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Branje in pisanje sta najučinkovitejši sredstvi za usvajanje znanja in kot najpomembnejši sestavini 

pismenosti in sredstvi učenja ostajata temeljna sestavina vseh šolskih programov. Od dobro usvojenih 

veščin branja in pisanja je odvisna učna uspešnost otrok skozi vse obdobje šolanja. Otroci potrebujejo 

govorno jezikovno izražanje in veščine pisanja, da so lahko dobri v branju in nasprotno – biti morajo 

dobri bralci, da lahko nadalje razvijajo svoje govorno jezikovno izražanje in veščine pisanja (Ontario, 

2003). V razredih prvega triletja, ko se prične opismenjevanje, je poučevanje ter s tem povezana 

pomoč in podpora, usmerjeno predvsem v širjenje besednjaka, razvoj predbralnih veščin in osnovnih 

spretnosti branja in pisanja. V višjih razredih drugega in tretjega triletja pa sta pomoč in podpora 

usmerjeni na doseganje čim boljše tekočnosti branja in bralnega razumevanja.  

 

Ključne besede: učenci z učnimi težavami, branje, pisanje, pomoč in podpora  

 

 

Reading and writing are the most efficient tools to gain the knowledge and as the most important 

components of literacy and tools of learning are the basic components of every school program. A 

student's success at school depends on the ability to read and write. Children need oral language and 

writing skills in order to be proficient in reading – they need to be proficient readers in order to 

further develop their oral language and writing skills (Ontario, 2003). At the beginning of schooling 

when the literacy starts the instruction and the support are oriented mostly to the expansion of 

vocabulary, rereading skills and basic reading and writing skills. In higher grades the support and help 

are oriented to achieve the good fluency and reading comprehension.  
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Branje in pisanje sta temeljni veščini, ki sta v današnji družbi postali nekaj samo po sebi umevnega. 

Kljub izobraževalnemu sistemu, ki je usmerjen v razvoj pismenosti, pa je še vedno veliko učencev, ki 

zaključijo osnovno šolo brez ustrezno razvitih veščin pismenosti in tega primanjkljaja ne uspejo 

nadoknaditi niti v odraslosti. Slabo usvojene veščine branja in pisanja ne ovirajo posameznika le pri 

izobraževanju in zaposlovanju, temveč onemogočajo tudi vsa njegova prizadevanja in ambicije (EU 

HLG-report, 2012).  

 

Pri slovenščini kot temeljnem splošnoizobraževalnem predmetu v osnovni šoli se učenci usposabljajo za 

učinkovito govorno in pisno sporazumevanje. Med osnovnimi cilji pouka slovenščine je razvijanje veščin 

branja in pisanja, ki sta dve ključni sporazumevalni dejavnosti. Zlasti za učence z učnimi težavami, ki se 

pri razvijanju teh dveh veščin soočajo z največjimi težavami, pa je še toliko bolj pomembno, da med 

osnovnim šolanjem usvojijo tekoče branje z dobrim bralnim razumevanjem ter ustrezno pisno 

sporočanje. Cilju opismenjevanja učencev z učnimi težavami morajo učitelji, ki poučujejo slovenščino,  
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slediti vseh devet let šolanja in jim pri tem pomagati, da ta cilj usvojijo ob različnih oblikah pomoči in 

podpore. Ker sta razvijanje branja in pisanja procesa, ki potekata skozi celotno šolanje, morajo biti 

učitelji posameznih razredov usmerjeni na razvoj tistih komponent branja in pisanja, ki ustrezajo 

učenčevi razvojni stopnji ter učnemu kurikulu.  

 

Branje in učenci z učnimi težavami  

V zadnjem desetletju je bilo veliko narejenega za preprečevanje začetnih težav na področju branja in 

pisanja, manj pa za zmanjševanje in preprečevanje težav pri starejših učencih (Boardman idr., 2008). 

