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POVZETEK 

V diplomskem delu je predstavljena problematika poučevanja začetnega branja pri učencih 

z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanje. 

V obdobju začetnega branja se pogosto pojavijo težave zaradi neusvojenih predbralnih 

veščin, kot so razumevanje koncepta tiska, sposobnosti pripovedovanja, besedni zaklad, 

poznavanje črk, vidno razločevanje, fonološko zavedanje ter interes za učenje branja. Na 

usvajanje branja vplivajo tudi kognitivni, perceptivni, socialno-kulturni, čustveno-

motivacijski dejavniki ter dejavniki spomina in hitrega avtomatiziranega poimenovanja.      

Začetno branje učencev z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, je ob zgoraj 

naštetih dejavnikih še pod vplivom specifičnih dejavnikov, značilnih za to skupino otrok. 

Učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, počasneje procesirajo informacije 

in imajo težave na področju delovnega spomina, prostorskega in verbalnega spomina. 

Posledično potrebujejo več časa za usvojitev znanja, več ponavljanja, dodatnih razlag ter 

ponazoritev. Znanje moramo povezati z življenjskimi izkušnjami, s konkretnimi primeri, 

kar omogoča lažjo zapomnitev. Pomemben je sistematičen in multisenzorni pristop z 

natančnimi ter preprostimi navodili, razlagami in povratnimi informacijami. Delo naj bi 

bilo z vidika materialov in aktivnosti raznoliko ter zanimivo, kar poveča učno motivacijo 

in omogoča ohranjanje pozornosti učencev. Obstaja veliko strategij, ki se jih lahko 

poslužimo pri poučevanju. Naša izbira strategij pa je odvisna od potreb posameznega 

učenca.  

V diplomskem delu je predstavljen razvoj  branja, zanj potrebne predbralne veščine, 

dejavniki, ki vplivajo na bralno učinkovitost, težave, ki lahko nastopijo v obdobju 

začetnega branja, značilnosti skupine učencev z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo 

znanje ter strategije za delo z njimi, vezane predvsem na področje začetnega branja.  

V empiričnem delu je predstavljen program pomoči za učenca drugega razreda devetletne 

osnovne šole, pri katerem je učiteljica zaznala izrazitejše težave pri usvajanju branja. Pred 

vključitvijo v program pomoči je bil vključen v prvo stopnjo Izvirnega delovnega projekta 

pomoči zaradi počasnejšega usvajanja znanja, predvsem pri začetnem branju, pisanju in  

računanju ter motenj pozornosti s hiperaktivnostjo. Učiteljica je v sklopu pouka izvajala 

diferenciacijo in individualizacijo, kar pa težav ni odpravilo.  
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Učenčeve funkcionalne sposobnosti na področju branja in predbralnih veščin smo tako 

pred, kakor tudi po zaključenem programu pomoči, preverili s Testom motenosti v branju 

in pisanju, Testom sposobnosti ACADIA, Testom hitrega avtomatiziranega poimenovanja, 

Ocenjevalno shemo bralnih dosežkov učencev, Testom fonološkega zavedanja ter oceno 

učenčevega branja. Učenec je s pomočjo treninga izboljšal predbralne veščine fonološkega 

zavedanja (slušno razločevanje, razčlenjevanje, slušna sinteza, analiza, rimanje) ter 

izboljšal prepoznavanje črk in vzpostavitev asociativne zveze črka-glas. Učenec je iz 

branja s črkovanjem prešel na deloma vezano branje, deloma branje z zlogovanjem. Branje 

je postalo bolj tekoče in pravilno.  

 

KLJUČNE BESEDE: učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, 

začetno branje, predbralne veščine, trening fonološkega zavedanja in začetnega branja. 



 

III 

 

ABSTRACT 

This thesis presents the problem of teaching the early reading to slow learning students. 

In the early stages of reading development we often encounter problems because of the 

non-reclaimed prerequisites for reading, such as understanding of the reading concept, 

narrative ability, vocabulary, recognition of letters, visual differentiation, phonological 

awareness and interest for learning to read. On the acquisition of reading also affect 

cognitive factors, perceptual factors, socio-cultural factors, emotional factors, motivation, 

memory factors and factors of rapid automatic naming. 

Early reading by slow learning students, is under influence of specific factors, typical for 

this group of children. Slow learning students are slowly processing informations. They are 

also having problems with working memory, spatial memory and verbal memory. 

Consequently they need more time to achieve knowledge and more repetition. They also 

need additional explanations and visualizations. Teachers have to connect their knowledge 

with their life experiences and concrete examples, which facilitates memorization. 

Multisensory and systematic approach with precise and simple instructions, explanations 

and feedback information is very important. Work with slow learning students is expected 

to be diverse and interesting from the aspect of teaching utility and activity. This increase 

learning motivation and preserve consentration of a student. There are many strategies we 

can use. Our choice of strategies depends on needs of a specific student. 

The thesis presents the development of reading, necesary prereading skills for it, reading 

efficiency factors, issues that can interact in early reading faze, characteristics of slow 

learners and strategies for work with them, connected with early reading faze.  

The empirical part presents a training programm of help for a student in the second grade. 

His teacher has recognized a major learning issues when they were learning to read. Before 

he was putted in the training program, he was included in first level of Original working 

project of help, because of his slow learning, especially with early reading, writing, doing 

math and  having attention deficit hyperactivity disorder. The teacher gave him a 

differentiation and individualization of the class, but this approach did not gave any results. 

The functional abilities of the student were tested before and after the trainig program 

through different tests. Those tests were: a Test of reading and writing disorders, the 
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Acadia test, the Evaluation Scheme reading achievement, the Rapid automated naming 

test, the Test of phonological awareness and Assessment of students' reading. Through the 

training program the student improved his phonological awareness (auditory 

discrimination, segmentation, synthesis, analysis, rhymes), recognition of letters and the 

associative connection betwen letters and phonemes. The student improved from 

alphabetical reading to read the syllable, partly bound reading. Reading became more 

fluent and correct. 

 

KEYWORDS: Slow learners, early reading, prerequisites for reading, training of 

phonological awareness, training of early reading. 

 



 

V 

 

KAZALO VSEBINE 

1 UVOD .............................................................................................................. 1 

2 TEORETIČNI UVOD ...................................................................................... 2 

2.1 Branje ............................................................................................................... 2 

2.1.1 Bralna pismenost in branje ............................................................................... 2 

2.1.2 Razvoj branja in bralne pismenosti .................................................................. 3 

2.1.2.1 Model razvoja bralnih sposobnosti J. Chall ............................................. 3 

2.1.2.2 Model L. Ehri ........................................................................................... 4 

2.2 Dejavniki bralne učinkovitosti ......................................................................... 5 

2.2.1 Percepcijski dejavniki bralne učinkovitosti ...................................................... 6 

2.2.2 Kognitivni dejavniki bralne učinkovitosti ........................................................ 7 

2.2.3 Motivacijski in čustveni dejavniki bralne učinkovitosti .................................. 9 

2.2.4 Socialno-kulturni dejavniki bralne učinkovitosti ........................................... 10 

2.3 Predbralne veščine in strategije za njihov razvoj ........................................... 11 

2.3.1 Fonološko zavedanje ...................................................................................... 13 

2.3.1.1 Strategije za razvoj fonološkega zavedanja ........................................... 14 

2.3.2 Izkušnje s tiskom ............................................................................................ 14 

2.3.2.1 Strategije za pridobitev izkušenj s tiskom .............................................. 15 

2.3.3 Sposobnost pripovedovanja ............................................................................ 15 

2.3.3.1 Strategije za razvoj sposobnosti pripovedovanja ................................... 16 

2.3.4 Govorno razumevanje .................................................................................... 17 

2.3.4.1 Strategije za razvoj govornega razumevanja .......................................... 17 

2.3.5 Besednjak ....................................................................................................... 18 

2.3.5.1 Strategije za povečanje besednjaka ........................................................ 19 

2.3.6 Pravilna in natančna izgovorjava ................................................................... 19 

2.3.6.1 Strategije za oblikovanje pravilne in natančne izgovorjave ................... 20 

2.3.7 Vidno razločevanje ......................................................................................... 20 



 

VI 

 

2.3.7.1 Strategije za razvoj vidnega razločevanja .............................................. 21 

2.3.8 Interes za učenje branja .................................................................................. 21 

2.3.8.1 Strategije za razvoj interesa za učenje branja ......................................... 21 

2.4 Obdobje začetnega branja .............................................................................. 21 

2.4.1 Metode poučevanja začetnega branja ............................................................. 23 

2.4.1.1 Sintetične metode ................................................................................... 23 

2.4.1.2 Analitične metode .................................................................................. 23 

2.4.1.3 Analitično sintetične metode .................................................................. 24 

2.4.1.4 Globalna metoda .................................................................................... 24 

2.4.1.5 Fonomimična metoda ............................................................................. 24 

2.4.2 Težave v obdobju začetnega branja ............................................................... 24 

2.5 Učne težave .................................................................................................... 27 

2.5.1 Opredelitev učnih težav .................................................................................. 27 

2.5.2 Splošne učne težave ....................................................................................... 28 

2.5.3 Učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja ............................... 28 

2.5.3.1 Oblike in načini pomoči učencem z učnimi težavami, ki počasneje 

usvajajo znanja ...................................................................................... 29 

2.5.4 Predbralne sposobnosti in branje učencev z učnimi težavami, ki počasneje 

usvajajo znanja ............................................................................................... 30 

2.5.4.1 Splošna načela in konkretne tehnike za razvijanje predbralnih veščin 

fonološkega zavedanja učencev z učnimi težavami, ki počasneje 

usvajajo znanja ...................................................................................... 32 

2.5.4.2 Strategije za poučevanje začetnega branja pri učencih z učnimi težavami, 

ki počasneje usvajajo znanja ................................................................. 36 

2.5.5 Kontinuum pomoči učencem z učnimi težavami ........................................... 43 

3 EMPIRIČNI DEL ........................................................................................... 44 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema ............................................................ 44 

3.2 Cilji raziskovanja ............................................................................................ 45 



 

VII 

 

3.3 Raziskovalna vprašanja .................................................................................. 45 

3.4 Opis vzorca ..................................................................................................... 45 

3.5 Opis merskih instrumentov ............................................................................ 46 

3.5.1 Test motenosti v branju in pisanju (T-MBP) ................................................. 46 

3.5.2 Test sposobnosti ACADIA ............................................................................. 48 

3.5.3 Test hitrega avtomatiziranega poimenovanja ................................................. 49 

3.5.4 Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti učencev 2. razreda ............................ 49 

3.5.5 Test fonološkega zavedanja (L. Magajna) ..................................................... 50 

3.5.6 Ocenjevalna predloga tehnike, ritma, natančnosti in izraznosti branja .......... 51 

3.6 Postopek pridobivanja podatkov .................................................................... 51 

3.7 Statistična obdelava podatkov ........................................................................ 52 

3.8 Ocena in interpretacija znanj in spretnosti učenca pred izvedenim programom 

pomoči ............................................................................................................ 52 

3.8.1 Začetni rezultati Testa motenosti v branju in pisanju .................................... 52 

3.8.2 Začetni rezultati Testa razvoja sposobnosti ACADIA ................................... 53 

3.8.3 Začetni rezultati Testa hitrega avtomatiziranega poimenovanja .................... 54 

3.8.4 Začetni rezultati Ocenjevalne sheme bralnih zmožnosti učencev 2. razreda . 55 

3.8.5 Začetni rezultati Testa fonološkega zavedanja ............................................... 57 

3.8.6 Ocena tehnike, ritma, natančnosti in izraznosti branja velikih tiskanih črk 

pred začetkom programa pomoči ................................................................... 57 

3.8.7 Globalna ocena učenčevega funkcioniranja pred izvedenim programom 

pomoči ............................................................................................................ 58 

3.9 Program pomoči za usvojitev predbralnih veščin in začetnega branja .......... 60 

3.9.1 Cilji programa pomoči za izboljšanje fonološkega zavedanja in branja ........ 60 

3.9.2 Oblikovanje programa pomoči za izboljšanje fonološkega zavedanja in branja

 ........................................................................................................................ 60 

3.9.3 Izvajanje programa pomoči ............................................................................ 60 

3.9.3.1 Prvi del programa pomoči - razvijanje fonološkega zavedanja ............. 61 



 

VIII 

 

3.9.3.2 Drugi del programa pomoči - usvajanje začetnega branja ..................... 65 

3.9.3.3 Primer učne ure ...................................................................................... 68 

3.10 Rezultati in interpretacija uspešnosti programa pomoči za izboljšanje 

fonološkega zavedanja in branja .................................................................... 71 

3.10.1 Primerjava začetnih in končnih rezultatov podtestov Testa motenosti v branju 

in pisanju ........................................................................................................ 71 

3.10.2 Primerjava začetnih in končnih rezultatov Testa razvoja sposobnosti 

ACADIA ........................................................................................................ 74 

3.10.3 Primerjava začetnih in končnih rezultatov Testa hitrega avtomatiziranega 

poimenovanja ................................................................................................. 76 

3.10.4 Končni rezultati Ocenjevalne sheme bralnih zmožnosti učencev 2. razreda . 77 

3.10.5 Primerjava začetnih in končnih rezultatov Testa fonološkega zavedanja ...... 79 

3.10.6 Primerjava tehnike, ritma, natančnosti in izraznosti začetnega in končnega 

branja velikih tiskanih črk .............................................................................. 81 

3.11 Odgovori na raziskovalna vprašanja .............................................................. 82 

4 SKLEP IN PREDLOGI ZA POUČEVALNO PRAKSO .............................. 87 

5 VIRI IN LITERATURA ................................................................................ 89 

6 PRILOGA ....................................................................................................... 96 

 



 

IX 

 

 

KAZALO SLIK 

Slika 1: Didaktični pripomoček za ugotavljanje rim ........................................................... 61 

Slika 2: Zavedanje dolžine besed po posameznih stopnjah razvijanja ................................ 62 

Slika 3: Zlogovanje s ploskanjem ........................................................................................ 63 

Slika 4: Razločevanje glasov z žetoniranjem ...................................................................... 64 

Slika 5: Štetje glasov v besedi ............................................................................................. 64 

Slika 6: Določanje prvega, zadnjega in srednjega glasu v besedi s pomočjo žetonov ........ 65 

Slika 7: Vezave glasov s pomočjo kartončkov s črkami ..................................................... 66 

Slika 8: Didaktična igra - Kdo prebere več besed pravilno? ............................................... 67 

Slika 9: Didaktični pripomoček - Preberi besedo, na drugi strani preveri, ali si prebral 

pravilno .................................................................................................................. 67 

Slika 10: Didaktični pripomoček - bralne sestavljanke ....................................................... 67 

Slika 11: Bralna mapa ......................................................................................................... 68 



 

X 

 

 

KAZALO PREGLEDNIC 

Tabela 1: Področja ustnega jezika, njihovih opredelitev in odnos do branja (Minskoff, 

2005) ................................................................................................................. 16 

Tabela 2: Koraki in postopki poučevanja učencev z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo 

znanja (Minskoff, 2005) ................................................................................... 37 

Tabela 3: Aktivnosti za razvoj bralnega razumevanja (Minskoff,2005) ............................. 42 

Tabela 4: Začetni rezultati Testa motenosti v branju in pisanju .......................................... 52 

Tabela 5: Začetni rezultati Testa razvoja sposobnosti ACADIA ........................................ 53 

Tabela 6: Začetni rezultati Testa hitrega avtomatiziranega poimenovanja ......................... 54 

Tabela 7: Začetni rezultati Ocenjevalne sheme bralnih zmožnosti učencev 2. razreda ...... 55 

Tabela 8: Začetni rezultati Testa fonološkega zavedanja .................................................... 57 

Tabela 9: Ocena tehnike, ritma, natančnosti in izraznosti branja velikih tiskanih črk pred 

začetkom programa pomoči (preglednica povzeta po Kumer, 2012) .................................. 58 

Tabela 10: Primerjava začetnih in končnih rezultatov podtestov Testa motenosti v branju in 

pisanju ............................................................................................................... 71 

Tabela 11: Primerjava začetnih in končnih rezultatov Testa razvoja sposobnosti ACADIA

 .......................................................................................................................... 74 

Tabela 12: Primerjava začetnih in končnih rezultatov Testa hitrega avtomatiziranega 

poimenovanja .................................................................................................... 76 

Tabela 13: Končni rezultati Ocenjevalne sheme bralnih zmožnosti učencev 2. razreda .... 77 

Tabela 14: Primerjava začetnih in končnih rezultatov Testa fonološkega zavedanja ......... 79 

Tabela 15: Ocena tehnike ritma, natančnosti in izraznosti branja velikih tiskanih črk pred in 

po končanem programu pomoči ....................................................................... 81 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Katja Domitar 

 

1 

 

1 UVOD 

Jezikovne, bralne in pisalne sposobnosti so ključne za razumevanje sveta. Omogočajo nam 

izražanje mnenj, posredovanje informacij, izkušenj in znanja ter njihovo prenašanje 

drugim. Omogočajo torej napredek človeštva.  

Pomen branja v naši kulturi je zelo velik. Potrebujemo ga v številnih vsakodnevnih 

situacijah. Njegova največja vrednost pa je v pridobivanju znanja. Branje nam omogoča 

dostop  do raznovrstnih in kompleksnih informacij, ki jih nato glede na potrebe izbiramo in 

obdelujemo.   

Razvoj bralne pismenosti je dolgotrajen proces. Branje je najprej tehnika, ki jo učenci 

usvojijo v prvih letih šolanja, kasneje pa je več kot le to. Je sposobnost umeščanja, 

vrednotenja, povezovanja in interpretiranja  prebranih informacij glede na že obstoječe 

znanje. Preden pa so bralne sposobnosti razvite do te ravni, lahko v obdobju začetnega 

branja pride do kopice težav. Pojavijo se težave zaradi ne-usvojenih predbralnih veščin in 

različnih dejavnikov bralne učinkovitosti (kognitivnih, perceptivnih, socialno-kulturnih, 

čustveno-motivacijskih dejavnikov ter spomina in hitrega avtomatiziranega 

poimenovanja). 

Pri razvoju bralne pismenosti igra pomembno vlogo šola. Ena izmed prednostnih nalog 

osnovnošolskega izobraževanja je sistematično in celovito  spodbujanje bralnih 

sposobnosti, kar je še posebej pomembno za otroke z učnimi težavami, ki počasneje 

usvajajo znanja. Ti učenci sodijo v skupino oseb z mejnimi in podpovprečnimi 

intelektualnimi sposobnostmi, vendar nimajo motenj v duševnem razvoju (Mednarodna 

klasifikacija bolezni ICD-10, 1987, v Kavkler, 2004). Uvrščamo jih med učence s 

splošnimi učnimi težavami.  Imajo težave pri črkovanju, ne tekočem, počasnem 

prepoznavanju besed, kot bralci se slabše zaznavajo in v branju ne uživajo (Johnston, 1999, 

v Strickland, Ganske in Monroe, 2002). Za učitelje naj bi poučevanje branja učencev z 

učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, predstavljalo prednostno nalogo v 

poučevalnem procesu, saj se branje uporablja pri vseh šolskih predmetih in ima pomemben 

vpliv na obseg besednjaka in splošno poučenost učencev. 
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2 TEORETIČNI UVOD 

2.1 Branje 

2.1.1 Bralna pismenost in branje 

Pojem pismenost izhaja iz latinske besede litteratus in označuje človeka, ki se uči. Je širok 

pojem in vključuje različne vrste pismenosti, med katere spada tudi bralna pismenost. 

Razvoj pismenosti se prične že pred formalnim šolanjem. Pojmujemo jo predvsem kot 

pripravljenost na branje in pisanje. Predstavlja stopnjo razvitosti nekaterih splošnih in 

specifičnih sposobnosti, ki so potrebne za uspešen začetek usvajanja branja in pisanja 

(Pečjak, 2000).  

Enotna definicija branja in bralne pismenosti ne obstaja, saj različni strokovnjaki nanju 

gledajo z različnih vidikov.  

Bralna pismenost je v primerjavi z branjem širši pojem. V raziskavi PISA 2006 je 

opredeljena kot zmožnost razumevanja, uporabe in razmišljanja o pisnem besedilu, z 

namenom doseči postavljene cilje, razviti posameznikovo znanje in aktivno sodelovati v 

družbi (PISA, 2007). Branje pa opredeljujejo kot primarno dejavnost za doseganje 

pismenosti. Druge dejavnosti naj bi bile sekundarnega pomena.   

Definicije branja se razlikujejo po temeljnih procesih, ki potekajo ob branju. Pečjakova 

(1999b) deli definicije v štiri skupine. V prvo skupino sodijo definicije, ki poudarjajo 

proces dekodiranja pisanih simbolov. Branje dojemajo kot percipiranje vrstnega reda črk in 

njihove sinteze s tem, da se bralec nekaj časa ustavi na elementih besed, upošteva njihov 

položaj v prostoru, obliko in velikost črk. Druga skupina definicij poudarja proces 

razumevanja pri branju, tretja oba procesa – dekodiranje in razumevanje, zadnja skupina pa 

branje dojema kot večstopenjski proces, pri katerem sodelujejo različne sposobnosti.  

Najpodrobnejšo definicijo branja najdemo v Pedagoški enciklopediji (1989, str. 85-86), ki 

pravi, da »Branje pomeni razpoznavati črke (grafeme) v pisani ali tiskani obliki (ki jih 

izgovarjamo ali ne), prehajanje z očmi čez to, kar je napisano ali natiskano, sprejemati 

informacije (sporočila) iz besedila, prenesti znake pisanega jezika v slušne znake (znake 

govornega jezika). Branje je komunikacijski proces, v katerem besedilo prenaša sporočilo, 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Katja Domitar 

 

3 

 

bralec pa ga sprejema. Pogoj odvijanja komunikacijskega procesa pa je skupna koda 

oziroma usklajenost bralčeve kode in kode besedila. Branje je večplastna 

(večkomponentna) spoznavna in jezikovna dejavnost, ki se utemeljuje na številnih 

bralčevih sposobnostih«. 

2.1.2 Razvoj branja in bralne pismenosti 

Raziskovalci pripisujejo preučevanju razvoja branja in bralne pismenosti velik pomen, saj 

so začetne bralne sposobnosti pomemben napovedovalec kasnejšega bralnega uspeha in 

tudi celotnega učnega uspeha. Branje je namreč najpogosteje uporabljeno sredstvo učenja 

(Pečjak, 2010). 

Med najpogosteje omenjene modele razvoja bralnih sposobnosti spadata modela J. Chall in 

model L. Ehri, ki se razlikujeta po številu stopenj in uporabi strategij ter veščin v razvoju 

bralnih sposobnosti.  

1.1 Model razvoja bralnih sposobnosti J. Chall 

Model predpostavlja razvoj bralnih sposobnosti v šestih stopnjah, ki se kvalitativno 

razlikujejo. Za vsako stopnjo je značilna specifična bralna tehnika. Podane so okvirne 

starostne meje, ki pa variirajo glede na posameznikov kognitivni razvoj in spodbude 

okolja. Branje ima poleg kognitivne tudi čustveno-motivacijsko dimenzijo (Chall, 1996, v 

Pečjak, 2010). 

Stopnja 0: Predbralno obdobje (priprava na branje) traja od rojstva do 6. leta starosti. V 

tem času se razvija uporaba in znanje o govorjenem jeziku, skladnja, širi se besedni zaklad. 

Otroci spoznavajo, da se nekatere besede začenjajo ali končujejo z enakimi glasovi, da jih 

je možno razstaviti na posamezne dele, te dele pa sestaviti v nove besede.  Pridobivajo 

znanje o tisku in črkah. Naučijo se, kako pravilno obrniti knjigo, listati po njej in v kateri 

smeri brati. Razvija se sposobnost vidnega in slušnega razločevanja (Chall, 1983). 

Stopnja 1: Obdobje začetnega branja ali dekodiranja traja med 6. in 7. letom starosti. V tem 

času otroci pridobivajo črke in glasove zanje. Na koncu obdobja naj bi imeli povsem 

razvite asociativne povezave črka-glas (Chall, 1983). 
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Stopnja 2: Utrjevanje spretnosti branja (tekoče branje) poteka med 7. in 8. letom starosti. 

Učenci berejo besede in zgodbe ter utrjujejo bralno tehniko. Z vajo in ponavljanjem 

avtomatizirajo dekodiranje, hitrost branja se poveča (Chall, 1983). 

Največ težav pri učencih se pojavi na prvih dveh stopnjah, kjer gre predvsem za 

avtomatizacijo tehnike branja. Prehod iz prve na drugo stopnjo je zlasti težak za otroke z 

nižjimi intelektualnimi sposobnostmi. Ti potrebujejo več časa, da obvladajo preprostejša 

besedila (Chall, 1996, v Pečjak, 2010). 

Stopnja 3: Branje za učenje (odkrivanje pomena) poteka med 9. in 14. letom starosti. 

Učenci preko branja pridobivajo novo znanje in informacije (Chall, 1983). 

Stopnja 4: Večstranski pogled na prebrano (odnosi in stališča) traja med 14. in 18. letom. 

Bralec lahko prebrano besedilo primerja z več zornih kotov (Chall, 1983). 

Stopnja 5: Konstrukcija in rekonstrukcija (pogled na svet) poteka od 18. leta naprej. Bralec 

je zmožen brati besedila z različnimi stopnjami poglobljenosti, selektivno in fleksibilno, 

glede na njegov namen branja. Glede na namen presodijo, kaj prebrati in kaj ne. Prebrano 

analizirajo, sintetizirajo in kritično presodijo (Chall, 1983). 

2.1 Model L. Ehri 

L. Ehri razvoj zgodnjih bralnih sposobnosti razlaga s 4 stopnjami. Za vsako je značilna 

uporaba določene bralne strategije.  

Predabecedna stopnja: Otroci berejo besede, ki se pojavljajo v njihovem okolju, v 

določenem kontekstu (npr. stop).  Težko si zapomnijo besede izven konteksta. Nekatere 

besede si zapomnijo zaradi njihovega videza (npr. mama). Imajo omejeno poznavanje črk 

in pomanjkljivo glasovno zavedanje. Pogosto si pomagajo z ugibanjem.  

Delno abecedna stopnja: Otroci poznajo že večino črk in imajo zanje razvito zvezo 

črka/glas. Obstaja glasovno zavedanje za posamezne glasove. Pri branju besed, s katerimi 

se pogosto srečujejo, začnejo prvo ali zadnjo črko povezovati z ustreznim glasom. Ob 

glaskovanju besede po navadi izpuščajo samoglasnike. Uporabljajo strategijo ugibanja, pri 

čemer si pomagajo z že poznanimi črkami. 

