, nezrelo presojajo 

težavnost problemov, ne upoštevajo pomembne vloge vaje in ponavljanja, ki sta 
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ključni sestavini za hiter priklic podatkov ter so prehitro zadovoljni s svojim 

znanjem, četudi to ni tako bleščeče.  

- V tem obdobju prinaša težave tudi nepoznavanje in slabo obvladovanje različnih 

kognitivnih strategij, ki so ključne za učenje. Mladostniki s specifičnimi učnimi 

težavami potrebujejo za usvojitev strategij reševanja problemov, pisanja, branja 

itd., eksplicitno poučevanje in različne načine treniranja. 

 

Tudi na področju motivacije se srečujejo mladostniki s specifičnimi učnimi težavami s 

številnimi težavami. Pogosto doživljanje stresa prinaša težave na motivacijskem 

področju, ki imajo pomemben vpliv na zavzetost za šolsko učenje in odločitve glede 

vztrajanja ali opuščanja nadaljnjega šolanja (Magajna, 2002, str. 70). 

 

- Stresi, ki jih doživljajo mladostniki, so lahko povezani s problemi adolescence 

ali pa z motnjami učenja. 

- Ker podcenjujejo vlogo napora in predanosti so mladostniki s specifičnimi 

učnimi težavami manj uspešni in učinkoviti pri učenju. Pogosto hitro obupajo in 

se težavnim nalogam raje izognejo. 

- Podlegajo pasivnemu pristopu. Težave imajo pri zastavljanju vmesnih ciljev, 

strateškemu razmišljanju in presojanju učinkovitosti lastnih pristopov. 

 

Tudi na področju socialnega funkcioniranja imajo mladostniki s specifičnimi učnimi 

težavami težave pri doseganju pričakovanj in zahtev šolskega in izvenšolskega 

življenja. Pri tem jih ovira pomanjkanje socialnih veščin, prisotne posebne potrebe na 

tem področju in pa tudi motivacijske težave (Magajna, 2002, str. 70). 

 

- Mnogim mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami primanjkuje osnovnih 

socialnih veščin. Med razgovorom ne vedo, kako naj kažejo prijazen videz ali 

nadzorujejo ton lastnega glasu v različnih situacijah. Nekateri sicer veščine 

dobro obvladajo, a jih ne uporabijo v ustreznih situacijah ali pa jih pretirano 

posplošeno uporabljajo v neustreznih situacijah. Glavni krivec neustreznega 

socialnega funkcioniranja pri mladostnikih s specifičnimi učnimi težavami je 
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največkrat pomanjkljivo poznavanje priložnosti in prednosti uporabe nekaterih 

socialnih strategij. 

- Težave na področju povezovanja informacij in celostnega razumevanja 

povzročajo težave pri razumevanju socialnih situacij. Težave pri interpretaciji 

nebesedne komunikacije ali povezovanju različnih sestavin sporazumevanja v 

celoto predstavljajo pomembno oviro pri pravilnem razumevanju sporočil. 

Napačna interpretacija sporočil vodi do nesporazumov in konfliktov ter 

neustreznih odzivov, ki mladostnika s specifičnimi učnimi težavami še bolj 

oddalji od svojih vrstnikov oziroma odraslih, kar povečuje njegovo izoliranost. 

- Slabo razumevanje moralnih principov lastnega kulturnega okolja ali pa manj 

zrelo moralno presojanje sta prav tako značilnosti mladostnikov s specifičnimi 

učnimi težavami. Pogosto so v socialnih problemskih situacijah preveč togi, 

neiznajdljivi, ne razjasnijo problemov in ne iščejo alternativnih rešitev. 

- Na splošno so mladostniki s specifičnimi učnimi težavami manj socialno aktivni 

v primerjavi z vrstniki. Manj se udeležujejo obšolskih dejavnosti in prostočasnih 

dejavnosti, manj aktivno sodelujejo pri pouku itd.  

 

Vse  zgoraj navedene slabše sposobnosti funkcioniranja mladostnikov s specifičnimi 

učnimi težavami privedejo do splošnega slabšega funkcioniranja teh oseb. Ker ne 

razumejo vseh informacij in ne znajo vprašati po pojasnilu, ker se počutijo 

nerazumljene, ne znajo izraziti svojih želja in potreb. Prav tako ne zmorejo upoštevati 

vseh pravil, imajo težave s komunikacijo, kar pa posledično močno vpliva na 

pridobivanje prijateljev, pogosto se počutijo osamljene in odtujene. Svoje nelagodje 

začnejo izražati na socialno manj primeren način, zaradi česar se povečajo medosebne 

težave, kot so sklepanje prijateljstev, sodelovanje v skupini in samokontrola (Ruegg, 

2003). Mladostniki s SUT imajo, v primerjavi s svojimi vrstniki, večje možnosti za 

razvoj čustvenih in vedenjskih težav. Stalna neuspešnost in vlaganje velike količine 

truda sta glavna razloga za razvoj čustvenih in vedenjskih težav. (Nowicki, 2003, v 

Lane, Carter, Pierson, Glaeser, 2006). 
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2.3    Branje 

 

Po M. Grosman (2004, str. 10) »branje razumemo kot zapleten večstopenjski proces, ki 

poteka od začetnega zaznavanja, v katerem bralec iz grafičnih elementov kroga in 

premice, ki sestavljajo vse črke abecede, razbira besede in povedi ter z njihovim 

medsebojnim povezovanjem »proizvaja« ali »tvori« razumljiv pomen, ki ga psihologi 

opisujejo kot mentalno predstavitev besedila, besediloslovci in literarni teoretiki pa kot 

besedilni svet«. 

 

Branje še vedno ostaja v šoli najučinkovitejše sredstvo za usvajanje znanja, čeprav se 

viri informacij hitro spreminjajo (Gradišar, Pečjak, 2002). Zato je še kako pomembno, 

da so učenci bralno uspešni in se tudi razvijejo v bralno uspešne odrasle. 

Pri spodbujanju branja in pismenosti pa ne bi smeli nikoli pozabiti, da razvoj bralne 

zmožnosti in z njo pismenosti poteka po logiki začaranega kroga: tisti učenci, ki so že 

na začetku uspešni bralci in so zato deležni pohvale in pozitivne spodbude v vrtcu in v 

šoli, bodo postali še bolj uspešni in bodo razvili visoko pismenost (Grosman, 2003). 

 

Večina avtorjev poudarja naslednje dejavnike bralnega uspeha: 

 

-   percepcijske dejavnike (gibanje oči, vidno in slušno razločevanje) 

-   kognitivne dejavnike (sposobnosti - splošno sposobnost in specifične sposobnosti) 

-   motivacijo, interes 

- socialno-kulturne dejavnike (socialno-ekonomski status-SES, socialne in kulturne     

vplive iz ožjega in širšega okolja) (Pečjak, 1993). 

 

Učenje branja in pisanja sta ključni šolski veščini, ki se ju učenci naučijo tekom 

osnovne šole, vendar kot pravi Žerdinova (2003) je to učenje proces, ki traja in se 

nadaljuje tudi v kasnejša obdobja življenja. 
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2.4    Bralne težave 

 

V času šolanja najbolj ovirajo učno uspešnost prav težave pri branju in pisanju (Reid, 

2002, v Pečjak idr., 2006). Slabše bralne sposobnosti so lahko posledica splošnih ali 

specifičnih učnih težav (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak, Golobič, 

2008). Za omenjene specifične bralne težave se v tujini v zadnjem času pogosto 

uporablja izraz disleksija (Reid, 2002, v Pečjak idr., 2006). 

 

Disleksijo lahko definiramo na različne načine, saj se definicije razlikujejo glede na 

namen in uporabnike (učitelje, učence, raziskovalce, načrtovalce šolske politike itd.) 

(Kavkler idr., 2010). 

 

Britansko združenje za disleksijo (ang. British Dyslexia Association) jo opiše kot 

specifično učno težavo, prisotno že ob rojstvu, ki prizadene predvsem razvoj pismenosti 

ter veščin povezanih z jezikom. Najpogosteje se kaže kot težave na področju 

predelovanja glasov, hitrega poimenovanja, delovnega pomnjenja, hitrosti procesiranja 

in razvoja avtomatizacije veščin. Omenjene težave ovirajo posameznikovo izvajanje na 

področju prizadetih veščin, zaradi česar je to zato slabše, kot so sicer njegove 

sposobnosti. Ta specifična učna težava je odporna na običajne metode poučevanja, 

vendar lahko s specifičnimi oblikami obravnave oz. ukrepi, ki vključujejo tudi rabo 

informacijske tehnologije, učne podpore in svetovanja, ublažimo neugodne učinke 

prisotnih težav (http://www.bdadyslexia.org.uk/, v Kavkler idr., 2010). 

 

Čeprav bralne težave najhitreje opazimo v tehniki branja (dekodiranju), ko je branje 

počasnejše, zatikajoče in s številnimi napakami, pa težave v branju in pisanju, ki so 

posledica disleksije, spremljajo pogosto še druge kognitivne težave: počasnejše 

predelovanje informacij, težave s kratkoročnim delovnim spominom, slabši priklic 

besed, težave v zaporedju, šibko metakognitivno zavedanje itd. (Pečjak idr., 2006). 

Učenci s takimi težavami morajo vložiti v branje veliko več truda kot drugi učenci, saj 

njihovo branje ne postane avtomatično, zato začnejo pogosto branje odklanjati oziroma 

se mu izmikati. Bralci, ki berejo slabše, imajo razumljivo največ težav pri jezikovnih 

predmetih in pa tudi pri vseh ostalih, saj je branje sestavni in zelo pomembni del pri 

učenju vseh šolskih predmetih (prav tam). 

http://www.bdadyslexia.org.uk/
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2.5 Pomoč mladostnikom pri izboljšanju branja 

 

Učenci se z učenjem in izpopolnjevanjem veščine branja prvič srečajo že zgodaj v 

otroštvu, nekateri celo že pred vstopom v osnovno šolo, nato pa to veščino urijo skozi 

celotno osnovnošolsko obdobje. Znanih je pet ključno pomembnih področij, ki so 

pomembna za učenje branja pri mlajših učencih. Ta področja so (National Reading 

Panel, 2000, v Boardman, Roberts, Vaughn, Wexler, Murray, Kosanovich, 2008): 

- fonološko zavedanje (zmožnost slišati, prepoznati in manipulirati z glasovi), 

- tekočnost (tekoče, avtomatično branje), 

- besednjak (razumevanje in uporaba besed pri govoru, poslušanju, pisanju in 

branju), 

- bralno razumevanje (razumevanje prebranega), 

- fonemsko zavedanje (prepoznavanje povezav glasov s črkami). 

 

Priporočila za izpopolnjevanje in razvijanje bralnih sposobnosti pri mladostnikih se 

nekoliko razlikujejo od priporočil za učenje branja mlajših učencev.  

Pomoč mladostnikom s težavami pri branju, mora biti usmerjena na pet področij 

(Scammacca idr., 2007, Torgesen idr., 2007, Boardman idr., 2008, Roberts idr., 2008, v  

Martella idr., 2013): 

- učenje branja besed, 

- tekočnost oziroma fluentnost, 

- bralno razumevanje, 

- besednjak, 

- bralna motivacija. 

 

Med zgoraj omenjenimi področji pomoči pri branju mladostnikov ni omenjenih dveh 

področij. To sta področji fonološkega zavedanja in fonemskega zavedanja, ki jih 

mladostniki običajno že usvojijo, zato pomoč pri branju mladostnikov ni usmerjena v ti 

dve področji. Učenje branja posameznih besed oziroma dekodiranje daljših večzložnih 

besed sta pomembni sestavini, ki ju moramo razvijati pri mladostnikih z bralnimi 

težavami. Ne smemo pa pozabiti niti na področje motivacije, ki je prav tako zelo 

pomembno. Pozitivnih učinkov motiviranosti mladostnikov za branje je veliko, zato je 
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pomembno, da skušamo vplivati tudi na mladostnikovo motiviranost za branje 

(Boardman idr., 2008). 

Za vsako področje je v nadaljevanju navedena primerjava med bralcem, ki je uspešen, 

in bralcem s težavami na določenem področju branja. Navedene so tudi posamezne 

strategije in načini pomoči, ki lahko pomagajo mladostnikom pri izboljšanju določenega 

bralnega področja.  

 

2.5.1 Učenje branja besed  

 

V velikem številu raziskav je bilo ugotovljeno, da je prepoznavanje posameznih besed 

ključen proces pri uspešnem branju in služi kot podpora besednjaku in bralnemu 

razumevanju (Stanovich, 1996, v Archer, Gleason in Vachon, 2003). Učenje branja 

posameznih besed lahko pomaga bralcem vseh starosti in sposobnosti, pomembno je le, 

da prilagodimo bralno gradivo starosti, interesom ter sposobnostim posameznikom 

(Archer idr., 2003). 

 

Veliko bralcev mladostnikov ima osvojene osnove veščine dekodiranja besed in lahko 

berejo preprosta besedila ter jih tudi razumejo, vendar imajo  težave z zahtevnejšim 

besednjakom še posebej pri večzložnih besedah (Archer idr., 2003, v Boardman idr., 

2008). 
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Tabela 1:Primerjava sposobnosti bralcev, ki so uspešni in sposobnosti bralcev, ki so 

neuspešni na področju branja posameznih besed (Bhattacharya in Ehri, 2004; Nagy, 

Berninger in Abbot, 2006, v Boardman idr., 2008) 

 

BRALCI, KI SO USPEŠNI BRALCI, KI SO NEUSPEŠNI 

Berejo večzložne besede in uporabijo 

strategije za prepoznanje nepoznanih 

besed. 

Enozložne besede berejo brez truda, 

ampak imajo težave z branjem daljših 

večzložnih besed. 

Naredijo povezavo med črko in glasom ter 

to poznavanje uporabijo pri branju besed. 

Imajo težave pri povezavi glasu s črko. 

Med branjem razdelijo neznane besede na 

zloge. 

Imajo težave pri razdelitvi besed na zloge. 

Uporabijo strategije analize besed za 

razdelitev daljših in težjih besed na 

pomenske dele, kot so na končnice, 

predpone, pripone in korene. 

Pogosto ne uporabijo strategij  razdelitve 

besed na zloge. 

 

 

Kot nam prikazuje Tabela 1 je za bralce, ki so pri branju uspešni značilno, da brez težav 

berejo večzložne besede, med branjem pa uporabljajo tudi različne strategije 

prepoznavanja nepoznanih besed. Nimajo težav pri povezavi črke in glasu, to 

poznavanje pa uporabijo tudi pri branju besed. Za branje neznanih besed imajo ustrezen 

nabor strategij. Najpogosteje razdelijo neznane besede na zloge, samostojno uporabijo 

različne strategije analize besed za razdelitev daljših in težjih besed na pomenske dele, 

na končnice, predpone, pripone in korene (Bhattacharya in Ehri, 2004; Nagy, Berninger 

in Abbot, 2006, v Boardman idr., 2008). 

Za bralce, ki pa so neuspešni pri branju, pa je značilno, da pri branju enozložnih besed 

največkrat  nimajo težav, te pa se najpogosteje pojavijo pri branju daljših večzložnih 

besed. Pogosto imajo težave pri povezavi glasu s črko, prav tako pa tudi pri razdelitvi 

besed na zloge, te strategije pa pri branju niti ne uporabljajo (prav tam). 
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2.5.1.1  Strategije pomoči za izboljšanje branja posameznih besed  

 

Ker so besede osnovne enote, ki gradijo povedi in besedila, je smiselno razvijati 

sposobnost branja posameznih besed. Priporočene strategije za pomoč mladostnikom na 

področju učenja branja posameznih besed so (Boardman idr., 2008): 

- Mladostnike moramo naučiti prepoznati in razdeliti besede na zloge. 

- Mladostnike moramo naučiti, kako brati večzložne besede. 

- Mladostnike moramo naučiti prepoznati nepravilne besede. 

- Mladostnike moramo naučiti pomena predpon, pripon, končnic in korenov. 

- Mladostnike moramo naučiti razdeliti besede na posamezne dele in znati 

uporabiti posamezne dele besed pri tvorbi novih besed, ki vsebujejo izbrane 

pripone, predpone …  

Bolj natančne in usmerjene strategije dekodiranja besed predstavljajo avtorji Archer idr. 

(2003), ki nam svetujejo uporabo naslednjih strategij, ki pripomorejo k boljšemu 

dekodiranju in branju posameznih besed: 

 

- Branje besed po delih:  

K natančnejšemu in hitrejšemu dekodiranju posameznih večzložnih besed 

pripomore branje besed po delih. Mladostniku podčrtamo posamezen del besede 

oz. več delov v besedi (začnemo z najtežjim/i). Mladostnik najprej prebere 

podčrtani del oz. dele, nato pa celo besedo. 

 

- Odkrita strategija: 

Postopek te strategije je sledeč: 

1. Obkroži del besede (predpona) na začetku. 

2. Obkroži del besede (končnica) na koncu. 

3. Podčrtaj preostale črke besede. 

4. Preberi posamezne dele besede vsakega posebej. 

5. Preberi jih hitreje. 

6. Poveži jih v celotno besedo. 
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- Prikrita strategija: 

Postopek te strategije je sledeč: 

1. Poišči in prepoznaj posamezne dele besed na začetku (predpona), na koncu 

(končnica) in preostale črke besed. 

2. Izgovori dele besed. 

3. Izgovori jih hitreje. 

4. Poveži jih v pravo besedo. 

 

2.5.2 Bralna tekočnost  

 

Bralne tekočnosti oziroma fluentnosti ni povsem enostavno definirati, pri definiciji 

naletimo na problem. Za nekatere je bralna tekočnost natančnost in hitrost v besednem 

dekodiranju, za druge je povezana z dobrim razumevanjem, tretji jo povezujejo s 

prozodijo (jakost, poudarki pri branju) (Samuels in Farstrup, 2006, v Kanič, 2011). 

 

Samuels in Farstrup (2006, v Kanič, 2011) pravita, da so si strokovnjaki enotni, da 

bralna tekočnost zajema natančnost in primerno hitrost branja, nekateri pa k temu 

dodajajo še druge elemente.  

 

Tekočnost pa je odvisna tudi od stopnje berljivosti besedila. Kadar bralec vsebino 

oziroma temo besedila pozna, je tudi bolj seznanjen z besedami, ki se v besedilu 

nahajajo (Samuels in Farstrup, 2006, v Kanič, 2011). 

 

Pečjakova (1993) pravi, da med osnovne dimenzije bralne učinkovitosti najpogosteje 

uvrščamo hitrost branja, ki jo lahko definiramo kot kvantitativno predelavo informacij v 

določeni časovni enoti. Bolj natančno, hitrost branja opredeljujemo s številom prebranih 

besed na minuto, seveda ob ustrezni stopnji razumevanja prebranega. 

Znano je, da se znanje, tj. število informacij, danes podvaja v vedno krajših časovnih 

enotah. Tako danes obstaja ogromna količina bralnega gradiva in večjo kot ima bralec 

hitrost, hitreje predela obsežno gradivo in je posledično manj časovno obremenjen. 