Uspešno branje pri učencih z učnimi težavami že ob začetnem opismenjevanju ovirajo težave na 

področju fonološkega zavedanja in veščin dekodiranja (Klingner idr., 2007), kasneje pa imajo kljub 

dokaj dobro usvojeni tehniki branja težave z razumevanjem in učenjem iz napisanega besedila 

(Williams, 1998, v Klingner idr., 2007). Zato mora biti cilj učenja branja eksplicitni in strukturiran 

razvoj začetnih bralnih veščin ter zelo strukturirano poučevanje bralnega razumevanja.     

 

Za učence z učnimi težavami v višjih razredih, pri katerih se pogosto pojavljajo mnogovrstne težave, 

povezane s pomanjkljivim razumevanjem, vključno s slabšim dekodiranjem in tekočnostjo, je 

značilno, da so neaktivni učenci, ki ne znajo spremljati svojega učenja in učinkovito uporabljati 

strategij (Klingner idr., 2007). V primerjavi z dobrimi bralci, ki pravilno in hitro prepoznajo besede, ki 

berejo z občutkom ter zmorejo združevati več nalog, medtem ko berejo (dekodiranje, razumevanje in 

interpretacijo), berejo učenci z učnimi težavami počasi in z naporom, se še vedno spopadajo z 

dekodiranjem, ne upoštevajo ločil, ne prepoznajo besednih zvez, jim primanjkuje čustvenega 

doživljanja med branjem ter imajo pomanjkljivo usvojene posamezne veščine, ki se odražajo v 

zatikajočem branju in omejenem razumevanju (Boardman idr., 2008, v Košak Babuder, 2013). Kljub 

temu pa lahko izboljšajo svoje bralne veščine, če jih učitelji učijo veščin, ki izboljšujejo bralno 

tekočnost in spodbujajo bralno razumevanje, vključujejo v poučevanje učinkovita načela direktnega 

poučevanja in poučevanja strategij, zagotavljajo učenje po modelu, podporo, vodeno poučevanje s 

povratno informacijo in priložnosti za vadenje na različnih vrstah besedil, ter spremljajo napredek 

učenca s sprotnimi prilagoditvami (Mastropieri in Scruggs, 1997, v Klingner idr., 2007). 

 

Pri izboljševanju tekočnosti branja ter premagovanju s tem povezanih težav jim lahko učitelji in 

strokovni delavci pomagajo tako, da izberejo besedila, ki vsebujejo večji delež znanih besed in knjige, 

ki izhajajo v zbirkah, ker je s tem zagotovljen temeljni besednjak, stil pisanja, oblika in velikost črk itd., 

hkrati pa je nadzirano postopno vključevanje novih besed,  da knjigo, preden jo začne brati, pregleda 

in se tako seznani z njeno vsebino, da spodbujajo branje po modelu ter da izbirajo knjige, ki so 

vsebinsko kratke in se ujemajo z učenčevimi interesi itd. (Hannel, 2003, v Košak Babuder, 2013). 

 

Pisanje in učenci z učnimi težavami 

Tako kot branje je tudi pisanje ključni dejavnik pismenosti današnjega časa. Dobro usvojena veščina 

pisanja je pomembna za izobraževalni, osebni in socialni razvoj (Alber-Morgan 2007, v Krayenooord 

idr., 2011). Učenci s težavami pri pisanju imajo najpogosteje težave na področju načrtovanja, z 

oblikovanjem idej in organizacijo besedila, s pravopisnim pisanjem, z različnimi vidiki metakog-

nitivnega znanja (imajo manj znanj o procesu pisanja) ter uporabo samouravnavanja pisanja (npr. 

spremljanjem in preverjanjem). Pogosto so preveč usmerjeni na veščine, kot je pravopisno pisanje, 

premalo pa na pomen pisanja, zato so njihovi pisni dosežki slabši od njihovih vrstnikov.  
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Ključni elementi razvoja pisanja pri učencih z učnimi težavami (v Krayenoord idr., 2011) so podporno 

okolje z vrstniki in odraslimi, ki predstavljajo model ter nudijo pomoč in nadzorujejo njihovo učenje, 

prepoznavanje in priznavanje napredkov pri pisanju, uporaba podpornega dialoga, ki usmerja 

učenčevo razmišljanje pri pisanju, razvoj strategij načrtovanja za ustvarjalno pisanje, uporaba 

strategij za urejanje in pregledovanje itd.    