Popolna abecedna stopnja: Otroci razumejo povezavo med črko in glasom. Strategijo 

dekodiranja uporabljajo pri  branju vseh besed, znanih in neznanih. Branje poteka 
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počasneje kot v prejšnji stopnji, je pa natančneje. Delno uporabljajo strategijo branja po 

analogiji.  

Utrjena abecedna stopnja: Zveze med črkami in glasovi so dobro utrjene, avtomatizirane. 

Otrok bere s pomočjo zveze črka/glas ali povezave večjih enot. Pogosteje uporablja 

strategijo branja s pomočjo analogij. Pri neznanih ali težjih besedah se učenec ponovno 

posluži strategije dekodiranja ( Ehri, 1999, v Pečjak, 2010). 

2.2 Dejavniki bralne učinkovitosti 

Namesto o vzrokih motenj branja, govorimo o dejavnikih, ki vplivajo na bralno 

učinkovitost, saj so njihove korelacije z branjem številne in kompleksne. Kljub temu je 

njihovo raziskovanje pomembno, saj pogosto prispevajo ključne elemente pri razumevanju 

in uspešnem odpravljanju težav na področju branja (Richek, Lyst in Lerner, 1989). 

Avtorji imajo različni poglede na dejavnike bralne učinkovitosti, kar onemogoča enotno 

klasifikacijo. Najpogosteje pa poudarjajo naslednje dejavnike bralnega uspeha:  

- percepcijske, 

- fiziološke, 

- kognitivne, 

- čustvene in motivacijske, 

- jezikovne in 

- socialno-kulturne dejavnike. 

Wilkinson (1972, v Pečjak,1993) dejavnike deli na notranje in zunanje. Slednji naj bi bili 

oblika, velikost in kontrast črk, vplivi kulturnega in socialnega okolja. Med notranje 

dejavnike pa prišteva sposobnost vidnega in slušnega zaznavanja, inteligentnost, interes ter 

motivacijo. 

M. Madox (1973, v Pečjak, 1993) pa meni, da večina težav pri branju nastane predvsem 

zaradi percepcijskih dejavnikov, ki naj bi bili najpomembnejši. 
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2.2.1 Percepcijski dejavniki bralne učinkovitosti 

»V razvoju zaznavnih sposobnosti lahko sledimo procesom, ki se pojavljajo v naslednjem 

razvojnem zaporedju: procesi zaznavanja, procesi razločevanja/diferenciacije in procesi 

identifikacije«(Pečjak, 1999b, str.32). 

Percepcija bralnega gradiva je več kot le njegovo zaznavanje. Med zaznavanjem možgani 

izbirajo, grupirajo, organizirajo in  razporejajo podatke tako, da ljudje zaznamo pomembne 

podatke in nanje ustrezno odreagiramo. V tem ponavljajočem ciklu se povezujejo 

posamezna zaznana zaporedja in tvorijo večje enote, nosilke pomena (Harris, 1961b, v 

Harris in Sipay, 1980). 

Za branje sta najpomembnejša percepcijska dejavnika, vidno in slušno razločevanje. Vidno 

razločevanje pomeni sposobnost razločevati več grafičnih simbolov med seboj (črk, 

besed). Slušno razločevanje pa pomeni sposobnost razločevanja glasov, ki pripadajo 

določenim črkam. Otroci pogosteje razločujejo črke na začetku in koncu besede kot črke v 

sredini (Pečjak, 1993). 

»Razvoj vidnega razločevanja poteka od razločevanja predmetov, s katerimi se otrok 

vsakodnevno srečuje, preko razločevanja bolj abstraktnih oblik (npr. geometrijskih likov) 

do razločevanja simbolov (npr. črk)« (Pečjak, 1999b, str. 32). 

Slušno razločevanje je ključni dejavnik uspešnosti dekodiranja v fazi učenja branja in 

pisanja ter je pogoj za razvoj glasovnega razčlenjevanja. Slednje je sposobnost 

razčlenjevanja prebrane oziroma izgovorjene besede na posamezne glasove 

(Pečjak,1999b). Njegov razvoj poteka od  zavedanja dolžine besede (dolga – kratka), preko 

zavedanja zlogov do zaznavanja glasov v besedi (Barron, 1981, v Pečjak, 1999b). 

Raziskave Foxa in Ruthna (1976), Wallacha s sodelavci (1977), Bradleya in Bryanta 

(1978), Treimana in Barrona (1981), Juela, Griffitha in Gougha (1986), Perfettija in Becka 

(1987) ter Juela (1988) so pokazale, da je razvita sposobnost glasovnega razčlenjevanja 

pogoj za uspešen pričetek opismenjevanja (v Pečjak,1999b). 

V fonološki fazi, ki predstavlja začetek učenja branja, uporablja otrok abecedno strategijo. 

Ta zahteva tudi razvite analitično-sintetične sposobnosti in sposobnosti za zaporedno 

predelavo po posameznih sekvencah (Jelenc, 1997). Glasovno analizo in sinteza prav tako 

kot slušno razločevanje in razčlenjevanje umeščamo pod širši pojem slušnega zavedanja. 
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Glasovna sinteza je sposobnost združevanja glasov v besedo (Pečjak, 1999b). Ellis in 

Cataldo (1989, v Pečjak, 1999b) ugotavljata, da v začetku učenja branja glasovna sinteza in 

branje medsebojno sodelujeta v razvijanju drug drugega.  

Glasovna analiza pa je ključna sposobnost, ki je povezana s težavami začetnega branja. 

Pomeni sposobnost, da slišano besedo razčlenimo na njene dele – glasove oz. foneme. 

Otroci jo razvijejo šele po petem, šestem letu starosti. Pred tem, nekje med četrtim in petim 

letom, uporabljajo zlogovno razčlenjevanje, ki jim je bližje (Jelenc, 1997). 

Glasovna analiza se ne razvije samodejno, pri otrocih jo je potrebno razvijati.  

Pri branju otrok preko vizualne analize prepozna posamezne črke, jih poveže z ustreznimi 

glasovi in jih sintetizira. Slabi bralci težko analizirajo glasove v besedi, kar verjetno vpliva 

na kasnejše težave z branjem (Jelenc, 1997). 

Sposobnost analiziranja celote po delih in sintetiziranje delov v celoto je temelj za uspešno 

vidno in slušno razločevanje besed. Razvoj zaznavanja skozi leta prehaja od nejasnega 

zaznavanja celot, preko zaznavanja pomembnih podrobnosti, do zrelega zaznavanja, kjer 

jasno zaznavamo celoto in podrobnosti (Harris in Sipay, 1980).   

Pri razločevanju večjo enoto ali skupino enot zaznavamo jasneje kot ozadje, ki ga 

dojemamo kot nejasno. Bolj kot je ozadje zasičeno, težje je jasno zaznavati enote v 

ospredju.  Problem percepcije pa največkrat ni v zaznavanju enot samih po sebi, pač pa v 

pomanjkljivi zmogljivosti za povezavo vizualnih in jezikovnih zaporedij (Harris in Sipay, 

1980).   

Najpogostejše težave pri percepciji so zaznavanje in primerjanje delov znotraj celote, 

zaznavanje ospredja in ozadja, težave z zaporednostjo, smerjo in obračanjem, povezava 

med vidnimi in slušnimi elementi (povezava črka/glas) ter smiselna zapolnitev neznanih 

elementov v celoti (Harris in Sipay, 1980). 

2.2.2 Kognitivni dejavniki bralne učinkovitosti 

Pri učenju branja igrajo pomembno vlogo otrokove intelektualne sposobnosti.  

Za povezavo med inteligentnostjo in bralno učinkovitostjo se navajajo različne korelacije, 

v povprečju okrog 0,60, kar pomeni srednjo povezanost. Korelacija pa se skozi starost 

spreminja. Z leti šolanja se veča, saj je v nižjih razredih večji poudarek na tehniki branja, 
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kasneje pa na razumevanju in vrednotenju, kar je bolj povezano s posameznikovimi 

intelektualnimi sposobnostmi (Pečjak, 1993).  

Pri tem naj bi bila korelacija med inteligentnostjo in bralnim razumevanjem večja kot 

korelacija med inteligentnostjo in natančnostjo ter hitrostjo branja (Klicpera in Gasteiger-

Klicpera, 1995).  

Drugačen pogled na vpliv inteligentnosti je prispeval Howard Gardner (1983) s Teorijo 

raznoterih inteligentnosti. Njegova osnovna predpostavka je, da ne obstaja le ena, splošna 

inteligenca, merljiva z konvencionalnimi testi inteligentnosti, pač pa več relativno 

neodvisnih inteligenc (jezikovna, logično-matematična, prostorska, glasbena, telesno 

gibalna, medosebna, znotrajosebna).  

Dejansko je korelacija branja večja z verbalnimi inteligenčnimi testnimi ocenami (0,60-

0,85) kot z neverbalnimi inteligenčnimi testnimi ocenami (Harris in Sipay, 1980). 

L. Buttler (1981, v Pečjak, 1993) trdi, da je inteligenčni količnik eden najboljših 

napovedovalcev bralne uspešnosti. Otroci z nižjim inteligenčnim količnikom (IQ pod 70) 

se lahko naučijo dobro brati, vendar počasneje in kasneje kot otroci z višjim inteligenčnim 

koeficientom. Relativno hiter napredek v učenju branja naj bi zagotavljala mentalna starost 

6 let in pol (Pečjak, 1993).   

Razvoj branja pri otrocih z večjimi kognitivnimi primanjkljaji pa je običajno zelo počasen, 

če je sploh mogoč (Snow, Burns in Griffin, 1998).  

Harris in Sipay (1980) trdita, da ima večina otrok z motnjami branja povprečne ali 

nadpovprečne intelektualne sposobnosti, kar podkrepljujeta s povzetki 13 študij avtorjev 

Belmonta in Bircha iz leta 1966. Menita, da učitelji težko razlikujejo učence, ki počasneje 

usvajajo znanja in učence z motnjami branja. Opozarjata tudi, da lahko o motnjah branja 

govorimo tudi  pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju, v kolikor je raven njihovega 

branja ustrezno pod ravnijo njihovega intelektualnega funkcioniranja.  

Psihologi poleg vpliva intelektualnih sposobnosti na branje omenjajo tudi vpliv tako 

imenovanih intelektualnih stilov (ali stilov mišljenja, kognitivnih stilov). Njihov vpliv je 

pomemben predvsem v kontekstu metod poučevanja branja. Učencem zaradi različnih 

intelektualnih stilov ustrezajo različne metode poučevanja. Tako lahko uporaba določene 
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metode pri nekaterih učencih vodi do uspeha, pri drugih pa otežuje usvajanje znanja 

(Spear-Swerling in Sternberg, 1996). 

2.2.3 Motivacijski in čustveni dejavniki bralne učinkovitosti 

»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« (Pečjak, 2010, str. 

71). 

Pri spodbujanju motivacije za začetno učenje branja se moramo poslužiti motivacijskih 

dejavnikov, ki spodbujajo tudi druge oblike učenje. Pri tem pa moramo upoštevati 

specifične dejavnike vezane na branje. Ker je branje miselna dejavnost, ki začetnikom 

predstavlja velik miselni napor, je motivacija še pomembnejša.   

Rousseau (1762, v Pečjak 1999b) meni, da je učinkovita vsaka metoda učenja branja, če je 

učenec ustrezno motiviran. 

Na motivacijo vplivajo notranji in zunanji dejavniki. K notranjim štejemo stališča, notranja 

čustvena stanja pri posamezniku in otrokovo radovednost oz. vedoželjnost. Močan notranji 

motiv, ki spodbuja branje, je tudi želja po uspehu oziroma dosežku, ki jo krepijo zunanji 

ojačevalci npr. ocena (Pečjak, 1999b). 

Motivacijski dejavniki se razlikujejo glede na vrsto bralnega gradiva, starost in spol 

učencev ter njihove bralne izkušnje. Raziskave kažejo, da so učenci na začetku šolanja 

motivirani za branje, kar je povezano z njihovimi prijetnimi izkušnjami iz časa, ko so jim 

brali odrasli. Želijo si, da bi lahko tudi sami samostojno brali. Učenci s težavami na 

področju bralne tehnike pa lahko že v zgodnjem obdobju kažejo težave z bralno 

motivacijo. Kljub temu bralna motivacija ne pade izrazito, saj se slabe izkušnje še niso 

nakopičile do tolikšne mere, kot se lahko do obdobja, ko branje predstavlja glavno učno 

sredstvo (Pečjak, 2010). 

Zato moramo bralno motivacijo graditi in vzdrževati že od začetka šolanja. Lahko v 

manjših skupinah, s tesnejšim stikom med učiteljem in učenci, z zmanjšanjem poudarka 

discipline, s povečanjem možnosti izbire, z zmanjšanjem frontalne oblike pouka, z 

doživljanjem uspeha, z odgovornostjo za lasten napredek pri branju, s povratnimi 
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informacijami o napredku, z zavedanjem o pomenu branja, (Pečjak, 2010) ter z 

vključevanjem iger. 

Pri izbiri nalog in dejavnosti smo pozorni, da učencem posredujejo spoznanje, da večja 

količina truda prinese večji uspeh (Klicpera in Gasteiger-Klicpera, 1995). 

Bralno neuspešni učenci se pogosteje srečujejo s čustvenimi težavami, ki se zaradi 

ponavljajočih neuspehov z leti stopnjujejo. Obratno pa lahko tudi čustvene težave vplivajo 

na učinkovitost branja (Richek idr., 1989). 

Pogosto se težave z branjem opazijo šele nekaj časa po tistem, ko so se pri otroku pojavile 

čustvene težave. Zaradi preteklega časa in s tem povezanimi težavami s pridobivanjem 

natančnih informacij iz tega obdobja je težko določati, kakšen delež so k bralnim težavam 

prispevale čustvene težave. Ocene o pomenu čustvenih dejavnikov v vzročni povezavi z 

bralnimi težavami se zato zelo razlikujejo. Veliko otrok z bralnimi težavami pa, po 

raziskavah sodeč, kaže znake čustvene neprilagojenosti, ki sega od blagih do izrazitih oblik 

(Harris in Sipay, 1980). 

Z zavedanjem čustvenih odzivov učenca, pravilnim odzivom nanje in zagotavljanjem 

uspehov lahko pripomoremo k učinkovitejšemu branju učenca (Richek idr., 1989). 

2.2.4 Socialno-kulturni dejavniki bralne učinkovitosti 

Okoljski sistem, v katerem učenec deluje, sestavljajo dom, šola, socialna skupina in 

kulturno okolje. Vsako od teh okolij na svojevrsten način učinkuje na učenca. Dom 

predstavlja otrokov prvi okoljski sistem, kjer otrok svojih prvih pet, šest let življenja 

razvija jezik, mišljenje idr. Starši otroku predstavljajo model. Skozi aktivnosti, kot so 

prostočasno branje, obisk knjižnice in glasno branje pravljic, jih naučijo vrednosti branja. 

Tovrstne izkušnje so pomembne pri spodbujanju dobrega branja in ljubezni do branja 

(Richek idr., 1989). 

Študije potrjujejo, da sta socialno-ekonomski status in velikost družine povezana z bralnim 

uspehom (Pečjak, 1993).  

Dyer (1968, v Harris in Pipay, 1980) v študijah ugotavlja, da ima najvišjo korelacijo s 

šolskimi dosežki otrok socialno-ekonomski status staršev.  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Katja Domitar 

 

11 

 

Med socialno-kulturnimi dejavniki in branjem obstaja povratna zveza. Otroci iz družin z 

višjim socialno-ekonomskim statusom se v predšolskem obdobju pogosteje srečujejo s 

pisano besedo, kar povečuje njihove bralne izkušnje in vpliva na bralno učinkovitost. 

Obratno torej velja, da dobra bralna učinkovitost vpliva na pogostost srečevanja s pisano 

besedo in socialno-ekonomski status (Sticht, 1987, v Pečjak, 1993). 

Toličič in Zorman (1977, v Pečjak, 1993) ugotavljata, da so razlike med otroki z različnimi 

socialno-ekonomskimi statusi največje v besednem zakladu in razumevanju prebranega, 

manjše pa v hitrosti branja. Razlike so manjše v državah, ki imajo enotne osnovne šole za 

vse otroke.  

Bralna učinkovitost je tudi močno povezana s dejstvom, ali starši redno poslušajo svoje 

otroke pri branju ali ne (Niedermayer,1979, v Pečjak, 1993) ter njihovimi povratnimi 

informacijami o otrokovem branju (Hewis, 1989, v Pečjak, 1993).   

Drugi pomemben okoljski sistem predstavlja šola, kjer otroci po dopolnjenem šestem letu 

preživijo dobršen del svojega dneva. Težave z branjem so tako pogosto povezane z 

neprimernimi razlagami in navodili učiteljev. Ti pogosto rutinsko uporabljajo učni 

material, ki ne ustreza potrebam posameznega otroka (Richek idr., 1989).  

Težave z branjem so povezane tudi s časom, ki ga imajo učenci na voljo za opravljanje 

nalog, količino predstavljenega učnega materiala, količino komunikacije z učiteljem, 

dražljaji in disciplinskimi problemi v razredu (Snow, Burns in Griffin, 1998). 

2.3 Predbralne veščine in strategije za njihov razvoj 

Preden se lahko učenci učijo branja, morajo razviti predbralne veščine na področjih jezika, 

vizualnih procesov, kognitivnih procesov, izkušenj in motivacije (Minskoff, 2005). 

Predbralne veščine so temelj bralnih sposobnosti. So dober pokazatelj kasnejše bralne 

uspešnosti kakor tudi splošne učne uspešnosti. Gray (Pečjak,1999b) meni, da so temelji za 

uspešen začetek učenja branja sledeči: 

- številne izkušnje, ki pomagajo otroku pojasniti, kaj bere; 

- razvijanje sposobnosti pripovedovanja; 

- razvijanje govornega razumevanja; 

- povečanje besednega zaklada; 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Katja Domitar 

 

12 

 

- pravilna in natančna izgovarjava; 

- razvijanje vidnega in slušnega razločevanja; 

- interes za učenje branja.  

Učenje branja je del jezikovnega razvoja, ki se začne že z rojstvom. Predbralne veščine se 

morajo razvijati v celotni predšolski dobi, že od obdobja dojenčka naprej (Magajna, 1995). 

Razvijajo se počasi, pogosto nezavedno in sicer ob branju in pripovedovanju staršev,  

listanju po knjigah, ob vidnem primerjanju predmetov itd. Otroci se ob tem naučijo 

pomena tiska, smeri branja, naučijo se, kje je začetek in kje konec pravljice v knjigi, 

slušnega in vidnega razločevanja, pripovedovanja in ne nazadnje raste s tem njihov interes 

za učenje branja.    

Žerdinova (2011) poudarja pomembnost sluha. Otrok, ki slabše sliši, svoje izgovarjave ne 

bo mogel zadostno primerjati z drugimi preko slušne poti. Pomagal si bo z vidnim 

nadzorom. Naglušni otrok besede sliši slabše, nenatančno, presliši posamezne glasove, 

besede ponovi le približno pravilno. Posledica je nenatančna izgovarjava.  Dober sluh je 

pomemben tudi za pridobivanje besednega zaklada, za besedno razumevanje in slušno 

razločevaje. Če otrok ne sliši natančno posameznih glasov, popačeno razumeva besede in 

njihov pomen. (Žerdin, 2011).   

Temeljni predbralni sposobnosti za učenje branja sta vidno in slušno zaznavanje in 

razločevanje. Vidne sposobnosti se razvijejo pred slušnimi, nekje med četrtim in šestim 

letom starosti, slušne pa med petim in sedmim letom.  Otroci so zreli za učenje branja šele, 

ko se zavedajo, kaj je glas in da je črka znamenje za posamezen glas. Med branjem mora 

otrok najprej prepoznati črko za črko s pomočjo vidnega zaznavanja in jo nato pretvoriti v 

glas. Glasove mora vezati, tako da se izgovor besede ne pretrga. Ta proces imenujemo 

sinteza. Slednja ima pomemben vpliv na vezano branje. Če otrok naenkrat spozna veliko 

simbolov in jih ne utrdi, se branje upočasni, saj mora razmišljati, kateri simbol se kako 

imenuje. V večini primerov so otroci sinteze sposobni brez posebnega učenja, zato učitelji 

temu delu poučevanja pogosto ne namenijo veliko pozornosti. Učenci, ki pa imajo težave s 

sintezo, te prenesejo še na branje. To se odraža kot branje posameznih črk ali nevezana 

izgovarjava glasov. Nekateri otroci se temu izognejo s tihim branjem posameznih črk. Te 

si zapomnijo, nato pa besedo izgovorijo kot celoto ali po večjih enotah, zlogih (Žerdin, 

2011). 
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2.3.1 Fonološko zavedanje 

Fonološko zavedanje spada med ravni jezikovnega zavedanja. Je zavedanje odnosa med 

tiskano besedo in njeno glasovno podobo (Jelenc, 1997).  

Po raziskavah je fonološko zavedanje močan napovedovalec bralnih dosežkov. Obsega 

različne aktivnosti, ki povečujejo občutljivost posameznika za glasove in uporabo teh 

glasov v besedah (Pečjak, 2010). 

Raziskave govorijo o treh medsebojno povezanih sposobnostih fonološkega zavedanja: 

fonološki občutljivosti, fonološkem spominu in fonološkem poimenovanju (Wagner in 

Torgesen, 1987). 

Fonološka občutljivost se nanaša na sposobnosti odkrivanja in manipuliranja z glasovi. To 

so sposobnosti odkrivanja rim, zlogovanja, združevanja zlogov v besede, določanja glasov 

v besedi in njihovega števila, analize in sinteze glasov. Te sposobnosti se razvijajo brez 

izpostavljanja otrok črkam. Razvoj poteka od večjih k manjšim glasovnim enotam. Najprej 

se razvije fonološka občutljivost za besede, zloge, za prve glasove besed, rime, šele na 

koncu za posamezne glasove oz. foneme (Lonigan, Burgess in Anthony, 2000). 

Fonološka občutljivost vpliva na sposobnost dekodiranja, saj mora otrok slišane glasove 

pretvoriti v črke in obratno. Če otrok ne zazna posameznih glasov v besedi, potem bo imel 

težave pri določanju zveze glas-črka-glas (Pečjak, 2010).   

Študije kažejo, da je sposobnost fonološke občutljivosti otrok v predšolskem obdobju tesno 

povezana z zgodnjim branjem. Otroci z večjo fonološko občutljivostjo se hitreje 

opismenijo kot otroci z manj razvito fonološko občutljivostjo, kljub enakim intelektualnim 

sposobnostim, besedišču, spominskim sposobnostim in socialno-ekonomskem statusu 

(Wagner, Torgesen in Rashotte, 1999). 

Fonološki spomin zaobjema glasovne informacije iz kratkoročnega spomina. Preverja se s 

takojšnjo ponovitvijo avditivnega materiala, na primer ponovitvijo serije povedi, nebesed, 

številk ipd. Dobro razvit fonološki spomin omogoča posamezniku zadržati trenutno 

asociativno zvezo med črkami in pripadajočimi glasovi, kar povečuje sposobnost 

dekodiranja (Pečjak, 2010). 
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Fonološko poimenovanje pa omogoča priklic avditivnih informacij iz dolgoročnega 

spomina. Posameznik lahko tako na primer prikliče glasovno podobo določenih črk, kar 

vpliva na hitrost dekodiranja (Pečjak, 2010). 

Z logičnega vidika je očitno, da so fonološke veščine potrebne za učenje branja, saj učenci 

ne morejo uporabljati glasov pisanih besed, če ne zmorejo pred tem uporabljati glasov 

govorjenih besed. Fonološko zavedanje je nujno potrebno za učenje branja preko 

fonemsko-grafemske povezave (Minskoff,2005).  

Raziskave dokazujejo, da urjenje posameznih elementov fonološkega zavedanja spodbuja 

razvoj zgodnjih bralnih zmožnosti otrok (Byrne in Fielding-Barnslay, 1993).  

Elementi fonološkega zavedanja so: 

- slušno razločevanje oz. diskriminacija, ki se razvije prva, 

- glasovna segmentacija – razčlenjevanje na glasove, 

- mešanje, kombiniranje glasov, 

- rimanje, 

- štetje glasov, 

- izpust ali dodajanje glasov, 

- spajanje besed, 

- mešanje, kombiniranje zlogov, 

- zlogovna segmentacija – razčlenjevanje na zloge (Minskoff,2005). 

3.1 Strategije za razvoj fonološkega zavedanja 

Razvoj fonološkega zavedanja v predbralnem obdobju je odločilnega pomena za razvoj 

dobre začetne pismenosti. Razvijamo ga skozi različne dejavnosti igranja z besedami, na 

primer s prepoznavanjem in oblikovanjem rim, prepoznavanjem in primerjanjem dolžin 

besed, členjenjem govorice na besede, besed na zloge in glasove, spajanjem zlogov in 

glasov v besede, odvzemanjem, dodajanjem, nadomeščanjem zlogov in glasov v besedah 

(Zorman, 2005). 

2.3.2 Izkušnje s tiskom 

Izpostavljenost otrok tisku iz okolja (napisih na proizvodih, stavbah ipd.) se odraža v 

zgodnjem zavedanju tiska. Otroci, ki imajo več izkušenj s tiskom, se hitreje naučijo tekoče 
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brati. Pomembni dejavniki za uspeh pri začetnem učenju branja so poznavanje črk in 

pripadajočih glasov ter poznavanje koncepta in funkcije tiska. Koncept tiska se nanaša na 

branje od leve prosti desni, od vrha proti dnu, na razlikovanje med besedilom in slikami. 

Funkcija tiska pa se nanaša na razumevanje dejstev, da nam bralno besedilo posreduje 

določene informacije (Lonigan, Burgess in Anthony, 2000). 

4.1 Strategije za pridobitev izkušenj s tiskom 

Najboljša strategija za pridobivanje izkušenj s tiskom je pogosta izpostavljenost tisku in 

njegova ubeseditev. Nanaša se na branje staršev svojim otrokom, ob čemer otroci 

spoznajo, kakšen je pravilen položaj knjige pri branju, v kateri smeri branje poteka, da 

čtivo vsebuje besedilo, ki je namenjeno branju, ter slike, ki so vizualni prikaz zapisanega 

besedila. Otroku ubesedimo zapise na stavbah in proizvodih, s katerimi se pogosteje 

srečujemo.  Ob branju staršev otrok spozna, da je funkcija branja posredovanje določenih 

informacij. Otrokom ob branju predstavimo črke, s katerimi zapišemo njihova imena, ter 

preostale črke, ki jih lahko umestimo v abecedo.  