Pečjakova (1993) pa tudi poudarja, da je hitro branje bolj učinkovito kot počasno, saj 

zahteva večjo stopnjo pozornosti. 
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A. Kobola (1982, v Pečjak, 1993) pa poroča, da so  bralci, ki berejo počasneje, v 

osnovni šoli trikrat bolj obremenjeni kot bralci, ki berejo hitro, (vlagajo večjo količino 

časa, branje je za njih napornejše, ker nimajo razvite avtomatizacije, doživljajo čustvene 

stiske ob glasnem branju in se ga želijo izogniti). 

 

Na hitrost branja vplivajo različni dejavniki in med najbolj pomembnimi so naslednji 

(Pečjak, 1993): 

- razumevanje vsebine, 

- način branja, 

- vrsta oziroma težavnost bralnega gradiva, 

- slabe bralne navade. 

 

Zelo pomembno je, da se trudimo izboljšati bralno tekočnost pri mladostnikih, saj je ta 

v tesni povezavi z bralnim razumevanjem. Torej, boljša je tekočnost, boljše je tudi 

bralno razumevaje (Archer idr., 2003). 

 

Tabela 2: Primerjava sposobnosti bralcev, ki so uspešni in sposobnosti bralcev, ki so 

neuspešni na področju tekočnosti (Bhattacharya in Ehri, 2004; Nagy, Berninger in 

Abbot, 2006, v Boardman idr., 2008) 

 

BRALCI, KI SO USPEŠNI BRALCI, KI SO NEUSPEŠNI 

Preberejo od 100 do 160 besed na minuto 

(na srednješolski ravni), seveda odvisno 

od narave in težavnosti besedila. 

Berejo počasi in s težavo. 

Prepoznajo besede natančno in 

avtomatično. 

Lahko imajo težave z dekodiranjem ali pa 

dekodirajo ustrezno, a počasi. 

Razdelijo besede v smiselne dele in 

besedne zveze. 

Ne upoštevajo slovničnih ločil. 

Berejo izrazno, s poudarkom. Berejo tiho in brez izraznosti, poudarka. 

Med samim branjem besede dekodirajo, Slabša tekočnosti vodi tudi do težav z 
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razumejo in si jih interpretirajo. razumevanjem. 

 

 

Tabela 2 prikazuje, da uspešni bralci preberejo od 100 do 160 besed na minuto, pri tem 

pa prepoznajo besede natančno in avtomatično, če naletijo na težje berljivo besedo, jo 

razdelijo na smiselne dele ali fraze. Njihovo branje je izrazno in poudarjeno. Med 

samim branjem besede brez težav dekodirajo, jih razumejo in jih interpretirajo 

(Bhattacharya in Ehri, 2004; Nagy, Berninger in Abbot, 2006, v Boardman idr., 2008).  

V nasprotju z bralci, ki so uspešni, bralci, ki so neuspešni, berejo počasi in s težavo. 

Imajo težave z dekodiranjem, ki je lahko uspešno, a počasno. Pri branju ne upoštevajo 

slovničnih ločil, berejo tiho, brez izraznosti in poudarka. Prav slabša tekočnost pa vodi 

lahko tudi do slabšega bralnega razumevanja (prav tam). 

 

 

2.5.2.1  Strategije pomoči za izboljšanje tekočnosti branja 

 

Če želimo nuditi pomoč mladostnikom s težavami pri branju, lahko z majhnimi 

spremembami in strategijami zelo vplivamo na tekočnost branja. Priporočene strategije 

za pomoč mladostnikom na področju tekočnosti branja (Boardman idr., 2008): 

- Omogočimo jim sprotno spremljanje svojega napredka v tekočnosti. Sprotne 

povratne informacije bodo mladostniki dobili z risanjem grafa, ki prikazuje 

število prebranih besed v nekem določenem času. 

- Mladostnikom omogočimo prisotnost tutorja, učitelja, odraslega ali pa vrstnika, 

ki z branjem nima težav. Naj berejo z mladostnikom, naj mu nudijo ustrezen 

bralni model ter mu sproti podajajo povratne informacije o njegovem branju. 

- Mladostnike vnaprej seznanimo s težjimi, daljšimi oz. mladostniku neznanimi 

besedami. Dajmo jim možnost in naj jih preberejo vnaprej in šele na to naj 

preidejo na branje celega besedila. 

- Izberimo besedila, ki so v interesu mladostnikov in so ustrezne težavnosti. 

- Ko je viden bralni napredek, težavnost besedil stopnjujmo. Na začetku raje 

začnimo z lažjimi besedili. 
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Ena izmed strategij pomoči je tudi strategija ponavljajočega branja. Način za boljšo 

tekočnost, ki ga predlagajo Archer idr. (2003), je večkratno branje istega besedila oz. 

ponavljajoče se branje. 

Številne študije so potrdile uspeh večkratnega branja istega besedila na sposobnost 

tekočnosti pri bralcih različnih starosti in sposobnosti (Archer idr., 2003). 

 

Aktivnosti ponavljajočega branja običajno razdelimo na tri faze (Archer idr., 2003): 

1. Začetna faza: merimo število besed, ki jih mladostniki preberejo v eni minuti, 

brez vnaprejšnje priprave na branje. 

2. Faza vaje: branje izbranega obsega besedila od minimalno trikrat do sedemkrat. 

To fazo lahko dopolnimo s poslušanjem branja ustreznega odraslega bralnega 

modela, uspešnega vrstnika ali pa predvajamo avdio posnetek ustreznega branja. 

Lahko se odločimo tudi za kombinacijo teh treh načinov. Mladostnikom 

moramo tekom te faze  nuditi stalne in takojšnje povratne informacije. Najbolje 

je, da sproti, skupaj z mladostnikom, rišemo graf, ki prikazuje število besed, ki 

jih preberejo v eni minuti in tako lahko nazorno vidijo svoj bralni napredek. 

3. Končna faza: Preštejemo število besed, ki jih mladostnik prebere v eni minuti 

glasnega branja. Rezultat naj bi bil praviloma večji kot pri začetnem merjenju. 

 

K izboljšanju bralne tekočnosti pa pripomore tudi strategija branja s predogledom. Pri 

tej strategiji mladostnikom omogočimo vnaprejšnjo seznanitev s težjimi besedami iz 

besedila. Poznamo tri različne oblike branja s predogledom. Mladostniki lahko berejo 

besedilo tiho, glasno ali s poslušanjem učitelja, ko bere besedilo. 

Navodila za branje s predogledom (Mastropieri, Scruggs, Leinart, 1999): 

Naloge za učitelja: 

1. Izberi ustrezno besedilo za mladostnika. 

2. Mladostniku razloži postopek. 

3. Podaj mu navodilo, da sledi, medtem ko on bere - dokaj počasi, približno 130 - 

160 besed na minuto. 

4. Naroči mladostniku naj glasno bere enak odlomek 1 minuto. 

5. Označi si napake, ko bere. 
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6. Od števila pravilno prebranih besed odštej tiste, ki jih je mladostnik prebral 

napačno. 

Naloge za mladostnika: 

1. Sledi učitelju, ko bere na glas. 

2. Učitelju glasno preberi besedilo za eno minuto. 

3. Označi svoj dosežek. 

4. Preveri svoj dosežek na grafu. Trudi se da bere čim boljše in brez napak. 

5. Nadaljuj tam, kjer si ostal.  

Nekaterim posameznikom pa so lahko v pomoč bralna ravnilca, ki naredijo besedilo 

vizualno dostopnejše. Posledično se izboljša tudi sama tekočnost branja in razumevanje 

prebranega.  

 

Bralna ravnila (povzeto po: http://www.avevita.si/): 

- zmanjšujejo bleščanje podlage, 

- omogočajo, da z očmi pri branju lažje sledimo, 

- izboljšajo pozornost pri branju, 

- so primerna za vse starosti, 

- lahko uporabljamo doma, v šoli ali službi. 

 

2.5.3 Bralno razumevanje 

 

Bralno razumevanje je proces, ki vključuje integracijo sposobnosti dekodiranja, 

besednjaka, predznanja o obravnavani temi in uporabo strategij, ki osmislijo besedilo in 

omogočajo njegovo razumevanje (Kintsch in Kintsch, 2005, v Košak Babuder, 2012a). 

Bralno razumevanje pa lahko razumemo kot sočasen proces, v katerem bralec lušči in 

konstruira pomen iz besedila s pomočjo interakcije in lastne vpletenosti v besedilo 

(Pečjak, 1993). Prav tako je tudi zmotno prepričanje, da pride do bralnega razumevanja 

spontano ob otrokovi usvojitvi tehnike branja (prav tam).  

Boardman idr. (2008) navajajo, da je bralno razumevanje najpomembnejše področje, ki 

ga je potrebno razvijati pri mladostnikih z bralnimi težavami. Četudi mladostnika učimo 

osnovnih bralnih sposobnosti je prav glavni želeni cilj prav bralno razumevanje.  
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Tabela 3: Primerjava sposobnosti bralcev, ki so uspešni in bralcev, ki so neuspešni na 

področju bralnega razumevanja (Bhattacharya in Ehri, 2004; Nagy, Berninger in 

Abbot, 2006, v Boardman idr., 2008) 

 

BRALCI, KI SO USPEŠNI BRALCI, KI SO NEUSPEŠNI 

Razumejo, kar preberejo in lahko poiščejo 

povezave z besedilom med in po branju. 

So neuspešni pri uporabi metakognitivnih 

strategij med branjem. 

Povežejo novo znanje s starim znanjem. Ne zaznajo, kdaj besedilu ne sledijo več z 

razumevanjem. 

Imajo veliko število strategij, ki jih 

uporabijo pred, med in po branju. 

Pred ali po branju si ne postavljajo 

vprašanj o besedilu in o besedilu ne 

razmišljajo. 

Namenu branja in vsebini prilagajajo 

hitrost in strategije branja. 

Imajo pomanjkljivo predznanje o 

predstavljeni temi v besedilu. 

 Ne znajo narediti povezave med tem, kaj 

se učijo in kaj že vejo o tej stvari. 

 Imajo težave pri branju z nekim namenom 

oz. za dosego nekega cilja. 

 Nimajo veselja do branja, ob branju ne 

uživajo. 

 

Bralci, ki so uspešni pri branju, razumejo kar preberejo in poiščejo povezave z 

besedilom med in po branju. Znajo povezati novo znanje s svojim predznanjem, prav 

tako pa imajo velik nabor strategij, ki jih uporabijo pred, med in po branju. Te strategije 

pa brez težav prilagajajo namenu branja in vsebini besedila (Bhattacharya in Ehri, 2004; 

Nagy, Berninger in Abbot, 2006, v Boardman idr., 2008). 

Bralci, ki so pri branju neuspešni, so neuspešni tudi pri uporabi metakognitivnih 

strategij med branjem. Niso pozorni na trenutek, ko besedila ne razumejo več, o 

prebranem besedilu ne razmišljajo po branju, njihovo znanje je pomanjkljivo, težave pa 
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imajo tudi pri ustvarjanju povezav s predznanjem, težave imajo tudi pri branju z nekim 

namenom oz. za dosego nekega cilja ter do branja nimajo veselja in ob branju ne 

uživajo (prav tam). 

 

 

2.5.3.1  Strategije pomoči za izboljšanje bralnega razumevanja  

 

Priporočene strategije za pomoč mladostnikom na področju bralnega razumevanja so 

(Boardman idr., 2008): 

- Uporabi specifične strategije za aktivacijo predznanja (npr. pregled trditev oz. 

bistvenih stvari pred branjem besedila). 

- Pripravi in vodi aktivnosti, ki spodbujajo in upoštevajo povezave s predznanjem, 

ki so jih naredili mladostniki. 

- Aktivnosti za aktivacijo predznanja naj bodo kratke (največ pet minut), še 

posebej, če ima učitelj omejen čas. 

- Po branju ponoven pregled napovedi, ki so jih naredili pred branjem. Naj 

mladostniki potrdijo oz. ovržejo svoje napovedi, naj povzamejo prebrano in 

naredijo nove povezave. 

- Uporabi grafične sheme pred branjem za uvodno predstavitev pomembne 

informacije, za osvežitev predznanja mladostnikov in za tvorbo napovedi. 

- Uporabi grafične sheme med branjem za predstavitev in utemeljitev povezav, za 

potrditev oz. za ovržbo napovedi in za predstavitev pomembne informacije. 

- Uporabi grafične sheme tudi po branju za zapis obnov, za pregled informacij in 

za tvorbo povezav. 

- Nauči mladostnike strategij, da sami zaznajo, kdaj besedila ne razumejo več. 

Torej, da sami zaznajo, kdaj postanejo zmedeni, kdaj jim besede postanejo 

neznane, da si v glavi ustvarjajo slike in da po koncu vsakega odstavka na hitro 

obnovijo prebrano. 

- Mladostnike je potrebno učiti popravnih strategij, da grejo ponovno prebrati 

besedilo, da uporabijo kontekst pri razumevanju prebranega in da znajo odkriti 

neznane besede in ideje. 

- Bralno razumevanje lahko urimo s postavljanjem vprašanj pred in med branjem 

za usmeritev mladostnikov. 

- Naj ovržejo oz. potrdijo napovedi, ki so jih napovedali vnaprej. 
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- Naj povzamejo manjše odseke besedila preden se lotijo povzemanja celotnega 

besedila. 

- Naj izberejo iz besedila oz. tvorijo takšno poved, ki se jim zdi najpomembnejša 

in je ključna za predstavitev vsebine prebranega. 

- Naj izberejo eno besedo, ki zamenja vrsto drugih besed (naj iščejo nadpomenke). 

- Naj besedilo ponovno preberejo in naj se sami prepričajo, če je njihova obnova 

ustrezna. 

- Prikaži ustrezne in neustrezne obnove, da se bodo mladostniki lažje orientirali. 

 

Otroci in mladostniki s težavami na področju branja (disleksijo) potrebujejo različne 

prilagoditve pri poučevanju bralnega razumevanja. Prilagoditve pri poučevanju oz. 

drugačno poučevanje zahteva razumevanje osnovnih učnih primanjkljajev ter preteklih 

izkušenj s pismenostjo. Vedno več strokovnjakov se strinja, da potrebujejo 

posamezniki, ki imajo težave pri branju, usmerjeno obravnavo, ki (Phillips idr., 2007 v 

Košak Babuder, 2012b): 

- spodbuja razvoj bralnih veščin in usvajanje znanja črka-glas; 

- direktno uči prepoznavanje besed, razumevanje besedila, črkovanje in osnovne 

veščine pismenosti, z uporabo sistematičnega poučevanja na vsaki stopnji 

bralnih podveščin (fonem, grafem, črka, črkovni vzorec, beseda, fraza, stavek ter 

odstavek); 

- spodbuja zgodnji razvoj temeljev za učenje branja. 

 

Za vse učinkovite načine prilagojenega poučevanja bralnega razumevanja veljajo 

določene značilnosti, kot so (prav tam): 

- uporaba besedil, ki ustrezajo bralni ravni otroka (besedila, ki jih otroci lahko 

preberejo tekoče); 

- branje besedil, ki upoštevajo interes učenca; 

- čim večji poudarek na razvoju pomena pri bralnem razumevanju; 

- povezovanje branja s pisanjem glede na otrokove zmožnosti; 

- jasna pričakovanja za vsakega otroka; 

- osredotočenje na samo-nadzor in samo-spremljanje; 

- usklajeni cilji za izboljšanje branja; 

- učinkovita poraba časa poučevanja. 
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Izurjeno bralno razumevanje zahteva tekočo povezanost procesov, od izgovorjave in 

prepoznavanja posameznih črk in besed do razumevanja povedi ter odstavkov kot delov 

daljšega besedila. 

Pressley (2001, v Košak Babuder, 2012b) je zato oblikoval z raziskavami potrjen model 

poučevanja, ki se lahko vrši na vseh ravneh zgoraj omenjenih procesov za izboljšanje 

bralnega razumevanja učencev: 

1. učenje veščin dekodiranja: učence je potrebno naučiti dobrega dekodiranja - 

hitrega in pravilnega branja besed. Za maksimalno dobro bralno razumevanje 

morajo biti veščine besednega prepoznavanja razvite vse do tekočnosti; 

2. učenje besednjaka: za dobro bralno razumevanje je potreben dober besednjak. S 

poučevanjem besednjaka se povečuje razumevanje. Raziskovalci ugotavljajo, da 

se besednjak otrok povečuje ob branju besedil, ki so bogata z novimi besedami; 

3. znanje o svetu: spodbujanje učencev, da gradijo znanje o svetu skozi branje in 

primerjajo, kar že znajo, s tem, kar berejo (npr. s postavljanjem vprašanj 

»zakaj?« o dejanskem znanju o besedilu); 

4. aktivne strategije razumevanja: učenje učencev, da uporabljajo različne aktivne 

strategije bralnega razumevanja, vključno s predvidevanjem, analiziranjem 

zgodb, tako da upoštevajo slovnične elemente zgodbe, postavljanje vprašanj, 

slikovno predstavo zgodbe, povzemanje; 

5. opazovanje: spodbujanje učencev, da opazujejo svoje razumevanje, tako da so 

pozorni na to, ali imajo prepoznane besede smisel in če ima smisel besedilo 

samo. Če imajo pri tem težave, učenci vedo, da morajo besedilo obnoviti (npr. s 

ponovnim branjem težavnih, neznanih besed). 

 

Wagaman (2009, v Košak Babuder, 2012b) pa pravi, da bralno razumevanje spodbuja 

tudi označevanje besedila z barvnimi označevalci. Otroci, ki barvajo besedilo, medtem 

ko berejo, se učijo prepoznavanja pomembnih, ključnih informacij in so pozorni na 

vsebino, ki jo berejo, tako da pobarvajo ustrezno besedilo. Osredotočenje na besedilo na 

ta način aktivira boljše učenje in globlje razumevanje. Označevanje pomaga tako 

otrokom, ki so vidni tip učenca, kot tistim, ki so taktilni tip učenca, da si zapomnijo 

prebrano ter pripomore k samostojnemu učenju. Otrokom, ki so vizualni tip učenca, se 

obarvani deli vtisnejo kot vidni opomniki pomembnih dejstev v besedilu. Za otroke, ki 

so taktilni tip učenca, pa je fizično dejanje podčrtavanja in barvanja tisto, ki jim pomaga 
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pri pomnjenju pomembnih dejstev. Učencem, ki so slušni tip, veliko pomeni, da 

besedilo najprej slišijo, morda se o njem pogovorijo, nato pa se šele lotijo branja. 

Učitelji morajo biti zelo previdni pri izbiri gradiv, na katerih bodo otroci razvijali 

spretnosti označevanja. Upoštevati morajo njihovo bralno raven. Besedilo mora biti po 

zahtevnosti na ravni, ki ne bo zahtevalo v ospredju tehnike branja. Priporočljivo je, da 

se izbere besedilo, ki je za stopnjo manj zahtevno od bralne ravni otrok. 

 

Spodnja Tabela 4 nam prikazuje, kako lahko na enostaven način pri mladostniku s 

specifičnimi učnimi težavami poskušamo razvijati bralno razumevanje. S postavljanjem 

različnih vprašanj, ki od mladostnika zahtevajo ustvarjanje povezav, predvidevanje, 

spraševanje samega sebe, opazovanje, povzemanje in vizualizacijo, lahko vplivamo na 

mladostnikovo bralno razumevanje pred, med in po branju. 

 

 

Tabela 4: Primer, kako lahko pri mladostniku s SUT razvijamo strategije bralnega 

razumevanja (Capistrano Unified school district, 2003, v Košak Babuder, 2012b) 

 

 Ustvarjanje povezav: 

Dober bralec poveže tisto, kar že ve, s 

tistim kar bere. Ob tem pa premišljuje: 

 

 Ali me to na kaj spominja? 

