
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLORINA ERBELI 

 

LATENTNA STRUKTURA BRANJA V ANGLEŠKEM JEZIKU PRI UČENCIH S 

TEŽAVAMI BRALNEGA RAZUMEVANJA IN UČENCIH BREZ TEH TEŽAV 

 

DOKTORSKA DISERTACIJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2015 



 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLORINA ERBELI 

 

LATENTNA STRUKTURA BRANJA V ANGLEŠKEM JEZIKU PRI UČENCIH S 

TEŽAVAMI BRALNEGA RAZUMEVANJA IN UČENCIH BREZ TEH TEŽAV 

 

DOKTORSKA DISERTACIJA 

 

 

 

 

MENTORICA: DOC. DR. KARMEN PIŽORN 

SOMENTORICA: DOC. DR. MOJCA LIPEC STOPAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2015 

  



 

Povzetek 

Raziskovalci so razvili različne modele bralne zmožnosti v prvem, drugem in tujem jeziku, 

v slovenskem prostoru pa modela za bralno zmožnost v tujem jeziku še ni. Za ta namen 

raziskave je najbolj ustrezna komponentna analiza, s katero smo analizirali latentno strukturo 

bralne zmožnosti v angleškem jeziku, analizirali vplive faktorjev, identificiranih v latentni 

strukturi, na bralno razumevanje v angleščini, primerjali vplive faktorjev, identificiranih v 

latentni strukturi, na bralno razumevanje v angleščini med skupino uspešnih in šibkih bralcev 

ter na podlagi rezultatov pripravili model programa pomoči/model aktivnosti pri pouku 

angleškega jezika za šibke bralce, ki je usmerjen v odpravljanje težav šibkih bralcev na 

področju tistih komponent, kjer so razlike med uspešnimi in šibkimi bralci največje. 

Vzorec je zaobjemal 690 učencev, rojenih leta 1999, ki so v šolskem letu 2011/2012 

obiskovali sedmi razred na eni izmed 22 osnovnih šol, ki so bile vključene v raziskavo. Izmed 

690 učencev je bilo glede na rezultat na testu Test hitrega branja z razumevanjem izbranih 

209 šibkih bralcev in 271 uspešnih bralcev. Ti so izpolnjevali teste in vprašalnik, ki so merili 

spremenljivke, ki tvorijo konstrukt bralne zmožnosti v angleškem jeziku. 

Rezultati eksplorativne faktorske analize so podali večfaktorski model s sledečimi faktorji: 

bralno razumevanje, dekodiranje, besedna tekočnost, slušno razumevanje in besedišče ter 

vidno zaznavanje. Z analizo modeliranja strukturnih enačb (SEM) smo analizirali neposredne 

vplive faktorjev dekodiranje, besedna tekočnost, slušno razumevanje in besedišče ter vidno 

zaznavanje na bralno razumevanje. Rezultati SEM so pokazali, da je imelo dekodiranje 

najmočnejši neposreden vpliv na bralno razumevanje. Posreden vpliv na bralno razumevanje 

sta imela še faktorja besedne tekočnosti in vidnega zaznavanja. Ta posreden vpliv je potekal 

preko faktorja dekodiranje. Faktor slušnega razumevanja in besedišča ni imel neposrednega 

pomembnega vpliva na bralno razumevanje, iz rezultatov drugih raziskav in izkušenj smo 

sklepali, da bo vpliv tega faktorja pridobil na moči in pomembnosti v višjih razredih šolanja. 

Nadalje smo primerjali moč vplivov faktorjev dekodiranje, besedna tekočnost, slušno 

razumevanje in besedišče ter vidno zaznavanje na bralno razumevanje med skupino uspešnih 

in šibkih bralcev. Rezultati so pokazali, da je dekodiranje močneje vplivalo na bralno 

razumevanje pri uspešnih kot pri šibkih bralcih.  

Glede na rezultate je bil oblikovan poskusen model pomoči oz. model aktivnosti pri branju 

v angleščini kot tujem jeziku za šibke bralce. 

Ključne besede: bralna zmožnost, tuji jezik angleščina, uspešni in šibki bralci 

  



 

Abstract 

Researchers have developed different models of reading competence in first, second and 

foreign language. However, thus far, no such model has been developed in Slovenia for 

English as a foreign language reading competence. The most useful approach to build the 

model is the component analysis. The purpose of the present study was to investigate the 

latent structure of reading competence in English as a foreign language. Further, the study 

investigated the effects of the identified factors in the latent structure on reading 

comprehension in English and the differences in these effects among skilled and less-skilled 

readers. Finally, the study sought to build a model of reading activities for less-skilled readers 

that can be implemented in the English as a foreign language instruction. 

Reading competence in English as a foreign language was examined in a group of 690 

native Slovene seventh graders attending one of the 22 primary schools in the school year 

2011/2012. According to the results on the Test of reading fluency and comprehension, 209 

less-skilled and 271 skilled readers were chosen for the final analysis. They were measured on 

a series of tests and a questionnaire, covering different aspects of the reading competence in 

English as a foreign language. 