Eden izmed projektov, ki vzpodbujajo zgodnje izkušnje z tiskom, je projekt Bralček 

malček. Otroci z vzgojiteljicami obiščejo knjižnico, dobijo lastno izkaznico ter si tekom 

leta izposojajo različne knjige, ki jim jih starši ali druge odrasle osebe doma prebirajo. 

Otroci slišane zgodbe ob knjigi pripovedujejo drugim otrokom v vrtcu (Štrucl, 2010). 

2.3.3 Sposobnost pripovedovanja 

Pripovedovanje zgodb v obdobju porajajoče se pismenosti pomembno vpliva na nadaljnji 

razvoj  otrokove pismenosti. Spada med govorne aktivnosti in se povezuje z otrokovim 

razumevanjem  in izražanjem (Baloh, 2006). 

Pripoved je verbalno pripovedovanje preteklega, sedanjega ali prihodnjega dogodka ali 

opisa, zgodba ali serija ciljno usmerjenih navodil (Wagner, Nettelbladt, Sahlen in Nilholm, 

2000). 

Otrok lahko obnavlja zgodbe, pripoveduje o svojih doživetjih in preteklih dogodkih ter 

opisuje slike šele takrat, ko je usvojil toliko jezika, da se lahko z njim izraža (Arapovič, 

Grobler, 2006). 
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Potrebno je znanje glasoslovja, morfologije, semantike, sintakse in pragmatike. Našteta 

področja ustnega jezika, njihove definicije in odnosi do branja so predstavljeni v tabeli 1, 

povzeti po E. Minskoff (2005). 

Tabela 1: Področja ustnega jezika, njihovih opredelitev in odnos do branja (Minskoff, 2005) 

Glasoslovje Diskriminacija in ekspresija glasov govorjenega jezika. 

Povezana s predbralnimi veščinami fonološkega zavedanja in prepoznavanja 

glasov v besedah. 

Morfologija Diskriminacija in ekspresija najmanjših pomenskih enot ustnega jezika. 

Povezana s prepoznavanjem, analizo delov besed. 

Sementika Smiselno razumevanje in produkcija govorjenih besed. 

Povezana s sposobnostmi razumevanja besedišča in pisnega besedila.  

Sintaksa Razumevanje in uporaba slovnice ali strukture povedi ustnega jezika. 

Povezana s sposobnostmi razumevanja pisanih povedi. 

Pragmatika Ustrezna raba ustnega jezika v pogovoru z različnimi govorci v različnih 

situacijah. 

Povezana s tekočnostjo in ekspresijo branja. Povezana s sposobnostmi 

dobesednega, psihološkega in evalvacijskega razumevanja bralnega gradiva.  

 

5.1 Strategije za razvoj sposobnosti pripovedovanja 

Priporočljivo je, da starši vsak dan berejo otroku od petnajst do trideset minut. Čas branja 

naj bo tudi čas pogovarjanja (Kropp, 2000).  

Otroka naj ob tem spodbujajo k opisovanju slik, oseb, dogodkov ter tvorbi lastnih 

zaključkov zgodb ali tvorbi celotnih zgodb. 

Otroka naj bi vsakodnevno spodbujali k pripovedovanju o dogodkih v dnevu, preteklih 

dogodkih, opisovanju zastavljenih ciljev in želja, odnosov, čustev ipd. Izkoristili naj bi čim 

več priložnosti za govorno aktivnost otroka. Hkrati pa naj bi tudi sami pripovedovali 

otroku ter mu nudili različne modele pripovedovanja. 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Katja Domitar 

 

17 

 

2.3.4 Govorno razumevanje 

Razumevanje, kaj drugi ljudje govorijo in pišejo, je bolj zapleteno, kot se morda sprva zdi. 

Dojemanje jezika vključuje različne sposobnosti, veščine, procese, znanja in razporeditve, 

ki se uporabljajo za izpeljavo pomena iz govora in pisnega jezik. V tem širšem smislu 

jezikovno razumevanje vključuje govorno in bralno razumevanje (Ylvisaker, 2008). 

Govorno razumevanje je razumevanje pomena posameznih besed, večjih sestavkov besed 

(povedi, besedil) in nasploh tega, kar nam želi nekdo z govorom sporočiti. Vključuje 

avditorne in slušne procese, komunikacijsko zavedanje, socialno znanje, poznavanje besed, 

besedne organizacije, sveta in pravil diskurza ter kognitivne procese pozornosti, delovnega 

spomina, hitrosti procesiranja, organizacije, abstraktnega mišljenja in spremljanja 

razumevanja (Ylvisaker, 2008). 

Branje je ena izmed štirih ravni komunikacijskega sistema, ki naj bi jih obvladal vsak 

otrok. Najprej mora osvojiti raven dovzetnosti ustnega jezika, kar pomeni razumevanje 

slišanega besedila. To se začne že pred prvim letom starosti. Med prvim in drugim letom 

starosti nato običajno usvojijo raven izražanja preko ustnega jezika. Šele ko ima otrok 

osvojene te osnove, nekje do petega, šestega leta starosti, je pripravljen na branje – 

razumevanje pisanega besedila. Začetki branja so običajno v starosti šestih let. Nazadnje 

usvojijo četrto raven, raven izražanje preko pisnega besedila – pisanje. Tudi to se prične v 

starosti šestih let in običajno poteka vzporedno z učenjem branja (Minskoff, 2005). 

6.1 Strategije za razvoj govornega razumevanja 

Najbolj poznane strategije za razvoj govornega razumevanja, ki izhajajo iz vsakdanje 

prakse, so razlage neznanih jezikovnih pojmov z že poznanimi jezikovnimi pojmi ali 

konkretni, grafični, slikovni prikaz neznanega jezikovnega pojma. 

Obstajajo pa številne strategije, ki spodbujajo jezikovni razvoj in govorno razumevanje 

skozi poslušanje branja (Richek, Schudt Caldwell, Holt Jennings in Lerner, 1996).  

Prva izmed njih je branje učencem. Mnogi učenci še ne znajo brati ali pa ne zmorejo brati 

zanje jezikovno bogatih in s tem težjih bralnih besedil. Ta besedila jim lahko namesto tega 

prebirajo učitelji. Preko poslušanja branja bralnega gradiva, ki vsebuje bogatejši jezik in 

jezikovne strukture, učenci pridobijo znanje jezika, ki jim kasneje omogoča branje na višji 

ravni. Ni potrebno skrbeti, če učenci ne razumejo vseh besed. Skozi kontekst razvijajo 
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razumevanje prebranega. Ob večjih pomislekih pa lahko posamezne besede razložimo in 

del besedila ponovno preberemo učencem, tako da zagotovimo njihovo razumevanje. 

Tovrstno branje naj bi potekalo nekajkrat tedensko. Učenci s to strategijo razvijajo 

govorno razumevanje, pridobivajo poznavanje ozadja, se naučijo organizacije 

pripovedovanja in se ob tem sprostijo. Ta dejavnost ob naštetem razvija tudi motivacijo za 

učenje branja (Richek idr., 1996) 

Druga strategija za razvijanje govornega razumevanje je strategija velikih lukenj (ang. 

The Mega-Cloze Strategy), ki jo je razvila Diane Whittier (1993). Gre za način, ki v 

poslušanje vnaša več aktivnosti, spodbuja razvoj napovedovalnih veščin in organizacije 

pripovedovanja. D. Whittier je opazila, da med vsakodnevnim branjem učencem, učencem 

z nižjimi učnimi dosežki pogosto pozornost odtava drugam. Da bi jih pripravila k 

osredotočenemu poslušanju, je nekaj povedi iz besedila napisala na liste, ki jih je razdelila 

med učence. Učenci naj bi med branjem ustrezno umestili povedi v besedilo, vsakič ko jim 

je učiteljica dala dogovorjen znak za manjkajočo poved (Richek idr., 1996). 

Učencem, pri katerih bralne veščine še niso toliko razvite, lahko namesto celotnih povedi 

na list vstavimo slikovne prikaze posameznih manjkajočih besed. 

Tretja strategija je branje zgodb v parih. Temelji na tem, da učencem prvi dan preberemo 

enostavno različico zgodbe in se o njej pogovorimo, naslednji dan pa preberemo težjo, 

jezikovno zahtevnejšo različico enake zgodbe. S poznavanjem enostavnejše različice se 

bodo osredotočili na zahtevnejše jezikovne elemente druge različice, ob tem pa ohranili 

razumevanje prebranega (Richek idr., 1996) 

Strategija Režirano poslušanje – miselna aktivnost (ang. Directed Listening – Thinking 

Activity) predvideva branje učencem s premori v prelomnih delih zgodbe, kjer jih 

izzovemo s vprašanjem, kaj po njihovem mnenju sledi. S tem ob razumevanju spodbudimo 

tudi njihovo razmišljanje o prebranem (Richek, 1987). 

2.3.5 Besednjak 

Obseg besednjaka je pomemben dejavnik pomenskega procesiranja pri branju (Kamil, 

2004). 

Vpliva na bralni besednjak, torej na razumevanje besed, ki jih preberemo. Obratno količina 

branja vpliva na širjenje besednega zaklada.  
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V predšolskem obdobju je otrok izredno učljiv. Zapomni si lahko množice novih besed, če 

le ima priložnost, da jih sliši. Naša vsakdanja govorica vsebuje le omejeno število besed. 

Otroku bi morali omogočiti, da sliši in spozna širši besedni zaklad (Jamnik, 1998). 

Velikost besednjaka je najpomembnejši dejavnik bralne učinkovitosti učenca. Vpliva tako 

na razumevanje prebranega kot tudi na hitrost branja. Branje je namreč lahko ob enaki 

tehniki branja hitrejše, če bralec pozna pomene besed v besedilu (Pečjak, 2010). 

7.1 Strategije za povečanje besednjaka 

Učenci naj nove besede pridobivajo na različne načine, preko branja in poslušanja. Učitelj 

naj čim večkrat uporablja besede, ki naj bi se jih učenci naučili. Pri učencih naj spodbuja 

rabo različnih besed, pestrega besedišča. Učenci naj nove besede uporabljajo v različnih 

povedih, s čimer utrdijo razumevanje. Za razvoj besedišča so primerne razne didaktične 

igre, kot je dopolnjevanje povedi, iskanje nasprotnih pomenov, premetanke, iskanje 

neznanih besed v besedilu ipd. (Pečjak, 2010).  

Novim, doslej neznanim besedam lahko določamo pomene na različne načine. Običajno 

skušamo pomen določiti iz sobesedila. V šolski situaciji je pogosta tudi uporaba slovarja 

ali učiteljeve razlage neznanih besed. Uporabimo lahko tudi strukturalno analizo, kjer novo 

besedo razstavimo na sestavne dele (koren, predpone, pripone) in izhajamo iz razumevanja 

pomena le-teh (Pečjak, 2010). 

2.3.6 Pravilna in natančna izgovorjava 

Pravilna izgovorjava je pomembna za razvoj fonološkega zavedanja, predvsem pri 

natančnem razčlenjevanju besed na manjše glasovne enote. Fonološko zavedanje pa je 

močan dejavnik bralne učinkovitosti. 

Obratno pa tudi zmožnost črkovanja izboljšuje natančnost izgovorjave in poslušanja 

(Hilferty, 2000). 

Natančna izgovorjava je pomembna pri branju, saj se bralci začetniki običajno poslužujejo 

glasnega branja. Pravilna izgovorjava pri branju jim omogoča boljše razumevanje 

prebranega. 
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8.1 Strategije za oblikovanje pravilne in natančne izgovorjave 

Za oblikovanje pravilne in natančne izgovorjave je pomembno natančno poslušanje 

izgovorjave drugih oseb in veliko govornih aktivnosti, vaj. Otroci se pravilne izgovorjave 

naučijo preko modelov, ki jih nudi njihova okolica. Besede, katerih izgovorjava jim dela 

težave, naj večkrat ponovijo ob ustrezni glasovni predlogi učitelja ali druge odrasle osebe. 

Podana glasovna predloga naj bo natančna, po potrebi izgovorjena počasneje, razčlenjeno, 

tako da bo otrok lahko zaznal posamezne glasovne enote. Otroka lahko opozorimo, da se 

del besede izgovori enako ali podobno kot katera druga beseda, ki jo že zna izgovoriti. 

Otroka lahko opozorimo tudi na pravilen položaj ustnic in jezika, stiskanje grla in moči 

izstisnjenega zraka ob izgovorjavi (Junious, 2013). 

2.3.7 Vidno razločevanje 

Vidno razločevanje oz. diskriminacija je sposobnost razločevanja predmetov, oseb, 

različnih vzorcev in znakov (Grginič, 2005). 

Triletni otrok naj bi bil zmožen ločevati 3–7 črk med seboj, petletni otrok pa kar 95% vseh 

črk (Zrimšek, 2003). 

Gibson (1969) je izdelal prikaz črk abecede, ki temelji na razločevalnih značilnostih črk. 

Vsaka črka je omejena z določenimi vidnimi značilnostmi, kombinacija le-teh pa je za 

vsako črko specifična. 

Pogoste pa so težave z razločevanjem vizualno podobnih črk (b-d, p-b, d-g, m-n …).  

Predvsem predšolski otroci imajo globalen pristop k zaznavanju in niso pozorni na 

podrobnosti in orientacijo črk. S starostjo se povečuje njihova sposobnost razločevanja bolj 

kompleksnih in abstraktnih oblik. (Pečjak, 1999b). 

Nekateri strokovnjaki težave vidnega razločevanja razlagajo s tako imenovano zaznavno 

nezrelostjo otroka, kar je povezano z živčnim zorenjem (Grginič, 2010).  

Za branje je pomembno, da otrok vidno razločuje besede, zloge in črke. Za začetno branje 

je nujno potrebno razločevanje posameznih črk, kar omogoča začetno branje s črkovanjem.  

Vidno razločevanje je poleg slušnega razločevanja najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na 

sposobnosti dekodiranja (Pečjak, 1999b). 
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Vizualni procesi prav tako pomembno vplivajo na sposobnosti avtomatizma in hitrosti 

branja (Minskoff, 2005). 

Ob sposobnosti vidnega razločevanja je pomembna še sposobnost identifikacije, ki 

omogoča prepoznavo črk. Za to pa je potrebno, da si otrok njihove oblike zapomni (Pečjak, 

1999b). 

9.1 Strategije za razvoj vidnega razločevanja 

Učenci razvijajo vidno razločevanje z vajami iskanja podobnosti in razlik med slikami, 

prepisovanjem oblik, iskanjem parov enakih besed, z iskanjem istega zloga, z barvanjem 

določenih črk v besedilu, z iskanjem črke, ki je skupna več besedam, s primerjanjem črk 

ipd. (Holy-Ščinkovec in Pečjak, 1996). 

2.3.8 Interes za učenje branja 

Že v predšolskem obdobju in ob vstopu v šolo kažejo otroci velik interes za učenje branja. 

Branje povezujejo s prijetnimi izkušnjami, ki so jih pridobili ob branju drugih. Zato si 

želijo, da bi lahko tudi sami samostojno brali. Ko pa vstopijo v obdobje usvajanja bralne 

tehnike, se nekateri učenci soočajo s težavami začetnega branja. V kolikor se težave ne 

omilijo ali odpravijo, se lahko njihov interes za branje postopoma manjša, saj ga 

povezujejo s tegobami in neuspehi, ki jih doživljajo ob tem (Pečjak in Gradišar, 2002). 

10.1 Strategije za razvoj interesa za učenje branja 

Za razvijanje in ohranjanje interesa za učenje branja je pomembno, da učenec samo branje, 

kakor tudi učenje branja, povezuje s prijetnimi izkušnjami. Zato je smotrno proces učenja 

branja zastaviti kot igro, ga povezati z učenčevimi ostalimi interesi in močnimi področji. 

Metode in oblike poučevanja branja naj ustrezajo učencu in njegovemu stilu učenja.  

Učenec naj ima možnost izbire bralnega materiala. Slednji naj bo prilagojen bralnim 

zmožnostim učenca. Za trud in uspehe pri branju učenca pohvalimo (Pečjak in Gradišar, 

2002). 

2.4 Obdobje začetnega branja 

Obdobje začetnega branja je obdobje, kjer učenci začno usvajati bralno tehniko. Posamezni 

avtorji to obdobje definirajo na različne načine, glede na razvitost sposobnosti in 
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sposobnosti, ki se razvijajo, starost učencev, procese, ki potekajo in zastavljene cilje. 

Večina v svojih razlagah poudarja proces dekodiranja kot najpomembnejši element 

začetnega branja. 

Tereza Žerdin (2003) opredeljuje začetno opismenjevanje kot učenje črk v povezavi z 

glasovi. Za tako učenje potrebujejo otroci dovolj časa, saj morajo razumeti, kaj je en sam 

glas in da je črka znamenje za posamezen glas.  

Chall (1983, v Pečjak, 1999b)  meni, da je osnovna značilnost obdobja začetnega branja, ki 

naj bi bilo v starosti med 6. in 7. letom, da učenci spoznajo in se naučijo vse črke in 

njihove glasove. Na tej stopnji ponotranjijo kognitivno znanje o jeziku ( npr. zakaj Iva ni 

enako kot Ina ipd.). Otroci naj bi imeli na koncu te stopnje povsem razvito sposobnost 

vidnega in delno razvito sposobnost slušnega razločevanja.  

Duffy in L. Roehler (1993, v Pečjak, 1999b) govorita o začetni stopnji prave pismenosti, 

kjer se otroci naučijo brati in pisati. Cilji bralnega pouka v tem obdobju so razvoj predstave 

o branju (branje je sprejemanja pisnega sporočila avtorja), razvijanje pozitivnega odnosa 

do branja, bogatenje besedišča, prepoznavanje znanih besed v besedilu itd. Največji 

poudarek pa je na razvijanju tehnike branja.  

V učnem načrtu za slovenščino (Poznanovič Jezeršek, Cestnik, Čuden, Gomivnik Thuma, 

Honzak, Križaj Ortar, Rosc Leskovec in Žveglič, 2011) v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju najdemo med cilji in minimalnimi standardi znanja bralnega pouka usvojitev 

tehnike branja s tiskanimi črkami (do konca 2. razreda) ter tekoče branje besedil z 

razumevanjem. Besedila naj ustrezajo starosti učencev ter njihovim spoznavnim, 

sporazumevalnim ter recepcijskim zmožnostim. 

Gates (1947, v Pečjak, 1999b) meni, da bi moral učenec v obdobju začetnega branja pričeti 

z branjem »znanih besed«, torej tistih, ki se zelo pogosto pojavljajo v jeziku. 

Gray (1925, v Pečjak, 1999b) začetno obdobje bralnega pouka uvršča v prvi razred. Glede 

na spremembe šolskega sistema bi bil to verjetno današnji drugi razred devetletne osnovne 

šole. Kot glavne cilje tega obdobja navaja: razvijanje interesa za branje, željo po 

samostojnem branju, sposobnost branja in pomnenja enostavnih besedil, sposobnost tihega 

branja brez premikanja ustnic.  
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Žerdin (2003) pravi, da je naloga učiteljev prvih treh razredov vpeljevanje v začetno 

branje, poučevanje črk in drugih grafičnih znamenj, učenje tekočega dekodiranja znamenj 

in seznanjanje s sporočilnostjo vsebine napisanega besedila. Učitelji bi morali skrbeti, da 

bodo otroci branje vadili, saj brez vaje ne bodo pridobili potrebne tekočnosti in hitrosti. 

2.4.1 Metode poučevanja začetnega branja 

Pedagogi uporabljajo različne metode poučevanja začetnega branja. Najpogosteje 

uporabljene metode so naslednje: 

 Sintetične metode 

Sintetične metode izhajajo iz posameznega glasu ali črke. Opuščene različice sintetičnih 

metod so glaskovalna, črkovalna ter zlogovalna metoda. Delno uporabne so še metoda 

naravnih glasov, interjekcijska in fonetična metoda (Golli, 1991).  

Metoda naravnih glasov izhaja iz glasov, ki nastanejo pri začudenju ljudi, pri živalih ali v 

naravi nasploh. Učenci glasove spoznajo preko zgodbe, jih ponavljajo, pišejo črke zanje, 

nato pa se določeni glasovi in pripadajoče črke sintetizirajo. Metoda je za učence privlačna 

in fonetsko dostopna. Težko pa je najti primere za vse glasove v naravi (Golli, 1991). 

Interakcijska metoda izhaja iz vzklika. Je sestavni del metode naravnih glasov in 

fonomimične metode (Golli, 1991). 

Pri pouku s fonetično metodo učenci najprej slišijo pravilno izgovorjen glas od učitelja, ki 

ga nato za njim ponovijo. Učenci se pri tej metodi naučijo, kako nastane glas ter kako 

nastaviti govorne organe pri izgovorjavi posameznih glasov. Osvajanje glasov in črk sledi 

fonetičnemu in grafičnemu načelu. Že med začetnim osvajanjem bralne tehnike gre za 

branje s sintetiziranjem (Golli, 1991). 

Analitične metode izhajajo iz celote (besedila, stavka, besede), od katere z analizo 

preidemo na manjše elemente (glasove, črke). Vključujejo vidno in slušno analizo. Učenci 

slušno analizirajo ob branju, pisanju ter nastavljanju stavčnih kartončkov, kar nudi 

vizualno oporo težavnemu slušnemu analiziranju. Negativna plat metode je prav 

zahtevnost analize, ki je nekateri učenci ne zmorejo. Ob tem metoda ni povsem premagala 

težav pri vezavi, predvsem novih, neznanih besed. Zaznavanje besede kot celote pa 

omogoča otrokom zavedanje, da je besede potrebno prebrati v celoti, da ohranijo svoj 

pomen (Golli, 1991). 
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 Analitično sintetične metode 

Tudi analitično sintetične metode izhajajo iz celote (besedila, stavka, besede) ter iz nje 

preidejo na manjše elemente (glasove, črke). Tukaj pa preidejo na besedo in stavek na 

sintetični način (pogosto preko zloga). Tako se učenci zavedajo pomena besedila in hkrati 

spoznajo elemente govorjenega. V nadaljevanju sintetizirajo novi glas z že znanimi v 

smiselne, pomenske besede (Golli, 1991). 

 Globalna metoda 

Globalna metoda temelji na postopku, pri katerem se določen predmet ali dogodek poveže 

s posamezno besedo. Ta beseda se ne analizira na manjše sestavne elemente, pač pa se 

zapisana, s ponavljanjem v bralcu uzavesti kot celota. Bralci berejo besede kot celote, ki so 

se jih naučili z učenjem na pamet. Ta metoda ne upošteva posebnosti začetnega branja, saj 

bralcu pripisuje globalno branje izurjenega bralca. Zato učenci pogosto berejo z ugibanjem 

na osnovi podobnosti črk. Ker ne poznajo glasovnih in grafičnih struktur besed, se pri tem 

pogosto motijo (Golli, 1991). 

 Fonomimična metoda 

Fonomimična metoda je različica sintetične metode, kjer je spoznavanje glasu in simbola 

preko zgodbe, slik in tudi pesmi povezano še z gibom.  

»Ko se je leta 1952 na Višji pedagoški šoli v Ljubljani odprl Oddelek za defektologijo, je 

Aida Bahar, predavateljica specialne metodike, vpeljala v metodiko slovenskega jezika 

fonomimično metodo kot najprimernejšo metodo začetnega branja in pisanja za lažje 

duševno prizadete« (Jevšenak, 2001, str. 16).  

Po mnenju praktikov je za začetno opismenjevanje med metodami začetnega branja in 

pisanja, ki jih navaja literatura, ta metoda najprimernejša (Jevšenak, 2001, str. 16). 

2.4.2 Težave v obdobju začetnega branja 

V obdobju začetnega branja so najpogostejše težave pri usvajanju tehnike branja in njenem 

napredovanju, ki največkrat izhajajo iz ne-usvojenih pred-bralnih sposobnosti (vidno in 

slušno razločevanje, glasovna sinteza in analiza, očesno sledenje, pomnjenje oblik črk, 

orientacija), težav s pozornostjo ter spominom. V nasprotju s težavami dekodiranja in 

bralnega razumevanja v obdobju začetnega branja, se v višjih razredih pojavljajo težave z 
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uporabo branja za osvajanje znanja. Med najpogostejšimi težavami pri usvajanju tehnike 

branja so:  

- Težave s točnim in/ali tekočim prepoznavanjem besed ter slabše sposobnosti 

črkovanja in dekodiranja so tipični rezultat primankljajev na področju fonološkega 

zavedanja (Lyon, Shaywitz in Shaywitz, 2003, v Minskoff. 2005). Otroci težko 

razumejo, da so fonološki elementi preslikani v črke ter da so zlogi in besede 

sestavljene iz posameznih glasov. Fonemov ne izgovarjamo ločeno, zato za otroke 

predstavljajo nek abstrakten pojem (Jelenc, 1997). Chall (v Pečjak, 1999b) pravi, 

da so tipične napake na tej stopnji zamenjave posameznih črk in besed, ki so si na 

videz podobne. To je posledica še nerazvitega vidnega razločevanja. Nekatere 

črke in glasovi so si zelo podobni, vizualno ali avditivno. Črke razlikujemo po 

podrobnostih kot so: število lokov, velikost loka ali ravne črte ter po položaju 

sestavin. Glasovi pa se razlikujejo po tem, ali so zveneči ali nezveneči (Žerdin, 

2011).  Otroci pri branju malih tiskanih črk najpogosteje zamenjujejo črke b in d, g 

in p, b in p, d in g, a in e, m in n, n in h. Najpogostejše so zamenjave črk, ki se 

razlikujejo le po smeri, temu pa sledijo zamenjave črk, ki se razlikujejo v 

podrobnostih, torej napake vidnega tipa in orientacije (Žerdin, 2011). Učenci z 

bralnimi težavami, ki izhajajo iz nerazvitosti vidnega razločevanja, se soočajo z 

zmedo zaradi vizualno podobnih grafemov, z zamenjavo črk, s težavami 

obvladovanja ogleda daljših besed, počasnim branjem ter njegovo tekočnostjo 

(Roberts in Mather, 1997, v Minskoff, 2005). 

- Na začetni razvojni stopnji branja je učenje spajanja glasov odvisno od tega, ali 

otrok ve, kako en glas zliti z drugim, kako dva in več glasov povezati v besedo. 