 Ali se je to že zgodilo meni? 

 Ali poznam koga, ki je podoben 

njej oz. njemu? Ali sem podoben 

tej opisani osebi - karakterju? 

 Ali sem se kdaj počutil na podoben 

način? 

 Kaj že vem, kar bi mi pomagalo 

razumeti to, kar berem? 

 Ali ta informacija potrjuje oz. 

nasprotuje tistemu, kar sem že 

prebral nekje v drugih virih?  

 

 

 Predvidevanje: 

Dober bralec premišljuje, kaj se bo 

 

 Kaj mislim, da se bo nato zgodilo? 

 Od kar se je_________ zgodilo, 
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zgodilo in predvideva glede na to, kar 

že ve in kar je že prebral: 

mislim, da se bo zgodilo 

_________. 

 Medtem ko pregledujem material, 

preden ga začnem brati, 

predvidevam, da se bom naučil o 

_________. 

 Ugibam, da bo pisalo o 

_________. 

 Ob tem naslovu, napisu, ilustraciji 

premišljujem o __________. 

 Čeprav avtor ni povedal tega, 

mislim, da ___________. 

 

 Spraševanje: 

Dober bralec se vpraša, kaj bere: 

 

 Kaj sporoča avtor? 

 Zakaj se to dogaja? 

 Zakaj ta karakter …? 

 Ali je to pomembno? 

 Sprašujem se_________. 

 Kako se ta informacija povezuje s 

tem, kar sem ravnokar prebral? 

 

 

 Opazovanje: 

Dober bralec preneha premišljevati o 

svojem branju in ve, kaj mora storiti, 

ko ne razume prebranega: 

 

 

 Ali je to smiselno? 

 Počakaj, kaj se tukaj dogaja? 

 Kaj sem se naučil? 

 Ali bi moral brati počasneje? 

Morda pohiteti? 

 Ali moram ponovno prebrati? 

 Kako se izgovori ta beseda? 

 Kaj pomeni ta beseda? 

 Kako mi lahko namigi v besedilu 

pomagajo dopolniti manjkajočo 
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informacijo? 

 

 Povzemanje: 

Dober bralec prepozna najbolj 

pomembne ideje in jih preoblikuje v 

svoje lastne besede: 

 

 Zgodba govori večinoma o … 

 Kako je zgodba organizirana? 

 Avtorjeve najpomembnejše ideje 

so … 

 Kako mi lahko pomaga 

organizacija besedila? 

 Katere so ključne besede? 

 Ali so ideje v besedilu podprte s 

prepričljivimi dokazi? 

 

 Vizualizacija: 

Medtem ko bere, si dober bralec 

predstavlja, kaj se dogaja: 

 

 Kakšne so slike, dogajanje v mojih 

mislih? 

 Kaj slišim, okušam, vonjam, 

čutim? Kako vloge, okolje in 

dogodki v zgodbi izgledajo v moji 

mislih? 

 Ali si lahko predstavljam to novo 

informacijo? 

 

 

Ena izmed najučinkovitejših strategij za predelavo besedila, ki omogoča dobro 

razumevanje pri branju, je metoda SQ3R, slovensko PV3P, avtorja Pleasant Robinsona 

(1970, v Pečjak, 1993). Metoda ima pet stopenj in jih je Pleasant Robinson poimenoval 

takole (Pečjak, 1993, str. 115): 

 

1. Survey ( pregled oz. prelet besedila) Hiter pregled naslovov, podnaslovov ter 

poskus odkritja glavne ideje. 

2. Question ( vprašanja) Postavitev vprašanj na osnovi prvega hitrega preleta 

besedila. 

3. Read ( branje) Pozorno branje celotnega besedila. 
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4. Review (ponoven pregled) Po branju ponoven pregled besedila in izločitev 

glavne ideje in glavnih točk iz besedila z namenom njihove zapomnitve. 

5. Recite (poročanje) Odgovarjanje na vprašanja (svoja, sošolčeva, učiteljeva), s 

ponavljanjem utrjevanje prebranega. 

 

Pečjak (1993) pa se sprašuje, kako lahko sploh merimo tako kompleksen proces, kot je 

razumevanje besedila in nam poda tudi nekaj načinov. Razumevanje pri branju po 

navadi ugotavljamo z vprašanji in nalogami, na katere mora bralec odgovoriti (ustno, 

pisno ali na kak drug način). Pri tem je potrebno opozoriti na to, da z enim vprašanjem 

ugotavljamo samo en vidik v razumevanju besedila. 

Med najbolj pogostimi postopki za ugotavljanje razumevanja so: 

- postopek obnavljanja, 

- postopek ponovne prepoznave, 

- postopek dopolnjevanja, 

- postopek vprašanj. 

 

Postopek obnavljanja zahteva od bralca kolikor mogočo natančno pisno ali ustno 

obnovitev besedila. 

Pri postopku ponovne prepoznave zahtevamo od bralca, da nam pove, ali so določene 

besede in povedi vzeti iz besedila, ki ga je prebrali, ali ne. 

Pri postopku dopolnjevanja ali (»cloze-testu«) (»Cloze« je beseda, ki izhaja iz gestalt 

psihologije »closure« in označuje poskus dopolniti manjkajoči del besedila) damo 

bralcu po branju originalnega besedila okrnjeno; v njem manjka vsaka tretja (peta, 

sedma) beseda. Bralec mora manjkajoče besede vstaviti. Število pravilno dopolnjenih 

besed služi kot kazalec stopnje razumevanja. 

Postopek vprašanj ima lahko zelo različne oblike. Običajno gre za dva tipa vprašanj: 

zaprtega in odprtega. Velikokrat uporabimo zaprti tip vprašanj z več alternativnimi 

odgovori, med katerimi mora bralec izbrati pravilnega. Nadalje je potrebno razlikovati 

med vprašanji, ki vprašujejo po nižjih nivojih razumevanja (po podatkih, dejstvih), in 

vprašanji, ki vprašujejo po višjih nivojih razumevanja (po odnosih med določenimi deli 

besedila itd.) in zahtevajo določeno predznanje in miselno aktivnost bralca (Pečjak, 

1993). 
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2.5.4 Besednjak  

 

Pečjak (1993) pravi, da prvi korak izboljšanja razumevanja pri branju predstavlja 

povečanje ali razširitev besednjaka bralca. Obsežnost besednjaka je namreč 

najpomembnejši dejavnik bralne učinkovitosti. Vpliva na hitrost branja (čim bolj znana 

nam je vsebina, toliko hitrejše je lahko branje), še bolj pa na razumevanje pri branju. 

Nobena mehanična metoda za pospešitev hitrosti pri branju ne bo veliko pomagala, če 

nekdo bere prepočasi zato, ker ima preskromen besednjak ali zato, ker prepočasi 

dojema. Zato je verjetno najbolje, da začnemo povečevati hitrost in razumevanje pri 

branju posredno, s tem, da izboljšujemo oziroma povečujemo obsežnost besednjaka 

bralcev (Madox, 1973, v Pečjak, 1993). 

 

Tabela 5: Primerjava sposobnosti bralcev, ki so uspešni in bralcev, ki so neuspešni na 

področju besednjaka (Bhattacharya in Ehri, 2004; Nagy, Berninger in Abbot, 2006, v 

Boardman idr., 2008) 

 

BRALCI, KI SO USPEŠNI BRALCI, KI SO NEUSPEŠNI 

Se zavedajo besed in so nanje pozorni. Ne uživajo v branju in branja ne 

povezujejo z zabavno in samostojno 

aktivnostjo. 

Med branjem razumejo večino besed 

(najmanj 90 %) in dajo pomen neznanim 

besedam ter si z njimi gradijo besednjak. 

Med branjem niso zmožni stalnega 

razumevanja prebranega in pa učenja 

novih besed med branjem. 

Novih besed se učijo postopoma, skozi 

različne uporabe. 

Imajo pomanjkljivo besedno zavedanje, 

težave pri zavedanju kompleksnih 

govorjenih ali pa pisnih besed. 

Imajo določeno specifično predznanje o 

vsebini, ki jim pomaga razumeti, kako so 

besede uporabljene v določenem 

kontekstu. 

Imajo slabše sposobnosti za učenje besed, 

ker nimajo specifičnega predznanja o 

vsebini. 
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Za bralce, ki so uspešni pri branju, je značilno, da imajo obsežen besednjak in ga brez 

težav uporabljajo v vseh okoliščinah. Se zavedajo besed in so nanje tudi pozorni. Med 

branjem večino besed (najmanj 90 %) razumejo in dajo pomen neznanim besedam, s 

katerimi gradijo svoj besednjak. Novih besed se učijo postopoma. Imajo pa tudi 

določene sposobnosti, ki jim pomagajo razumeti, kako so besede uporabljene v 

določenem kontekstu (Bhattacharya in Ehri, 2004; Nagy, Berninger in Abbot, 2006, v 

Boardman idr., 2008). 

Bralci, ki pa so neuspešni pri branju, pa imajo omejeno število besed, ki jih uporabljajo, 

v branju ne uživajo in branja ne povezujejo z zabavno aktivnostjo. Med branjem niso 

zmožni stalnega razumevanja prebranega, prav tako se ne uspejo učiti novih besed med 

branjem. Njihovo besedno zavedanje je pomanjkljivo, težave imajo tudi pri zaznavanju 

kompleksnih govorjenih ali pa pisnih besed ter pri učenju besed (prav tam). 

 

 

2.5.4.1  Strategije pomoči za izboljšanje besednjaka 

 

Priporočene strategije za pomoč mladostnikom na področju razvoja besednjaka so 

(Boardman idr., 2008): 

- Razdelitev besed na tri stolpce:  

stolpec 1: besede, ki jih mladostniki poznajo in so običajne (npr. vesel) 

stolpec 2: besede, ki se pojavijo občasno in jih lahko uporabimo v različnih 

kontekstih (npr. kompromis) 

            stolpec 3: besede, ki so zelo redke in so zelo specifične (npr. biogenetika). 

- Poučujmo različne pomene besed. 

- Mladostniki naj čim bolj skušajo uporabljati nove besede. Naj tvorijo definicije 

teh besed, besede ilustrirajo ali pa se z njimi igrajo razne didaktične igre. 

- Tudi učitelji naj čim bolj uporabljajo nove, raznolike besede tekom svojega 

govora. 

- Igrajte se besedne igre. Naj mladostniki povejo, na kaj jih spominja neka nova 

beseda in to utemeljijo.  

- Mladostnike učimo, kako razdeliti besede na posamezne dele (koreni, pripone, 

predpone, končnice). Naj iščejo besede iz iste besedne družine. 

- Uporabimo sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (spletni slovarji). 

Naj preverijo pomene besed na spletu. Na tak način si bodo pridobili več 
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različnih informacij, naučili se bodo načina, kako in kje se besede uporabljajo in 

tudi različnih pomenov besed, hkrati pa je računalnik tudi dobro motivacijsko 

sredstvo. 

 

Pri učenju pogosto naletimo na nam neznane pojme in izraze, ki se jih moramo naučiti 

pravilno zapisati, izgovoriti in uporabljati. Zelo spodbudno je, da novo besedo 

povežemo z idejami iz naših lastnih izkušenj, saj nam bo na tak način trajno ostala v 

spominu. Vendar zgolj ponavljanje nove besede ni dovolj za njeno zapomnitev. Besedo 

lahko razdelimo na manjše dele ter oblikujemo asociacijo za vsak del (Kavkler idr., 

2010). 

Na primer: beseda »omalovažujoče« se lahko razdeli na (Kavkler idr., 2010, str. 42): 

1. o/malo/važ/ujo/če 

2. oma/lov/a/žu/jo/če 

3. om/alo/važ/u/joče 

 

Vsak posameznik mora najti vzorec, ki mu omogoči, da oblikuje neko svojo vizualno 

podobo (Kavkler idr., 2010). 

 

Pojasnjujoča rutina (ang. Clarifying routine) je še ena strategija, ki olajšuje 

razumevanje in pomnjenje novih pojmov. 

Koraki zgoraj omenjene strategije so sledeči (Ellis in Jarkin, 1998, v Kavkler idr., 2010, 

str. 42): 

a) poimenovanje novega pojma 

b) določitev ključne ideje pojma 

c) določitev specifičnih informacij, povezanih s pojmom 

d) povezava pomena novega pojma s predhodnimi znanji ter izkušnjami 

e) oblikovanje primerov, kdaj se pojem uporablja in kdaj ne 

f) oblikovanje primera povedi, kjer je uporabljen pojem. 
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2.5.5 Bralna motivacija 

 

“Bralno motivacijo pojmujemo kot nadpomenko za različne motivacijske dejavnike, ki 

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

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

doživeti).” (Pečjak idr., 2006, str. 7) 

 

Posamezniki, ki so uspešni bralci in berejo dobro, imajo tudi večjo bralno motivacijo. 

Nasprotno pa se posameznik, ki ni motiviran za branje, izogiba tudi učnim situacijam, v 

katerih se je potrebno učiti s pomočjo branja. Kratkoročno to vodi k manjši učni 

uspešnosti, dolgoročno pa tudi k manjši socialni (družbeni) uspešnosti (Pečjak idr., 

2006, str. 21-22). 

 

 

Tabela 6: Primerjava sposobnosti bralcev, ki so uspešni in bralcev, ki so neuspešni na 

področju bralne motivacije (Bhattacharya in Ehri, 2004; Nagy, Berninger in Abbot, 

2006, v Boardman idr., 2008) 

BRALCI, KI SO USPEŠNI BRALCI, KI SO NEUSPEŠNI 

Besedilo jih motivira, jih zanima. Branje jim pomeni pasivni proces in ne 

namenjajo velike pozornosti aktivaciji 

predznanja, bralnim strategijam ali pa 

drugim miselnim procesom. 

Večje bralno razumevanje, če jih besedilo 

zanima. 

Pogosto slabo razumejo besedilo. 

Berejo več in imajo večjo dostopnost do 

besedil z različno tematiko in različnimi 

besedilnimi oblikami. 

Izogibajo se različnim bralnim situacijam 

in s tem ne dobijo prepotrebnih bralnih 

izkušenj. 

Zanimajo jih določene teme in o njih želijo 

prebrati več. 

Ne kažejo zanimanja o pridobivanju 

znanja preko branja. 
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Za bralce, ki so uspešni je značilno, da jih besedilo motivira in zanima, s tem pa se 

poveča tudi bralno razumevanje. Berejo več in imajo večjo dostopnost do besedil z 

različno tematiko in z različnimi besedilnimi oblikami. Določene teme jih zanimajo in o 

njih želijo prebrati še več (Bhattacharya in Ehri, 2004; Nagy, Berninger in Abbot, 2006, 

v Boardman idr., 2008). 

Bralcem, ki so neuspešni, branje pomeni pasivni proces in ne namenjajo velike 

pozornosti aktivaciji predznanja, bralnim strategijam ali pa drugim miselnim procesom. 

Besedilo pogosto slabo razumejo, izogibajo se pa tudi različnim bralnim situacijam in s 

tem ne dobijo prepotrebnih bralnih izkušenj. Za pridobivanje znanja preko branja ne 

kažejo velikega zanimanja (prav tam). 

 

 

2.5.5.1  Strategije pomoči za izboljšanje bralne motivacije  

 

Priporočene strategije za pomoč mladostnikom na področju bralne motivacije so 

(Boardman idr., 2008): 

- Mladostnikom ponudi čim več povratnih informacij o njihovem napredku pri 

doseganju ciljev. 

- Mladostniki sami naj si zastavijo dosegljive cilje. Njihovemu doseganju pa naj 

tudi sami sledijo. 

- Predstavimo dober model, bralca, ki je z branjem nagrajen z novim znanjem. 

- Mladostniku ponudimo seznam besedil in sam izbere tistega, ki ga najbolj 

zanima. Mladostniki, ki si sami izberejo besedilo, uporabljajo ustreznejše bralne 

strategije in imajo boljše bralno razumevanje. 

- Mladostniki naj imajo več svobode pri izbiri naloge, mesta v učilnici in pri izbiri 

izdelka, ki ga bodo naredili (npr. esej oz. plakat). 

- Mladostniki naj imajo na izbiro samostojno delo, delo v paru ali pa skupinsko 

delo. 

- Izberi tako besedilo, o čigar temi ima mladostnik veliko predznanja. 

- Besedila, ki mladostnika privlačijo na prvi pogled (oblika, ilustracije, črke, 

velikost besedila) mladostnika bolj motivirajo, večje je tudi njihovo bralno 

razumevanje. 

- Načrtujmo čim več predbralnih  dejavnosti, ki bodo vplivale na večje zanimanje 

mladostnikov o besedilu. 
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- Mladostnikom omogočimo, da berejo skupaj, si izmenjujejo informacije, da 

pojasnjujejo in predstavljajo svoje znanje sošolcem.  

- Mladostnike je potrebno seznaniti s pravili skupinskega dela, da spoštujejo drug 

drugega in mnenje od vsakogar, da znajo ustrezno podati povratno informacijo 

ostalim članom skupine. 

 

Pečjak idr. (2006) opominjajo, da mnogi modeli pomoči učencem z disleksijo dajejo 

poudarek na motivaciji in razvijanju pozitivnega odnosa do branja. Po njihovem mnenju 

so primerni vedenjsko kognitivni pristopi, ki gradijo na otrokovem napredku in 

tekmovanju s samim seboj. Posameznik mora branje doživeti kot pozitivno izkušnjo, 

zato je še kako pomembno, da jim nudimo literaturo ustrezno njihovim bralnim 

sposobnostim in je zanje zanimivo. 

Košak Babuder (2005, v Pečjak idr., 2006)  pravi, da so za učence z bralnimi težavami 

motivacijsko zelo pomembni še drugi dejavniki berljivosti, ki za uspešne bralce niti niso 

tako nujni.  

Košak Babudrova (prav tam) navaja tudi nekaj priporočil, ki naj bi jih pri pripravi učnih 

gradiv za mladostnike z bralnimi težavami upoštevali učitelji. Tisk naj bo berljiv in 

prijeten na pogled, med črkami pa naj bo dovolj prostora, da si ne sledijo pretesno 

(Ariel, Comic Sans). Minimalna velikost črk naj bo 12 pt ali 14 pt do 18 pt. Zelo 

priporočljiv je tisk na rumenem, krem ali sivem papirju. Ponekod pa za podoben učinek 

uporabljajo tudi očala z roza ali modrimi stekli. Za poudarjanje raje uporabite okrepljen 

tisk, saj ležeči in podčrtani tisk dajeta učencem pogosto vtis, da so besede napisane 

skupaj. Razmik med vrsticami naj bo od 1,5 do 2. 
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2.5.6 Branje knjige oz. obširnega gradiva 

 

V srednji šoli in pa tudi kasneje v visokošolskem izobraževanju dijaki in študentje 

velikokrat naletijo na knjigo ali pa kakšno drugo obširno gradivo, ki ga morajo 

predelati. Ker je gradiva veliko, je smiselno prebrati le najpomembnejše dele knjige. 

Gradiva se lahko lotimo brati po spodaj predstavljenih strategijah. 