 

Sklep  

Zadnja desetletja živimo v družbi, v kateri naraščajo zahteve po vedno večji pismenosti. Pomanjkanje 

osnovnih veščin branja in pisanja ne ovira le učenja in zaposlitvenih možnosti, temveč povečuje 

revščino, zmanjšuje samopodobo, zavira prizadevanja, omejuje sodelovanje posameznika v sodobni 

družbi ter ovira ekonomsko rast.     

 

Težave, povezane z branjem in pisanjem, so glavni vzrok za šolski neuspeh, saj predstavljajo bralne in 

pisne veščine, ki so temeljna izobraževalna spretnost, osnovo za celotno šolsko učenje (Reid Lyon, 

2003). Učenci s težavami pri branju in pisanju zaostajajo v spretnosti dekodiranja, razvoju 

besednjaka, razvoju strategij za bralno razumevanje, s pravopisnim pisanjem in pisnim sporočanjem 

itd., zato se pogosto izogibajo branju in pisanju ter drugim nalogam, ki zahtevajo branje in pisanje. 

 

Rezultati različnih študij so pokazali, da pri premagovanju učenčevih težav na področju branja in 

pisanja ni v tolikšni meri pomembna vrsta programa, kot pa razumevanje učiteljev ter intenzivnost in 

usmerjenost pomoči (Mather in Wedling, 2012, v Košak Babuder, 2013). Predvsem pa je za učence z 

učnimi težavami pomembna zgodnja obravnava že v samem začetku opismenjevanja ter 

zagotavljanje in vključevanje strukturiranega in intenzivnega poučevanja branja in pisanja, 

dostopnost ustreznega bralnega gradiva, sprejemanje individualnih razlik med učenci, določena 

količina individualnega poučevanja in poučevanja v manjših skupinah itd.  

 

 

Literatura in viri 

• Boardman, A. G., Roberts, G., Vaughn, S., Wexler, J., Murray, C. S. in Kosanovich, M. (2008). Effective 

instruction for adolescent struggling readers: A practice brief. Portsmouth, NH: RMC Research Corporation, 

Center of instruction. 

• EU HLG-report. (2012). Act now! Final report of EU High Level Group of Experts on Literacy. Dostopno na: 

http://ec.europa.eu/education/literacy/what-eu/high-level-group/documents/literacy-final-report_en (22. 9. 2013). 

• Klingner, J. K., Vaughn, S. in Boardman, A. (2007). Teaching reading comprehension to students with 

learning difficulties. NY: The Guilford Press. 

• Košak Babuder, M. (2013). Lažja berljivost gradiv kot ključni dejavnik spodbujanja branja otrok in 

mladostnikov z disleksijo. V: Rot Gabrovec, V. (ur.), Tudi mi beremo. Različni bralci z različnimi potrebami 

Ljubljana: Zavod RS za šolstvo,  str. 19–26. 

• Krayenooord, C. E., Moni, K. B., Jobling, A., Elkins, J., Koppenhaver., D. in Miller, R. (2011). The writing 

Achievement, Metacognitive Knowledge of Writing and Motivation of Middle-School Students with Learning 

Difficulties. V: Wyatt-Smith, C., Elkins, J., Gunn. S. (ur.), Multiple Perspectives on Difficulties in Learning 

Literacy and Numeracy. NY: Springer, str. 213–234. 

• Ministry of education of Canada (2003). Early Reading Strategy: The Report of the Expert Panel on Early Reading in 

Ontario, 2003. Dostopno na: http://www.edu.gov.on.ca/eng/document/reports/reading/reading.pdf (5. 3. 2011). 

 

 
 