Težave pri sintezi se kažejo, kadar otrok kratke, enozložne besede prebere kot 

celoto, pri daljših pa se na različne načine ustavlja. Na težave kaže tudi branje 

posameznih črk in temu sledeče spajanje v besedo (ali celo nezmožnost sestavljanja 

besed). Enako velja za ločeno branje začetnih in branje z ugibanjem končnih črk 

besede (Žerdin, 2011). 

- Za branje je pomembna koordinacija oči, vizualno sledenje vrstici z besedilom od 

leve proti desni ter fiksiranje besedne podobe (Kirk, Kliebhan in Lerner, 1978). 

Nekateri otroci imajo pri branju težave z očesnim sledenjem, kar pomeni, da s 

pogledom ne sledijo zaporedju črk ali besed. Manj zreli otroci ne vedo, da je to za 
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branje pomembno, če jih tega ni še nihče učil in tega ne znajo, če niso vadili. 

Zaradi preskakovanja z očmi otrok začne brati besedo v sredini in se vrne na 

začetek. Zloge ali sklope črk premešča, tako da prebrane besede ni moč prepoznati. 

Lahko pa s pogledom zajame tudi del naslednje ali prejšnje besede, del v zgornji ali 

spodnji vrstici besedila ter ga združi z besedo, ki naj bi jo prebral. Otroci težko 

sledijo vrsticam, predvsem če je razmik med njimi manjši, vrstice preskakujejo ali 

začno posamezne vrstice ponovno brati. Težave se kažejo tudi preko izpuščanja ali 

vstavljanja glasov (Žerdin, 2011).  

- Za tekoče branje je potrebno samodejno prepoznavanje glasov in simbolov. Za 

utrditev zveze med črko in pripadajočim glasom je potrebno utrjevanje in urjenje, 

ki omogača, da se to znanje ponotranji (Žerdin, 2011). Smotrno je poučevanje 

zapisa in poimenovanja črk hkrati, saj pisanje kot motorična dejavnost (element 

multisenzornega učenja) pomaga pri priklicu poimenovanja črk. Enako velja za 

petje glasov, ki pripadajo črkam abecede (Minskoff, 2005). Z vajo se dekodiranje 

avtomatizira. Na težave avtomatizacije kaže, če se otrok kljub vajam ne nauči 

tekoče brati. Bere s črkovanjem, s počasnim spajanjem ali nezanesljivim globalnim 

prepoznavanjem krajših enot. Otrok bere počasi in z zastoji. Branje je nenatančno 

zaradi napak pri prepoznavanju črk (Žerdin, 2011). 

- V začetnem obdobju branja je pomnjenje pomembno predvsem za zapomnitev 

oblik črk in njihovih imen. Težave se kažejo, ko si otrok ne zapomni oblike črk, 

njihovega imena, pozablja na podrobnosti kot je število lokov pri črkah m in n, 

težko prikliče vidno podobo za glas ali gib. Otrok se med branjem ustavlja in 

premišljuje. Težave s priklicem iz spomina so del težav avtomatizacije. V 

kasnejšem obdobju bralnega razvoja, ko je branje že avtomatizirano, pa je spomin 

bolj pomemben pri obnavljanju prebranega besedila (Žerdin, 2011). 

- Motnje branja pogosto spremljajo motnje pozornosti in koncentracije. Slednje so 

lahko tudi vzrok za nastanek sledečih bralnih težav: otrokovo branje prekine 

zanimanje za različno dogajanje v bližini, otrok težko vztraja pri vajah branja, 

napake, ki jih dela med branjem, so odraz površnosti. Pogosteje bere z ugibanjem. 

Z ukrepi za izboljšanje pozornosti in ukrepi, ki pritegnejo pozornost, se branje 

izboljša (Žerdin, 2011). Začetno obdobje branja terja od bralcev več pozornosti kot  

kasnejša obdobja bralnega razvoja. Bralec mora v tem obdobju namreč veliko 
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pozornosti nameniti samemu dekodiranju, na kar pa more pozornost preusmeriti še 

na razumevanje. Izurjen bralec v nasprotju z začetnikom dekodiranju posveča le 

malo pozornosti, zato je lahko več posveti bralnemu razumevanju. 

- Orientacija ali sposobnost doživljanja prostora, zavedanja položaja, premikanja in 

delov lastnega telesa v prostoru je sposobnost, da ugotovimo lego predmetov ali 

posameznih likov glede na položaj drugih točk. Orientiranost se razvija z leti. 

Težave z orientiranostjo so pogostejše v obdobju začetnega branja kot v kasnejših 

obdobjih bralnega razvoja. Povezujejo se z vidnim tipom bralnih motenj. Bralec se 

slabo znajde v vrsticah, jih preskakuje ali se vrača v isto vrsto. Zamenjuje 

predvsem črke, ki se razlikujejo po smeri (npr. b in d). Bere v obrnjeni smeri, od 

desne proti levi, ali bere besedilo obrnjeno na glavo (Žerdin, 2011). 

2.5 Učne težave 

2.5.1 Opredelitev učnih težav 

Učne težave delimo na splošne in specifične učne težave. Obe skupini se razprostirata od 

lažjih do težjih, od enostavnih do zapletenih in po trajanju od težav, ki so vezana na krajša 

oziroma daljša obdobja šolanja, do težav, ki lahko trajajo vse življenje. Pri učencih lahko 

zasledimo le splošne učne težave, le specifične učne težave ali kombinacijo obeh vrst 

(Magajna, Kavkler, Čačinovič-Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008). 

»Učne težave se pojavijo pri zelo heterogeni skupini učencev z različnimi kognitivnimi, 

socialnimi, emocionalnimi in drugimi značilnostmi, ki imajo pri učenju pomembno večje 

težave kot vrstniki. Največkrat so posledica učinkovanja različnih dejavnikov, ki se 

prepletajo. Učnih težav se zato ne razume in v zvezi z njimi ukrepa samo z vidika 

posameznika, ki se (ga) uči, temveč tudi z vidika okolja, v katerem se (ga) uči. Posebne 

vzgojno-izobraževalne potrebe učencev z učnimi težavami so pogosto posledica tudi manj 

ustreznega ali neustreznega procesa poučevanja in učenja« ( Magajna idr., 2008, str. 6). 

Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2. člen Uradnega lista RS, št. 

58/2011) učenci z učnimi težavami ne spadajo v skupino otrok s posebnimi potrebami. 

Zato jim prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno 

pomočjo ne pripada. Po spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, 
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št. 87/2011) pa so jim šole dolžne prilagoditi metode in oblike dela pri pouku ter jim 

omogočiti vključitev v dopolnilni pouk ter druge oblike individualne in skupinske pomoči. 

2.5.2 Splošne učne težave 

»Splošne učne težave so značilne za zelo heterogeno skupino učencev, ki imajo pomembno 

večje težave kot vrstniki pri usvajanju znanj in spretnosti pri enem ali več izobraževalnih 

predmetih. Zaradi izrazitejših težav so pri enem ali več učnih predmetih manj uspešni ali 

celo neuspešni« ( Magajna idr., 2008, str. 10). Splošne učne težave so posledica naslednjih 

notranjih in zunanjih dejavnikov: motnje pozornosti in hiperaktivnosti, podpovprečnih in 

mejnih intelektualnih sposobnosti, ovir v socialno-emocionalnem prilagajanju, 

pomanjkanja motivacije, slabše razvitih samoregulacijskih sposobnosti, drugojezičnosti, 

socialno-kulturne drugačnosti in socialno-ekonomske oviranosti. Našteti dejavniki se lahko 

povezujejo tudi z neustreznim in neprilagojenim poučevanjem, ki je prepleteno še z 

ovirami prikritega kurikula (Magajna idr., 2008). 

2.5.3 Učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja 

Učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, sodijo med učence s splošnimi 

učnimi težavami (Magajna, 2004). V slovensko govorečem prostoru jih poimenujemo tudi 

učenci, ki se počasneje učijo (Kavkler in Magajna, 2008), v angleško govorečem prostoru 

pa 'slow learners', 'struggling learners', 'low achievers' in 'grey-area children'. 

Tudi Mednarodna klasifikacija bolezni ICD-10 (1987) vključuje skupino oseb z mejnimi in 

podpovprečnimi intelektualnimi sposobnostmi, ki nimajo motenj v duševnem razvoju (ang. 

borderline intellectual functioning), z IQ 71-84. Mednje uvrščamo tudi učence, ki 

počasneje usvajajo znanja. Tovrstno opredelitev priznavajo tako slovenski kot tuji 

strokovnjaki (Kavkler, 2004). 

Skupina učencev z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, predstavlja približno 10 

do 15 odstotkov vseh šoloobveznih otrok. Najdemo jih na spodnjem koncu kontinuuma 

izobraževalnih dosežkov (Kirk, Kliebhan, Lerner, 1978). 

V preteklosti so bili učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, pogosto 

spregledani. Večkrat se je zgodilo, da so jih učitelji videli kot neprilagojene, kar jih je 

opravičilo dolžnosti zagotavljanja ustrezne kakovosti pouka za učenca ter preložilo krivdo 
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za negativne izobraževalne izkušnje na otroka, njegovo družino in okolje (Cawley, 

Goodstein in Burrow, 1972). 

Za pomoč pri njihovem prepoznavanju najdemo v literaturi opise splošnih značilnosti 

učencev z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja. Pri njih se opaža večja splošna 

nezrelost in težave na različnih področjih. Zaradi kognitivnih primanjkljajev imajo težave z 

razumevanjem izobraževalnih in drugih vsebin (posebej abstraktnih, kompleksnih, 

obsežnejših, sestavljenih), šibkejše logično in abstraktno mišljenje ter zmanjšano 

sposobnost reševanja problemov (predvsem večstopenjskih). Imajo težave s prenosom in 

posplošitvijo znanj, razumevanjem daljših navodil, pomnjenjem, osredotočeno 

pozornostjo. Imajo slabše razvite metakognitivne sposobnosti, kar pomeni, da se slabše 

zavedajo lastnega mišljenja, procesa učenja, težje načrtujejo čas in delo, spremljajo in 

preverjajo lastno delo in rezultate. Imajo slabše razvite jezikovne sposobnosti in manjši 

obseg besedišča. Njihovo ustno izražanje je skromnejše, tvorijo preprostejše stavčne 

strukture. Težje usvajajo osnovne šolske veščine (branje, pisanje, pravopis, računanje). 

Imajo težave na področju motivacije za učenje. Ta je bolj odvisna od doživljanja uspehov 

in spodbud. Pogosteje imajo tudi težave s socialnim vključevanjem (Kavkler, 2004). 

2.5.3.1. Oblike in načini pomoči učencem z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo 

znanja 

Učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, lahko usvojijo osnovne učne 

veščine in znanja, vendar počasneje in ne tako poglobljeno kot njihovi vrstniki. Potrebujejo 

več časa, ponavljanja in več pomoči, da so lahko uspešni (Shaw, 2008, v Košir, 2011b). 

Poučevanje učencev z učnimi težavami, ki počasneje usvajano znanje, je za učitelje 

običajno težje, saj so ob konvencionalnih učnih metodah učno neuspešni, ker ne ustrezajo 

njihovim edinstvenim potrebam. Odgovornost učiteljev je najti metode, ki jim bodo 

ustrezale in prinesle učni uspeh (Minskoff, 2005). 

Za pomoč pri poučevanju učencev z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, nam 

služijo spodaj naštete splošne smernice, povzete po J. Košir (2011a): 

- Poenostavljanje zapletenih, abstraktnejših nalog. 

- Izvajanje različnih oblik dela, sodelovalnega učenja in vrstniške pomoči, ki učencu 

zagotavljajo zunanjo organizacijo in red ter pomagajo pri pripravi na učenje in pri 

aktivnem sodelovanju pri učnih aktivnostih. 
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- Omogočen podaljšan čas za usvajanje osnovnih spretnosti in vsebin ter za izvajanje 

aktivnosti . 

- Vključevanje različnih opor, učnih pripomočkov in gradiv različnih zahtevnosti, na 

bolj konkretnem nivoju mišljenja. 

- Količina in zahtevnost domačih nalog in obveznosti naj ustreza učenčevim 

sposobnostim, tako da jih lahko večino (80-90%) opravi samostojno. 

- Zmanjšanje kompleksnosti nalog, prilagojena oblika gradiv ter uporaba 

pripomočkov pri preverjanju in ocenjevanju znanja, ki ima prilagojeno trajanje 

(traja dalj časa ali pa je razdeljeno na več krajših delov). 

- Prilagojene učne metode in pristopi: 

- poudarjanje ključnih misli, 

- sprotno preverjanje razumevanja, 

- oblikovanje praktičnih, življenjskih nalog in aktivnosti, 

- direktno poučevanje strategij za reševanje nalog, problemov, 

- učenje po modelu, 

- oblikovanje možnosti za doživljanje uspeha. 

2.5.4 Predbralne sposobnosti in branje učencev z učnimi težavami, ki počasneje 

usvajajo znanja 

Sposobnost dekodiranja se pri učencih prvega triletja ujema z vrednostjo njihovih 

intelektualnih sposobnosti (Jensen, 1980, v Stanovich, Cunningham in Feeman, 1984). 

Korelacija med mentalnimi sposobnostmi in bralnimi sposobnostmi naj bi v začetnih 

stopnjah branja (prvo šolsko triletje) bila nekoliko nižja kot v kasnejših. Korelacijska 

vrednost naj bi se nahajala nekje med 0,30 in 0,50 (Stanovich, Cunningham in Feeman, 

1984). 

Zveza med bralnimi sposobnostmi in rezultati inteligenčnih testov je star, pogosto 

raziskovan problem. Večina raziskovalnih rezultatov kaže na korelacije med 0,30 in 0,70 

(Stanovich, Cunningham in Feeman, 1984). Hammill in McNutt (1981, v Stanovich, 

Cunningham in Feeman, 1984) sta raziskovala korelacijo med bralnimi sposobnostmi in 

Wechslerjevim testom inteligentnosti ter dokazala korelacijsko vrednost 0,44. Korelacijska 

vrednost z inteligenčnim preizkusom Stanford-Binet pa je v raziskavi znašala 0,46.   

Johnston (1999) navaja sledeče značilnosti učencev z zmanjšanimi intelektualnimi 

sposobnostmi, vezane na branje: 
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- imajo težave pri črkovanju, 

- netekoče in počasi prepoznavajo besede, 

- se slabše zaznavajo kot bralci, 

- ne uživajo v branju,  

- ne uporabljajo osebnih izkušenj pri branju, 

- ne uporabljajo učinkovitih strategij, 

- uporabljenih strategij ne znajo predstaviti (Strickland, Ganske in Monroe, 2002). 

Učenci s povprečnimi intelektualnimi sposobnostmi se lahko naučijo branja preko različnih 

učnih metod. Učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, pa pri tem 

potrebujejo vodstvo kompetentnega učitelja, ki pozna primerne strategije za poučevanje 

branja učencev, ki se počasneje učijo (Minskoff, 2005). 

Učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, potrebujejo bolj sistematične 

postopke poučevanja ter veliko ponavljanja za usvojitev znanja, pa vendar ne dosegajo 

ravni bralnih dosežkov drugih otrok njihove starosti (Kirk, Kliebhan, Lerner, 1978). 

Celovit pristop mora obsegati razvijanje zaporedja vseh bralnih veščin, od predbralnih do 

tistih, ki jih premore odrasel bralec. Pomembno je poznavanje trenutne ravni razvitosti 

posameznih veščin  pri učencu, saj lahko le tako določimo, katere veščine bo tekom 

poučevanja še potrebno razvijati. Predbralne veščine se začno razvijati takoj po rojstvu. 

Najmočneje se razvijajo v starosti tri do šest let. Nekateri avtorji so mnenja, da se te 

veščine razvijajo naravno in jih ni potrebno posebej učiti. Te veščine pa se ne pojavljajo 

naravno pri učencih, rizičnih za bralne težave, med katere spadajo tudi učenci z učnimi 

težavami, ki počasneje usvajajo znanje. Njih je potrebno predbralnih veščin naučiti 

(Minskoff, 2005). 

Učenci, ki se počasneje učijo, pri branju in pisanju pogosto zaidejo v začaran krog 

neuspehov. Zaradi težav pri usvajanju branja in pisanja se pogosto izogibajo dejavnostim 

opismenjevanja. To pa pomeni zmanjšan čas bralne vadbe, ki bi jo sicer potrebovali za 

utrditev znanja jezika (Strickland, Ganske in Monroe, 2002). 
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2.5.4.1. Splošna načela in konkretne tehnike za razvijanje predbralnih veščin 

fonološkega zavedanja učencev z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo 

znanja 

Pri poučevanju učencev z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, je pomembno 

upoštevati splošna načela poučavanja, ki temeljijo na sistematičnem pristopu, postopnosti 

razvijanja veščin, nazornosti in multisenzornosti. E. Minskoff (2005) predlaga sledeča  

splošna načela za poučevanje in razvoj fonološkega zavedanja: 

- Postopno dvigujemo težavnost nalog z nadzorom števila glasov in zlogov v 

predstavljeni besedi. Na začetku poučevanja uporabljamo besede z dvema 

glasovoma, nato tremi in končno s štirimi. Enako velja za zloge. Ni potrebno 

uporabiti besed z več kot tremi zlogi, saj je težavnost tako dolgih besed precej 

večja. 

- Postopno dvigujemo težavnost z iskanjem glasu na začetnem položaju v besedi, 

nato na končnem položaju, za konec pa na srednjem položaju v besedi. Najlažje je 

najti začetni glas besede, saj ga slišimo kot prvega. Podobno lahko je najti končni 

glas besede, saj ga slišimo na koncu. Težko pa je najti glas med njima, saj ga 

moramo »izvleči« izmed njiju. 

- Postopno dvigujemo težavnost s tem, da učenec sprva rešuje zaprte tipe nalog, nato 

pa odprte tipe nalog. Zaprti tipi nalog so lažji, saj lahko učenec izbira med 

različnimi možnimi odgovori ( primer: Koliko glasov ima beseda miš? Dva ali tri?). 

Odprti tipi nalog so težji, saj mora učenec sam tvoriti odgovor, brez podanih 

možnosti izbire (primer: Koliko glasov ima beseda miš?). 

- V začetnih fazah poučevanja uporabljamo besede z glasovi, ki jih lahko 

izgovarjamo neprekinjeno oz. jih lahko vlečemo (f,h,l,m,n,r,s,š,z,ž) ali kratke 

samoglasnike. Tako pri razčlenjevanju besed na posamezne glasove podaljšamo 

izgovorjavo posameznega glasu, kot pri primeru: »Prvi glas besede miš je /mmm-i-

š/«. 

- Kadar v vlogi modela izgovarjamo besedo in njene glasove, najprej povemo celotno 

besedo, nato posamezne glasove besede, na koncu pa ponovno celotno besedo. 

Učenec nato ponovi za nami.  

- Uporaba multisenzornega pristopa s številnimi senzornimi vhodi in različnimi 

motornimi odzivi. Primer takšnega pristopa je Elkonin postopek (Elkonin, 1973), 

kjer se vizualni dražljaji, kot so žetoni, kocke ipd., povezujejo z glasovi v besedi. 
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Na primer: ob štetju glasov v besedi učenec za vsak glas nastavi po en žeton. 

Dejavnosti je smotrno povezati tudi z drugimi oblikami fine in grobe motorične 

dejavnosti, kot je ploskanje, tleskanje s prsti, počepanje ipd. 

- Poučevanje fonološkega zavedanja naj traja kratek čas, zato pa naj bo pogosto. 

Aktivnosti fonološkega zavedanja namreč zahtevajo intenzivno osredotočenost, saj 

učenci operirajo zgolj z glasovi, brez vizualne podpore preko pripadajočih črk. 

- Zagotovimo dejavnost razčlenitve povedi na besede, preden preidemo na 

razčlenitev besed na posamezne zloge in glasove. Podobno kot pri slednjih, iščejo 

učenci prvo, zadnjo in srednjo besedo v povedi, štejejo besede v povedi ipd. 

- Uporaba iger in računalnika v procesu poučevanja. Razvijanje fonološkega 

zavedanja je pogosto suhoparno, zato ga popestrimo s vpeljavo različnih iger v učni 

proces. 

E. Minskoff (2005) predstavlja spodaj navedene konkretne tehnike za razvijanje 

fonološkega zavedanja na področjih: slušnega razločevanja, slušnega razčlenjevanja na 

glasove in zloge, slušne sinteze glasov in zlogov, rimanja, štetja glasov v besedi ter 

odvzema ali dodajanja glasov.   

Slušno razločevanje oz. diskriminacija je sposobnost razločevanja govorjenih glasov 

(primer: Ali je miš in mir enako?). Je osnovna sposobnost fonološkega zavedanja. Če 

učenec ne sliši razlik v glasovih, ne more pričeti manipulirati z njimi. Pri poučevanju 

slušne diskriminacije se lahko poslužimo naslednjih tehnik:  

- Najprej učencu predstavimo pare besed, ki se razlikujejo po začetnem glasu. 

Učenec naj ugotovi, ali sta besedi v paru enaki ali različni. Ko to obvlada, mu 

predstavimo pare besed, ki se razlikujejo po končnem glasu, na koncu pa po 

srednjem glasu. 

- Učencu lahko kot vizualno oporo ponudimo ogled naših ustnic med izgovorjavo 

para besed. Kadar so zmožni slušne diskriminacije ob vizualni opori, jim to 

onemogočimo tako, da se obrnemo vstran od njih ali prekrijemo usta. 

Slušno razčlenjevanje oz. segmentacija na glasove je sposobnost izolacije in analize 

besed na posamezne glasove. Pri poučevanju slušnega razčlenjevanja na glasove se lahko 

poslužimo naslednjih tehnik: 
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- Najprej naučimo učenca določiti začetni glas v besedi. Ko to obvlada, naj določi 

končni glas besede, nato pa še en srednji glas.  

- Kadar v vlogi modela predstavljamo slušno razčlenjevanje, izberimo besede z 

neprekinjenim ciljnim glasom (začetnim, končnim ali srednjim glasom besede), ki 

ga lahko poljubno podaljšujemo v njegovi izgovorjavi (f,h,l,m,n,r,s,š) ali kratek 

samoglasnik. 

- Postopno dvigujemo težavnost s tem, da učenec sprva rešuje zaprte tipe nalog, nato 

pa odprte tipe nalog. 

Slušno razčlenjevanje na zloge je razdelitev besede na zloge, ki je potrebna za razdelitev 

zapisanih besed na zloge pri zlogovnem branju. Pri poučevanju slušnega razčlenjevanja na 

zloge se lahko poslužimo naslednjih tehnik: 

- Uporaba ploskanja kot pomoč pri prepoznavanju zlogov. Ploskanje vključuje ritem 

besede in olajša učencu analizirati zloge. 

Slušna sinteza glasov se pojavi, kadar učenec sliši besedo razčlenjeno na posamezne 

glasove in jo mora sintetizirati, sestaviti nazaj v besedo. Ta sposobnost je pomembna pri 

začetnem branju, kadar učenci izgovarjajo glasove posameznih črk v besedi in jih nato 

sestavijo, izgovorijo kot celotno besedo. Pri poučevanju slušne sinteze glasov se lahko 

poslužimo naslednjih tehnik: 

- Sprva naredimo le kratke pavze med izgovorjavo posameznih glasov besede, kot da 

bi jih izgovarjali ob pisanju njihovih črk. S časom povečamo presledke, pavze med 

glasovi. 

- Glasove ob izgovorjavi sprva podaljšamo, nato pa lahko izgovorjavo, glede na 

napredek učenca, krajšamo. 

Slušna sinteza zlogov se pojavi, kadar učenec sliši besedo razčlenjeno na posamezne 

zloge in jo mora sintetizirati, sestaviti nazaj v besedo. Najprej začnemo s sintezo dveh 

zlogov, nato treh. Za mlajše učence uporabljamo namesto izraza zlog izraz del besede, ki 

zanje ni tako abstrakten. Pri poučevanju slušne sinteze zlogov se lahko poslužimo 

naslednjih tehnik: 

- Uporaba slik sprva pomaga učencem priklicati celotno besedo, ki je bila 

razčlenjena. Primer: učencu pokažemo sliko zajca, mu povemo celotno besedo, 
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nato jo razčlenimo  (za-jec) in jo ponovno sestavimo v celoto. Učenec ponovi za 

nami. 

- Uporaba ploskanja kot pomoč pri prepoznavanju zlogov. Ploskanje vključuje ritem 

besede in olajša učencu analizirati zloge. 

Rimanje vključuje sposobnost slušne diskriminacije glasovno podobnih besed in 

sposobnost tvorbe glasovno podobnih besed. Običajno poučevanje vključuje besedne 

skupine ali družine, zato lahko učenci, ki znajo rimati, to veščino uporabljajo kot pomoč 

pri branju takšnih besednih skupin. Pri poučevanju rimanja se lahko poslužimo naslednjih 

tehnik: 

- Med predstavitvijo rimajočih besednih družin poudarimo rimajoč element, tako da 

ga izgovorimo glasneje in dodamo ročni znak. Učenec naj ponovi. 

- Postopno dvigujemo težavnost s tem, da učenec sprva rešuje zaprte tipe nalog, nato 

pa odprte tipe nalog. 

Štetje glasov v besedi se pomaga učencem osredotočiti tako na število kot na zaporedje 

glasov v besedi. Pri poučevanju štetja glasov v besedi se lahko poslužimo naslednjih 

tehnik: 

- Uporaba žetonov ali kock kot pomoč učencu pri štetju. Za vsak slišan glas 

nastavimo žeton ali kocko. To ustvarja povezavo med slušnimi (glasovi) in 

vizualnimi dražljaji (žetoni, kockami), kar je pomembno pri učenju branja. 

- Učenec naj dvigne roko, ploskne ali tleskne z prstmi, kadar sliši nov glas v besedi, 

saj mu to predstavlja motorično oporo, pomoč pri aktivnosti. 