 

Strategija branja knjige (Kavkler idr., 2010, str. 44): 

1. Preberite kazalo. 

2. Preberite seznam literature, tabele in dodatke. 

3. Bodite pozorni na število strani in poglavij. 

4. Izberite poglavja, ki jih boste preleteli. 

5. Preberite cilje poglavja in povzetek. 

6. Preberite prvi stavek vsakega poglavja. 

7. Podrobno preberite celotno besedilo. 

 

V pomoč je lahko tudi, da gradivo večkrat predelamo z uporabo različnih bralnih 

strategij: 

Branje po korakih (ang. Ladder Reading) pomaga določiti bistvene informacije v knjigi. 

1. Preberite prvi odstavek poglavja - seznanil vas bo z vsebino poglavja. 

2. Preberite zadnji odstavek poglavja, saj običajno povzame vsebino poglavja. 

3. Preberite prvi odstavek vsakega vmesnega odstavka - tako lahko razberemo, o 

čem govori odstavek. Če je stavek prekratek, preberite dva. 

4. V rokah imejte svinčnik, da si lahko označite odstavek, h kateremu bi se radi 

vrnili za podrobnejše branje (Pavey idr., 2009, v Kavkler idr., 2010, str. 45). 

 

Gradivo pa lahko preberemo tudi podrobno in že med branjem naredimo sledeče 

(Kavkler idr., 2010, str. 45): 

1. Podčrtajte osrednjo idejo gradiva ter glavne ideje znotraj odstavkov. 

2. Povežite gradivo z osebnimi izkušnjami in naredite zapiske (na rob knjige ali na 

list papirja) o izkušnjah ter njihovi povezavi z materialom. 

3. Zabeležite si morebitna dodatna vprašanja, ki jih imate. 

4. Poiščite definicije neznanih besed, ki ste jih poudarili ter označili med prvim 

korakom. 
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Preglejte gradivo, pri čemer si postavite naslednja vprašanja (Barnwell in Dees, 1999, v 

Kavkler idr., 2010, str. 45): 

1. Kaj je glavna ideja avtorja? 

2. Katere poglavitne točke, ki podpirajo glavno idejo, so predstavljene? 

3. Katere pomožne ideje so predstavljene kot podpora poglavitnim točkam? 

4. Kakšni so odgovori na vprašanja, ki so se pojavila med drugim korakom? 

 

Pomembno je pa tudi, da gradivo beremo kritično in pozorno. Postopek strategije 

pozornega branja (ang. critical reading) nam narekuje sprotno odgovarjanje na 

zastavljena vprašanja, ki so (Study Guides and Strategies, 1996a): 

- Kaj je glavna tema besedila? 

- Kaj je glavni izpostavljeni problem? 

- Do kakšnega zaključka je prišel avtor? 

- Kakšne razloge za te zaključke je navedel avtor? 

- Ali zaključki temeljijo na teoriji, dejstvih ali lastnemu mnenju? 

- Zapiši 6 ključnih besed besedila. 

 

Med branjem zahtevnejšega gradiva si lahko sproti oblikujemo pojmovne mreže 

pomembnih pojmov, besed, izrazov itd. Pojmovne mreže lahko oblikujemo v obliki 

različno oblikovanih miselnih vzorcev ali pa s pisanjem alinej.  

Primer: Učni napotki in strategije (Study guides and strategies, 1996b):   

I. Prvi pojem 

II. Drugi pojem 

i) Pod pojem 

ii) Pod pod pojem 

iii) Pod pod pod pojem 

III. Tretji pojem 

 

Za boljšo predstavljivost strategije je spodaj podan primer. 

 

Primer: Vodovje na Zemlji (Study guides and strategies, 1996b):   

I. Atmosfera 

II. Oblaki 

III. Dež 

i. 70 % vode na Zemlji 

ii. 97,5 % vse vode predstavljajo oceani 

iii. 2 % vse vode pa reke, potoki, jezera 
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Poleg vseh navedenih strategij in načinov pomoči, pa je zelo pomemben  način, kako 

mladostnik pristopi k branju in od njega je odvisna tudi učinkovitost njegovega branja. 

Osnovna načela, ki naj veljajo za vsakega mladostnika, ki ima slabše bralne 

sposobnosti, so (Kavkler idr. 2010): 

- bodite pozitivni; 

- ne vdajte se, če morate prebrati večjo količino gradiv; 

- nalogo razdelite na manjše, obvladljive dele - razdelek ali poglavje; 

- bodite osredotočeni; 

- po tridesetih do štiridesetih minutah branja si privoščite 10-minutni odmor; 

- bodite interaktivni - kritično izzovite in ocenite avtorja. 

 

 

2.5.7 Mladostniki s SUT in samozagovorništvo 

 

Samozagovorništvo otrok in mladostnikov s SUT oziroma poučevanje in spodbujanje 

samozagovorniških veščin  pri nas še ni dovolj znano, vendar mnoge tuje raziskave 

dokazujejo, da je sposobnost samozagovarjanja pomemben dejavnik, ki lahko prispeva 

k uspehu posameznika s SUT v vseh obdobjih njegovega življenja. Nekateri celo 

pravijo, da je samozagovorništvo ključ do uspešnega posameznika s SUT (Žnidaršič, 

2006). 

Samozagovorništvo pomeni pravico glasu za vsakega, biti aktiven, prizadevati si za 

svoje pravice, imeti pravico do lastnega izbora, biti z ljudmi, druženje, pomagati 

tistemu, ki potrebuje pomoč, skrbeti zase, samozaupati, enake pravice za vse, prijatelje 

in prijateljstvo (Pelicon, 1999). Opredelimo pa ga lahko tudi kot neke vrstne učenje 

strategij in taktik za samozaupanje, ki temeljijo na oblikovanju pozitivne samopodobe 

(prav tam). 

 

Pri mladostniku s SUT pa lahko veščine samozagovorništva razvijamo usmerjeno. 

Trening samozagovorniških veščin lahko izvajamo po posameznih fazah oz. metodah, 

ki se razvijajo v naslednjem zaporedju (Žnidaršič, 2006): 

 Prva faza: poznavanje in razumevanje svojih SUT. 

 Druga faza: je, da učenec odkrije potrebne podpore oz. zna razložiti, na kakšen 

način bo lahko uspešnejši. 
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 Tretja faza: učenje komunikacijskih sposobnosti. 

 Četrta faza: strategija razgovora oz. pogovora z učitelji o tem, katere oblike dela 

so mu v oporo. 

 Peta faza: poznavanje in uveljavljanje svojih pravic. 

 Šesta faza: učenje sodelovalnih veščin, npr. pri izdelavi svojega 

individualiziranega programa ali načrta za prihodnost. 

 Sedma faza: učenje iz izkušenj drugih. 

 

Zavedati se je potrebno, da je samozagovorništvo dolgotrajen proces, ki se razvija 

skupaj s posameznikom vse življenje. Z dobrim sodelovanjem in spodbudami lahko 

starši, učitelji in drugi strokovni delavci omogočimo otrokom in mladostnikom s SUT, 

da postanejo učinkoviti samozagovorniki in s tem samostojni, neodvisni in uspešni 

posamezniki v družbi (Žnidaršič, 2006). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 PROBLEM IN CILJI 

3.1.1 Opredelitev problema 

 

Dobre bralne navade, tekočnost, natančnost, motiviranost za branje in razumevanje 

prebranega so ključne sestavine, ki omogočajo uspešno branje. Branje nas spremlja 

skozi vse življenje, na vseh področjih našega življenja, zato je še kako pomembno, da 

znamo dobro brati, ter da razumemo kar preberemo. Rezultati mednarodne raziskave 

PIRLS 2011 nam kažejo, da so naši četrtošolci na področju bralne pismenosti dosegli 

24. mesto med 49 sodelujočimi državami (Štraus idr., 2011). Slabšo sliko o bralni 

pismenosti naših petnajstletnih mladostnikov, pa nam prikazujejo rezultati mednarodne 

raziskave PISA 2009, kjer so dosegli 483 točk, medtem ko je povprečje v EU 489 točk 

(Štraus idr., 2009). Nezadostno stopnjo bralne pismenosti pri slovenskih osnovnošolskih 

učencih in odraslih pa so pokazale tudi mednarodne raziskave, na podlagi katerih je 

nastal strateški nacionalni dokument, Nacionalna strategija razvoja pismenosti 

(Nacionalna strategija za razvoj pismenosti, 2006, v Košak Babuder, 2012a). Mnoge 

raziskave nam podajajo zaključke, da so dobre bralne navade in sposobnosti v tesnem 

razmerju z učno motivacijo in uspešnostjo. To nam prikazujejo tudi rezultati zgoraj že 

omenjene mednarodne raziskave, PISA 2009, ki kažejo na to, da so učenci z višjimi 

dosežki tisti učenci, ki radi berejo in vsakodnevno berejo tudi za zabavo (Štraus idr., 

2009). Nekateri učenci z branjem nimajo težav, drugi ga usvojijo šele v odraslosti, tretji 

pa zaradi prisotnih specifičnih primanjkljajev potrebujejo specialne pristope k učenju te 

veščine. 
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3.1.2 Cilji raziskave 

 

Glede na opisan problem raziskovanja sem si zastavila naslednje raziskovalne cilje: 

- oceniti posamezna področja (organizacijske veščine, tehnika, način in natančnost 

branja, motiviranost za branje, bralno razumevanje) pomembna za branje, pri 

mladostniku z disleksijo 

- sestaviti in izvesti trening pomoči, ki vključuje različne tehnike branja (strategija 

ponavljajočega branja, strategija branja s predogledom, prikrita in odkrita 

strategija, branje besed po delih), upoštevanje mladostnikovih močnih področij 

(logika, praktičnost), vsakodnevno branje s starši ter z izbranimi strategijami 

pomagati mladostniku pri napredku na področju avtomatizacije, natančnosti, 

tekočnosti in bralne motiviranosti  

- preveriti učinkovitost in vpliv bralnega treninga na mladostnikovo branje oz. na 

posamezna področja, ki so pomembna za branje, kot so tekočnost, natančnost, 

motivacija in bralno razumevanje.  

 

 

3.1.3 Raziskovalna vprašanja 

 

Glede na navedene cilje raziskave sem opredelila naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kakšne so organizacijske veščine, učni stil, tehnika, način in natančnost branja, 

motiviranost za branje in bralno razumevanje mladostnika z disleksijo pred 

začetkom izvajanja treninga za razvijanje bralnih sposobnosti? 

2. Katere so učinkovite strategije in pristopi, ki so mladostniku z disleksijo 

pomagali pri napredku na področju branja? 

3. Kako je potekalo vsakodnevno branje s starši? 

4. Na katera izmed pomembnih področij branja (tekočnost, bralno razumevanje, 

natančnost, motivacija) je imel izvedeni trening največji vpliv in je najbolj 

pripomogel k napredku mladostnika z disleksijo? 

 



Univerza v Ljubljani-Pedagoška fakulteta                                                                                 Jeraj Urška; diplomsko delo 

 

38 
 

3.2 METODE DELA 

 

3.2.1 Opis vzorca 

 

V študij primera je vključen štirinajstletni mladostnik, ki obiskuje deveti razred redne 

osnovne šole. Ima disleksijo, vendar nima odločbe o usmeritvi. Na šoli mu, po 

priporočilu svetovalnega centra, nudijo eno uro učne pomoči tedensko, obiskuje pa tudi 

dopolnilni pouk. Pri pisanju težje usklajuje oblikovanje vsebine in upoštevanje 

pravopisnih in slovničnih pravil, na ustna in pisna navodila je večkrat manj pozoren, 

zapis pa je občasno manj čitljiv. Na šoli mu nudijo: podaljšan čas pisanja testov, 

napovedana ustna preverjanja znanja, preizkuse znanja, tiskane na rumenem papirju, 

večjo velikost črk in fotokopiranje učne snovi po potrebi. V šolskem letu 2011/2012 je 

dosegel dober učni uspeh. 

Mladostnik ima tudi mlajšega brata, s katerim se dobro razume. Prihaja iz zelo 

spodbudnega domačega okolja. Starši sodelujejo s šolo. 

Je zelo prijeten, vljuden fant, vedno pripravljen za delo in široko razgledan. Vsak dan 

obiskuje treninge plesa, v katerem tudi tekmuje. Njegova interesna področja so 

računalništvo, modelarstvo in tehnika. Zelo je uspešen pri ročnih spretnostih. 

Vzorec ni reprezentativen, zato ni mogoča statistična indukcija (posplošitev na celotno 

populacijo učencev). 

 

3.2.2 Opis instrumentarija 

 

3.2.2.1 Enominutni test glasnega branja  

 

Z Enominutnim testom glasnega branja avtoric Gradišar in Pečjak (1991) preverimo 

način glasnega branja (črkovanje, zlogovanje, branje celih besed), razumevanje 

prebranega, število prebranih besed v eni minuti in tudi določimo vrsto in količino 

napak. Učenec glasno bere izbrano besedilo eno minuto. Preizkuševalec medtem oceni 

posameznikovo branje, na koncu pa mu zastavi še tri ustna vprašanja, ki preverjajo 

njegovo razumevanje prebranega (nižji nivo razumevanja). Za vsak pravilni odgovor 
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učenec dobi eno točko, tj. od 0 do 3 točke. Sama sem s tem testom testirala še tri enako 

stare mladostnike, ki z branjem nimajo težav in veljajo za povprečne učence ter njihove 

rezultate primerjala z mladostnikovimi. 

 

3.2.2.2 Vprašalnik o organizacijskih veščinah  

 

Vprašalnik o organizacijskih veščinah (Do you have good organization skills?, 2012) 

zajema 115 vprašanj zaprtega tipa in obsega naslednja področja organizacije: časovna 

organiziranost, miselne sposobnosti (kognicija), strategije, osebna urejenost in 

samomotivacija. Nanaša se na področje posameznikovih organizacijskih veščin v šoli, 

na delovnem mestu kot tudi v domačem okolju in prostem času. 

Vprašalnik nam pokaže skupni seštevek rezultatov ter grafični prikaz rezultatov na 

zgoraj omenjenih področjih. Poleg podanih doseženih točk, ki segajo v razponu od 0 do 

100 točk za vsako področje, nam nudi tudi praktične nasvete za izboljšanje 

organizacijskih veščin (prav tam). 

 

3.2.2.3 Vprašalnik za ugotavljanje učnih stilov  

 

Vprašalnik za ugotavljanje učnih stilov (Memletics learning styles questionnaire, 2012) 

obsega sedemdeset izjav in vključuje sedem učnih stilov: vidni, slušni, govorni, 

praktični (kinestetični), logični, socialni in individualistični. Vsako izjavo lahko 

posameznik oceni z 0, ko trditev zanj ne velja, z 1, če trditev zanj le delno velja in z 2, 

ko trditev za posameznika popolnoma velja. Pri vsakem učnem stilu je možno doseči 20 

točk. Iz seštevka trditev ter grafičnega prikaza lahko razberemo prevladujoči 

posameznikov učni stil.  
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3.2.2.4 Test motenj branja in pisanja  

 

Test motenj branja in pisanja (Šali, 1975) se uporablja za odkrivanje (screening) otrok, 

pri katerih je večja verjetnost za pojavljanje motenj branja in pisanja in za ugotavljanje 

težav in motenj na področju branja in pisanja. Test je uporaben, ko se otrok nauči 

velikih in malih tiskanih črk (od 3. razreda dalje). Test pokriva 11 različnih področij 

(preizkus za orientacijo, za stranskost, za slušno razločevanje, za slušno razčlenjevanje, 

za neposredno slušno pomnjenje, za preverjanje branja in za pisanje). Test se izvaja 

lahko individualno ali skupinsko. Uporabimo lahko le določen podtest in preverimo le 

določeno področje. Sama sem za preverjanje hitrosti in pravilnosti branja uporabila le 

dva podtesta: Besede 1 in Besede 2. 

 

3.2.2.5 Vprašalnik bralne motivacije za starejše učence  

 

Vprašalnik bralne motivacije za starejše učence (Pečjak, Bucik, Gradišar, Peklaj, 2006) 

obsega 52 trditev, na katere posameznik odgovarja tako, da pred vsako trditvijo obkroži: 

1- če ta trditev zanj sploh ne drži 

2- če trditev zanj v glavnem ne drži 

3-  če trditev zanj delno drži 

4-  če trditev zanj v glavnem drži 

5-  če trditev zanj v celoti drži 

 

Pomembno je, da posameznik nobene trditve ne izpusti. Posamezne trditve so različnih 

barv. Na koncu seštejemo točke, ki pripadajo trditvam iste barve in vsoto točk vpišemo 

v končno razpredelnico, ki nam pokaže kako so izrazite določene postavke (zunanja 

motivacija za branje, interes in branje v socialnem kontekstu, vključenost in 

zatopljenost v branje, zaznavanje branja kot težke aktivnosti), ki pomembno vplivajo na 

motiviranost za branje . Višje število posameznih točk pod določeno postavko pomeni 

večjo izrazitost tega področja (prav tam). 
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3.2.3 Opis poteka raziskave in obdelava podatkov 

 

Raziskava je potekala od avgusta 2012 pa do marca 2013. Na podlagi zbranih 

informacij o mladostniku z bralnimi težavami, ki sem jih pridobila v prvih dveh 

mesecih dela z mladostnikom (avgust, september 2012), sem oblikovala in izvedla 

bralni trening. 

Pred začetkom načrtovanja in izvajanja bralnega treninga pomoči, sem s pomočjo 

Enominutnega testa glasnega branja (Gradišar, Pečjak, 1991), Vprašalnika o 

organizacijskih veščinah (Do you have good organization skills?, 2012), Vprašalnika za 

ugotavljanje učnih stilov (Memletics learning styles questionnaire, 2012), Vprašalnika 

bralne motivacije za starejše učence (Pečjak idr., 2006) in Testa motenj branja in pisanja 

(Šali, 1975) pridobila začetno oceno funkcioniranja mladostnika z bralnimi specifičnimi 

učnimi težavami. Vprašalnik o organizacijskih veščinah, Vprašalnik za ugotavljanje 

učnih stilov in Vprašalnik bralne motivacije za starejše učence je reševal samostojno ob 

moji prisotnosti, prav tako je samostojno izvedel tudi Enominutni test glasnega branja in 

Test motenj branja in pisanja.  

Na osnovi pridobljenih rezultatov iz začetnega testiranja sem načrtovala cilje, nato pa v 

skladu z zastavljenimi cilji oblikovala trening za razvijanje bralnih sposobnosti, ki je 

obsegal 50 srečanj z mladostnikom. Trening sem nato izvajala v okviru načrtovanih 

srečanj, ki so potekala dvakrat tedensko po dve celi uri na mladostnikovem domu, in 

sicer od oktobra 2012 pa do marca 2013. Na vsakem srečanju sva za bralni trening 

porabila pol ure, preostali čas sem mu pomagala pri ostalem šolskem delu in učenju.  

Mladostnikov bralni napredek sem preverila na sredini izvajanja bralnega treninga 

(januar 2013) in tudi na samem koncu treninga (marec 2013). Vmesno testiranje sem 

izvedla na 25. srečanju, z uporabo Enominutnega testa glasnega branja in z uporabo 

Testa motenj branja in pisanja (samo podtesta Besede 1 in Besede 2). Po končanem 

treningu sem ponovno izvedla testiranje mladostnika z uporabo teh dveh testov. 

Mladostnik pa je na koncu rešil še Vprašalnik o samooceni uspešnosti programa za 

razvijanje sposobnosti branja pri mladostniku, ki sem ga sestavila sama. 