Odvzem ali dodajanje glasov vključuje sposobnost izbrisa ali dodajanja glasov dani 

besedi in sposobnost identifikacije dobljenih besed. Ta veščina je povezana s sposobnostjo 

prepoznave prvotnih besed, ki jim manjka kakšen glas (primer: slišimo /teleizija/ in 

prepoznamo celotno besedo televizija). To je pomembno, saj učenci na začetku učenja 

branja pogosto izpuščajo glasove med branjem, s to sposobnostjo pa lahko pravilno 

izgovorijo prebrano besedo, saj ima podobno glasovno podobo kot beseda, ki jo že 

poznajo. Pri poučevanju odvzema in dodajanja glasov v besedi se lahko poslužimo 

naslednjih tehnik: 

- Uporaba žetonov ali kock za prirejanje k glasovom v besedi. Ko učencu 

predstavljamo aktivnost, uporabimo žetone enake barve za primerjavo besednih 
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parov. Primer: primerjamo besedi /l-e-p/ in /l-e-p-i-l-o/. Ob glaskovanju nastavimo 

3 žetone za vsak glas besede lep, za besedo lepilo pa še tri več. 

- Kadar predstavljamo besede z manjkajočimi glasovi, na mestu manjkajočih glasov 

naredimo kratek premor in ročni znak, ki označi manjkajoči del. Učenec mora 

prepoznati celotno besedo. 

2.5.4.2  Strategije za poučevanje začetnega branja pri učencih z učnimi težavami, ki 

počasneje usvajajo znanja 

Učencem z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, najpogosteje rabljene učne 

metode ne ustrezajo, saj poudarjajo samostojno učenje učenca in ne poučevanje učitelja. 

Ne zmorejo se učiti preko samostojnega raziskovanja določenega problema. Poučevalni 

pristop naj torej temelji na dominantni vlogi učitelja in posredovanju jasnih informacij 

učencu o tem, kaj se mora naučiti.  Znanstvene raziskave so pokazale, da mora učinkovit 

pristop imeti oblikovane sistematične korake, vključevati  natančna navodila, biti podoben 

direktnim inštrukcijam s to razliko, da je celosten in prilagodljiv.  (Minskoff, 2005). 
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Tabela 2 prikazuje korake in postopke strateškega poučevanja, oblikovane od E. 

Minskoff (2005). 

Tabela 2: Koraki in postopki poučevanja učencev z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja (Minskoff, 2005) 

Napredna organizacija Dobra organizacija. Učitelj učencu predstavi cilje pouka in razloži 

njihov pomen zanj. Poučevanje ciljnih veščin poveže z že usvojenimi 

veščinami. 

Modeliranje Učitelj prevzame vlogo modela, tako da je za učenca jasno razvidno, 

katero veščino mora pridobiti in na kakšen način. Ob tem učenca 

opozori na pomembne vidike izvajanja s strategijo glasnega mišljenja, 

kjer ubesedi izvedbo aktivnosti, tako da se učenec še jasneje zaveda 

posameznih korakov postopka, pomembnih dognanj ipd. Uporaba 

multisenzornega poučevanja.  

Vodeno izvajanje 

dejavnosti 

Vodeno izvajanje dejavnosti, kjer učenec uporablja veščine ob vodstvu 

in pomoči učitelja. Učitelj ob neustrezni izvedbi poda korektivno 

povratno informacijo, ki vključuje model pravilne izvedbe. Ob pravilno 

izpeljani dejavnosti pa se posluži pozitivne utrditve, okrepitve (pohvale, 

nagrade ipd). Spremlja učenčev napredek, da lahko določi čas 

napredovanja v naslednjo raven – samostojno prakso. 

Samostojno praktično 

izvajanje 

Samostojna praksa, kjer učenec veščine uporablja brez vodstva in 

pomoči učitelja. Učitelj ustvarja številne priložnosti  za vadbo. Spremlja 

učenčev napredek, da lahko določi čas napredovanja v naslednjo raven. 

Ob težavah se lahko vrnemo na predhodno raven. 

Generalizacija Generalizacija, preko katere učenec veščine, znanje prenese na druge 

situacije. Učitelj ustvarja številne priložnosti  za generalizacijo. 

Periodično preverja  razvitost veščin in se po potrebi vrne na predhodne 

ravni. 

 

Učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, niso samostojni učenci. Bralnih 

veščin ne usvojijo tako lahko kot drugi vrstniki, saj so pasivni učenci in imajo težave na 

področjih pomnjenja, pozornosti, metakognicije (Lerner, 2003, v Minskoff, 2005). 

Učencem zaradi tega ne podamo le verbalnih navodil, temveč jim moramo to pokazati. 

Učitelj mora prevzeti vlogo modela ter izpeljati natančno demonstracijo veščine branja (na 
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primer spajanja glasov). Ob tem je pomembna ubeseditev postopkov in opozarjanje, 

poudarjanje pomembnih informacij. Učencem nato omogočimo čim več priložnosti za 

vodeno izvajanje dejavnosti, kar pomeni, da izvajajo veščino sami ob vodstvu učitelja.  

Učenje naj bo multisenzorno naravnano in naj vključuje čim več senzornih poti (vidno, 

slušno, kinestetično, taktilno ...). Z vodenjem učencem omogočimo pravilno izvedbo, 

zapomnitev postopkov, doživljanje uspeha ter jim zagotovimo povratne informacije o 

ustreznosti izvedene aktivnosti. Ob uspehu se poslužimo pozitivne okrepitve (na primer s 

pohvalo). Vodenje postopoma zmanjšujemo in prehajamo na samostojno izvajanje 

dejavnosti učencev. Proces razvoja branja skušamo prikazati vizualno, z zapisovanjem 

pravilno prebranih črk, besed, s številom prebranih besed ipd. S tem povečamo učenčevo 

motivacijo za nadaljnje učenje. Evalvacija uspešnosti naj se izvaja dnevno, tedensko, 

mesečno in na pol leta. S tem si ustvarimo jasno sliko o napredovanju in lahko ob 

morebitnih težavah z usvajanjem branja pravočasno spremenimo poučevalni pristop 

(Minskoff, 2005).  

Za učence z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, naj bi poučevanje branja 

predstavljalo prednostno nalogo učiteljev. Branje vpliva na splošno poučenost, obseg 

besednjaka, omogoča pisno sporazumevanje in se uporablja pri vseh šolskih predmetih. 

Večje kot so bralne težave, več časa za poučevanje branja moramo predvideti.  Zagotoviti 

moramo dovolj časa za intenzivno vadbo. Učenje branja moramo povezovati s socialnimi 

interakcijami med učencem in učiteljem, vrstniki, starši in drugimi.  Kakor metode 

poučevanja, morajo biti tudi učni materiali raznoliki, izbrani glede na potrebe in 

motivacijske učinke na učenca. Učencu moramo omogočiti doživljanje uspeha, ki je 

najboljši motivator (Minskoff, 2005). 

Pri učencih z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, se je kot učinkovito 

poučevanje izkazalo poučevanje v manjših skupinah ali ena na ena, kjer sta v učni proces 

vključena zgolj učitelj in posamezni učenec (Minskoff, 2005). 

Pogosto uporabljena metoda za opismenjevanje otrok z nižjimi intelektualnimi 

sposobnostmi je fonomimična metoda. Ta omogoča pridobivanje informacij po več 

senzornih poteh, ne le preko vida in sluha, ki se pretežno uporabljata v slovenskih šolah 

(Žerdin, 2003). Pri fonomimični metodi se prav tako upošteva dejstvo, da otroci, predvsem 

v predšolskem obdobju, pogosto uporabljajo onomatopojijo oz. posnemanje naravnih 

glasov (veter, oglašanje živali ...). S vključevanjem tega elementa urimo poslušanje in 
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razločevanje glasov ter artikulacijo (Fajfar, 1996). Našteto pa, kot smo omenili v poglavju 

o dejavnikih bralne učinkovitosti, vpliva na bralne veščine.  

Za učence z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, je najpomembnejša usvojitev 

branja črk, ki omogoča samostojno dekodiranje in daje jasnejši pogled na asociativno 

povezavo črka-glas. Je osnova za nadaljnji razvoj branja z zlogovanjem ter vezanega 

branja. Takšno branje zahteva od učencev znanje razčlenitve besed na glasove. Cilj branja 

je natančno, pravilno dekodiranje besed. Razumevanje prebranega se začne razvijati šele 

kasneje (Minskoff, 2005). 

V preteklosti je bilo razvitih več programov, ki temeljijo na usvojitvi branja črk. 

Programa, ki sta se v preteklosti izkazala kot učinkovita za poučevanje učencev z učnimi 

težavami, ki počasneje usvajajo znanja, sta Učna ura izboljšanja fonemskega zavedanja 

(Kirk, Kirk in Minskoff, 1985) in Wilsonov bralni sistem (Wilson, 1988). 

Učna ura izboljšanja fonemskega zavedanja (eng. Phonic Remedial Reading Lesson) 

temelji na branju podobnih besed, ki se le malo razlikujejo. Pristop upošteva načelo od 

lažjega h težjemu. Tako učenci iz branja kratkih, podobnih besed preidejo na branje 

povedi, ki vključujejo prej prebrane besede. Program ne zagotavlja materialov, od učitelja 

pa zahteva, da ustvari dejavnosti v skladu s predlagano obliko (Minskoff, 2005). 

Wilsonov bralni sistem (eng. Wilson Reading System) pa je enostaven, dobro strukturiran 

načrt bralnih učnih ur. Je intenziven intervencijski program, ki se izvaja ena na ena (učitelj 

in učenec) ali v manjših skipinah tri- do petkrat tedensko po 60–90 minut. Upošteva 

multisenzorni poučevalni pristop. Razvija sposobnosti fonemskega zavedanja, dekodiranja, 

tekočnosti glasnega branja, razumevanja in širi besednjak. Posebaj primeren je za 

poučevanje učencev z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja (Wilson Reading 

System, 2013).  

Učna ura je sestavljena iz treh delov: (1) učenja besed; (2) črkovanja; (3) 

tekočnosti/razumevanja. 

(1) Prvi del, učenje besed, je razdeljen na 5 korakov: 

1. korak: dve- do triminutno hitro utrjevanje glasov s pomočjo glasovnih kartončkov. 

2. korak: poučevanje in pregled konceptov branja v obsegu 5 minut. 
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3. korak: tri- do petminutno branje kartončkov z besedami. 

4. korak: petminutno branje bralnih listov. 

5. korak: petminutno branje povedi. 

Poudarek prvega dela je na fonemskem zavedanju, dekodiranju, besednjaku, natančnosti, 

avtomatizaciji branja besed, fraziranju in prozodijah. 

(2) Drugi del, črkovanje, je razdeljeno na 3 korake: 

1. korak: eno- do dveminutno hitro utrjevanje določanja črk h glasovom. 

2. korak: petminutno poučevanje in pregled konceptov črkovanja. 

3. korak: petnajst- do dvajsetminutni zapis glasov, besed, povedi po nareku. 

Poudarek drugega dela je na črkovanju, lektoriranju, besednjaku in nepravilnih oblikah 

besed. 

(3) Zadnji del, tekočnost/črkovanje, je razdeljen na dva koraka: 

1. korak: deset- do petnajstminutno branje dela besedila. 

2. korak: deset- do tridesetminutna uporaba veščine slušnega razumevanja. 

Poudarek tretjega dela je na vodenem branju, tekočnosti, besednjaku, razumevanju, 

vizualizaciji ter veščinah ustnega jezika (Wilson, 1988, v Minskoff, 2005). 

Bralna tekočnost je razbremenjenost od težav z dekodiranjem, ki ovirajo tekočnost tihega 

branja ali izraznost glasnega branja (Harris in Hodges, 1995, v Strickland, Ganske in 

Monroe, 2002).   

Pri razvijanju bralne tekočnosti nam lahko pomagajo naslednje strategije: 

- prepričamo se, da je učenec usvojil natančno dekodiranje, preden se posvetimo 

poučevanju tekočnosti in hitrosti branja; 

- pred učenčevim branjem zagotovimo tekoče branje učitelja kot modela; 

- učenca opozorimo, kadar želimo, da bere natančno in tekoče hkrati; 
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- beležimo učenčev uspeh v tekočnosti branja (beležimo koliko besed prebere na 

minuto); 

- zagotovimo zadostno količino časa za vaje branja; 

- zagotovimo kratke, pogoste treninge za razvijanje tekočnosti branja ob različnih 

priložnostih; 

- vadbo skušamo narediti zanimivo in pestro (Minskoff, 2005); 

- večkrat beremo v zboru, kar poveča tekočnost branja in omogoča nezaznavanje 

napak v branju učenca z učnimi težavami, ki počasneje usvaja znanja, s tem pa veča 

njegovo zaupanje; 

- izberemo ustrezno lahko bralno gradivo, kar pri učencih z učnimi težavami, ki 

počasneje usvajajo znanja, pozitivno vpliva na tekočnost branja, razumevanje in 

nenazadnje na uspeh in s tem povezan užitek ob branju; 

- večkratno branje enakega bralnega besedila (Strickland, Ganske in Monroe, 2002). 

Večina učencev ve, kako sestaviti skupaj dele povedi, da bo poved zvenela naravno. 

Učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, pa povedi pogosto berejo 

tako, da pomenske fraze med branjem ločujejo, kar ne zveni naravno. V tem primeru 

jih je potrebno naučiti izraznosti branja (Strickland, Ganske in Monroe, 2002). 

Za razvoj izraznosti branja se lahko poslužimo naslednjih tehnik:  

- Povedi razdelimo na izrazno smiselne dele, ki jih zapišemo na kartončke ( Majhen 

deček – je vrgel žogo – preko velikega zidu.). Učencu kot model predstavimo 

branje s kartončki, tako da jih postopoma, ob branju sestavljamo v celoto. 

-  Kartončke nadomestimo s podčrtovanjem delov povedi ali zajemanja med prsti 

tekom branja (Reutzel in Cooter, 2001, v Minskoff, 2005). 

- Kot model preberimo poved na različne načine, z različnimi glasovnimi poudarki in 

se z učencem pogovorimo, kakšno branje je najbolj ustrezno.  

- Poslužimo se branja z odmevom, kjer učenec bere sočasno skupaj z nami 

(Minskoff, 2005).  
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- Učitelj učencu v bralnem besedilu označi, s črto loči posamezne dele povedi, ki 

učencu olajšajo izrazno branje.  

- Učence naučimo ustreznega naglaševanja besed, branja besed, za katerimi stoji 

vejica ali končno ločilo. Ob pojavljanju končnega ločila pike naj spustijo glas, ob 

vprašaju naj glas dvignejo, ob klicaju pa lahko glas dvignejo ali spustijo, vendar 

morajo z njim prikazati močna čustva. Ob teh aktivnostih je še posebaj pomembno 

učenje po modelu. 

- Učencem prikažemo branje brez upoštevanja vejic in ločil, takorekoč v enem dihu, 

da lažje spoznajo njihov pomen (Strickland, Ganske in Monroe, 2002). 

Bralno razumevanje razvijamo z aktivnostmi pred, med in po samem branju. Nekaj 

primerov aktivnosti za razvoj bralnega razumevanja je podal Minskoff (2005). Prikazana 

so v tabeli 3.  

Tabela 3: Aktivnosti za razvoj bralnega razumevanja (Minskoff,2005) 

Aktivnosti pred 

branjem 

Napovemo branje. 

Omogočimo predogled bralnega gradiva. 

Pregledamo že prebrano gradivo, ki je povezano s sledečim 

branjem. Postavimo vprašanja bralnega razumevanja, povezana s 

pomembnimi idejami, ki povezujejo obe gradivi in so pomembna za 

razumevanje sledečega bralnega gradiva. 

Postavimo vprašanja vezana na predzanje povezano s temo 

sledečega bralnega gradiva. 

Učence naučimo razumevanja novih ali nepoznanih besed.  

Učencev naučimo dekodiranja besed, ki jih bodo med branjem sicer 

dekodirali le s težavo. 

Postavimo vprašanja, ki od učencev zahtevajo napoved dogodkov v 

bralnem besedilu, saj s tem usmerimo njihovo pozornost na 

določene, pomembne dele bralnega gradiva. 

Aktivnosti med 

branjem 

Sprotno preverjajmo razumevanje prebranega s postavljanjem 

vprašanj bralnega razumevanja. 

Vključimo dejavnosti izvedene pred branjem. Učenci naj med 

branjem najdejo  nove besede, katerih razlage so slišali predhodno. 

Preverijo naj svojo napoved dogodkov v besedilu. 

Razlaga pomena novih, nepoznanih besed ali besed, ki so jih učenci 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Katja Domitar 

 

43 

 

težko dekodirali.  

Učenje metakognicije za zavedanje in razumevanje prebranega. 

Aktivnosti po 

branju 

Postavimo vprašanja, s katerimi preverimo razumevanje pomebnih 

idej bralnega gradiva. 

Postavimo vprašanja, vezana na bralno gradivo, ki od učencev 

zahtevajo kritično presojo.  

Učenci naj obnovijo prebrano zgodbo ali tvorijo njeno nadaljevanje. 

 

2.5.5 Kontinuum pomoči učencem z učnimi težavami 

Učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, glede na kriterije prepoznave 

(mejne in podpovprečne intelektualne sposobnosti) ne sodijo v skupino učencev z motnjo v 

duševnem razvoju, niti v skupino učencev, ki imajo primanjkljaje na posameznem 

področju učenja. Posledično zanje niso predvidene intenzivnejše oblike učne pomoči. Po 

Zakonu o osnovni šoli (1996) imajo pravico do dopolnilnega pouka, prilagajanja metod in 

oblik dela v procesu poučevanja ter drugih individualnih in skupinskih oblik pomoči 

(Kavkler, 2004). 

Ob ustreznem poznavanju učencev in njihovih značilnosti jim lahko v okviru redne, 

splošne poučevalne prakse zagotovimo ustrezen učni napredek in uspešno šolanje. V 

rednem osnovnošolskem izobraževanju se vključujejo v petstopenjski model pomoči za 

učence z učnimi težavami. Pomoč po tem modelu temelji na splošnih oblikah pomoči, ki jo 

v prvih treh korakih petstopenjskega modela nudijo učitelji v sodelovanju s šolsko 

svetovalno službo (Košir, 2011a). 

Učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, so pogosto spregledani. Zanje se 

ne oblikuje potrebnih oblik pomoči, ki bi jim omogočale uspešno učenje in napredovanje. 

Opredeli se jih kot učence, ki na splošno zmorejo manj, imajo nizke dosežke ali pa se jih 

celo opredeli kot lene (Magajna, 2004). 

Za nekatere učence, ki zaradi spleta različnih dejavnikov, kot so pridružene vedenjske 

težave, ADHD ipd.,  utemeljeno potrebujejo intenzivnejše oblike pomoči, pa je omogočeno 

usmerjanje v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo (Kavkler, 2004). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

V obdobju začetnega branja se pogosto pojavijo težave zaradi neosvojenih predbralnih 

veščin, kot so razumevanje koncepta tiska, sposobnosti pripovedovanja, besedni zaklad, 

poznavanje črk, vidno razločevanje, fonološko zavedanje ter interes za učenje branja. Na 

usvajanje branja vplivajo tudi kognitivni, perceptivni, socialno kulturni, čustveno 

motivacijski dejavniki ter dejavniki spomina in hitrega avtomatiziranega poimenovanja.      

Na poučevanje začetnega branja učencev z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja 

pa ob zgoraj naštetih dejavnikih vplivajo še specifični dejavniki značilni za to skupino 

otrok. Učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, počasneje procesirajo 

informacije in imajo težave na področju delovnega spomina, prostorskega in verbalnega 

spomina. Posledično potrebujejo več časa za usvojitev znanja, več ponavljanja, dodatnih 

razlag ter ponazoritev. Znanje moramo povezati z življenjskimi izkušnjami, s konkretnimi 

primeri, kar omogoča lažjo zapomnitev. Pomemben je sistematični in multisenzorni pristop 

z natančnimi ter preprostimi navodili, razlagami in povratnimi informacijami. Delo naj bi 

bilo z vidika uporabe materialov in izvajanja aktivnosti raznoliko ter zanimivo, kar poveča 

učno motivacijo in omogoča ohranjanje pozornosti učencev. Obstaja veliko strategij, ki se 

jih lahko poslužimo pri poučevanju. Naša izbira pa je odvisna od potreb posameznega 

učenca.  

Težave z začetnim branjem lahko pozneje, v višjih razredih, vodijo v izrazitejše učne 

težave, zato je pomembno zgodnje odkrivanje težav in ustrezna obravnava.   
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3.2 Cilji raziskovanja 

Osrednji cilji diplomskega dela so:  

1. opredeliti kognitivne značilnosti in bralne zmožnosti ter posebne potrebe 

(pomembne za branje) učenca z učnimi težavami, ki počasneje usvaja znanje, pred 

pričetkom izvajanja programa za usvojitev predbralnih veščin in izboljšanje branja; 

2. oblikovati, izpeljati in preveriti učinkovitost programa pomoči za izboljšanje 

fonološkega zavedanja in branja na področjih tehnike, ritma, natančnosti in 

izraznosti branja, pri učencu z učnimi težavami, ki počasneje usvaja znanja. 

3.3 Raziskovalna vprašanja 

Glede na zastavljene cilje želimo v diplomskem delu odgovoriti na naslednja raziskovalna 

vprašanja: 

1. Kakšne so kognitivne značilnosti in bralne zmožnosti ter posebne potrebe 

(pomembne za branje) učenca z učnimi težavami, ki počasneje usvaja znanje, pred 

pričetkom izvajanja programa za usvojitev predbralnih veščin in izboljšanje branja? 

 

2. Kako učinkovit je program pomoči za izboljšanje fonološkega zavedanja in branja 

na področjih tehnike, ritma, natančnosti in izraznosti branja pri učencu z učnimi 

težavami, ki počasneje usvaja znanja. 

3.4 Opis vzorca 

V program pomoči je bil vključen sedemletni učenec 2. razreda redne osnovne šole iz 

dobro urejenih družinskih razmer.  Vključitev v program pomoči je predlagala njegova 

učiteljica, saj je ustrezal kriterijem učenca z učnimi težavami, ki počasneje usvaja znanja, z 

izrazitimi težavami z usvajanjem začetnega branja. Pred vključitvijo je bil vključen v prvo 

stopnjo Izvirnega delovnega projekta pomoči zaradi težav pri začetnem branju, pisanju, 

računanju ter motenj pozornosti s hiperaktivnostjo. Zaradi težjega razumevanja učnih 

vsebin in težav na področju spomina je potreboval več enostavnejših razlag in navodil ter 

ponavljanja. Učiteljica mu je nudila diferenciacijo in individualizacijo učnih vsebin na 

področju branja, pisanja in računanja v sklopu pouka ter dopolnilnega pouka. Na učnem 

področju je dosegal minimalne standarde znanja. Učenec je imel po besedah učiteljice 
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izrazite težave pri usvajanju tehnike branja, fonološkem zavedanju (glasovnem 

razločevanju, razčlenjevanju, sintezi in analizi), zapomnitvi črk ter vzpostavitvi povezave 

črka-glas. Zaradi omenjenih težav so se starši učenca strinjali z oblikovanjem in izvedbo 

programa pomoči. Program naj bi upošteval učenčeva močna področja: tekmovalnost, 

veselje do iger in uporabe računalnika, sodelovalna pripravljenost, pripravljenost pomagati. 

3.5 Opis merskih instrumentov 

Za začetno in končno ocenjevanje funkcionalnih sposobnosti učenca smo uporabili sledeče 

merske instrumente. 

3.5.1 Test motenosti v branju in pisanju (T-MBP) 

Test motenosti v branju in pisanju (Šali, 1971) je namenjen individualnemu 

diagnostičnemu testiranju učencev 2. in 3. razreda osemletne osnovne šole, z motnjami v 

branju in pisanju. Razpoložljive norme so orientacijske. Test je potrebno uporabljati v 

smislu kvalitativno – interpretativnega kriterija, ne kot standardizirano psihometrično 

sredstvo. Vključuje 11 preizkusov, od katerih na otrocih apliciramo tiste, ki se zdijo za 

posamezni primer posebej indicirane (Šali, 1971). 

V raziskavo smo vključili naslednje preizkuse: 

Tretji preizkus: Črke – glasovi in glasovne zveze (poznavanje črk in ustreznih glasov)                                                                            

Pri tem preizkusu naj otrok glasno bere zapisane črke. Testator označi črke, ki jih otrok 

bodisi napačno ali sploh ne prebere. Preizkus apliciramo na otrocih, za katere sumimo, da 

ne obvladajo vseh črk. Neuspeh lahko pomeni ali običajno neznanje ali nesposobnost za 

povezovanje črk z ujemajočimi se glasovi. (Šali, 1971). Največje možno število točk je 48. 

V raziskavi smo beležili število storjenih napak, katerih največje možno število v tem 

preizkusu je 48. 

Četrti preizkus: Slušno razločevanje (slušno razločevanje besed oziroma glasov)  

Preizkus zajema sposobnost drobnega slušnega razločevanja podobnih besed oziroma 

glasov v besedah. Testator otroku glasno in razločno pove pare besed. Ob tem si prikrije 

usta z listom papirja, da otrok ne bi mogel razbrati posameznih besed z ustnic. Otrok mora 

za dvojice besed ugotoviti, ali sta besedi enaki ali različni. Maksimalno število napak je 18.  
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Za učenca 2. ali 3. razreda osemletne osnovne šole je normalno, da ne napravi več kot 2 do 

3 napake (Šali, 1971). )  V raziskavi smo beležili število storjenih napak, katerih največje 

možno število v tem preizkusu je 18. 

Peti preizkus: Slušno razločevanje in pomnjenje (slušno razločevanje in neposredno 

pomnenje nesmiselnih zlogov) 

Preizkus zajema slušno razločevanje glasov v besedah in neposredno pomnjenje 

nesmiselnih zlogov. Testator otroku govori besede, ki jih naj otrok natančno ponovi za 

njim. Testator ima ob tem zakrita usta. Napačne odgovore beleži v dobesedni obliki. Vsaka 

nepravilno ponovljena ali sploh ne-ponovljena beseda šteje kot 1 napaka. V raziskavi smo 

beležili število storjenih napak. Maksimalno število napak tega preizkusa je 20. Kriteriji 

kot minimalno število napak določajo 0 napak, za srednje število 5 (2–6) napak, za 

maksimalno število pa 13 napak (Šali,1971).  

Šesti preizkus: Slušno razčlenjevanje (slušno razčlenjevanje besed – ugotavljanje zadnjega 

oziroma prvega glasu v besedi) 

Preizkus zajema sposobnost slušnega razčlenjevanja besed na glasove. Testator izgovarja 

besede z zakritimi usti. Otrok glede na podano zahtevo ugotavlja prvi ali zadnji glas v 

besedi. Vsaka napačno rešena ali nerešena beseda šteje 1  napako. V raziskavi smo beležili 

število storjenih napak. Maksimalno število napak tega preizkusa je 24. Za učenca 2. ali 3. 

razreda osemletne osnovne šole je normalno, da ne naredi več kot 2–3 napake (Šali, 1971). 

Sedmi preizkus: Slušno razčlenjevanje – glaskovanje 

Preizkus zajema sposobnost slušnega razčlenjevanja oziroma glaskovanja besed. Testator 

izgovarja besede z zakritimi usti. Otrok mora besede razčleniti na glasove, glaskovati. 

Vsaka napačno glaskovana ali nerešena beseda šteje 1 napako. V raziskavi smo beležili 

število storjenih napak. Maksimalno število napak je 12. Za učenca 2. ali 3. razreda 

osemletne osnovne šole je normalno, da ne naredi več kot 2–3 napake (Šali, 1971).  

Osmi preizkus: Besede I 

Preizkus meri sposobnost glasnega branja posameznih kratkih besed. Ob tem se meri čas 

branja v sekundah in število napak. Kot napaka šteje vsaka napačno prebrana ali izpuščena 

beseda. V raziskavi smo beležili število storjenih napak. Največje možno število napak je 

45 (Šali, 1971).  
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Deveti preizkus: Besede II 

Preizkus meri sposobnost glasnega branja posameznih daljših besed. Ob tem meri čas 

branja v sekundah in število napak, katerih največje možno število je 45. Kot napaka šteje 

vsaka nepravilno prebrana ali izpuščena beseda. V raziskavi smo beležili število storjenih 

napak (Šali,1971).  

3.5.2 Test sposobnosti ACADIA 

Test ACADIA avtorjev Atkinson, Johnston in Lindsay iz leta 1972 je namenjen  merjenju 

razvoja spoznavnih, motoričnih in kognitivnih sposobnosti otrok, starih od 6 let do 12 let in 

3 mesecev. Test vključuje 13 podtestov, pri katerih je možno doseči 20 točk. V naši 

raziskavi smo beležili število napak, odbitih točk, ki jih je pri posameznem podtestu lahko 

bilo največ 20. Domneva se, da naj bi imel otrok učne težave, če se na katerem koli 

podtestu nahajata dve ali več standardnih deviacij pod aritmetično sredino. Podtesti so med 

seboj neodvisni, a korelirajo kot celota. Vsak meri določen vidik razvoja sposobnosti in 

spretnosti, potrebnih za uspešno učenje (Novosel, 1989, v Košak Babuder, 2012).   

V naši raziskavi smo vključili sledeče podteste:  

Podtest 1: Slušna diskriminacija 

Podtest preverja sposobnost slušne diskriminacije tako, da testiranec posluša testatorja, ki 

bere pare podobno zvenečih besed. Določiti mora, ali sta bili prebrani besedi enaki ali ne. 

Vsak pravilni odgovor se točkuje z eno točko. Preizkus vključuje 20 postavk.  

Podtest 3: vidna diskriminacija 

Pri tem podtestu je potrebno glede na predlogo izbrati enako obliko ali besedo med 

podanimi. Vsebuje 20 postavk. Vsaka se točkuje z eno točko. 

Podtest 7: Zaporedje in šifriranje 

Pri tem podtestu mora testiranec označiti pravilno nadaljevanje podanega zaporedja oblik, 

števil ali besed. Podtest vsebuje 20 postavk. Vsaka se točkuje z eno točko. 

Podtest 10: Usvojen jezikovni zaklad 

Testiranec mora prepoznati besede, podane ustno ali slikovno. Vsak pravilni odgovor se 

točkuje z eno točko, skupaj jih je 20. 
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Podtest 11: Mehanični jezikovni zaklad 

Testiranci morajo vstaviti manjkajoče besede v povedi tako, da bodo smiselne in slovnično 

pravilne. Podtest vsebuje 20 postavk, vsaka se vrednoti z eno točko.  

Podtest 12: Vidna asociacija 

Podtest vključuje 10 postavk. Pri šestih postavkah mora testiranec po smislu povezati slike, 

pri štirih postavkah pa prepoznati manjše sestavne dele posameznih črk. Vsaka pravilno 

rešena naloga se točkuje z dvema točkama. Nepravilna rešitev ne prinese točk. Izjema je 

sedma naloga, kjer se dve točki dodelita, če so vse črke pravilno dopolnjene. Ena točka se 

dodeli, če je učenec pravilno vstavil 5 črt. Manj kot 5 pravilno vstavljenih črt se točkuje z 

nič točkami. 

3.5.3 Test hitrega avtomatiziranega poimenovanja 

Test hitrega avtomatiziranega poimenovanja (Rapid Automatized Naming Test – RAN) sta 

sestavili avtorici Denckla in Rudel (1976). Uporablja se za merjenje fluentnih verbalnih 

podprocesov pri odkrivanju bralnih težav. Temelji na dejstvu, da se številne komponente 

procesa imenovanja prekrivajo s komponentami procesa branja (sposobnost dekodiranja, 

poteze črk, pretvorba grafem-fonem, leksični priklic). Oba procesa zahtevata tekoče 

izvedeno avtomatsko predelovanje, torej hiter dostop do informacij in priklic besed 

(Jelenc, 1994). 

Test vsebuje štiri predloge. Na vsaki predlogi je 5 različnih dražljajev (5 različnih barv, 

črk, števk, predmetov) v desetih vrstah, torej skupno 50. Testiranec mora hitro poimenovati 

narisane barve, predmete, črke, števke. Testator meri čas, ki ga testiranec porabi za celoten 

niz ter število napak, katerih največje možno število pri posamezni predlogi je 50 (Jelenc, 

1994). 

3.5.4 Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti učencev 2. razreda 

Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti učencev 1.–3. razreda je delo avtoric Pečjak, 

Magajna in Potočnik (2011). Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti učencev prvih treh 

razredov osnovnih šol služi za preverjanje njihovih bralnih zmožnosti, še posebej za 

diagnosticiranje tistih učencev, ki ne dosegajo niti minimalnih bralnih standardov. 

Ocenjevalne sheme merijo naslednje bralne dimenzije: sposobnosti fonološkega zavedanja, 

razumevanje prebranega, motivacijo za branje ter kakovost tehnike glasnega branja. V 
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drugem razredu shema preverja še zmožnost uporabe semantičnega, sintaktičnega in 

fonološkega ključa pri branju. Za vsak razred obstajata dve različici ocenjevalne sheme 

bralnih zmožnosti. Prvo različico učitelj uporabi na začetku oz. v prvih mesecih 

posameznega razreda, drugo različico pa uporabi proti koncu oz. na koncu posameznega 

razreda. Podatki zbrani na začetku leta služijo načrtovanju učiteljevega dela in intenzivne 

pomoči učencem, pri katerih so se ugotovile določene šibkosti. Podatki zbrani ob koncu 

leta nudijo povratno informacijo, koliko so se med letom razvile bralne zmožnosti 

posameznih učencev (Pečjak, Magajna in Podlesek, 2011). 

3.5.5 Test fonološkega zavedanja za otroke 

Test fonološkega zavedanja za šolske otroke avtorice Magajna (1994) je namenjen 

preverjanju glasovnih sposobnosti jezika. Vsebuje osem podtestov. Pravilno rešene naloge 

se točkujejo z eno točko. V raziskavi smo uporabili naslednjih sedem podtestov. 

Podtest 1: Odkrivanje rim 

Otrok mora prepoznati, ali se podani pari besed rimajo ali ne. Podani pari besed: lopata-

copata, livada-navada, kolači-sobota, beseda-soseda, letalo-čebela, žogica-nogica, jablana-

jagoda, banana-salama, posoda-podoba, carica-perica, nevarna-kavarna, deklica-debela. Pri 

tem podtestu je možno doseči 12 točk. Pri naši raziskavi smo beležili število napak, katerih 

maksimalno število pri tem podtestu je 12.  

Podtest 2: Ugotavljanje prvega glasu 

Otrok pove prvi glas slišane besede. Podane besede so: kava, sonce, noga, ključ, avto, 

skala. Pri tem podtestu je možno doseči 6 točk. Pri naši raziskavi smo beležili število 

napak, katerih maksimalno število pri tem podtestu je 6. 

Podtest 3: Ugotavljanje zadnjega glasu 

Otrok pove zadnji glas slišane besede. Podane besede so: vaza, vlak, roža, dobro, polje, 

kost. Pri tem podtestu je možno doseči 6 točk. Pri naši raziskavi smo beležili število napak, 

katerih maksimalno število pri tem podtestu je 6. 

Podtest 5: Razlikovanje prvega glasu 

Otok pove, ali sta prva glasova besed enaka ali različna. Podani pari besed: lovec-polje, 

kovač-kitara, moka-miza, kost-gozd, drevo-denar, sonce-svet, rdeča-modra, fant-nos, 

torba-balon, češnja-črv. Pri tem podtestu je možno doseči 10 točk. Pri naši raziskavi smo 

beležili število napak, katerih maksimalno število pri tem podtestu je 10. 
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Podtest 6: Zlogovanje 

Otrok mora slišano besedo povedati po zlogih. Podane besede so: vaza, sobica, vrabec, 

risanka, marmelada, kljuka, tovarna, namenoma, učenje, ljudstvo, zgodovina, Ljubljana, 

postrv, koleraba, drobtinica.  Pri tem podtestu je možno doseči 15 točk. Pri naši raziskavi 

smo beležili število napak, katerih maksimalno število pri tem podtestu je 15. 

Podtest 7: Slušna analiza 

Otrok mora povedati posamezne glasove podane besede v pravilnem vrstnem redu. Podane 

besede so: od, to, kos, tema, sto, ovca, sneg, metla, njiva, žebelj, gnezdo, odločno, iskra, 

kaplja, mravlja. Pri tem podtestu je možno doseči 15 točk. Pri naši raziskavi smo beležili 

število napak, katerih maksimalno število pri tem podtestu je 15. 

Podtest 8: Slušna sinteza 

Otrok posluša glaskovanje besed. Glasove mora združiti in povedati podano besedo. 

Podane besede z glasovanjem so: iz, na, mak, riba, tri, usta, mrak, pišče, kmalu, čevelj, 

škarje, obročki, črka, vojska, ljudski. Pri tem podtestu je možno doseči 15 točk. Pri naši 

raziskavi smo beležili število napak, katerih maksimalno število pri tem podtestu je 15. 

3.5.6 Ocenjevalna predloga tehnike, ritma, natančnosti in izraznosti branja  

Oceno tehnike, ritma, natančnosti in izraznosti branja izvedemo s pomočjo preglednice 

(prirejene po Kumer, 2012) in predloge za branje (predloga uporabljena v raziskavi je 

vključena v prilogo). Učenec bere s predloge, testator pa v preglednici označi uporabljeno 

tehniko branja (branje besed, branje zlogov, branje črk), ritem branja (enakomeren in tekoč 

ali neenakomeren s predsledki), natančnost branja (število napak, vrsta napak, njihov vpliv 

na pomen) ter izraznost branja (upoštevanje ločil, naglaševanje). Preglednica je namenjena 

spremljanju napredkov pri branju, predvsem pri začetnem. 

3.6 Postopek pridobivanja podatkov 

Raziskava je potekala v šolskem letu 2011/2012. V mesecu novembru in decembru sem 

zbrala informacije o učencu in oblikovala funkcionalno oceno učenca. V sklopu tega sem 

opravila razgovor z učiteljico in defektologinjo, pregledala učenčevo dokumentacijo, 

izvedla hospitacije v razredu, vodila razgovor z učencem, ocenila učenčevo branje, z 

učencem izvedla Test motenosti v branju in pisanju (Šali,1971), Test razvoja sposobnosti 

ACADIA (Atkinson, Johnston in Lindsay, 1972), Test hitrega avtomatiziranega 
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poimenovanja (Denckla in Rudel, 1976), Ocenjevalno shemo bralnih zmožnosti učencev 2. 

razreda (Pečjak idr., 2011), Test fonološkega zavedanja (Magajna, 1994). Testiranja in 

razgovor z učencem sem izvedla individualno, v prostoru, kjer ni bilo motečih dražljajev. 

Učencu sem pokazala teste, razložila navodila, opravila preizkuse, s katerimi sem preverila 

razumevanje navodil.  

Na osnovi pridobljenih informacij sem oblikovala in izvedla program pomoči za 

izboljšanje fonološkega zavedanja in branja na področjih tehnike, ritma, natančnosti in 

izraznosti branja. 

Po končanem programu pomoči sem ponovno izvedla zgoraj omenjene teste, s katerimi 

sem preverila učinkovitost programa pomoči. 

3.7 Statistična obdelava podatkov 

Narejena je bila kvantitativna in kvalitativna analiza rezultatov. Rezultate izvedenih testov 

in podatke pridobljene iz razgovorov z učiteljico sem predstavila tabelarično, nekatere pa 

zaradi narave podatkov opisno. S primerjavo rezultatov začetnega in končnega testiranja 

sem evalvirala učinkovitost programa pomoči. 

3.8 Ocena in interpretacija znanj in spretnosti učenca pred izvedenim 

programom pomoči 

3.8.1 Začetni rezultati Testa motenosti v branju in pisanju 

Tabela 4: Začetni rezultati Testa motenosti v branju in pisanju 

Zaporedno 

št. podtesta 

Ime podtesta Največje možno 

število napak 

podtesta 

Število narejenih 

napak pri začetnem 

testiranju 

3 Črke-glasovi in glasovne zveze 48 29 

4 Slušno razločevanje 18 9 

5 Slušno razločevanje in pomnjenje 20 8 

6 Slušno razčlenjevanje 24 12 
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7 Slušno razčlenjevanje- 

glaskovanje 

12 12 

8 Besede I 45 45 

9 Besede II 45 45 

 

Iz tabele 4 je razvidno, da učenec ni poznal vseh črk in pripadajočih glasov. Pri podtestu 

Črke-glasovi in glasovne zveze učenec ni poznal malih tiskanih črk. Med velikimi 

tiskanimi črkami ni prepoznal črk G, M, H, N, C, Z. Pri poimenovanju ostalih velikih 

tiskanih črk je bil negotov, priklic je bil počasen. 

Pri podtestu Slušno razčlenjevanje je učenec pri določanju začetnega glasu naredil dve 

napaki od 12 možnih, pri določanju zadnjega glasu pa deset od dvanajst možnih.                           

Kot je razvidno iz tabele 3 učenec pri podtestih z zaporednimi števili 8 in 9 ni prebral 

nobene besede, saj ni poznal malih tiskanih črk. 

3.8.2 Začetni rezultati Testa razvoja sposobnosti ACADIA 

Tabela 5: Začetni rezultati Testa razvoja sposobnosti ACADIA 

Zaporedno 

št. podtesta 

Ime podtesta Največje 

možno 

število 

napak 

podtesta 

Število 

narejenih 

napak pri 

začetnem 

testiranju 

Število 

bruto 

dobljenih 

točk 

Standardizirane 

točke 

1 
Slušna 

diskriminacija 
20 8 12 49 

3 
Vidna 

diskriminacija 
20 12 8 51 

7 
Zaporedje in 

šifriranje 
20 12 8 51 

10 
Usvojen 

besedni zaklad 
20 8 12 52 
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11 

Mehanični 

jezikovni 

zaklad 

20 4 16 80 

12 
Vidna 

asociacija 
20 4 16 57 

 

Kot je razvidno iz tabele 5, je učenec pri podtestu Vidna diskriminacija imel izrazite težave 

z usmerjanjem pozornosti. Največje težave je imel pri iskanju parov enakih, daljših besed.  

Učenec ni pregledoval zapisa po posameznih črkah.  

Standardizirane točke za vse podteste imajo za aritmetično sredino vrednost 50 in 

standardno deviacijo 10. Če se pri določenem testirancu v enem ali več podtestih 

standardizirane točke nahajata 2 ali več standardni deviaciji pod aritmetično sredino (20 ali 

več standardiziranih točk manj od aritmetične sredine), potem so njegove sposobnosti 

pomembno nižje in potrebuje specialno in rehabilitacijsko pedagoško obravnavo.  

Učenec je pri podtestu Vidna asociacija dosegel rezultate, ki se nahajajo 2 standardna 

odklona pod povprečjem. 

3.8.3 Začetni rezultati Testa hitrega avtomatiziranega poimenovanja 

Tabela 6: Začetni rezultati Testa hitrega avtomatiziranega poimenovanja 

Predloga Porabljen čas   

(sekunde/predlogo) 

Število narejenih 

napak od 50 

možnih 

Poimenovanje barv 65 1 

Poimenovanje števil 230 12 

Poimenovanje predmetov 153 1 

Poimenovanje črk / / 

 

Kot je razvidno iz tabele 6, z učencem nisva izvedla poimenovanja črk, saj malih tiskanih 

črk takrat še ni poznal. Kljub temu, da so števila obravnavali že prejšnje šolsko leto, je 

učenec za poimenovanje števil potreboval veliko časa, kar je posledica neutrjenega 

prepoznavanja le-teh. Prav tako je bilo počasnejše poimenovanje predmetov, najverjetneje 
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zaradi skromnega besednega zaklada. Učenec je pri poimenovanju pogosto uporabljal 

narečne izraze za predmete (na primer: »kampl« namesto glavnik): Rezultati tabele 6 

kažejo na večje težave s priklicem. 

3.8.4 Začetni rezultati Ocenjevalne sheme bralnih zmožnosti učencev 2. razreda 

Učenec je pred izvajanjem programa pomoči rešil Ocenjevalno shemo bralnih zmožnosti 

učencev 2. razreda, ki se izvaja na začetku šolskega leta. 

Tabela 7: Začetni rezultati Ocenjevalne sheme bralnih zmožnosti učencev 2. razreda 

Ime podtesta Največje možno 

število točk 

Število dobljenih 

točk 

Poimenovanje črk 10 9 

Prepoznavanje črk 10 7 

Pisanje črk 13 25 

Sposobnost predvidevanja 5 2 

Sposobnost fonološkega zavedanja 13 9 

Interes za branje 14 10 

 

Kot je razvidno iz tabele 7, je učenec pri nalogi  Poimenovanje črk pravilno poimenoval 9 

od 10 velikih tiskanih črk. Poimenoval jih je negotovo, priklic je bil počasen, kakor pri 

Testu hitrega avtomatiziranega poimenovanja. Pri nalogi Prepoznavanje črk je učenec 

pravilno prepoznal 7 od 10 velikih tiskanih črk. 

Pri nalogi Pisanje črk je učenec zapisal črke A, I, T, S, M, A, S, U, F, D, E, O, V. Napisal 

je torej 13 od 25 črk abecede. Ob teh je zapisal še tri znake, ki naj bi predstavljali črke, 

niso pa imeli nobenega pomena. 

Večje število točk pri teh nalogah kaže na dobro poznavanje črk, sposobnost priklica 

glasovne in vidne podobe črke ter vzpostavljeno asociativno povezavo črka-glas (Pečjak 

idr., 2011). 
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Pri nalogi Sposobnost predvidevanja je učenec glede na sintaktični, semantični in fonološki 

ključ pravilno predvidel 2 od 5 besed, ob tem da sem mu besedilo prebrala jaz. Dve besedi 

je napačno predvidel glede na pomenski ključ.  

Večje število točk pri uporabi teh ključev kaže na večjo sposobnost učenca za uporabo 

ključev pri branju (Pečjak idr., 2011). 

Pri nalogi Sposobnosti fonološkega zavedanja je učenec pravilno določil 4 od 4 prvih 

glasov besed, razlikoval 4 od 5 prvih glasov besed, določil 1 od 4 zadnjih glasov v besedi. 

Pri slušni analizi in sintezi ni pravilno rešil nobenega primera.  

Višje število točk pomeni bolje razvito specifično sposobnost fonološkega zavedanja 

(Pečjak idr., 2011). 

Pri nalogi Interes za branje/poslušanje je učenec na trditve »Rad listam po knjigah in 

revijah«, »Rad poslušam, če mi kdo kaj bere«, »Razveselim se, če dobim knjigo za darilo«, 

»Rad hodim v knjižnjico po knjige za branje« ter »Rad poslušam, če mi kdo bere iz knjig, 

ker se kaj novega naučim« odgovoril z »Drži«. Na trditvi »Rad berem« in »Rad berem, ker 

se iz knjig naučim veliko novega« učenec ni želel odgovoriti. Dosegel je 10 od 14 možnih 

točk.  

Učenčeve rezultate sem primerjala z normami testov le pri preizkusih Poimenovanje črk, 

Prepoznavanje črk, Pisanje črk, Sposobnosti fonološkega zavedanja in Interes za 

branje/poslušanje. Z normami nisem primerjala Sposobnosti predvidevanja, saj sem učencu 

pri tem preizkusu besedilo prebrala jaz, ker sam še ni znal brati. Točkam sem določila 

pripadajoče percentile, ki kažejo, koliko odstotkov učencev dosega nižje dosežke od 

dosežkov našega učenca. 

Pri poimenovanju črk učenec sodi v 5. percentil in ne dosega kriterijev. Pri prepoznavanju 

črk sodi v kategorijo pod 5. percentilov in ne dosega kriterijev. Pri pisanju črk sodi v 

kategorijo med 5 in 10 percentilov in ne dosega kriterijev. Pri ugotavljanju prvega glasu v 

besedi sodi v 10. percentil in dosega kriterije. Pri razlikovanju prvega glasu sodi v 40. 

percentil in dosega kriterije. Pri ugotavljanju zadnjega glasu v besedi sodi v 5. percentil in 

ne dosega kriterijev. Pri slušni analizi in sintezi sodi v kategorijo pod 5. percentil in ne 

dosega kriterijev.   
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Pri področjih, kjer učenec ne dosega kriterijev, mora biti učitelj na učenca še posebej 

pozoren (Pečjak idr., 2011). 

3.8.5 Začetni rezultati Testa fonološkega zavedanja 

Tabela 8: Začetni rezultati Testa fonološkega zavedanja 

Podtest Največje možno število 

napak podtesta 

Število narejenih napak pri 

začetnem testiranju 

Odkrivanje rim 12 1 

Ugotavljanje prvega glasu 6 2 

Ugotavljanje zadnjega glasu 6 5 

Razlikovanje prvega glasu 10 3 

Zlogovanje 15 3 

Slušna analiza 15 15 

Slušna sinteza 15 15 

 

Iz tabele 8 so razvidne večje težave na področju fonološkega zavedanja. Naloge Testa 

fonološkega zavedanja so hkrati posamezne veščine fonološkega zavedanja. Učenec je 

imel največje težave na področjih slušne sinteze in analize, kjer ni nobenega primera rešil 

pravilno. Najuspešnejši je bil na področju odkrivanja rim in zlogovanja, kjer je naredil 

minimalno število napak.  

3.8.6 Ocena tehnike, ritma, natančnosti in izraznosti branja velikih tiskanih črk 

pred začetkom programa pomoči 

Učenec je dobil dve predlogi za branje, vključeni v prilogo. Prvo besedilo je bilo zapisano 

z velikimi tiskanimi črkami, drugo pa z malimi tiskanimi črkami.  

Učenec je prebral  le besedilo z velikimi tiskanimi črkami, saj malih tiskanih ni poznal. Ob 

branju sem izpolnila zgornjo preglednico – tabelo 8, ki sem jo povzela po Kumer (2012). 
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Tabela 9: Ocena tehnike, ritma, natančnosti in izraznosti branja velikih tiskanih črk pred začetkom programa pomoči 

(preglednica povzeta po Kumer, 2012) 

Tehnika branja Bere besede  

Bere zloge  

Bere črke x 

Ritem branja Enakomeren, tekoč  

Neenakomeren, s postanki x 

Natančnost branja Število napak: 21 

Zamenjuje črke x 

Izpušča črke x 

Dodaja črke x 

Napake vplivajo na pomen 

povedi 
x 

Napake ne vplivajo na 

pomen povedi 
 

Izraznost branja Upošteva ločila  

Ne upošteva ločil x 

Pravilno naglašuje besede  

Nepravilno naglašuje besede x 

 

Iz rezultatov v tabeli 9 je razvidno, da je učenec bral s črkovanjem, z neenakomernim 

tempom in postanki. Med branjem je zamenjeval črke, jih izpuščal in dodajal, tako da se je 

izgubil smisel povedi. Ločil ni upošteval. Nepravilno je naglaševal besede, ker ni razumel, 

kaj bere. Za besedilo je potreboval 76 sekund. 

Težave ima s prepoznavanjem in priklicem črk, s povezavo črka-glas, s spajanjem glasov v 

večje enote, z zamenjevanjem črk. 

3.8.7 Globalna ocena učenčevega funkcioniranja pred izvedenim programom 

pomoči 

Učenec prihaja v šolo redno in točno. Ima dobro razvito grobo in fino motoriko ter 

grafomotoriko. Na področju čutil ni posebnosti. Na področju vidnega zaznavanja ima 
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dobro razvito vidno pomnjenje in zaznavanje lik-ozadje. Ima težave z vidno 

diskriminacijo. Na področju slušnega zaznavanja ima težave s slušnim razločevanjem, 

razčlenjevanjem in pomnjenjem ter slušno analizo in sintezo. Na področju senzorične 

integracije ima težave z vidno-slušno integracijo. Učenec še ne pozna vseh velikih ter 

malih tiskanih črk in pripadajočih glasov. Posledično besedil ne zapisuje samostojno, 

temveč jih le prepisuje. Prepisuje počasi in ob tem izpušča črke. Obseg usvojenega 

besednjaka je manjši. Ima težave s prepoznavanjem zaporedij ter hitrim avtomatiziranim 

poimenovanjem. Bere s črkovanjem, neenakomerno s postanki, z napakami (izpuščanjem, 

dodajanjem, zamenjevanjem črk), ki vplivajo na pomen besedila. Ob branju ne upošteva 

ločil in prebrano nepravilno naglašuje. Učenec se po Challovem Modelu razvoja bralnih 

sposobnosti (1983) nahaja v predbralnem obdobju (stopnja 0). Razume, da se nekatere 

besede začno ali končujejo z enakimi glasovi, da jih je možno razstaviti na posamezne 

dele. Učenec ima usvojeno osnovno znanje o tisku, zna pravilno obrniti knjigo, listati po 

njej in določiti smer branja. Sposobnosti vidnega in slušnega razločevanja se še razvijajo.  