Poleg vseh rezultatov, pridobljenih pri testiranju z merskimi instrumenti sem veliko 

informacij pridobila iz pogovora z mladostnikom ter z njegovimi starši. 



Univerza v Ljubljani-Pedagoška fakulteta                                                                                 Jeraj Urška; diplomsko delo 

 

42 
 

Podatki so kvantitativno (v točkah in odstotkih) in kvalitativno analizirani ter 

tabelarično, grafično in opisno predstavljeni. 

 

3.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ZAČETNEGA TESTIRANJA 

 

Pred začetkom načrtovanja in izvajanja bralnega treninga sem v septembru 2012 skupaj 

z mladostnikom izvedla Enominutni test glasnega branja (Gradišar, Pečjak, 1991) in 

Test motenj branja in pisanja (Šali, 1975). Mladostnik je rešil tudi Vprašalnik o 

organizacijskih veščinah (Do you have good organization skills?, 2012), Vprašalnik za 

ugotavljanje učnih stilov (Memletics learning styles questionnaire, 2012) ter Vprašalnik 

bralne motivacije za starejše učence (Pečjak idr., 2006) z namenom pridobitve čim 

boljšega vpogleda v mladostnikove primanjkljaje in močna področja. 

 

3.3.1 Enominutni test glasnega branja  

  

Rezultati Enominutnega testa glasnega branja so sledeči: 

število prebranih besed na minuto:            76 besed 

ritem branja:                                               bere zatikajoče in neenakomerno; pred  

                                                                    zahtevnimi besedami naredi premor,        

                                              uporablja mašila 

natančnost:                                                  4 napake: zamenjave besed s popolnoma  

                                                                    drugimi besedami, ki vplivajo na pomen  

                                                                    (potemtakem namesto popolnoma,     

                                                                    namenoma  namesto nadomestna, skrhan 

                                                                    namesto skrinja) 

                                                                    izpuščanje črk 

izraznost:                                                     ne upošteva ločil, nepravilno naglašuje in   

                                                                    bere monotono 

 

Za lažjo primerjavo in vrednotenje mladostnikovega branja z branjem njegovih 

vrstnikov, sem enak test izvedla s štirimi njegovimi naključno izbranimi vrstniki. Prav 
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tako so glasno brali eno minuto enako besedilo, kot ga je bral mladostnik. Povprečno 

število prebranih besed v eni minuti je bilo 143 besed (najvišje število prebranih besed 

je bilo 159, najnižje pa 119 besed). Napak skorajda niso delali oz. so bile res minimalne 

in niso vplivale na pomen besedila. Brali so s poudarkom, upoštevali so ločila ter brali 

enakomerno brez premorov. Ta rezultat nam nakazuje, da je mladostnikovo branje  

podpovprečno in na tem področju potrebuje pomoč. Slabe bralne sposobnosti vplivajo 

na vsa šolska področja, zato je še kako pomembno, da mladostnik razvije dobre bralne 

veščine (Pečjak idr., 2006, str. 21 - 22). 

 

3.3.2 Vprašalnik o organizacijskih veščinah  

 

Rezultati dobljeni z Vprašalnikom o organizacijskih veščinah (Do you have good 

organization skills?, 2012) po posameznih področjih organizacije so sledeči: 

 

Tabela 7: Rezultati Vprašalnika o organizacijskih veščinah (Do you have good 

organization skills?, 2012) 

POSAMEZNA PODROČJA 

ORGANIZACIJE 

DOSEŽENE TOČKE OD MOŽNIH 100  

miselne sposobnosti 73 

strategije 46 

osebna urejenost 49 

časovna organiziranost 80 

samomotivacija 47 

skupni dosežek 59 

 



Univerza v Ljubljani-Pedagoška fakulteta                                                                                 Jeraj Urška; diplomsko delo 

 

44 
 

Graf 1: Področja organizacije mladostnika-začetno testiranje (september 2012) 

 

 

 

Kot je razvidno iz Grafa 1, je mladostnikov skupni dosežek na področju organizacijskih 

veščin 59 % kar pomeni, da še vedno obstaja možnost, da organizacijske veščine 

mladostnik še izboljša in svoje življenje še bolj organizira. Slaba organizacija na 

šolskem področju vodi do zamujenih rokov, pisnih preverjanj znanja, seminarskih nalog 

in domačih nalog, kar pa povzroča še večji odpor do šole in šolskega dela. Mladostnik 

je najmočnejši na področju časovne organizacije, kjer je dosegel tudi največ točk. 

Četudi nima tedenskih, dnevnih urnikov in planerjev, skoraj nima težav s časovno 

organiziranostjo. Menim, da je tako dober rezultat dosegel zaradi rednih obšolskih 

obveznosti (mladostnik namreč trenira ples), ki od njega zahtevajo dobro časovno 

organizacijo in disciplino. Najmanj točk pa je dosegel na področju strategij, kar tudi 

dokazuje najnižji rezultat na Vprašalniku o organizacijskih veščinah.  

Za mladostnike s specifičnimi učnimi težavami je značilno nepoznavanje strategij in 

slabo obvladovanje različnih kognitivnih strategij, ki so ključne za učenje. Mladostniki s 

specifičnimi učnimi težavami potrebujejo za usvojitev strategij reševanja problemov, 

pisanja, itd. eksplicitno poučevanje in različne načine treniranja (Magajna, 2002). Nima 

ustreznega nabora strategij, ki bi mu bile v pomoč, da bi postal na področju organizacije 

uspešnejši in učinkovitejši. Mladostnik redno dela domače naloge in vestno prinaša 

šolske pripomočke v šolo. S težavo hitro organizira svoje misli, določi zaporedje in 
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prioriteto posameznih nalog. Pogosto se pred neko nalogo ne organizira oz. ne 

organizira svojih misli in se ne loti naloge na ustrezen način. Naloge rešuje 

nesistematično in impulzivno. Dobro razume konkretno podana navodila in naloge, 

medtem ko je povezovanje starega znanja z novim znanjem zanj večkrat pretežko. 

Mladostnik je dokaj nizek rezultat dosegel tudi na področju samomotivacije. Težko se 

sam motivira za šolsko delo (predvsem za učenje) in stalno potrebuje zunanje spodbude. 

 

3.3.3 Vprašalnik za ugotavljanje učnih stilov  

 

Rezultati dobljeni z Vprašalnikom za ugotavljanje učnih stilov (Memletics learning 

styles questionnaire, 2012) so naslednji: 

 

Tabela 8: Rezultati Vprašalnika za ugotavljanje učnih stilov (Memletics learning styles 

questionnaire, 2012) 

UČNI STILI DOSEŽENE TOČKE OD MOŽNIH 20  

vidni stil 11 

socialni stil 12 

praktični stil 15 

slušni stil 8 

govorni stil 8 

individualistični stil 6 

logični stil 14 
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      Graf 2: Učni stil mladostnika 

 

 

 

 

Iz Grafa 2 je razvidno, da je mladostnikov prevladujoči učni stil praktični stil, izstopa 

pa tudi logični stil. Mladostnik se rad ukvarja z modelarstvom in s popravljanjem raznih 

tehničnih pripomočkov in računalnikov. Pri manipuliranju s tehničnimi pripomočki je 

zelo inovativen in rad preizkuša ter ustvarja nove stvari. Visok praktični stil pa 

zagotovo podkrepi tudi veselje do plesa, s katerim se mladostnik z veseljem ukvarja. 

Rad se predmetov dotika in se uči s pomočjo uporabe celega telesa. Rad igra strateške 

in računalniške igre. Največ informacij pridobi prav z gibom, dotikom in lastnim 

preizkušanjem. Navdušen je, če lahko preizkusi zamisel, teorijo in tehniko, da vidi, ali 

deluje v praksi. 

 

Misli ne zmore hitro organizirati, kar pa povzroča težave pri razčlenitvi zahtevnejših 

nalog in določanju zaporedja, po katerem naj bi naloge reševal. Nalog se večkrat loti 

impulzivno in nepremišljeno.  

 

Ima nekaj težav pri ustnem in pisnem izražanju, kar dokazujeta tudi nizka rezultata na 

področjih slušnega in govornega stila. Mladostnik ima težave s poslušanjem in 

podajanjem ustnih navodil. Večkrat prosi za ponovitev ustno podanih navodil. Od ustno 

podane učne snovi se mladostnik malo nauči in potrebuje večkratno ponovitev snovi. 
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Najnižji rezultat na celotnem Vprašalniku za ugotavljanje učnih stilov je mladostnik 

dosegel na področju individualističnega stila, kar nam pove, da mladostnik ne rad dela 

sam. Rad je obkrožen s sošolci in prijatelji in z medosebnimi odnosi nima težav. 

Mladostniki, ki imajo izrazitejši socialni učni stil, imajo praviloma nizek 

individualistični učni stil, velja pa tudi obratno (O'Gorman, 2010). Doma se rad uči 

skupaj s svojo mamo, kar mu je ljubše kot pa da bi se učil sam. Prav tako si tudi na 

osebnem interesnem področju, v svojem prostem času, izbira dejavnosti, v katere ni 

vključen sam (ples v paru).  
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3.3.4 Vprašalnik bralne motivacije za starejše učence  

 

Rezultati dobljeni z Vprašalnikom bralne motivacije za starejše učence (Pečjak idr., 

2006) so sledeči: 

Tabela 9: Rezultati iz Vprašalnika bralne motivacije za starejše učence (Pečjak idr., 

2006)     

  

MOŽNE TOČKE 

 

DOSEŽENE  

TOČKE 

 

DOSEŽEK V % 

 

Zunanja motivacija 

za branje 

 

60 

 

46 

 

77 

 

Interes in branje v 

socialnem kontekstu 

 

90 

 

43 

 

48 

 

Vključenost in 

zatopljenost branje 

 

65 

 

32 

 

49 

 

Zaznavanje branja 

kot težke aktivnosti 

 

40 

 

22 

 

55 

 

Skupni dosežek 

 

255 

 

143 

 

56 

 

Kot  kažejo rezultati v Tabeli 9, lahko povzamem, da je mladostnikova bralna 

motivacija dokaj nizka. Najnižji rezultat je dosegel na področju interesa in branja v 

socialnem kontekstu. Mladostnik se branja skuša izogibati, bere le toliko kolikor je 

nujno potrebno in kolikor od njega zahteva okolje. Zaveda se svojih bralnih šibkosti in 

se zato skuša branju čim bolj izogniti. V prostem času ne bere knjig. Motivacijo za 

branje mu predstavlja predvsem zunanje okolje (priznanje, pohvala, dosežek), na tem 

področju je dosegel tudi največ točk na celotnem vprašalniku. Zavzemati pa se moramo 
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predvsem za notranjo motivacijo, torej da se posameznik loti branja iz lastnega veselja, 

zanimanja in prepričanosti o pomembnosti branja in prav to področje je potrebno 

izboljšati pri mladostniku. 

Zagotovo je tako nizek rezultat na tem vprašalniku bralne motivacije pogojen s 

specifičnimi bralno-napisovalnimi težavami, ki jih ima mladostnik in ga odvračajo od 

branja. Mladostniki, ki slabše berejo imajo pogosto nizko bralno motivacijo, na vsak 

način se skušajo izogniti branju s tem pa vplivajo na omejen razvoj bralnih sposobnosti 

in na razvoj učinkovitih bralnih strategij (Boardman idr., 2008). 

 

3.3.5 Test motenj branja in pisanja  

 

Pri Testu motenj branja in pisanja (Šali, 1975) sem uporabila le dva podtesta, ki se 

nanašata na branje posameznih besed (Besede 1 in Besede 2). Z navedenima 

podtestoma sem merila hitrost in pravilnost branja. Rezultati so sledeči: 

 

Besede 1:  

čas:  1 minuta 24 sekund 

število napak: 11 

vrsta napak: zamenjave črk, zamenjave besed s popolnoma novimi besedami 

 

Besede 2: 

čas: 2 minuti 

število napak: 13 

vrsta napak: zamenjave črk, zamenjave besed s popolnoma novimi besedami 

 

Mladostnik je bral počasneje in naredil več napak pri branju besed iz sklopa Besede 2, 

kjer so besede daljše in vsebujejo zahtevnejše. Opazila sem, da mladostnik večkrat 

prebere le začetke besed, nato pa si preostanek besed izmisli in tako besedam 

popolnoma spremeni pomen. Proti koncu testiranja je naredil vedno več napak. Najmanj 

napak je naredil pri eno oz. večzložnih besedah.  
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3.3.6 Povzetek začetne ocene funkcioniranja mladostnika z disleksijo 

 

Iz rezultatov je razvidno, da dosega nižje rezultate na vseh področjih, ki so pomembna 

za branje (tekočnost, število napak, razumevanje, bralna motivacija, natančnost). 

Prebrano težje razume in težje prepozna bistvo prebranega. Zato bere le tisto, kar je 

nujno potrebno (obvezno šolsko čtivo) in v branju ne uživa. Branje mu predstavlja 

napor in se ga zato skuša izogibati. Mladostnikova nizka bralna motivacija je prav tako 

razvidna iz rezultatov. Najnižji rezultat je dosegel prav na področju interesa in branja v 

socialnem kontekstu. Bere monotono, brez poudarka, zelo počasi, ne upošteva ločil, kot 

devetošolcu pa so mu nekatere besede še vedno težko berljive in neznane. Med 

enominutnim glasnim branjem je naredil 4 napake, s katerimi je vplival na pomen besed 

in s tem vplival tudi na pomen stavkov. Velikokrat prebere le začetek besed, konec si pa 

izmisli in niti ne prebere besede do konca. Besednjak je dokaj šibek, prav tako tudi 

ustno izražanje, sicer je mladostnik  komunikativen.  

Njegov zapis je občasno manj čitljiv in črke so netočno oblikovane. Pri pisanju večkrat 

ne uspe priklicati ustreznih oblik črk in zato večkrat ni zmožen slediti šolski uri. Na 

ustna in pisna navodila je večkrat nepozoren in velikokrat prosi za ponovitev navodil 

oz. za njihovo dodatno obrazložitev. S težavo hitro organizira misli, določi zaporedje 

postopkov pri reševanju nalog in prioriteto posameznih nalog. Če je pri določenih 

nalogah uspešen, si želi velikega števila ponovitev takih nalog. Zaradi nepazljivosti dela 

napake, ki jih ob opozorilu samostojno ustrezno popravi. 

Na področju organizacijskih sposobnosti ima mladostnik povprečne sposobnosti, vendar 

vedno obstaja možnost da svoj rezultat mladostnik izboljša. Velik primanjkljaj 

predstavlja področje strategij. Skromen nabor strategij ali pa neustrezna uporaba teh mu 

otežujeta, da bi uspešneje učno funkcioniral. Najmočnejši je na področju časovne 

organizacije, kjer je dosegel največje število točk. Mladostnik se pogosto impulzivno 

loti reševanja nalog in ne premisli, kako se je najustrezneje lotiti naloge. Dokaj nizek 

rezultat je dosegel na področju samomotivacije. Težko se sam motivira za šolsko delo in 

je pogosto odvisen od spodbud staršev.  

Iz rezultatov Testa za ugotavljanje učnih stilov je razvidno, da je mladostnik  uspešen 

pri nalogah, ki od njega zahtevajo praktičnost in gibalne sposobnosti. Prevladujoč učni 

stil mladostnika je praktični učni stil, izstopa pa tudi logični stil. Rad sam manipulira s 
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predmeti, jih preizkuša in se jih dotika. Rad igra strateške in računalniške igre. Pri 

učenju rad uporablja izkušnje celega telesa. 

Mladostnik je vodljiv in motiviran za šolsko delo, ki ne vključuje branja. Redno dela 

domače naloge in ostale obveznosti. Ker dvomi v svoje sposobnosti, pri samem delu in 

učenju še vedno potrebuje vodenje in usmerjanje ter zunanje vzpodbude. Običajno mu 

pri domačem učenju pomaga mama. 

Njegov najljubši predmet je zgodovina. Doma si po televiziji ogleda veliko 

zgodovinskih oddaj in oddaj o znanosti, ki mu širijo obzorja. Ima svoja interesna 

področja, ki ga zelo zanimajo: računalništvo, znanost, tehnika, zgodovina. 

 

3.4 Priprava treninga za razvijanje bralnih sposobnosti pri mladostniku 

 

Na osnovi začetne ocene mladostnikovega funkcioniranja, njegovih posebnih potreb in 

močnih področij sem oblikovala cilje bralnega treninga in v skladu z načrtovanimi cilji 

oblikovala ustrezen bralni trening pomoči za mladostnika z disleksijo.  

Praktične dejavnosti, manipuliranje s konkretnim materialom in zanimanje za tehnične 

stvari so mladostnikova močna področja. Zato sem te dejavnosti uporabila pri razvijanju 

njegovih bralnih sposobnosti, ki so njegovo šibko področje.  

Bralni trening sem oblikovala s pomočjo priporočil in strategij dela z mladostnikom z 

disleksijo, ki so navedena v teoretičnem delu. Potek aktivnosti, materiale in pripomočke 

sem izdelala samostojno. 
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3.4.1 Cilji treninga za razvijanje bralnih sposobnosti 

 

Skladno s predmetom in problemom raziskovanja sem postavila naslednje splošne cilje 

treninga: 

 mladostnik izboljša tekočnost, natančnost branja in bralno razumevanje 

 mladostnik samostojno uporablja sledeče strategije branja: 

- strategija razdelitve večzložnih besed na manjše dele (zloge, predpone, 

pripone, korene ) 

- strategija PV3P 

- branje besed po delih 

- organizacija prebranih podatkov/informacij 

- strategija branja knjige 

 

 

3.4.2 Opis poteka in struktura bralnega treninga 

 

Bralni trening pomoči sem z mladostnikom izvajala dvakrat tedensko po pol ure, po 

koncu njegovega pouka, in sicer od oktobra 2012 pa do marca 2013. Bralni trening je 

obsegal 50  srečanj z mladostnikom. Srečanja so potekala na mladostnikovem domu, v 

njegovi sobi, vsak ponedeljek in sredo. Mladostnik je poleg izvajanja bralnega treninga 

tudi vsak dan glasno bral po 10 minut, skupaj z mamo ali očetom. Število dni, ko je bral 

in ko ni, je beležil v bralni koledar, obešen v njegovi sobi, vsak dan posebej. 

Staršem sem v naprej predstavila trening pomoči in cilje, ki jih želim doseči, in jih 

prosila za sodelovanje. Vsakodnevno branje skupaj s starši je potekalo tako, da je 

mladostnik glasno bral ob prisotnosti enega od staršev, ki so ga tudi opozarjali na 

storjene napake. S starši smo se dogovorili, da mladostnik sam priskrbi literaturo za 

branje ter da se upošteva njegovo izbiro. Z mladostnikom pa sem se dogovorila, da se 

bo poskušal vsak dan sam spomniti na branje in da bo težil k temu, da bo na bralnem 

koledarju čim manj križcev oz. oznak, da ta dan ni bral.  