Po modelu  razvoja bralnih sposobnosti L. Ehri se učenec nahaja v delno abecedalni 

stopnji. Pozna že nekaj črk in njihovih zvez z glasovi. Razvija glasovno zavedanje za 

posamezne glasove. Pri branju besed začenja črke povezovati z ustreznimi glasovi. Pri 

branju uporablja strategijo uganjevanja, pri čemer si pomaga z že znanimi črkami. Na 

matematičnem področju obvlada klasifikacijo, seriacijo in konzervacijo. Šteje do 10. Ne 

šteje nazaj, ne šteje v sekvencah. Ima težave z zapisom in branjem števk in števil. Ima 

slabo številsko predstavo. Ima težave z osnovnimi računskimi operacijami seštevanja in 

odštevanja ter reševanjem besedilnih nalog. Pozna geometrijske pojme, kot so krog, 

kvadrat, pravokotnik, ravna in kriva črta. Ima težave z delovnim in dolgotrajnim 

spominom. Učenčeva pozornost je kratkotrajna, odkrenljiva zaradi zunanjih dražljajev, a 

primerno intenzivna. Boljša je v jutranjih urah, v mirnem okolju, pri individualnem delu. 

Učenčeva močna področja so tekmovalnost in veselje do iger, komunikativnost, 

sodelovalne sposobnosti, pripravljenost ponuditi pomoč. 
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3.9 Program pomoči za usvojitev predbralnih veščin in začetnega 

branja 

3.9.1 Cilji programa pomoči za izboljšanje fonološkega zavedanja in branja 

Na podlagi ocene znanj, spretnosti in močnih področij učenca sem oblikovala spodnje cilje 

programa pomoči.  

Cilji programa pomoči na področju fonološkega zavedanja: 

- učenec prepozna besede, ki se rimajo, 

- učenec določi krajšo in daljšo besedo v paru besed, 

- učenec zloguje besedo, 

- učenec razlikuje glasove v besedi, 

- učenec določi prvi, srednji in zadnji glas v besedi, 

- učenec zna črkovati, našteti glasove v dani besedi  (glasovna analiza), 

- učenec zna povezati naštete glasove v besedo (glasovno sinteza). 

 

Cilji programa pomoči na področju branja: 

- učenec pozna vse črke abecede, 

- učenec tvori grafemsko-fonemsko povezavo, 

- učenec bere vezano. 

3.9.2 Oblikovanje programa pomoči za izboljšanje fonološkega zavedanja in branja 

V skladu z globalno oceno učenčevega funkcioniranja in zastavljenimi cilji sem oblikovala 

program pomoči, ki je vključeval trening fonološkega zavedanja in začetnega branja. 

Program pomoči sem oblikovala na osnovi ugotovitev in predstavljenih vaj različnih 

avtorjev (Božič, 2011; Fajfar, 1996; Grginič, 2005, 2008, 2010; Kavkler, 2004; Košak 

Bauder, 2012; Košir, 2011a; Kotar in Koželj, 1993, 2000; Magajna, 1991, 1994, 2004; 

Minskoff, 2005; Ozbič in Kogovšek, 2005; Pečjak, 1993, 1999a). 

3.9.3 Izvajanje programa pomoči 

Izvajanje je potekalo 5 mesecev, od januarja do maja 2012, dvakrat tedensko po eno šolsko 

uro, kar je zneslo 44 šolskih ur.  
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3.9.3.1. Prvi del programa pomoči - razvijanje fonološkega zavedanja 

V začetku izvajanja programa pomoči sem se osredotočila na razvoj fonološkega 

zavedanja (16 srečanj), ki spada med pomembne predbralne veščine in percepcijske 

dejavnike bralne učinkovitosti.  

Ustrezen trening določenih sposobnosti fonološkega zavedanja pospešuje in izboljšuje 

napredovanje pri branju, predvsem na začetni ravni dekodiranja (Bryant in Bradley, 1985, 

v Jelenc, 1997). 

Zadala sem si celosten razvoj fonološkega zavedanja, saj so njegovi elementi med seboj 

povezani (rime, zavedanje dolžine besed, zlogovanje, razločevanje glasov, razčlenjevanje 

besed na glasove, določanje prvega, zadnjega in srednjega glasu v besedi, glasovna 

sinteza). Največji poudarek pa sem namenila razvoju slušnega razločevanja ter glasovne 

analize in sinteze, ki najmočneje vplivajo na bralno učinkovitost. 

Rime 

Prvi element fonološkega zavedanja - zavedanje rim sva z učencem obravnavala s pomočjo 

slikovnih kartic prikazanih na sliki 1, ki jih je moral razvrstiti v pare besed, ki so se rimali. 

Rimajoče končnice sva izraziteje poudarjala, tako da je rima prišla do izraza. 

 

 

Slika 1: Didaktični pripomoček za ugotavljanje rim 
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Zavedanje dolžine besed 

Pri določanju daljših in krajših besed v paru (razvijanje zavedanja dolžine besed) sva 

uporabljala merilni trak, prikazan na sliki 2. Na začetku sem prijela učenčevo roko in 

vodila njegov kazalec ob merskem traku ob izgovorjavi besed. Odčitala sva dolžino besede 

na merskem traku in ob njo nastavila sliko besede. Enako sva naredila za drugo besedo. Na 

koncu sva primerjala dolžini besed ter določila krajšo in daljšo besedo v paru. Ko je učenec 

dobil občutek za enakomerno izgovorjavo in premikanje kazalca, ga je pričel sam voditi ob 

traku. Na naslednji stopnji je merski trak zamenjal rob mize, ob katerem je učenec 

premikal kazalec in nastavljal slike. Nato je slike opustil in le še premikal kazalce. Na 

zadnji stopnji je zgolj miselno določil dolžine besed in jih v mislih primerjal med sabo. 

 

 

Slika 2: Zavedanje dolžine besed po posameznih stopnjah razvijanja 
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Zlogovanje 

Zlogovanje sem učencu približala preko zgodbe o robotu, ki ima posebno govorico 

(zlogovanje). Zlogovanje sva podkrepila z motorično dejavnostjo, s ploskanjem. Učenec je 

žrebal slike besed, ki jih je moral nato zlogovati, kar je prikazano na sliki 3. 

 

 

Slika 3: Zlogovanje s ploskanjem 

 

Razločevanje glasov, razčlenjevanje besed na glasove 

Razločevanje glasov sva razvijala s strategijo žetoniranja, ki je prikazana na sliki 4. 

Učenec je za vsak glas besede, ki sem jo izgovorila s počasnim tempom, da bi zaznal 

prehode med posameznimi glasovi, nastavil žeton. Ko je dobil občutek za hitrost 

izgovorjave, je besede izgovarjal sam in za posamezne glasove nastavljal žetone. 

Dejavnost sem nadgradila s preštevanjem glasov v besedi. Učenec je nastavil ustrezno 

število žetonov za glasove v besedi, obrnil kartonček s sliko besede, obkrožil črke besede, 

jih preštel in preveril, ali je nastavil enako število žetonov. Postopek je prikazan na sliki 5. 

S tem sva obenem razvijala tudi vidno razločevanje. Na koncu je učenec besedo črkoval. 
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Slika 4: Razločevanje glasov z žetoniranjem 

 

 

Slika 5: Štetje glasov v besedi 
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Določanje prvega, zadnjega, srednjega glasu v besedi 

Po dejavnosti za razvijanje glasovnega razločevanja in razčlenjevanja besed na glasove sva 

se s strategijo žetoniranja lotila določanja prvega, zadnjega in srednjega glasu v besedi (v 

tem vrstnem redu). Učenec je z rdečim žetonom označil iskani glas (prvi ali zadnji) v 

besedi, za ostale glasove je nastavil zelene žetone. Nato je črkoval besedo in si zapomnil, 

kateri glas je pripadal rdečemu žetonu. Za iskanje srednjega glasu pa se je držal načela, da 

rdeči žeton ne sme biti na prvem ali zadnjem mestu. Postopek je prikazan na sliki 6. 

 

 

Slika 6: Določanje prvega, zadnjega in srednjega glasu v besedi s pomočjo žetonov 

 

Glasovna sinteza 

Glasovno sintezo sem pri učencu razvijala tako, da sem uvedla lik polža, ki govori zelo 

počasi. Učenec je moral ugotoviti, katero besedo je povedal polž. Poslušal je podaljšano in 

vezano izgovarjanje posameznim glasov, ki so sestavljali določene besede. Besede so bile 

sprva krajše, nato daljše. Postopoma sem opustila vezavo in krajšala izgovorjavo glasov. 

3.9.3.2. Drugi del programa pomoči - usvajanje začetnega branja 

Zatem sva z učencem prešla na spoznavanje velikih tiskanih črk po fonomimični metodi, ki 

je v preteklosti pokazala dobre rezultate pri zapomnitvi črk in vzpostavitvi grafemsko-

fonemske povezave. Pri tem sva uporabljala slike za obravnavo črk iz delovnega zvezka Že 

berem in pišem (2000). Po nekaj urah sem spoznala, da si učenec črke najbolje zapomni 

preko zgodbe in slik ob zgodbi, gib pa mu predstavlja odvečno informacijo. Gib sva pri 

nadaljnji obravnavi črk izpustila. Ob spoznavanju črk sva brala možne povezave med 

njimi. Vezave posameznih glasov sva utrjevala s pomočjo kartončkov, na katerih so bile 

zapisane posamezne črke. Učencu sem najprej pokazala prvo črko. Zanjo je izgovoril glas 

in ga tako dolgo vlekel, dokler mu nisem iz ozadja pokazala lista z drugo črko. Takrat je 
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prešel na izgovorjavo tega glasu. To tehniko opisuje T. Žerdin (1991) in je prikazana na 

sliki 7. 

 

Slika 7: Vezave glasov s pomočjo kartončkov s črkami 

 

S časom sva brala vse daljše povezave črk, na koncu cele povedi. Ker je imel učenec 

motnje pozornosti s hiperaktivnostjo, sem vse dejavnosti skušala izpeljati z zanimivimi 

didaktičnimi pripomočki in v obliki iger, ki so ga pritegnile k delu. Na sliki 8 je prikazana 

didaktična igra Kdo prebere več besed pravilno? Z učencem sva žrebala besede prikazane 

na sliki 10. Vsaka pravilno prebrana beseda je štela eno dobljeno točko. Igralni partner je 

bil zadolžen za preverjanje pravilnosti prebranega, tako da je moral prebrati svoje in tudi 

partnerjeve besede. Zmagal je igralec, ki je dosegel več točk. V igri sem nalašč delala 

napake, da je moral učenec biti pozoren pri preverjanju pravilnosti prebranega ter da je bila 

igra bolj izenačena. Na sliki 9 je prikazan didaktični pripomoček za branje, kjer učenec 

prebere dano besedo in pravilnost preveri tako, da obrne kartonček in pogleda sliko. Če se 

prebrano z njo ujema, je besedo prebral pravilno. Na sliki 10 je prikazana sestavljanka, kjer 

je moral učenec prebrani besedi dodeliti ustrezno sliko. 
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Slika 8: Didaktična igra - Kdo prebere več besed pravilno? 

 

 

Slika 9: Didaktični pripomoček - Preberi besedo, na drugi strani preveri, ali si prebral pravilno 

 

 

Slika 10: Didaktični pripomoček - bralne sestavljanke 
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Da bi motivacijo za branje še povečala, sem uvedla bralno mapo, ki je prikazana na sliki 

11. Vanjo je učenec shranjeval slike z obravnavanimi črkami in sezname prebranih besed. 

Vključena je bila preglednica, kamor je učenec zapisoval, koliko besed je pravilno prebral 

v posamezni šolski uri. S tem je imel pregled nad svojimi uspehi. Vsako šolsko uro si je za 

trud pri branju lahko izbral tudi nalepko (po vzgledu Vedenjsko-kognitivne metode 

branja), ki jo je zalepil na zbirni list. Za pet zbranih nalepk je dobil presenečenje v obliki 

igre ali druge nematerialne nagrade. S temi strategijami se je učenčeva bralna motivacija 

vidno izboljšala. 

 

 

Slika 11: Bralna mapa 

3.9.3.3. Primer učne ure 

Datum izvedbe učne ure 30.1.2011 

Zaporedna številka srečanja 13. srečanje 

Trajanje  1 šolska ura  

Lokacija Čitalnica 

Splošni cilji srečanja Razvijanje razločevanja glasov v besedi 

Razvijanje zavedanja dolžine besed 

Uporabljeni pripomočki Slike krajših in daljših besed, žetoni, žoga 
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AKTIVNOST 

Namen  

Operacionalizirani cilji 

 

POTEK DELA 

Učitelj Učenec 

RAZGIBOVANJE, SLUŠNO 

RAZLOČEVANJE  

Uvod v delo 

Učenec se razgiba po navodilih. 

Učenca pozdravim.  

Napovem igro, v 

kateri se bo učenec 

razmigal. Učencu 

razložim pravila 

igre.  

Mešano govorim 

glasove.  

Učenec odzdravi. 

Učenec posluša 

razlago. 

 

Učenec se giblje po 

čitalnici. Ko sliši 

glas »s«, skoči. Ko 

sliši glas »p«, naredi 

počep. Ko sliši glas 

»o«, se obrne. 

SAMOSTOJNO MERJENJE DOLŽINE 

BESED BREZ MERSKEGA TRAKU 

Samostojna meritev dolžine besed in 

določitev krajše in daljše besede v paru brez 

merilnega traku. 

Učenec samostojno izmeri dolžino besed 

brez merilnega traku. 

Učenec določi krajšo in daljšo besedo v 

paru. 

Učenec postavi vprašanja ob morebitnih 

nejasnostih. 

Učencu pokažem, 

kako meri dolžino 

besed brez merskega 

traku. S prstom se 

postavim na rob 

mize (namesto na 

rob traku, kot do 

zdaj) in  ga ob 

izgovarjanju besede 

enakomerno 

premikam ob mizi. 

Kjer se beseda 

konča, nastavim 

sliko besede. Enako 

naredim za drugo 

sliko v paru. Na 

koncu odčitam, 

katera beseda je 

daljša.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenec ponovi 

prikazano aktivnost 

za učiteljem. 

Učenec žreba slike 

parov besed. 

Določi krajšo in 

daljšo besedo v paru 

po prej prikazanem 

postopku. 

ŽETONIRANJE Učencu napovem 

naslednjo dejavnost. 

Dam mu žetone. 
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Učenec razločuje glasove. 

Učenec nastavi žeton za vsak slišan glas. 

Učenec postavi vprašanja ob morebitnih 

nejasnostih. 

Povem mu, da bom 

zelo počasi povedala 

eno besedo (sprva 

zelo kratko), on pa 

naj za vsak slišan 

glas nastavi en 

žeton.  

Počasi izgovarjam 

besedo. Posamezni 

glas izgovarjam dalj 

časa. Hitrost večam 

glede na učenčeve 

zmožnosti sledenja / 

nastavljanja žetonov. 

 

 

 

 

 

Učenec za vsak 

slišan glas nastavi po 

en žeton. 

ŽOGANJE PO RITMU IZŠTEVANKE 

Učenec se sprosti. 

Učenec odbija žogo v ritmu izštevanke. 

Učencu za konec 

napovem igro z 

žogo. Razložim mu, 

da si bova žogo 

podajala z vmesnim 

odbojem v tla po 

ritmu izštevanke. 

Pojem poznane 

izštevanke. Podajam 

žogo učencu z 

vmesnim odbojem 

od tal v ritmu 

izštevanke. 

 

 

 

 

 

Učenec sodeluje pri 

petju izštevanke, če 

zmore. Podaja mi 

žogo z vmesnim 

odbojem od tal v 

ritmu izštevanke. 

 

 

UGOTOVITVE, OPAŽANJA 

Učenec je užival v motoričnih dejavnostih na začetku in koncu učne ure. Ob njih se je 

sprostil, hkrati pa je z njimi uril pozornost in fonološko zavedanje. 

V dejavnosti merjenja dolžin besed je učenec enakomerno premikal prst ob robu mize. 

Težava se je pojavila, kadar je pričel s krajšo besedo. Ob premikanju prsta za drugo besedo 

je večkrat premaknil prvo sliko. Za pričvrstitev slik sva uporabila lepilni trak. 

Pri dejavnosti žetoniranja mi ni bilo več potrebno očitno poudarjati posameznih glasov. 

Hitrost izgovorjave je ostala enaka. 

PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE   

Za pričvrstitev slik pri dejavnosti merjenja dolžine besed uporabi lepilni trak. 
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REFLEKSIJA 

Učenec je deloval nekoliko utrujen. Učno uro sva ob ustreznih spodbudah izpeljala kot je 

bila zamišljena. 

 

3.10 Rezultati in interpretacija uspešnosti programa pomoči za 

izboljšanje fonološkega zavedanja in branja 

3.10.1 Primerjava začetnih in končnih rezultatov podtestov Testa motenosti v branju 

in pisanju 

Tabela 10: Primerjava začetnih in končnih rezultatov podtestov Testa motenosti v branju in pisanju 

Zaporedno 

št. 

podtesta 

Ime podtesta Največje 

možno 

število napak 

podtesta 

Število 

narejenih 

napak pri 

začetnem 

testiranju 

Število 

narejenih 

napak pri 

končnem 

testiranju 

3 Črke-glasovi in glasovne 

zveze 

48 29 7 

4 Slušno razločevanje 18 9 1 

5 Slušno razločevanje in 

pomnjenje 

20 8 4 

6 Slušno razčlenjevanje 24 12 2 

7 Slušno razčlenjevanje- 

glaskovanje 

12 12 2 

8 Besede I 45 45 26 

9 Besede II 45 45 39 

 

Iz tabele 10, pri podtestu Črke- glasovi in glasovne zveze, je razvidno, da je učenec poznal 

vse velike tiskane črke. Poznal je tudi nekaj malih tiskanih črk, zlasti tiste, ki so vizualno 

podobne velikim tiskanim črkam. Pri poimenovanju velikih tiskanih črk je bil učenec v 

svoje znanje prepričan, priklic je bil hiter. Število napak se je po izvedenem programu 

pomoči zmanjšalo iz 29 na 7 od 48 možnih. Program pomoči je omogočil zmerno 

izboljšanje uspešnosti.  
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Pri podtestu Slušno razločevanje se je število napak po izvedenem treningu zmanjšalo iz 9 

na 1 od 18 možnih. Program pomoči je omogočil zmerno izboljšanje uspešnosti. Slušno 

razločevanje se je tekom treninga ob uporabi prilagojenega postopka z uporabo žetonov 

avtorja Elkonin (1973, v Minskoff, 2005) izboljšalo. 

Pri podtestu Slušno razločevanje in pomnjenje se je število napak po izvedenem treningu 

zmanjšalo iz 8 na 4 od 20 možnih. Program pomoči je omogočil majhno izboljšanje 

uspešnosti. Učenčeva veščina slušnega razločevanja je dobro razvita, se pa še kažejo 

težave slušnega spomina in pozornosti, ki zmanjšujejo uspešnost pri tej nalogi. Aktivnosti 

fonološkega zavedanja namreč zahtevajo intenzivno osredotočenost, saj učenci operirajo 

zgolj z glasovi, brez vizualne podpore preko pripadajočih črk (Minskoff, 2005). 

Pri podtestu Slušno razčlenjevanje se je število napak po izvedenem treningu zmanjšalo iz 

12 na 2 od 24 možnih. Pri določanju začetnega glasu ni naredil nobene napake, pri 

določanju zadnjega glasu pa dve od dvanajstih možnih. Program pomoči je omogočil 

zmerno izboljšanje uspešnosti. Učenec ima po treningu dobro razvito veščino slušnega 

razčlenjevanja. Določiti zmore prvi, zadnji in srednji glas besede in tudi vse glasove v dani 

besedi v pravilnem zaporedju (glaskovanje). Morebitne težave so pogojene s primanjkljaji 

na področju pozornosti. 

Pri podtestu Slušno razčlenjevanje-glaskovanje se je število napak po izvedenem treningu 

zmanjšalo iz 12 na 2 od 12 možnih. Program pomoči je omogočil izrazito izboljšanje 

uspešnosti. 

Pri podtestu Besede I, ki je preverjal glasno branje posameznih kratkih besed, se je število 

napak po izvedenem treningu zmanjšalo iz 45 na 26 od 45 možnih. Program pomoči je 

omogočil zmerno izboljšanje uspešnosti. 

Pri podtestu Besede II, ki je preverjal glasno branje posameznih daljših besed, se je število 

napak po izvedenem treningu zmanjšalo iz 45 na 39 od 45 možnih. Program pomoči je 

omogočil majhno izboljšanje uspešnosti. 

Kot je razvidno iz tabele 10, je učenec pri podtestih z zaporednimi števili 8 in 9  pravilno 

prebral nekaj krajših besed, ne glede na to da med treningom nisva obravnavala malih 

tiskanih črk. To znanje je prinesel iz rednega pouka. Tekom treninga je znanje branja 

velikih tiskanih črk prenesel na branje malih tiskanih črk. Branje malih tiskanih črk se sicer 

ni razvilo do stopnje branja velikih tiskanih črk, kar je posledica dolgotrajnega učnega 
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procesa pri učencih z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, sploh pri prenosu 

znanja na nove situacije (generalizaciji). Prav tako je to posledica še ne povsem 

avtomatiziranega prepoznavanja malih tiskanih črk in prirejanja njihovih glasovnih podob. 

Prenos znanja branja velikih tiskanih črk na branje malih tiskanih podpirajo ugotovitve 

avtorjev Brooks in McClelland.  

Avtorja  Brooks in McClelland (1977) sta v raziskavah primerjala hitrost procesiranja 

vizualno poznanih in nepoznanih oblik črk. Študiji sta pokazali, da je začetna prednost 

procesiranja poznanih oblik črk po nekaj poskusih branja nepoznanih oblik črk hitro 

izginila. McClelland navaja, da je za prenos potrebno, da se osredotočimo na obliko črke in 

jo shranimo v spominu skupaj z vizualno informacijo (Ehri in Wilce, 1982). 
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3.10.2 Primerjava začetnih in končnih rezultatov Testa razvoja sposobnosti ACADIA 

Tabela 11: Primerjava začetnih in končnih rezultatov Testa razvoja sposobnosti ACADIA 
Š
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Iz tabele 11, pri podtestu Slušna diskriminacija, je iz rezultata razvidno, da se je število 

napak po izvedenem treningu zmanjšalo iz 8 na 0 od 20 možnih. Program pomoči je 

omogočil zmerno izboljšanje uspešnosti. 

Pri podtestu Vidna diskriminacija se je število napak po izvedenem treningu zmanjšalo iz 

12 na 7 od 20 možnih. Učenec je pregledoval zapise po posameznih črkah, kar je 

zmanjšalo število napak. Program pomoči je omogočil majhno izboljšanje uspešnosti. 

Glede na dejstvo da trening ni vključeval neposrednega razvijanja vidne diskriminacije, 

pripisujem izboljšanje uspešnosti prehodu iz še delno globalnega pristopa k zaznavanju k 

zaznavanju podrobnosti in zavedanja orientacije črk, kar je posledica osvojenega 

poznavanja le-teh. Učenec je pred treningom primerjane besede le pogledal, po zaključku 

treninga pa se je s kazalcem pomikal po posameznih črkah, kar nakazuje osredotočenost na 

posamezne elemente vizualnih dražljajev.  

Pri podtestu Zaporedje in šifriranje se je število napak po izvedenem treningu zmanjšalo iz 

12 na 8 od 20 možnih. Program pomoči je omogočil majhno izboljšanje uspešnosti. 

Izboljšanje uspešnosti pripisujem večji splošni poučenosti učenca in večjemu zavedanju o 

pomenu zaporedij. Iz branja zaporedij črk je lahko spoznal, da vsaka sprememba zaporedja 

spremeni pomen prebrane besede. Pred treningom je pri nekaterih nalogah tega podtesta 

rešitev ugibal, pri končnem testiranju pa je dlje časa premišljeval. Seveda je, če se ni 

spomnil rešitve, ponovno ugibal.  

Pri podtestu Usvojen besedni zaklad se je število napak po izvedenem treningu zmanjšalo 

iz 8 na 7 od 20 možnih. Program pomoči je omogočil majhno izboljšanje uspešnosti. Glede 

na to da med treningom nisva sistematično razvijala besednega zaklada, so k temu 

najverjetneje pripomogle redne ure pouka ter jezikovne aktivnosti, vključene v trening.   

Pri podtestu Mehanični jezikovni zaklad se je število napak po izvedenem treningu 

zmanjšalo iz 4 na 2 od 20 možnih. Program pomoči je omogočil zmerno izboljšanje 

uspešnosti. Enako kot pri podtestu usvojenega besednega zaklada so k izboljšanju 

mehaničnega jezikovnega zaklada najverjetneje pripomogle redne ure pouka ter jezikovne 

aktivnosti, vključene v trening.   

Pri podtestu Vidna asociacija se je število napak po izvedenem treningu zmanjšalo iz 4 na 

1 od 10 možnih. Program pomoči je omogočil zmerno izboljšanje uspešnosti. Uspešnost je 

rezultat dobre zapomnitve podobe velikih tiskanih črk po končanem programu pomoči. 
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Vidna asociacija se namreč opira na vizualne podobe, ki že obstajajo v spominu (Learning 

Strategies Database, 2013). 

3.10.3 Primerjava začetnih in končnih rezultatov Testa hitrega avtomatiziranega 

poimenovanja 

Tabela 12: Primerjava začetnih in končnih rezultatov Testa hitrega avtomatiziranega poimenovanja 

Predloga Porabljen čas   

(sekunde/ 

predlogo) pri 

začetnem 

testiranju 

Porabljen čas   

(sekunde/ 

predlogo) pri 

končnem 

testiranju 

Število 

narejenih 

napak od 50 

možnih pri 

začetnem 

testiranju 

Število 

narejenih 

napak od 50 

možnih pri 

končnem 

testiranju 

Poimenovanje barv 65 70 1 0 

Poimenovanje števil 130 186 12 7 

Poimenovanje 

predmetov 

153 136 1 0 

Poimenovanje črk / 264 / 18 

 

Iz tabele 12 je razvidno, da se je število napak pri poimenovanju barv po izvedenem 

treningu zmanjšalo iz 1 na 0 od 50 možnih. Program pomoči je omogočil majhno 

izboljšanje uspešnosti. Čas se je poslabšal za 10 sekund. Pri končnem preizkusu je porabil 

16% več časa kot pri začetnem. Povečanje porabljenega časa je posledica večje 

osredotočenosti na nalogo in pravilnost odgovorov. 

Pri poimenovanju števil se je število napak po izvedenem treningu zmanjšalo iz 12 na 7 od 

50 možnih. Program pomoči je omogočil majhno izboljšanje uspešnosti. Čas se je 

poslabšal za 56 sekund. Pri končnem preizkusu je porabil 43% več časa kot pri začetnem. 

Povečanje porabljenega časa je posledica večje osredotočenosti na nalogo in pravilnost 

odgovorov. 

Pri poimenovanju predmetov se je število napak po izvedenem treningu zmanjšalo iz 1 na 

0 od 50 možnih. Program pomoči je omogočil majhno izboljšanje uspešnosti. Čas se je 

izboljšal za 17 sekund. Pri končnem preizkusu je porabil 11% manj časa kot pri začetnem.  

Učenec je pri zaključnem testiranju opravil tudi poimenovanje malih tiskanih črk, kar je 

razvidno iz tabele 11. Poimenovanja črk pri začetnem testiranju ni opravil, saj malih 
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tiskanih črk ni poznal. Te je spoznal v času rednega šolskega pouka. Pri poimenovanju črk 

je napravil 18 napak od 50 možnih. Program pomoči je omogočil izrazito izboljšanje 

uspešnosti. Za poimenovanje črk je sicer porabil 264 sekund, kar je veliko in kaže na večje 

težave na tem področju. 

3.10.4 Končni rezultati Ocenjevalne sheme bralnih zmožnosti učencev 2. razreda 

Po končanem programu pomoči je učenec rešil Ocenjevalno shemo bralnih zmožnosti 

učencev 2. razreda – konec. Nekaj rezultatov je prikazanih v tabeli 13, nekaj pa jih je 

zaradi narave testnih nalog podanih opisno.  

Tabela 13: Končni rezultati Ocenjevalne sheme bralnih zmožnosti učencev 2. razreda 

Ime podtesta Največje možno 

število točk 

podtesta 

Število dobljenih 

točk 

Sposobnost predvidevanja 5 4 

Razumevanju prebranega 7 2 

Preverjanje sposobnosti fonološkega zavedanja 21 14 

Interes za branje 18 16 

Primerjava s sošolci 6 2 

Težavnost branja 8 2 

Glasno branje 8 8 

 

Učenec je pri nalogi Sposobnost predvidevanja glede na sintaktični, semantični in 

fonološki ključ pravilno predvidel 4 od 5 besed. Pri enem primeru je naredil sintaktično 

napako. Odločila sem se, da mu vsa besedila v testu, namenjena branju, spremenim v 

zapise z velikimi tiskanimi črkami, saj sva izvajala trening branja le-teh. Tako rezultatov 

učenca ne moremo primerjati z normami testa, nam pa kljub temu dajo dober vpogled v 

branje učenca.  
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Pri nalogi 1-minutni preizkus tihega branja je učenec navedel, da je prebral 11 besed v 

minuti. Učenec je dobil prilagojeno besedilo, zapisano z velikimi tiskanimi črkami. 

Rezultatov učenca zato ne moremo primerjati z normami testa, nam pa kljub temu dajo 

dober vpogled v branje učenca.  

Pri nalogi Kakovost glasnega branja sem učenčevo branje ustavila po sedmih minutah. V 

tem času je prebral 27 besed. Učenec je bral prilagojeno besedilo, zapisano z velikimi 

tiskanimi črkami. Rezultatov učenca zaradi tega ne moremo primerjati z normami testa, 

nam pa kljub temu dajo dober vpogled v branje učenca. Ritem branja je bil neenakomeren. 

Med branjem se je ustavljal, po mojem mnenju zaradi težav s pozornostjo in zaradi 

izčrpanosti. Učenec med branjem ni delal napak in pri branju ni potreboval pomoči 

učitelja. Bral je povprečno izrazno, večinoma je upošteval ločila in pravilno naglaševal. 

Pri Razumevanju prebranega je učenec dosegel 2 točki od 7 možnih. Pravilno je odgovoril 

na 2 vprašanji, katerih odgovore je prebral pri prejšnji nalogi. Na sledeča vprašanja ni 

odgovoril, saj ni prebral celega besedila.  

Pri preverjanju sposobnosti fonološkega zavedanja je učenec pri slušni analizi pravilno 

glaskoval 3 od 4 besed. Napačno je glaskoval besedo žebelj, kjer je izpustil črko j. Pri 

slušni sintezi je učenec pravilno rešil vseh pet primerov. Pri odstranjevanju glasov iz besed 

je učenec pravilno rešil prve tri primere, pri katerih je moral odstraniti prvi glas v besedi. 

Ostalih treh primerov, kjer je moral odstraniti srednji glas, ni rešil pravilno. Pri 

odstranjevanju zlogov iz besed je učenec pravilno rešil tri od šestih primerov, kjer je moral 

odstraniti začetni zlog. 

Pri preverjanju motivacije za branje je učenec pri postavki Interes pri branju dosegel 16 od 

18 možnih točk. Pri tem visoki dosežki pomenijo večji interes za branje (Pečjak idr., 2011). 

Pri postavki Primerjava s sošolci je učenec dosegel 2 od 6 možnih točk. Višji dosežki bi 

pomenili, da se učenec zaznava kot dober bralec v primerjavi s sošolci (Pečjak idr., 2011).  

Pri postavki Težavnost branja je učenec dosegel 2 od 18 možnih točk. Višji dosežki bi 

pomenili, da učenec zaznava branje kot težko, naporno dejavnost (Pečjak idr., 2011).  

Pri postavki Glasno branje je učenec dosegel 8 od 8 možnih točk. Visoki dosežki lahko 

pomenijo, da učenec rad in dobro glasno bere (Pečjak idr., 2011). 
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 Učenčeve rezultate sem primerjala z normami testov le pri ocenjevanju fonoloških 

sposobnosti in motivacije za branje. Točkam sem določila pripadajoče percentile, ki 

kažejo, koliko odstotkov učencev dosega nižje dosežke od našega učenca.  

Pri preizkusu fonološkega zavedanja učenec pri slušni analizi sodi v 25. percentil in ne 

dosega kriterijev, pri slušni sintezi spada v 50. percentil in dosega kriterije, pri 

odstranjevanju glasov iz besed sodi v 10. percentil in ne dosega kriterijev, pri 

odstranjevanju zlogov iz besed sodi v 20. percentil in dosega kriterije. 

Pri ocenjevanju motivacije za branje učenec pri interesu za branje sodi v 60. percentil in 

dosega kriterije, pri primerjavi s sošolci sodi v 10. percentil in ne dosega kriterijev, pri 

težavnosti branja sodi v 90. percentil in dosega kriterije, pri glasnem branju sodi v 90. 

percentil in dosega kriterije.  

Pri področjih, kjer učenec ne dosega kriterijev, v našem primeru na področjih slušne 

analize in odstranjevanja glasov iz besed, mora biti učitelj na učenca še posebej pozoren. 

Učenec bo naslednje leto na teh področjih potreboval intenzivno dodatno pomoč (Pečjak 

idr., 2011). 

Nekatere preizkušnje v testu so občutljive za ves kontinuum merjene bralne zmožnosti, 

druge (mednje spada preizkus fonoloških sposobnosti) pa so namenjene predvsem 

odkrivanju učencev, ki so rizični za težave na področju branja, in diferencirajo predvsem 

spodnjih 5-10 % najslabših rezultatov (Pečjak idr., 2011). 

3.10.5 Primerjava začetnih in končnih rezultatov Testa fonološkega zavedanja 

Tabela 14: Primerjava začetnih in končnih rezultatov Testa fonološkega zavedanja 

Podtest Največje možno 

število napak 

podtesta 

Število narejenih 

napak pri 

začetnem 

testiranju 

Število narejenih 

napak pri 

končnem 

testiranju 

Odkrivanje rim 12 1 0 

Ugotavljanje prvega glasu 6 2 0 

Ugotavljanje zadnjega glasu 6 5 0 

Razlikovanje prvega glasu 10 3 0 

Zlogovanje 15 3 0 
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Slušna analiza 15 15 2 

Slušna sinteza 15 15 1 

 

Kot je razvidno iz tabele 14, so se sposobnosti na področju fonološkega zavedanja pri 

učencu izboljšale.  

Pri podtestu odkrivanja rim se je število napak po izvedenem treningu zmanjšalo iz 1 na 0 

od 12 možnih. Program pomoči je omogočil majhno izboljšanje uspešnosti. Učenec je imel 

veščine rimanja dobro razvite že pred treningom. Razlika med začetnim in končnim 

testiranjem je posledica večje pozornosti pri slednjem. 

Pri podtestu ugotavjanja prvega glasu se je število napak po izvedenem treningu zmanjšalo 

iz 2 na 0 od 6 možnih. Program pomoči je omogočil zmerno izboljšanje uspešnosti. Po 

treningu je učenec lahko natančno določil prvi glas skoraj vsaki slišani besedi. 

Pri podtestu ugotavljanja zadnjega glasu se je število napak po izvedenem treningu 

zmanjšalo iz 5 na 0 od 6 možnih. Program pomoči je omogočil izrazito izboljšanje 

uspešnosti. Po treningu je učenec lahko natančno določil zadnji glas skoraj vsaki slišani 

besedi. 

Pri podtestu razlikovanja prvega glasu se je število napak po izvedenem treningu 

zmanjšalo iz 3 na 0 od 10 možnih. Program pomoči je omogočil zmerno izboljšanje 

uspešnosti. 

Pri podtestu zlogovanja se je število napak po izvedenem treningu zmanjšalo iz 3 na 0 od 

15 možnih. Program pomoči je omogočil majhno izboljšanje uspešnosti. Zlogovanje se je 

pri učencu vidno izboljšalo z uporabo ploskanja kot pomoči pri prepoznavanju zlogov. 

Ploskanje vključuje ritem besede in olajša učencu analizirati zloge (Minskof, 2005). 

Pri podtestu slušne analize se je število napak po izvedenem treningu zmanjšalo iz 15 na 2 

od 15 možnih. Program pomoči je omogočil izrazito izboljšanje uspešnosti. Veščina slušne 

analize se je tekom treninga izjemno izboljšala zahvaljujoč strategiji prirejanja vizualnih 

dražljajev (žetonov) slušnim dražljajem (glasovom). Postopno je učenec usvojil slušno 

analizo brez uporabe teh opor. Strategija se je izkazala za zelo uspešno. 
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Pri podtestu slušne sinteze se je število napak po izvedenem treningu zmanjšalo iz 15 na 1 

od 15 možnih. Program pomoči je omogočil izrazito izboljšanje uspešnosti. Učenec je 

slušno sintezo razvijal ob spajanju glasov črk na kartončkih in posredno ob razvijanju 

drugih veščin fonološkega zavedanja, ki so učencu dale boljšo predstavo o povezavi črk, 

glasov in njihovih zaporedij. Slušna sinteza se je prav tako izboljšala zaradi uporabe 

besede z neprekinjenimi glasovi, ki jih lahko poljubno podaljšujemo v njihovi izgovorjavi 

(f,h,l,m,n,r,s,š) ali kratkih samoglasnikov, kot je to predvidel Minskoff (2005). 

3.10.6 Primerjava tehnike, ritma, natančnosti in izraznosti začetnega in končnega 

branja velikih tiskanih črk  

Tabela 15: Ocena tehnike ritma, natančnosti in izraznosti branja velikih tiskanih črk pred in po končanem programu 

pomoči 

  Pred izvedbo 

programa 

pomoči 

Po izvedbi 

programa 

pomoči 

Tehnika branja Bere besede  x 

Bere zloge  x 

Bere črke x  

Ritem branja Enakomeren, tekoč   

Neenakomeren, s postanki x x 

Natančnost branja Število napak: 21 1 

Zamenjuje črke x x 

Izpušča črke x  

Dodaja črke x  

Napake vplivajo na pomen 

povedi 

x  

Napake ne vplivajo na pomen 

povedi 

 x 

Izraznost branja Upošteva ločila   

Ne upošteva ločil x x 

Pravilno naglašuje besede  x 

Nepravilno naglašuje besede x  
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Učenec je po koncu treninga dobil enake predloge za branje kot pred začetkom. Predloge 

so vključene v prilogo A. Prvo besedilo je bilo zapisano z velikimi tiskanimi črkami, drugo 

pa z malimi tiskanimi črkami.  

Ob branju velikih tiskanih črk sem ponovno izpolnila zgornjo preglednico – tabela 15, ki 

sem jo povzela po Kumer (2012). Učenec je bral deloma besede, deloma zloge. Tempo je 

ostal neenakomeren, vendar hitrejši. Postanki so bili odraz napora, ki ga je zanj 

predstavljalo koncentrirano branje. Med branjem je naredil eno napako, zamenjal je črki S-

Š. Ločil ni upošteval. Pravilno je naglaševal besede. Za besedilo je potreboval  50 sekund.  

Učenec je prebral tudi besedilo z malimi tiskanimi črkami, saj se je med poukom do konca 

treninga naučil tudi nekaj malih tiskanih črk. Rezultati v tabeli 15 kažejo, da je branje 

malih tiskanih črk potekalo delno s črkovanjem, delno z zlogovanjem. Ritem branja je bil 

neenakomeren, s postanki. Ob tem je učenec delal napake z zamenjavo črk, saj še jih ni 

povsem usvojil. Napake so vplivale na pomen besedila. Ob branju ni upošteval ločil in 

ustreznega naglaševanja. 

3.11 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

1. Kakšne so kognitivne značilnosti in bralne zmožnosti ter posebne potrebe 

(pomembne za branje) učenca z učnimi težavami, ki počasneje usvaja znanje, 

pred pričetkom izvajanja programa za usvojitev predbralnih veščin in 

izboljšanje branja? 

 

Kognitivne značilnosti in bralne zmožnosti ter posebne potrebe pomembne za 

branje smo pri učencu preverili pred začetkom programa pomoči z različnimi testi, 

navedenimi in opisanimi v poglavju Opis merskih instrumentov. Rezultati testov so 

pokazali največje težave pri spodaj naštetih področjih, ki so razvrščena po obsegu 

težav, od izrazitih do manj izrazitih, a še vendar velikih: 

- vidna diskriminacija, 

- slušno razločevanje, 

- slušno razčlenjevanje, 

- slušno pomnjenje,  

- slušna analiza in sinteza, 

- glaskovanje, 
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- poznavanje tiskanih črk, 

- besedni zaklad, 

- prepoznavanje zaporedij, 

- hitro avtomatizirano poimenovanje, 

- pozornost (kratkotrajna, odkrenljiva). 

 

Učenec je usvojil razumevanje koncepta tiska. Znal je pravilno obrniti knjigo, vedel 

je, da branje poteka od leve proti desni in od zgoraj navzdol. Razumel je, da nam 

pisno besedilo sporoča določene informacije. Učenčeve sposobnosti 

pripovedovanja so bile skromne, kar je bilo deloma pogojeno tudi z manjšim 

obsegom besednega zaklada. Zgodbe so bile preproste in kratke. Stavčne strukture 

niso povsem ustrezale. Rezultati izvedenih testov so pokazali, da je bilo učenčevo 

poznavanje velikih tiskanih črk negotovo, priklic njihove vizualne podobe in 

pripadajočih glasov je bil počasen. Test hitrega avtomatiziranega poimenovanja je 

pokazal večje, splošne težave s priklicem. Učenec večine malih tiskanih črk ni 

poznal. Težave je imel na področju vidnega razločevanja, kjer se je še pogosto 

posluževal globalnega principa zaznavanja in ni bil pozoren na podrobnosti. 

Največje težave je imel na področju fonološkega zavedanja, predvsem pri slušnem 

razločevanju in razčlenjevanju ter slušni analizi in sintezi. Učenec je kazal interes 

za branje in knjige, v smislu listanja po knjigah, poslušanja branja drugih in obiska 

knjižnice. Branja samega pa ni maral. Bral je posamezne črke, neenakomerno s 

postanki, z napakami (izpuščanjem, dodajanjem, zamenjevanjem črk), ki so 

vplivala na pomen besedila. Ob branju ni upošteval ločil, prebrano je nepravilno 

naglaševal. 

Na učenje branja vplivajo percepcijski, kognitivni, motivacijski in čustveni ter 

socialno kulturni dejavniki.  

Za branje najpomembnejša percepcijska dejavnika sta vidno in slušno razločevanje 

(Pečjak, 1993). Raziskave Foxa in Ruthna (1976), Wallacha s sodelavci (1977), 

Bradleya in Bryanta (1978), Treimana in Barrona (1981), Juela, Griffitha in 

Gougha (1986), Perfettija in Becka (1987) in Juela (1988) so pokazale, da je pogoj 

za uspešen pričetek opismenjevanja tudi razvita sposobnost glasovnega 

razčlenjevanja (v Pečjak,1999b). V fonološki (začetni) fazi učenja branja, kjer 

otroci uporabljajo abecedno strategijo, pa so potrebne razvite analitično-sintetične 

sposobnosti in sposobnosti za zaporedno predelavo po posameznih sekvencah 
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(Jelenc, 1997). Vse omenjene sposobnosti so bile pri učencu pred začetkom 

programa pomoči izrazito slabo razvite. 

L. Buttler (1981, v Pečjak, 1993) trdi, da je eden najboljših napovedovalcev bralne 

uspešnosti inteligenčni količnik. Učenci z učnimi težavami, ko počasneje usvajajo 

znanja, kakor je učenec vključen v naš program pomoči, imajo nižje intelektualne 

sposobnosti, kar negativno vpliva na njihovo usvajanje branja. 

Celovit pregled raziskav o odnosu med bralno motivacijo (katera je bila pri učencu 

pred začetkom programa pomoči zelo majhna) in branjem avtorjev Morgan in 

Fuchs (2007) je pokazal številne korelacijske študije in teorije, ki zagovarjajo 

dvosmerni odnos med motivacijo za branje in razvijanjem bralne spretnosti. Učitelji 

in raziskovalci se strinjajo s trditvijo, da igra motivacija pomembno vlogo pri 

razvoju bralnih sposobnosti. 

Dyer (1968, v Harris in Pipay, 1980) v študijah ugotavlja, da ima od socialno 

kulturnih dejavnikov bralne učinkovitosti najvišjo korelacijo s šolskimi dosežki 

otrok socialno-ekonomski status staršev.  

Pomemben vpliv na branje imajo tudi predbralne veščine, med katere avtorji 

uvrščajo fonološko zavedanje, izkušnje s tiskom, sposobnosti pripovedovanja, 

govorno razumevanje, besednjak, pravilno in natančno izgovorjavo, vidno 

razločevanje ter interes za učenje branja. Iz rezultatov testov, izvedenih pred 

začetkom izvajanja programa pomoči, je razvidno, da je imel vključen učenec slabo 

razvite naštete prebralne veščine. 

Fonološko zavedanje je po raznih raziskavah močan napovedovalec bralnih 

dosežkov (Pečjak,2010). Študije kažejo, da je sposobnost fonološke občutljivosti 

otrok v predšolskem obdobju tesno povezana z zgodnjim branjem (Wagner, 

Torgesen in Rashotte, 1999). Raziskave dokazujejo tudi, da urjenje posameznih 

elementov fonološkega zavedanja, kakor pri našem programu pomoči, spodbuja 

razvoj zgodnjih bralnih zmožnosti otrok (Byrne in Fielding-Barnslay, 1993). Za 

razvoj fonološkega zavedanja je pomembna pravilna izgovorjava, ki prav tako 

vpliva na razvoj bralnih sposobnosti. 

Baloh (2006) trdi, da pripovedovanje zgodb v obdobju porajajoče se pismenosti 

pomembno vpliva na nadaljnji razvoj  otrokove pismenosti. Pripovedovanje zgodb 

veča obseg besednjaka, za katerega Kamil (2004) trdi, da je pomemben dejavnik 

pomenskega procesiranja pri branju. Velikost besednjaka je po mnenju avtorice 
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Pečjak (2010) najpomembnejši dejavnik bralne učinkovitosti učenca, saj vpliva 

tako na razumevanje prebranega kot tudi na hitrost branja.  

 

2. Kako učinkovit je program pomoči za izboljšanje fonološkega zavedanja in 

branja na področjih tehnike, ritma, natančnosti in izraznosti branja pri 

učencu z učnimi težavami, ki počasneje usvaja znanja?  

 

Rezultati testov izvedenih po zaključku programa pomoči kažejo izboljšanja na 

vseh področjih, ki so bila vključena v program, kar govori v prid učinkovitosti 

sestavljenega programa.  

S pomočjo programa pomoči se je izrazito izboljšala: 

- slušna sinteza, 

- slušna analiza, 

- slušno razčlenjevanje – glaskovanje, 

- določanje zadnjega glasu v besedi, 

- poimenovanje malih tiskanih črk. 

S pomočjo programa pomoči se je zmerno izboljšalo: 

- slušno razločevanje, 

- slušno razčlenjevanje, 

- branje kratkih besed, napisanih z malimi tiskanimi črkami, 

- vidna asociacija, 

- razlikovanje prvega glasu. 

S pomočjo programa pomoči so bila majhna izboljšanja pri: 

- vidni diskriminaciji, 

- zlogovanju, 

- ugotavljanju zaporedij in šifriranju, 

- nalogah slušnega razločevanja s pomnjenjem, 

- branju daljših besed, napisanih z malimi tiskanimi črkami, 

- mehaničnem jezikovnem zakladu, 

- hitrem avtomatiziranem poimenovanju števil, 

- odkrivanju rim, 

- hitrem avtomatiziranem poimenovanju barv in predmetov. 

Vrednosti izboljšanj fonološkega zavedanja pri odkrivanju rim, določanju prvega 

glasu v besedi in zlogovanju so majhne, saj so bile te veščine že pred začetkom 
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programa pomoči dokaj dobro razvite in se uspešnost ni mogla toliko stopnjevati, 

kot pri ostalih področjih, ki so bila pred začetkom programa pomoči slabo ali sploh 

nerazvite. 

Enako kot tuje raziskave (Byrne in Fielding-Barnslay, 1993) so rezultati v 

diplomskem delu pokazali, da urjenje posameznih elementov fonološkega 

zavedanja spodbuja razvoj zgodnjih bralnih zmožnosti otrok. Študije avtorjev 

Bradley in Bryant (1985, v Bishop in Adams, 1990) so pokazale, da je natančneje 

tudi znanje slušne razčlenitve ter odkrivanje rim in aliteracij, pomemben 

napovedovalec bralnih dosežkov, kljub razlikam v intelektualnih sposobnostih in 

osvojenem besednjaku. Jorm (1979, v v Bishop in Adams, 1990) nadaljnje trdi, da 

so sposobnosti slušnega razčlenjevanja pomembne za učenje asociativne zveze 

črka-glas. 

Po zaključenem programu pomoči se je izboljšala tudi učinkovitost na področju 

branja. Učenec je prešel z branja velikih tiskanih črk s črkovanjem na branje velikih 

tiskanih črk deloma z zlogovanjem, deloma celih besed. Ritem branja je sicer po 

treningu ostal neenakomeren, s postanki, vendar so bili tudi tukaj opazni napredki. 

Branje je bilo bolj tekoče in z manj postanki kot na začetku. Število napak med 

branjem se je zmanjšalo, napake niso spremenile pomena besedila. Učenec po 

treningu, kakor tudi pred njim, ni upošteval ločil. Izboljšalo se je naglaševanje 

besed. 
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4 SKLEP IN PREDLOGI ZA POUČEVALNO PRAKSO 

Učencem z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, v praksi najpogosteje 

uporabljene učne metode ne ustrezajo. Za uspešno usvajanje znanja potrebujejo vodstvo 

kompetentnega učitelja, ki zanje oblikuje poučevalni pristop z sistematičnimi koraki. Pouk 

naj bo celostno naravnan in prilagodljiv. Celostno naravnano poučevanje začetnega branja 

mora vključevati tudi razvijanje drugih veščin, ki nanj pomembno vplivajo. Mednje 

spadajo predbralne veščine.  

Rezultati diplomskega dela so pokazali, da razvijanje fonološkega zavedanja, kot eno 

pomembnejših predbralnih veščin, pozitivno vpliva na usvajanje začetnega branja. Do 

tovrstnih ugotovitev, da urjenje posameznih elementov fonološkega zavedanja spodbuja 

razvoj zgodnjih bralnih zmožnosti otrok, so v raziskavah prišli številni avtorji (Byrne in 

Fielding-Barnslay, 1993; Byrne in Fielding-Barnslay, 1993). 

 

Rezultati diplomskega dela se skladajo z ugotovitvami različnih avtorjev (Misnkoff, 2005; 

Strickland, Ganske in Monroe, 2002) in v nadaljevanju kažejo, da ob usvojitvi predbralnih 

veščin in sistematičnem poučevanju začetnega branja, ki upošteva posebne potrebe 

učencev z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, lahko slednji uspešno razvijajo 

bralne sposobnosti.  

Kakor je razvidno iz raziskovalnih ugotovitev različnih avtorjev (Minskoff, 2005; Kirk, 

Kliebhan in Lerner, 1978) in oblikovanega programa pomoči, vključenega v diplomsko 

delo, je pred začetkom poučevalne prakse potrebno preveriti trenutno razvitost učenčevih 

funkcionalnih sposobnosti ter iz njih izhajati pri nadaljnjem načrtovanju poučevalnega 

pristopa.  

Nadaljnje razvijanje predbralnih veščin in poučevanje začetnega branja učencev z učnimi 

težavami, ki počasneje usvajajo znanja, naj temelji na učenju po modelu, jasnih navodilih 

in enostavnih razlagah, na uporabi konkretnih učnih pripomočkov in ponazoritev, večji 

količini vaj in ponavljanja, katerih vsakokratno trajanje pa naj bo zaradi težavnosti 

omejeno na krajši čas. Učne aktivnosti naj imajo čim večji motivacijski faktor in bodo 

praktično, življenjsko naravnane.  
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Naše raziskovalno delo je pokazalo, da so učenci ob upoštevanju zgoraj navedenih smernic 

in uporabi konkretnih strategij, natančneje opisanih v diplomskem delu in delih drugih 

avtorjev (Košir, 2011a; Minskoff, 2005; Strickland, Ganske in Monroe, 2002; Kirk, 

Kliebhan in Lerner,1978; Cushenbery in Gilreath, 1972), zmožni uspešno napredovati pri 

usvajanju začetnega branja in razvoju predbralnih veščin. 
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6 PRILOGA 

 

Predloga za branje 1:  

PETER CAF JE STAR OSEM LET. Z MAMO IN OČETOM ŽIVI V HIŠI BLIZU 

GOZDA. VČASIH GRE TJA NA SPREHOD. TAM VIDI ZAJCE. 

 

Predloga za branje 2: 

Anže Bezjak hodi v šesti razred. Rad gleda filme in smuča. Njegovi sestri je ime Cvetka. 

Rada pleše in poje. 