Poleg vsakodnevnega desetminutnega branja skupaj s starši, pa je bil trening pomoči 

sestavljen tudi iz posameznih vaj, ki razvijajo bralna področja, ki sem jih skušala s 
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treningom izboljšati. Posamezno vajo sem mladostniku sprva predstavila in naredila 

sama, nato pa jo je mladostnik ob mojem vodenju in usmerjanju tudi sam izvedel. Prav 

tako je bilo tudi z učenjem bralnih strategij, ki tudi sestavljajo trening. Bralne strategije 

sem ga učila na posameznih vajah sproti. Spodbujala sem uporabo tistih strategij, ki so 

se pri mladostniku izkazale za uspešne in je bil mladostnik z njihovo uporabo 

uspešnejši. 

 

3.4.3 Predstavitev vsebine bralnega treninga 

 

Pri razvijanju bralnih sposobnosti pri mladostniku z disleksijo sem uporabila različne 

metode in strategije dela. V nadaljevanju so najprej predstavljene najučinkovitejše 

metode dela in strategije, sledijo rezultati vsakodnevnega mladostnikovega branja 

skupaj s starši in nazadnje še v obliki učnih priprav predstavljena poteka dveh poljubnih 

srečanj. 

 

 

3.4.3.1 Predstavitev metod in strategij dela 

 

Na splošno so se pri mladostniku izkazale uspešne tiste dejavnosti, ki so vključevale 

praktičnost, uporabo raznih kartončkov, plakatov, miselnih vzorcev ter barvanje delov 

oziroma celih besed z barvnimi označevalci. Uspešnost pri nalogah je bila odvisna od 

njegove motiviranosti. Če ga je tema besedila zanimala, se je tudi sam veliko bolj 

potrudil pri branju in imel bolj pozitiven odnos do dejavnosti, skladno s tem, pa je bil 

tudi njegov uspeh večji. 

Predstavila bom metode in strategije dela po posameznih področjih, ki so se izkazale še 

posebej uspešne pri delu z mladostnikom. 
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a) Tekočnost in natančnost branja: 

 

 Strategija razdelitve večzložnih besed na zloge 

- razdelitev besed na zloge s črticami, branje zlogov, nato šele celih besed; 

      - barvanje posameznih zlogov z barvnimi označevalci; 

      - pobarva del besede po mojih navodilih, nato prebere celo besedo. 

 

 Branje besed po delih 

Pri večzložnih daljših besedah sem podčrtala posamezni del oziroma več delov 

besed. Začela sem s težjimi deli, ki so težje berljivi in izgovorljivi. Mladostnik je 

najprej prebral podčrtani del oziroma dele, nato pa celo besedo. 

 

 Iskanje novih besed znotraj daljših besed 

Mladostnik je znotraj večzložnih daljših besed poiskal in obkrožil oz. z barvnim 

označevalcem pobarval novo krajšo smiselno besedo. Vedno sem ga spodbujala, da 

skuša poiskati čim več novih besed. 

 

 Odkrita strategija  

Postopek te strategije je sledeč: 

1. Obkroži del besede (predpona) na začetku. 

2. Obkroži del besede (končnica) na koncu. 

3. Podčrtaj preostale črke besede. 

4. Preberi posamezne dele besede posebej. 

5. Preberi jih hitreje. 

6. Poveži jih v pravo besedo. 

 

 Prikrita strategija  

Postopek te strategije je sledeč: 

1. Poišči in prepoznaj posamezne dele besed na začetku (predpona), na koncu 

(končnica) in preostale črke besed. 

2. Izgovori dele besed. 

3. Izgovori jih hitreje. 

4. Poveži jih v pravo besedo. 
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 Iskanje nepravilnih/napačno zapisanih besed 

Mladostnik je moral v besedilu poiskati napačno zapisane besede. Da mu je bilo 

delo olajšano, sem mu vnaprej povedala število iskanih besed. Te besede je 

obkrožil, pravilno prepisal in glasno prebral. Pri tem sem upoštevala multisenzorni 

pristop (vidi, označi, izgovori, napiše). 

 

 Strategija ponavljajočega branja  

Mladostnik je večkratno prebral isto besedilo (od minimalno trikrat do sedemkrat). 

Po vsakem branju sva zabeležila število prebranih besed in rezultate prikazala v 

grafu, tako da je bil viden napredek. 

 

 Strategija branja s predogledom 

To sva izvajala na več načinov: 

- sam je izpisal/obkrožil/pobarval daljše besede v besedilu, ki so se mu na 

pogled zdele težje in jih glasno prebral, šele nato je šel brati celotno besedilo; 

- celotno besedilo sem mu glasno prebrala jaz, on pa je mojemu branju le sledil, 

nato pa je sledilo njegovo branje; 

- najprej je besedilo prebral tiho, nato šele glasno.  

 

 Branje pomanjkljivega besedila 

Cilj vaje je pritegniti posameznikovo pozornost z na pogled nenavadnim besedilom. 

V besedilu sem namesto nekaterih črk oz. delov besed naredila rdeče pike. Včasih 

sem z rdečo piko prekrila celotno besedo, vendar le, če je bilo zelo očitno katera 

beseda manjka. 

 

 Branje s pomočjo bralnih ravnilc  

Pri branju si je mladostnik uspešno pomagal z bralnim ravnilcem. Barvno mu je 

najbolj ustrezalo modro bralno ravnilce, s katerim je bil pri branju uspešnejši. 

Povedal mi je, da z bralnim ravnilcem bere lažje, manj se utrudi in lahko bere dlje. 

Sama sem zaznala manj napak pri branju ob uporabi bralnega ravnilca. 
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          Slika 1 : Barvna bralna ravnilca (pridobljeno s http://www.avevita.si/ravnila)  

 

 

 

Mladostniku je prav tako ustrezalo, če je pri branju uporabljal bralno ravnilce, ki 

prikaže le tisto vrstico, ki jo bere in pa da s premikanjem ravnilca zakriva že 

prebrane besede. Bralno ravnilce sem izdelala sama, upoštevala sem 

mladostnikove želje.               

 

 

         Slika 2: Oblika bralnega ravnilca, ki je mladostniku najbolj pomagalo pri branju (izdelala        

          sama) 

 

 

 

 

http://www.avevita.si/ravnila
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 Razlikovanje in/ni, b/d in a/e v besedah 

Na kartončke sem zapisala različne besede, ki vsebujejo npr. a ali e, in ali ni … 

Besede je moral glasno prebrati in ustrezno ugotoviti, kateri zlog oz. črka se nahaja 

v njih ter besede ustrezno razporediti med dva kupčka.  

 

 

b) Bralna motivacija: 

 

• Seznam besedil 

Vnaprej sem mu izročila seznam naslovov besedil. Sam se je odločil za enega, ki 

sva ga tudi prebrala. S tem sem mu dala na izbiro več besedil, sam pa si je izbral 

tistega, ki ga je najbolj zanimal. Vedno sem izbirala besedila, ki vključujejo njegova 

interesna področja (računalništvo, znanost, tehnika).  

 

• Sestavljanje delov besedila v logično celoto 

Navodilo za uporabo nekega tehniškega pripomočka ali pa besedilo z 

tehnično/računalniško tematiko sem razrezala na manjše dele, ki sem jih pomešala 

med seboj. Dele besedila je moral postaviti v logični vrstni red in celotno besedilo 

glasno prebrati. 

 

• Risanje po navodilih na računalniku 

Mladostnik je glasno prebral zapisana navodila. Po prebranih navodilih je risal v 

računalniškem programu Slikar. 

 

• Kartončki s polovicami besed 

Med kartončki z zapisanimi polovicami besed je moral poiskati pare in jih glasno   

prebrati. 

 

c) Bralno razumevanje: 

 

 Drži/ ne drži 

Pred branjem sem napovedala temo besedila in pa mladostniku dala list s trditvami o 

tej temi. Pred branjem je moral pred trditvijo zapisati kljukico, če je trditev pravilna 

in obratno, križec, če je trditev napačna. Po branju je ponovno opredelil te trditve s 
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kljukico oz. s križcem. S to strategijo sem spodbudila zanimanje za izbrano temo in 

pa tudi preverila njegovo razumevanje. 

 

Tabela 10: Primer učnega lista, ki lahko pomaga učencu s SUT razvijati sposobnosti 

bralnega razumevanja 

 

 

          TEMA BESEDILA: Migetanje zvezd (Prosen, 2003) 

Preberi spodnje trditve. Pred branjem s kljukico ali s križcem označi, če misliš 

da trditev drži oz. ne drži. Enako naredi po branju in primerjaj rezultate med 

seboj. Bodi pripravljen na poročanje.             

 

PRED BRANJEM 

DRŽI/NE DRŽI 

TRDITVE PO BRANJU 

DRŽI/NE DRŽI 

 1. Zvezde migetajo zaradi 

vrtenja Zemlje. 

 

 2. Zrak nikoli ne miruje.  

 3. Migetanje zvezd lahko 

opazujemo samo z 

zemeljskega površja. 

 

 

 

 Izdelava miselnega vzorca na računalniku 

Med branjem učne snovi je sproti na računalniku izdeloval miselni vzorec. Uporabil 

je različne barve in dodal slike. Nove pojme je pojasnil z dodatno razlago, ki jo je 

sam poiskal na računalniku. 

 

 Organizacija prebranih podatkov/informacij 

- Iskanje glavne ideje besedila in njenih stranskih idej. 

      - Določitev tiste povedi oz. odstavka, ki najbolj povzame celotno besedilo. 

      - Oblikovanje povzetka. 
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 Metoda PV3P 

Korake te metode sem sprva napisala na kartončke, ki so bili mladostniku v pomoč 

pri predelavi besedila po tej metodi, a so mu bili kmalu odveč saj se je osvojil 

korake na pamet. Mladostnik je v zaporedju ustrezno izpolnil pet korakov.  

 

 Strategija branja knjige 

Po tej strategiji sva se lotila brati knjigo za domače branje. Korake strategije sem mu 

napisala na kartonček, skupaj sva pregledala korake in naredila primer. Kasneje je 

strategijo izvedel sam. 
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3.4.3.2 Predstavitev rezultatov vsakodnevnega branja skupaj s starši 

 

Starši so zelo sodelovali pri izvedbi vsakodnevnega branja. V mladostnikovi sobi je 

tekom izvajanja bralnega treninga visel bralni koledar, v katerega je mladostnik 

vsakodnevno vpisoval kljukice oz. križce, odvisno od tega, če je tisti dan bral. Spodaj je 

priložena fotografija bralnega koledarja. 

 

 

 

 

Slika 3: Bralni koledar 

 

Običajno je z njim brala njegova mama. Glasno branje je trajalo najmanj 10 minut, 

lahko seveda tudi dlje. Njegovo branje je spremljal eden od staršev, ki je mladostnika 

ob storjeni napaki opozoril, da je napako popravil. Najpogosteje je bral članke iz revije 

TIM, GEA, Življenje in tehnika ter različne knjige z mladinsko tematiko (npr. zbirka 

Grozni Gašper, Velika enciklopedija o živalih, Raziskovalci). 

Spodaj je podano število dni poteka vsakodnevnega branja, od tega število dni, ko je 

bral in število dni, ko ni bral. 
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Število dni poteka treninga razvijanja bralnih sposobnosti pri mladostniku: 196 dni 

Število dni, ko je bral: 175 dni 

Število dni, ko ni bral: 21 dni 

 

Mladostnikovi starši so mi povedali, da je vsakodnevno branje postalo že del njihovega 

vsakdana in se bodo trudili z njim nadaljevati. Nad rezultatom sem zadovoljna, saj je 

mladostnik bral skoraj vsak dan, takrat ko ni, mi je tudi navedel razlog. Največkrat so 

bila to plesna tekmovanja, ko je bil cel dan odsoten, bolezen ali pa počitnice v tujini. 

Pozitiven učinek vsakodnevnega branja mladostnika skupaj s svojimi starši na 

mladostnikovo branje je v svoji raziskavi dokazal Mullan (2010) in poudaril, kako 

pomemben člen so starši pri razvijanju bralnih sposobnostih prav starši. 

 

 

3.4.3.3 Predstavitev dveh srečanj 

 

Za boljšo predstavljivost poteka treninga sta v nadaljevanju predstavljeni dve srečanji. 

 

30. srečanje, 21.1.2013 

Splošni cilj srečanja: 

 glasno prebere besedilo, bere ustrezno pravilno, oblikuje miselni vzorec in 

odgovori na vprašanja 

 

Specifični cilji srečanja: 

 v besedilu: Črna luknja v jedru naše galaksije (Guštin, 2003) obkroži in nato 

izpiše na pogled daljše in težje besede 

 razdeli težje besede s črticami na zloge, ki jih prebere najprej posebej nato pa 

poveže zloge med seboj 

 trikrat glasno prebere besedilo Črna luknja v jedru naše galaksije (Guštin, 2003)  

 predelava besedila po metodi PV3P 

 oblikuje miselni vzorec na temo prebranega besedila 

 odgovori na vprašanja o prebranem besedilu 
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Tabela 11: Trening razvijanja bralnih sposobnosti pri mladostniku, 21.1.2013 

DEJAVNOST POTEK DELA UGOTOVITVE IN 

OPAŽANJA 

1. Izpisovanje besed, 

razdelitev besed na zloge in 

branje po zlogih 

 

 

 

 

 

 

2. Ponavljajoče branje 

besedila 

 

 

 

 

 

 

 

3. Strategija PV3P 

 

 

Mladostnik v danem 

besedilu obkroži na pogled 

daljše in zahtevnejše 

besede, ki jih tudi izpiše. 

Te besede s črticami 

razdeli na zloge, nato 

prebere zloge in zloge 

poveže med seboj ter 

besede glasno prebere. 

 

 

Mladostnik trikrat glasno 

prebere besedilo. 

Spremljam njegovo branje, 

ko naredi napako, ga 

verbalno opozorim naj to 

besedo natančno prebere 

ponovno. 

 

 

 

Mladostniku predstavim 

metodo PV3P. Korake 

metode napiševa na 

kartonček, ki mu bo v 

pomoč. Kasneje, ko korake 

Mladostnik je bil motiviran 

za izvajanje dejavnosti. 

Hitro je našel in slovnično 

pravilno izpisal daljše 

besede. Ustrezno jih je 

razdelil na zloge in prebral 

posamezne zloge ter jih 

nato tudi povezal med seboj 

in prebral cele besede. 

 

 

Mladostnikovo branje se je 

s številom ponovitev branja 

izboljšalo. Besedilo je 

prebral trikrat. Tretje branje 

je bilo v primerjavi s 

prvima dvema bolj ritmično 

in tekoče, naredil je le še 3 

napake (pri prvem branju je 

naredil 7 napak).  

 

 

Mladostnik po korakih 

predela besedilo. Nekoliko 

pomoči je potreboval pri 

postavitvi vprašanj na 

osnovi hitrega preleta 
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4. Izdelava miselnega 

vzorca 

 

 

 

 

 

 

5. Odgovarjanje na 

vprašanja 

usvoji, odstranim 

kartonček. Po omenjeni 

strategiji predelava 

poglavje v učbeniku za 

geografijo. 

 

 

 

Glede na prebrano poglavje 

iz učbenika za geografijo 

oblikuje miselni vzorec. 

Določiva naslov, 

podnaslove in ključne 

pojme, ki so pomembni. 

 

 

 

Ustno sem mu zastavila 

več vprašanj o črnih 

luknjah, njihovem 

nastanku, o značilnostih 

itd., na katera je ustno 

odgovoril. 

besedila. Pri izločitvi 

glavne ideje sem mu 

pomagala z dodatnimi 

vprašanji.  

 

 

 

Pri izdelavi miselnega 

vzorca mladostnik uporabi 

veliko barv. Pri delu je bil 

zelo kreativen in je zelo 

užival. Nekaj težav je imel 

pri izpostavitvi bistva iz 

besedila, da je na plakat 

zapisal res samo ključne 

besede. 

 

 

Pri odgovarjanju vprašanj 

ni imel težav, saj je učno 

snov že kar dobro poznal 

(besedilo sva predelala po 

metodi PV3P in izdelala 

miselni vzorec). 
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Sinteza ugotovitev srečanja in predlogi za nadaljnje delo: 

Mladostnik je bil za delo zelo motiviran. Težav s koncentracijo ni imel in je aktivnostim 

ustrezno sledil. Razdelitev besed na zloge mu je pomagala pri branju, zato ga bom 

spodbujala k uporabi te strategije še naprej. Izbira besedila je bila ustrezna, tema ga je 

zelo zanimala, o njej pa je tudi že kar nekaj vedel. Po večkratnem branju besedila je 

mladostnik sam opazil izboljšavo njegovega branja. Korake metode PV3P sva na 

začetku zapisala na kartončke, ki so mu bili v pomoč. Mladostnik je rekel, da mu je ta 

metoda všeč, ker je preprosta in je takoj vedel kaj mora narediti. Nekaj težav je imel le 

pri postavitvi vprašanj po hitrem preletu besedila. To metodo bom vključevala še naprej 

in mladostnika spodbujala k njeni uporabi, saj je bila za njegovo bralno razumevanje in 

zapomnitev podatkov zelo uspešna. Težave je imel pri izpisu ključnih pojmov in dejstev 

iz besedila, saj je težko oblikoval alineje, ki bi vsebovale le bistvo. Pri izdelavi 

miselnega vzorca je bil zelo kreativen. Pri mladostniku bom poskušala v nadaljnjih 

srečanjih doseči večjo samostojnost pri določitvi bistva oz. glavne ideje besedila. 

 

 

40. srečanje, 5.3.2013 

Splošni cilj srečanja: 

 poveže prebrano s svojim predznanjem, razume kar prebere, prebere ustrezno 

pravilno 

 

Specifični cilji srečanja: 

 poišče pare podobnih besed  

 razdeli daljše besede na zloge 

 predvideva o temi še neprebranega besedila 

 poišče nove besede, ki se skrivajo znotraj daljših besed 

 branje besedila: Navadna zvezdica (Cortese, 2003) 
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Tabela 12: Trening razvijanja bralnih sposobnosti pri mladostniku, 5.3.2013 

DEJAVNOST POTEK DELA UGOTOVITVE IN 

OPAŽANJA 

1. Vaja za boljšo bralno 

koncentracijo, razdelitev 

besed na manjše dele 

 

 

 

 

 

 

2. Izbira besedila iz 

predloženega seznama 

besedil; predvidevanje 

vsebine besedila in 

osvežitev predznanja o tej 

temi 

 

 

 

3. Obkroži daljše besede v 

besedilu, poišče nove 

besede, ki se skrivajo 

znotraj daljših, nove besede 

pobarva; glasno branje 

Mladostnik mora v 

določenem času (5 minut) 

poiskati pare podobnih 

besed. Besede se 

razlikujejo le v eni črki. 

Besede so zapisane na 

kartončkih in so 

razporejene po mizi pred 

njim. Besede preden jih 

glasno prebere razdeli na 

zloge. 

 

Mladostnik izbere besedilo 

z naslovom Navadna 

zvezdica (Cortese, 2003). 

Na podlagi naslova 

predvideva, o čem bo 

besedilo govorilo in se o 

temi pogovoriva na podlagi 

predznanja.  

 

 

Obkroži daljše  besede v 

besedilu in znotraj njih 

poišče krajše nove besede, 

ki se skrivajo. Te nove 

besede obarva z barvnim 

Mladostnik je poiskal pare 

v ustreznem času. S 

črticami jih je razdelil na 

zloge in jih glasno prebral. 

Večkrat je besede prebral 

nenatančno, a se je ob 

opozorilu popravil in jih 

prebral pravilno.  

 

 

 

Ker  sem izbrala besedilo, 

ki govori o temi, ki 

mladostnika zelo zanima, se 

je mladostnik kar 

razgovoril o tej temi. 

 

 

 

 

Pri odkrivanju novih besed, 

ki se skrivajo znotraj daljših 

besed je imel kar nekaj 

težav. Večkrat je povedal 

nesmiselno besedo, četudi 
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besedila 

 

 

 

 

4. Označevanje trditev o 

prebrani temi z kljukico 

(drži) ali z križcem (ne 

drži). 

 

označevalcem. 

 

 

 

 

Mladostnik pred zapisano 

trditev napiše kljukico ali 

pa križec, odvisno ali 

trditev drži ali pa ne drži. 

Skupaj pogledava rezultate 

s pomočjo ponovne vrnitve 

na besedilo. 

 

je bilo možno v besedi najti 

več smiselnih in dokaj 

pogosto uporabljenih besed. 

Pomagala sem mu z 

namigi. Rad je uporabljal 

barvne označevalce. 

 

Vse trditve je pravilno 

ovrednotil in jih poiskal 

tudi v besedilu. 

 

 

Sinteza ugotovitev srečanja in predlogi za nadaljnje delo: 

Tekom srečanja sem uspela uresničiti vse zastavljene cilje in aktivnosti. Mladostnik je 

bil motiviran in se pri vsaki nalogi trudil po svojih močeh. Delo s kartončki mu 

predstavlja zanimivo aktivnost, predvsem zato, ker je zelo praktični učni stil in stvari 

rad tipa ter z njimi manipulira, vendar sem ga morala pri branju zapisanih besed večkrat 

opozoriti, ker je bral nenatančno. Ko je naredil napako, sem ga ustavila pri branju in mu 

dala navodilo naj besedo prebere ponovno ter ga še dodatno opozorila na natančnost. 

Večkrat je spremenil končnice besed in pa besedam popolnoma spremenil pomen. 

Namesto besede potegnemo je prebral poberemo, namesto besede sprejemljivo je 

prebral spremenljivo, namesto besede odjugah je prebral odjug itd. Za v naprej moram 

še več poudarka dati na natančno in pozorno branje besed. 

Tema besedila ga je zanimala. Zdi se mi način, da si sam izbere besedilo, ki ga želi brati 

zelo dober in deluje tudi motivacijsko.  

Strategija razdelitve besed s črticami na zloge je pri mladostniku uspešna in z njo 

pravilno prebere besede. Mladostnika bom k njeni uporabi spodbujala še naprej. Nekaj 
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težav je imel pri iskanju novih besed znotraj daljših besed. Pomagala sem mu z namigi. 

Priporočam še naprej take vaje. 

 

3.5 Začetni, vmesni in končni rezultati merjenja z interpretacijami 

 

Po štirimesečnem izvajanju bralnega treninga sem v mesecu januarju 2013 izvedla 

vmesno testiranje mladostnikovega napredka s pomočjo Enominutnega testa glasnega 

branja (Gradišar, Pečjak, 1991) in s pomočjo dveh podtestov (Besede 1 in Besede 2) iz 

Testa motenj branja in pisanja (Šali, 1975). Te preizkuse sem uporabila tudi pri 

končnem testiranju (marec 2013). Končnemu testiranju (marec 2013) pa sem dodala še 

Vprašalnik o organizacijskih veščinah (Do you have good organization skills?, 2012) in 

Vprašalnik o samooceni uspešnosti programa za mladostnika (sestavila sem ga sama), 

ki prikazuje mladostnikov odnos do branja po končanem treningu. 

 

a) Enominutni test glasnega branja  

 

Za vmesno in končno testiranje z Enominutnim testom glasnega branja (Gradišar, 

Pečjak, 1991) sem uporabila  besedilo, ki sem ga dobila v Berilu za deveti razred 

devetletne osnovne šole in je nadaljevanje besedila, ki sem ga uporabila pri začetnem 

testiranju. S tem sem poskušala zagotoviti približno enako zahtevnost besedila na vseh 

testiranjih. Dobljene rezultate Enominutnega testa glasnega branja sem prikazala v 

Tabeli 13, kjer sem naredila primerjavo rezultatov dobljenih na začetnem, vmesnem in 

končnem testiranju. Rezultate sem tudi interpretirala. 
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Tabela 13: Primerjava rezultatov Enominutnega testa glasnega branja začetnega, 

vmesnega in končnega testiranja 

 

 ŠTEVILO 

PREBRANIH 

BESED V 1 

MINUTI 

ŠTEVILO 

NAPAK 

ŠTEVILO 

NEPRAVILNO 

ODGOVORJENIH 

VPRAŠANJ OD 3 

MOŽNIH 

Začetno 

testiranje 

(september 2012) 

76 4 1 

Vmesno 

testiranje (januar 

2013) 

120 2 0 

Končno 

testiranje (marec 

2013) 

125 2 0 

 

Na podlagi rezultatov iz Tabele 13 je razvidno zmanjšanje števila napak in večja 

tekočnost mladostnikovega branja. Izboljšalo pa se je tudi njegovo razumevanje 

prebranega. Mladostnikovo glasno branje, preverjeno z Enominutnim testom glasnega 

branja, je bilo septembra 2012  zatikajoče in neenakomerno, ustavljal se je pred daljšimi 

in težjimi besedami, naredil je 4 napake (izpuščanje črk, sprememba pomena besed, 

zamenjava vrstnega reda črk), ni upošteval ločil, neustrezno naglaševal besede, bral 

monotono in brez poudarkov. Na vmesnem testiranju januarja 2013 je mladostnik 

prebral občutno več besed in naredil za polovico manj napak, kar se mi zdi velik 

napredek. Na začetnem testiranju je prebral 76 besed, na vmesnem pa kar 120, kar je 44 

besed več. Na začetnem testiranju je napravil 4 napake, na vmesnem pa le še 2 napaki. 

Na končnem testiranju marca 2013 pa je število prebranih besed v eni minuti še za 5 

povečal, število napak pa se od vmesnega do končnega testiranja ni spremenilo. Sama 

menim, da je do nespremenjenega števila napak na končnem testiranju prišlo zato, ker je 
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bil na tisti dan mladostnik zelo utrujen in prav utrujenost ima na mladostnikovo branje 

velik vpliv. 

Napredek pa je bil viden tudi pri odgovarjanju na vprašanja, ki so preverjala 

razumevanje prebranega. Na vsakem testiranju sem mu postavila tri vprašanja odprtega 

tipa, s katerimi sem preverila bralno razumevanje, na katera je ustno odgovoril. Na 

začetnem testiranju je odgovoril neustrezno na eno vprašanje, na vmesnem in končnem 

testiranju, pa je na vsa tri vprašanja odgovoril pravilno. Na vseh testiranjih sem 

uporabila isto besedilo, ki ga je bral od tam, kjer je končal na prejšnjem testiranju, tako 

da ni bilo možnosti, da bi si mladostnik besedilo zapomnil in bi zaradi tega bral 

uspešneje, hkrati pa je bilo na vseh treh testiranjih približno enaka težavnost besedila.  

Kar se mi zdi največji uspeh je to, da je na končnem testiranju naredil, ne le manjše 

število napak in pravilno prebral več besed v eni minuti, pač pa da je njegovo branje na 

končnem testiranju zvenelo bolj melodično in tekoče. Pri branju je bolj pozoren na 

ločila, ki jih skuša upoštevati tudi s svojim ritmom branja, ustrezneje naglašuje besede, 

daljše besede prebere počasneje, vendar bolj pozorno in ustrezno, njegovo branje ni več 

tako zelo monotono ter bere tekoče.  

 

 

b) Test motenj branja in pisanja  

 

Pri Testu motenj branja in pisanja (Šali, 1975) sem uporabila le dva podtesta, ki se 

nanašata na glasno branje posameznih besed (Besede 1 in Besede 2). Test sem uporabila 

na vseh treh testiranjih in dobljene rezultate prikazala v dveh tabelah. Tabela 14 

prikazuje porabljen čas za branje na vseh treh testiranjih, Tabela 15 pa število storjenih 

napak pri branju na vseh treh testiranjih. Rezultatom sem dodala tudi interpretaciji. 
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Tabela 14: Porabljen čas branja- primerjava rezultatov  

 

 BESEDE 1 BESEDE 2 

Začetno  testiranje 

(september 2012) 

1 minuta 24 sekund 2 minuti 

Vmesno testiranje (januar 

2013) 

1 minuta 15 sekund 1 minuta 30 sekund 

Končno testiranje (marec 

2013) 

1 minuta 20 sekund 1 minuta 25 sekund 

 

Tabela 15: Število napak pri branju- primerjava rezultatov  

 

 BESEDE 1 BESEDE 2 

Začetno  testiranje 

(september 2012) 

11 13 

Vmesno testiranje (januar 

2013) 

9 8 

Končno testiranje (marec 

2013) 

8 7 

 

Kot kažeta Tabela 14 in Tabela 15 je mladostnik na obeh merjenih količinah (porabljen 

čas in število napak) od začetnega testiranja (september 2012) do končnega testiranja 

(marec 2013) izboljšal svoj rezultat. Na začetnem testiranju (september 2012) je za 

branje besed Besede 1 porabil 1 minuto in 24 sekund, na končnem testiranju (marec 

2013) pa le še 1 minuto in 20 sekund. Za Besede 2 pa je septembra 2012 porabil 2 

minuti, marca 2013 pa le še 1 minuto 25 sekund. Za branje Besed 1 je v primerjavi z 
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začetnim testiranjem na koncu porabil 4 sekunde manj, za branje Besed 2 pa 35 sekund 

manj.  

Na začetnem testiranju (september 2012) je pri branju Besede 1 naredil 11 napak, na 

končnem testiranju (marec 2013) pa le še 8 napak. Pri Besedah 2 pa je na začetku 

naredil 13 napak, na koncu pa le še 7.  

Večji napredek je viden pri testiranju z besedami iz podtesta Besede 2. Te besede so 

težje, večzložne, daljše in sestavljene iz težjih soglasniških sklopov. Posameznik mora 

biti pri branju teh bolj natančen in od njega zahtevajo večje bralne sposobnosti. Sama 

menim, da je do večje izboljšave pri branju Besed 2 prišlo zato, ker sem veliko število 

vaj posvetila branju večzložnih daljših besed in mladostnika učila raznih strategij 

razdelitve daljših besed na zloge, manjše dele, nove besede, korene, pripone, končnice. 

Veliko mladostnikov z bralnimi težavami nima usvojenih osnovnih bralnih veščin, kot 

sta branje besed z ustrezno natančnostjo in hitrostjo (Leach idr., 2003, v Wanzek, 

Roberts, 2012). Wanzek in Roberts (2012) sta bralne sposobnosti mladostnikov z 

bralnimi težavami v svoji raziskavi razvijala s pomočjo različnih strategij. Strategije 

razdelitev besed na zloge, predpone, korene, končnice in na manjše dele so se izkazale 

za uspešne in mladostniki so po končanem treningu izboljšali splošno bralno tekočnost, 

natančnost in bralno razumevanje.  
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c) Vprašalnik o organizacijskih veščinah  

 

V spodnji Tabeli 16, je prikazana primerjava rezultatov z začetnega (september 2012) in 

s končnega testiranja (marec 2013) dobljenih  z Vprašalnikom o organizacijskih 

veščinah (Do you have good organization skills?, 2012). 

 

 

Tabela 16: Primerjava rezultatov začetnega in končnega testiranja po področjih 

organizacije 

 

 ZAČETNO TESTIRANJE-

št. doseženih točk od 100 

možnih 

KONČNO TESTIRANJE- 

št. doseženih točk od 100 

možnih 

miselne sposobnosti 73 77 

strategije 46 60 

osebna urejenost 49 52 

časovna organiziranost 80 85 

samomotivacija 47 60 

skupni dosežek 59 67 
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Graf 3: Področja organizacije mladostnika- primerjava začetnega in končnega 

testiranja 

 

 

 

Primerjava med začetnimi in končnimi rezultati na področju organizacije 

predstavljenimi v Grafu 3, nam pove, da je mladostnik izboljšal svoj rezultat na vseh 

področjih organizacije. Skupni dosežek točk na začetnem testiranju je bil 59 %, na 

končnem testiranju pa 67 %. Največji napredek je viden prav na področju strategij. 

Povečal si je nabor bralnih strategij. Pri branju je upošteval ponujene in predstavljene 

strategije. Ko je naletel na daljšo in težje berljivo besedo, jo je preletel in v mislih 

razdelil po zlogih, pazil je na končnice in bil pozoren na vse črke, nato pa prebral celo 

besedo. Že pred branjem je bil pozoren na naslov, postavil si je vprašanje, o čem bi 

lahko besedilo govorilo, povezal je temo besedila z njemu že usvojenim znanjem o tej 

temi. Če med branjem česa ni razumel oziroma se je zmedel, je šel besedilo ponovno 

prebrati. Med branjem je podčrtaval pomembne besede, misli in označil poved oziroma 

odstavek besedila, ki povzema bistvo besedila. Pred branjem je preletel gradivo, na 

pogled daljše besede razdelil na zloge in jih prebral vnaprej. Zna izluščiti glavne in 

stranske ideje, izdelati miselni vzorec o prebrani temi in izdelati zapiske. Pri branju 

uporablja bralno ravnilce. 
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Svojo časovno organiziranost je še izboljšal. Sama menim, da je to zato,  ker je poleg 

vseh svojih šolskih in obšolskih obveznosti v svoj urnik moral dodati še najina srečanja. 

Poleg tega pa sem mu pomagala oblikovati tedenske in dnevne urnike šolskih in 

obšolskih obveznosti, ki se jih je mladostnik držal. Tako je moral svoj čas še bolj 

organizirati. Poleg tega pa mu je še vedno ostal tudi čas za druženje s prijatelji in ostale 

prostočasne aktivnosti. Sedaj uporablja tudi tedenski urnik, kamor zapisuje vse obšolske 

obveznosti, pa tudi preverjanja znanja in ustna spraševanja. Vedno sem ga spodbujala, 

da si pravočasno pogleda obveznosti za naslednji teden in se pravočasno loti obveznosti 

ter da ne čaka na zadnji trenutek, saj so na tak način izdelki slabši. Obešeni bralni 

koledar v njegovi sobi ga je opominjal na vsakodnevno branje, ki se ga je mladostnik v 

večini držal. Le nekajkrat mu zaradi plesnih in ostalih obveznosti ni uspelo brati.  

Izboljšal je tudi področje samomotivacije. Mladostnik se ravno to leto odloča o vpisu na 

srednjo šolo in sam mi je večkrat omenil, da mora izboljšati ocene, da se bo lahko vpisal 

na želeno srednjo šolo. Ocene je v primerjavi s prejšnjim šolskim letom izboljšal za eno 

oceno in prav ta uspeh je dvignil tudi njegovo učno motivacijo. Mladostnik pa je 

izboljšal tudi svojo bralno motivacijo. Pred začetkom treninga mladostnik ni bral 

popolnoma nič. Vedel je, da so njegove bralne sposobnosti slabše, branje pa mu je 

predstavljalo velik napor. Po koncu treninga bere neprimerljivo več in kar je 

najpomembneje bere zaradi lastne želje. Sicer bere krajše knjige nižje stopnje 

zahtevnosti, vendar je dejstvo, da bere zaradi lastne želje toliko pomembnejše. 
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d) Vprašalnik o samooceni uspešnosti treninga za razvijanje sposobnosti 

branja pri mladostniku 

 

Na končnem testiranju (marec 2013) je mladostnik rešil Vprašalnik o samooceni 

uspešnosti treninga za razvijanje sposobnosti branja. Rezultate prikazuje spodnja Tabela 

17. 

 

Tabela 17: Rezultati Vprašalnika o samooceni uspešnosti programa za razvijanje 

sposobnosti branja pri mladostniku 

TRDITVE povsem 

drži 

 

skoraj 

ne 

drži 

 

delno 

drži 

 

 

skoraj 

drži 

 

 

povsem 

drži 

 

 

S svojim branjem sem zelo zadovoljen.   X   

Sedaj berem boljše, kot sem pa prej.     X 

Pri branju naredim manj napak, kot sem 

jih pa prej. 

    X 

Če naredim napako, se skoraj vedno 

sam popravim. 

  X   

Sedaj bom večkrat posegel po knjigi.   X   

V primerjavi s sošolci berem 

primerljivo. 

  X   

Ob branju se dobro počutim.  X    
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Iz trditev v Tabeli 17  je razvidno, da so mladostnikovi odgovori dokaj pozitivni. S 

trditvijo, da je s svojim branjem zelo zadovoljen se mladostnik le delno strinja. 

Predvsem zelo pomemben je podatek, da po njegovem mnenju bere veliko boljše kot 

prej. Mladostnik sam je pri sebi opazil napredek, kar se mi zdi eden iz med glavnih 

ciljev treninga. Prav tako je z odgovorom povsem drži označil trditev, da pri branju 

sedaj naredi veliko manj napak, kot jih je pa prej. Trditev, da se sam popravi, če naredi 

pri branju napako je označil, da zanj le delno drži. Prav tako je označil tudi trditvi, da bo 

sedaj po končanem treningu večkrat posegel po knjigi in pa trditev, da v primerjavi s 

sošolci bere primerljivo. 

 Mladostniki z bralnimi težavami imajo pogosto težave z bralno motivacijo, saj so pri 

branju manj uspešni in se zato branja izogibajo. Izboljšanje bralne motivacije pri 

mladostniku z bralnimi težavami nam zato predstavlja velik izziv. Gambrell idr. (1996, 

v Mihandoost, Elias, Nor, Mahmud, 2011) je v svoji raziskavi prišel do zaključka, da 

imajo velik vpliv na bralno motivacijo trije dejavniki. Te dejavniki so: izbira bralnega 

gradiva, glasno branje v skupini in pozitivne sprotne povratne informacije, bralcem, ki 

slabše berejo. 
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3.6 Povratne informacije staršev in mladostnika o izvedenem treningu  

 

Mladostnikov oče: 

 

» Menim, da je Urškina pomoč sinu pomagala tako pri ocenah, kot tudi pri domačih 

nalogah in pri organiziranosti. Motivacija za samostojno delo mu še vedno šepa, 

vsekakor pa je bolj motiviran, če nekdo dela z njim. Pomoč pa je precej razbremenila 

naju starša. 

Opazen je napredek pri branju in razumevanju. Kadar se zmoti in mu ni kaj razumljivo, 

se vrne in ponovno prebere. Branje je bolj tekoče in naredi tudi manj napak. Še vedno 

pa niha od dneva do dneva.  

Urškin pristop je popolnoma profesionalen. Takšnega bi si želeli tudi od učiteljev na 

šoli. Všeč je tudi sinu, s katerim sta odlično sodelovala.« 

 

 

Mladostnik:  

 

»Urška mi je pri šolskem delu in učenju zelo pomagala. Skupaj sva delala domače 

naloge in se učila, največ časa pa sva posvetila branju. Pomagala mi je tam, kjer česa 

nisem znal. Stalno me je opominjala na obveznosti, ki sem jih moral narediti, da 

slučajno česa ne bi pozabil. 

Od kar mi je začela pomagati berem veliko več kot prej. V moji sobi sva obesila bralni 

koledar, ki me vsak dan spominja da ne pozabim brati. Mislim, da sedaj berem bolje kot 

prej. Delam manj napak in se tudi manj utrudim.  

Po moji sobi sva obesila veliko razporedov in urnikov, miselnih vzorcev in liste s 

pomembnimi formulami. Bralne vaje so mi bile zanimive in Urška je bila zelo 

potrpežljiva z mano. Pokazala mi je veliko načinov, kako lahko bolje razumem prebrano 

besedilo. Všeč so mi bile teme besedil, ki jih je izbrala.« 
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3.7 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

 

Na začetku sem si postavila tri raziskovalna vprašanja, na katera sem s svojim 

raziskovanjem dobila odgovore, ki so navedeni v nadaljevanju. 

 

1. Kakšne so organizacijske veščine, učni stil, tehnika, način in natančnost 

branja, motiviranost za branje in bralno razumevanje mladostnika z 

disleksijo pred začetkom izvajanja treninga za razvijanje bralnih 

sposobnosti? 

Slabše organizacijske sposobnosti pri šolskem in domačem delu so značilne za osebe z 

disleksijo (Mortimore, Ray Crozier, 2006). Pred začetkom izvajanja treninga za 

razvijanje bralnih sposobnosti pri mladostniku so bile organizacijske veščine 

mladostnika povprečne. Na Testu organizacijskih veščin je dosegel 59 točk od možnih 

100. Največ točk je dosegel na področju časovne organiziranosti (80 točk od 100-ih). 

Mladostnik ima poleg šolskih obveznosti tudi vsakodnevne treninge plesa, v katerem 

tudi tekmuje. Treniranje plesa mu vzame veliko časa, zato si zna čas zelo dobro 

organizirati. Najmanj točk je dosegel na področju strategij (46 točk od 100-ih). Ni imel 

ustreznega nabora strategij, ki bi mu bile v pomoč pri učenju in šolskem delu. 

Nepoznavanje in slabo obvladovanje različnih kognitivnih strategij, ki so ključne za 

učenje, je pogosto pri mladostnikih s specifičnimi učnimi težavami, zato potrebujejo 

eksplicitno poučevanje in različne načine treniranja strategij (Magajna, 2002). Pri 

branju besedila, besedila ni nikoli preletel, ampak se  je takoj lotil brati.  

Prevladujoči učni stil mladostnika je praktični stil. Na Vprašalniku za ugotavljanje 

učnih stilov je dosegel 15 točk od 20-ih možnih. Rad se ukvarja z modelarstvom, 

popravlja tehnične stvari, jih popravlja in izumlja nove stvari iz starih. Ustvarjalnost, 

»umetniški« način razmišljanja, dobre sposobnosti vidnega predstavljanja, originalnost 

in sposobnost vzpostavljanja nepričakovanih medsebojnih povezav med podatki in 

informacijami so le ena izmed močnih področij posameznikov z disleksijo (Raduly 

Zorgo, Smythe, Gyarmathy, 2010). Visok praktični stil pa zagotovo podkrepi tudi 

veselje do plesa, s katerim se mladostnik z veseljem ukvarja. Rad se predmetov dotika 

in se uči s pomočjo uporabe celega telesa. Rad igra strateške in računalniške igre. 
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Najmanj izrazit je individualistični učni stil. Mladostnik je rad obkrožen s sošolci in 

prijatelji in s socialnimi veščinami nima težav.  

Največ težav sem opazila na področju branja. Na Enominutnem testu glasnega branja je 

naredil 4 napake. Vrste napak so bile: zamenjava vrstnega reda črk, sprememba pomena 

besed in izpustitev črke. Pri branju je dokaj počasen. V eni minuti je prebral 76 besed, 

medtem ko so njegovi enako stari vrstniki v eni minuti prebrali povprečno 143 besed. 

Bere monotono, brez poudarkov, ne upošteva ločil in težje besede nepravilno naglašuje. 

Na preizkusu bralnega razumevanja je od zastavljenih 3 vprašanj, na enega odgovoril 

nepravilno.  

Njegova bralna motivacija je dokaj nizka. Nizka bralna motivacija je značilna za 

mladostnike z bralnimi težavami (Gambrell idr., 1996, v Mihandoost, Elias, Nor, 

Mahmud, 2011). Na Vprašalniku bralne motivacije za starejše učence je dosegel 56 %. 

Najnižji rezultat je dosegel na področju interesa in branja v socialnem kontekstu. 

Mladostnik se branja skuša izogibati, bere le toliko, kolikor je nujno potrebno in kolikor 

od njega zahteva okolje. Zaveda se svojih bralnih šibkosti in se zato skuša branju čim 

bolj izogniti. V prostem času ne bere knjig. Motivacijo za branje mu predstavlja 

predvsem zunanje okolje (priznanje, pohvala, dosežek), na tem področju je dosegel tudi 

največ točk na celotnem vprašalniku.  

 

 

2. Katere so učinkovite strategije in pristopi, ki so mladostniku z disleksijo 

pomagali pri napredku na področju branja?  

 

Pred izvajanjem treninga je mladostnik večkrat  besede prebral le polovično, konce 

besed pa si je velikokrat izmislil in na končni del niti ni bil pozoren. Na tak način je 

velikokrat spremenil pomen besed, s tem pa je vplival tudi na splošno razumevanje 

besedila. S sistematičnim učenjem strategije razdelitve daljših besed na zloge, da 

obkroži končnice, predpone in korene, je mladostnik spoznal posamezne sestavne dele 

besed. Spoznal je, da so besede sestavljene iz posameznih delov, ter da je vsak del 

pomemben. Pri branju je uporabljal barvne označevalce in barval posamezne dele 

besed. Učila sem ga strategije, da pred branjem daljše besede, na hitro s pogledom 

pregleda, in če ne gre drugače, naj jo v mislih prebere po zlogih, nato pa zloge poveže 
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med seboj. Učenje branja posameznih besed lahko pomaga bralcem vseh starosti in 

sposobnosti, pomembno je le, da prilagodimo bralni material starosti in sposobnostim 

posameznikom (Archer idr., 2003). Učila sem ga podčrtovanja pomembnih besed, 

dejstev, povedi, ki predstavljajo bistvo besedila, že med samim branjem. Spodbujala 

sem aktivno branje. Ne le da bere, vendar da že med branjem izpisuje na rob lista 

pomembna dejstva, opazke, pa tudi nerazumljive stvari, ki mu bodo na koncu pomagale 

pri razumevanju besedila. Strategija ponavljajočega branja se je izkazala za uspešno. 

Številne študije so potrdile uspeh večkratnega branja istega besedila na sposobnost 

tekočnosti pri bralcih različnih starosti in sposobnosti (Archer idr., 2003). Spodbujala 

sem ga, da pred branjem na hitro preleti besedilo, pregleda podnaslove, prvi in zadnji 

odstavek. Strategija branja knjige, ki vključuje posamezne korake, kako se lotiti branja 

knjige, je mladostniku pomagala pri branju knjige za domače branje. Menim, da se bo z 

vstopom v srednjo šolo, mladostnik srečal z večjim številom knjig, ki jih bo moral 

predelati oziroma prebrati. Ta strategija bi mu lahko pomagala, predvsem, da bo vedel 

kako pristopiti k branju obširnejšega gradiva.  

 

3. Kako je potekalo vsakodnevno branje s starši? 

Pomembna sprememba, ki je pri mladostniku pripomogla k napredku, je bila uvedba 

vsakodnevnega branja skupaj s starši. Starši so ključni člen v življenju mladostnikov, 

zato jih je še kako potrebno vključiti v izobraževanje mladostnikov (Mullan, 2010). 

Mladostnik je deset minut glasno bral izbrano bralno gradivo ob prisotnosti enega od 

staršev, ki sta ga opozarjala na storjene napake, ki jih je mladostnik tudi popravil. 

Mladostnik je tekom izvajanja treninga bral veliko več, kot pa je bral prej. S tem je  bil 

deležen večjega števila bralnih izkušenj in imel več možnosti za razvijanje svojih 

bralnih sposobnosti. V svoji raziskavi je Mullan (2010) preučeval učinek 

vsakodnevnega desetminutnega branja mladostnikov skupaj s starši. Prišel je do 

zaključka, da ima branje s starši pomemben učinek na bralno tekočnost, natančnost, na 

razvijanje dobrih bralnih navad in na splošen odnos mladostnika do branja. Mladostnik 

je v bralni koledar beležil število dni, ko je bral in število dni, ko ni uspel brati. Število 

dni poteka treninga razvijanja bralnih sposobnosti pri mladostniku je bilo 196 dni, 

število dno, ko je bral je bilo 175 dni in število dni, ko ni uspel brati 21. Mladostnikovi 

starši so zelo radi sodelovali, po koncu treninga pa so dejali, da bodo poskušali z 

vsakodnevnim branjem z mladostnikom še nadaljevati. 
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4. Na katera izmed pomembnih področij branja (tekočnost, bralno 

razumevanje, natančnost, motivacija) je imel izvedeni trening največji vpliv 

in je najbolj pripomogel k napredku mladostnika z disleksijo? 

Po petdesetih srečanjih z mladostnikom je opazen napredek pri povečani hitrosti branja, 

zmanjšanju števila napak pri branju, povečanju razumevanja prebranega in na vseh 

področjih organizacije. Število napak, ki jih je mladostnik naredil pri Testu 

enominutnega glasnega branja, se je zmanjšalo kar za polovico. Na začetnem testiranju 

(september 2012) je mladostnik naredil 4 napake, na vmesnem (januar 2013) in 

končnem testiranju (marec 2013) pa le še 2. Pri preverjanju razumevanja prebranega je 

izboljšal svoje razumevanje. Na eno vprašanje je na začetnem testiranju odgovoril 

napačno, na vmesnem in končnem testiranju pa je na vsa vprašanja odgovoril pravilno. 

Prav tako je povečal tudi število prebranih besed v eni minuti glasnega branja. Iz števila 

75 prebranih besed je na zaključnem testiranju napredoval na števil 125 pravilno 

prebranih besed, kar se mi zdi velik uspeh. Glede na to, da je mladostnik na vseh treh 

testiranjih (začetno, vmesno, zaključno testiranje) za Test enominutnega glasnega branja 

bral enako besedilo, vendar vedno nadaljevanje, tam, kjer je ostal na prejšnjem 

testiranju, se mi zdi, da so rezultati dokaj realni, saj je bilo besedilo na vseh testiranjih 

enake težavnosti.  

Velik napredek je viden tudi na Testu motenj branja in pisanja (Šali, 1975), kjer je na 

obeh merjenih količinah mladostnik dosegel boljši rezultat. Za branje Besede 1 je na 

začetnem testiranju porabil 1 minuto in 24 sekund, na končnem testiranju pa 1 minuto in 

20 sekund. Za branje Besede 2 je na začetnem testiranju porabil 2 minuti, na končnem 

pa 1 minuto in 25 sekund. Vendar ni le bral hitreje, naredil je tudi manj napak pri branju 

besed iz obeh podtestov Besede 1 in Besede 2. Pri branju Besede 1 je na začetnem 

testiranju naredil 11 napak, na končnem pa le še 8. Pri branju Besede 2 je na začetnem 

testiranju naredil 13 napak, na končnem pa le še 7. Spodbuden mi je podatek, da je 

izboljšal obe merjeni količini, tako povečal hitrost kot tudi zmanjšal število napak. 

Napredek pa je izboljšal tudi na vseh področjih organizacije. Enega izmed najnižjih 

rezultatov na Vprašalniku o organizacijskih veščinah (Do you have good organization 

skills?, 2012) je na začetnem testiranju dosegel prav na področju strategij. Na tem 

področju je po končanem treningu viden največji napredek. Povečal si je nabor strategij, 

kako se lotiti branja besedila, kako oblikovati povzetek, izluščiti glavno in stranske 
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ideje, kako pravilno prebrati daljše besede, ter na kakšen način lahko izboljša svoje 

razumevanje prebranega besedila. K uspehu na tem področju pa je pripomogla tudi 

vključitev najinih srečanj v mladostnikov tedenski urnik obveznosti, izdelovanje 

dnevnih in tedenskih urnikov, miselnih vzorcev, oblikovanje kartončkov s pomembnimi 

dejstvi, formulami in izrazi ter učenje bralnih strategij. 

Rezultati dobljeni z Vprašalnikom o samooceni uspešnosti treninga za razvijanje 

sposobnosti branja pri mladostniku, s katerim sem preverila mladostnikov pogled na 

lastno branje, so prav tako pomembni. Mladostnik je sam opazil spremembo pri svojem 

branju, da naredi po koncu treninga manj napak, da je pri branju uspešnejši in bere 

boljše, kot je bral pred izvajanjem treninga. Na trditev, da bo sedaj večkrat posegel po 

knjigi je odgovoril z odgovorom, da ta trditev le delno drži. Iz pogovora z 

mladostnikom sem opazila večjo bralno motivacijo, ki je posledica večje bralne 

uspešnosti (Mihandoost, Elias, Nor, Mahmud, 2011).  
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4 SKLEPNE MISLI 

 

 

Sposobnost branja je ena izmed najpomembnejših veščin, ki se jo naučijo mladostniki 

tekom svojega šolanja, in velja za osnovo pri učenju vseh šolskih predmetov (Martella 

idr., 2013). Rezultati mednarodnih raziskav kažejo, da rezultati na področju bralne 

pismenosti naših mladostnikov niso ravno najboljši. Na mednarodni raziskavi PIRLS 

2011 so na področju bralne pismenosti dosegli povprečne rezultate (Štraus idr., 2011), 

na raziskavi PISA 2009 pa so dosegli podpovprečne rezultate, ki so se od prejšnjega 

merjenja še poslabšali (Štraus idr., 2009). Ti rezultati nam povedo, da je potrebno 

razvijanju bralne pismenosti posvetiti več pozornosti. Razvijanje dobrih bralnih 

sposobnosti pa lahko zelo ovirajo prisotne specifične učne težave, ki jih lahko imajo 

mladostniki (Reid, 2002, v Pečjak idr., 2006). Disleksija je ena izmed specifičnih učnih 

težav. Njena pojavnost pri nas in po svetu je prisotna pri do 10 % šolajočih otrok 

(Raduly-Zorgo idr.,2010). Nekateri njeni značilni znaki so prav težave pri učenju 

branja, počasno branje, težave pri razumevanju pisnih besedil ter hitra utrujenost pri 

branju (prav tam). Kljub prisotnim primanjkljajem imajo mladostniki s specifičnimi 

učnimi težavami tudi močna področja, na katera se moramo osredotočiti in 

mladostnikova šibka področja usmerjeno razvijati. 

 

Namen diplomskega dela je bil z izbranim inštrumentarijem odkriti mladostnikova 

močna in šibka področja, posebne potrebe  ter sestaviti in izvesti ustrezen trening 

pomoči za izboljšanje mladostnikovih bralnih sposobnosti. S štirinajstletnim 

mladostnikom, ki ima disleksijo, sem od septembra 2012 pa do marca 2013, dvakrat 

tedensko po pol ure, izvajala trening za razvijanje bralnih sposobnosti, ki je vseboval 50 

srečanj z mladostnikom. Trening je temeljil na razvijanju bralne tekočnosti, bralnega 

razumevanja, motivacije, besedišča in na učenju branja posameznih besed. Ta omenjena 

področja so tudi ena ključnih področij, ki jih moramo razvijati pri mladostniku, ki ima 

težave z branjem (Scammacca idr., 2007, Torgesen idr., 2007, Boardman idr., 2008, 

Roberts idr., 2008, v  Martella idr., 2013). Delo s tako starim mladostnikom ima svoje 

posebnosti. Pri izbiri dejavnosti, besedil in vaj sem morala biti zelo pozorna na to, da so 

bili  pripravljeni material in vaje zanj zanimivi ter privlačni. Mladostnikov vstop v 

obdobje adolescence pa je moje delo nekoliko otežil, saj je nekajkrat negodoval in 

naloge so se mu zdele brezpomenske.  
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Končni rezultati merjenja kažejo, da je mladostnik izboljšal svoje bralne sposobnosti. 

Povečal je hitrost in točnost prebranih besed, izboljšal bralno razumevanje, bralno 

motivacijo in svoje mnenje o sebi kot bralcu in svojem branju. Prav tako je opazen tudi 

napredek na vseh področjih organizacije. Strategija razdelitve večzložnih besed na 

manjše dele (zloge, predpone, pripone, korene ), strategija PV3P, strategija branja besed 

po delih, strategija organizacije prebranih podatkov/informacij in strategija branja 

knjige so se izkazale za uspešne pri razvijanju bralnih sposobnosti pri mladostniku. Pri 

branju si je mladostnik pomagal tudi z bralnim ravnilcem ustrezne oblike in občasno 

tudi z barvnim bralnim ravnilcem. Poleg treninga za razvijanje bralnih sposobnosti sem 

mu pomagala tudi pri učenju, razumevanju šolske snovi in pri ostalih šolskih 

obveznostih. Uspeh je viden tudi pri njegovih ocenah, ki jih je izboljšal za eno oceno. 

Napredek pri branju in razumevanju so opazili tudi njegovi starši, ki so tudi opazili, da 

mladostnikova bralna uspešnost variira od dneva do dneva. Dodali pa so še, da je 

mladostnik bolj motiviran, če mu nekdo pri učenju pomaga. 

 

Ker sem izvajala študijo primera z mladostnikom, rezultati niso reprezentativni in jih ne 

moremo posplošiti na celotno populacijo. Zato pa sem imela toliko bolj proste roke pri 

izbiranju strategij, dejavnosti in vaj ter mladostniku nudila pomoč v taki obliki, ki mu je 

najbolj dostopna. Uporabljene dejavnosti, strategije ter izbrana besedila, ki sem jih  

uporabila niso nekaj posebnega. Del pomembnosti za uspešnost treninga namenjam 

predvsem povečanju števila bralnih izkušenj, ki jih je bil deležen mladostnik tekom 

izvajanja treninga. V primerjavi s časom pred izvajanjem treninga, mladostnik sedaj 

bere veliko več, s pomočjo predstavljenih vaj pa je bolj spoznal sestavljenost besed, 

kako pomembna je sleherna črka v besedah, ki lahko popolnoma spremeni pomen 

stavka in da bo z boljšimi bralnimi sposobnostmi v šoli uspešnejši. 

 

Mladostniki se morajo v zadnjih razredih  osnovne šole ustrezno spopasti z 

izobraževalnimi zahtevami, ki jih prinaša šolski sistem. Pomembno pa je tudi, da 

opremljeni z nekim naborom strategij nadaljujejo svoje šolanje v srednji šoli. Tam se 

količina snovi in obremenitve v primerjavi z osnovno šolo zelo povečajo in pogostokrat 

so zelo pomembne prav bralne sposobnosti. Natančno branje, iskanje podatkov v 

literaturi, branje celotnih knjig, bralno razumevanje, učenje  s pomočjo branja in omejen 

čas za predelavo določene literature so le nekateri razlogi zaradi katerih je pomembno, 

da poskušamo čim bolj povečati uspešnost branja vseh učencev. 
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Tekom šolanja na fakulteti smo o poučevanju in nudenju pomoči učencem z bralnimi 

težavami veliko slišali. Nasprotno lahko trdim za pomoč mladostnikom z bralnimi 

težavami. Dodatna strokovna pomoč se bo v prihodnosti vse bolj pogosto nudila tudi na 

srednjih šolah, zato je prav da se bodoči pedagoški delavci opremijo z različnimi načini 

in oblikami pomoči mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami. 
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