An exploratory factor analysis revealed a multifactorial model with the following factors: 

reading comprehension, decoding, verbal fluency, listening comprehension and vocabulary, 

visual perception. A series of structural equation modelling analyses was conducted to 

examine whether decoding, verbal fluency, listening comprehension and vocabulary, visual 

perception were directly related to reading comprehension. Results indicated that decoding 

was the most important and the strongest predictor of reading comprehension. Verbal fluency 

and visual perception had an indirect effect on reading comprehension through an 

intermediary factor, i.e. decoding. Listening comprehension and vocabulary was not directly 

related to reading comprehension. However, in line with previous research it is expected that 

this factor would gain its direct effect on reading comprehension at increasing grade levels. 

Further, we examined the magnitude of relationship between decoding, verbal fluency, 

listening comprehension and vocabulary, visual perception and reading comprehension 

among skilled and less-skilled readers. Results showed that decoding was more strongly 

related to reading comprehension for skilled than for less-skilled readers. 

According to the results we can build a model of reading activities for less-skilled readers 

that can be implemented in the English as a foreign language instruction. 

Key words: reading competence, English as a foreign language, skilled and less-skilled 

readers  
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1 Uvod 

 

Prizadevanja za izboljšanje bralne pismenosti so v slovenskem šolskem sistemu prisotna 

več deset let, najbolj intenzivna pa so od leta 2010, to je od objave dosežkov učencev v 

mednarodni raziskavi PISA 2009. Rezultati v raziskavi PISA 2009 so takrat pokazali nižje 

povprečne dosežke slovenskih 15-letnikov od povprečja držav EU in evidentiran negativni 

trend (PISA 2006 in 2009) (Nolimal, 2013). Tem rezultatom o pismenosti v prvem jeziku so 

se pridružili rezultati Evropske raziskave o jezikovnih kompetencah o pismenosti v tujem 

jeziku (Rutar Leban et al., 2012), ki so pokazali, da na področju branja 42 % slovenskih 

devetošolcev sicer dosega raven B (po Skupnem evropskem jezikovnem okvirju), vendar pa 

na drugi strani skoraj 32 % slovenskih devetošolcev na področju branja dosega le raven A1, ki 

naj bi bila dosežena že po končanem 6. razredu osnovnega šolanja. Taki rezultati kličejo po 

izboljšanju bralne pismenosti v prvem in tujem jeziku slovenskih otrok. 

Ker je problematika branja v tujem jeziku izredno zapleteno in široko področje 

raziskovanja ter zahteva obravnavo z najrazličnejših vidikov (psihologija, pedagogika in 

didaktika, jezikoslovje,...), je vse vzroke za take rezultate nemogoče najti, ker jih je nešteto 

(kognitivni, emotivni, motivacijski, jezikovni, bralni, izobraževalni, okoljski,...). Prav tako 

vseh vzrokov v eni raziskavi ni moč preveriti in kontrolirati. Nadalje, novi teoretični okviri o 

branju v tujem jeziku so se razvili iz teorij o branju v prvem jeziku. Čeprav gre za logičen 

korak, pa ˝sposojene˝ raziskovalne paradigme iz prvega jezika težko zajamejo edinstvene 

značilnosti branja v tujem jeziku. Branje je tujem jeziku je kompleksen, večdimenzionalen 

konstrukt (Koda, 2010). Vsi ti argumenti govorijo v prid temu, da se lahko v pričujoči 

raziskavi osredotočimo le na nekaj navedenih vzrokov ter skušamo pojasniti in analizirati 

njihove vplive na bralno razumevanje v angleščini kot tujem jeziku. 

Za analiziranje teh vplivov so se nedavne raziskave o branju v prvem, drugem in tujem 

jeziku osredinile na en pristop – in sicer komponentno analizo (Grabe, 2009; Koda, 2010). Ta 

pristop obravnava bralno zmožnost kot zmožnost, sestavljeno iz več kognitivnih, jezikovnih 

faktorjev (dekodiranje, obseg besedišča, skladenjsko procesiranje, metakognicija,...), katere 

lahko merimo individualno. Takšna metodologija nam omogoča uvid v to, kako ti faktorji 

delujejo interaktivno ter kako posamezni faktorji ter vsi faktorji skupaj doprinesejo k 

bralnemu razumevanju. Ta pristop ima tako teoretične kot praktične prednosti pred ostalimi 

pristopi. Teoretično ta pristop omogoča identificiranje latentne strukture branja med bralci z 

različnimi značilnostmi (Jeon, 2014), praktično pa pomaga učiteljem identificirati, na 
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področjih katerih komponent ležijo največje individualne razlike, zato da se lahko oblikujejo 

učinkoviti intervencijski programi. 

Pričujoča raziskava z implementiranjem komponentne analize odgovarja na vprašanje o 

latentni strukturi bralne zmožnosti v angleškem jeziku pri skupini bralcev s težavami bralnega 

razumevanja in skupini bralcev brez teh težav, analizira vplive različnih faktorjev na bralno 

razumevanje v angleškem jeziku pri obeh skupinah ter glede na rezultate predlaga model za 

poučevanje bralne zmožnosti v tujem jeziku angleščina pri slovenskih sedmošolcih. 

 

1.1 Opredelitev pojmov raziskave 

 

Bralna zmožnost je najbolj osnoven konstrukt v bralnih raziskavah (Koda, 2010). Pojem 

zmožnost je uporabljen skozi celotno disertacijo in se nanaša na jezikovno znanje, procesne 

spretnosti, kognitivne sposobnosti, bralno razumevanje. Izraz branje v nekaterih primerih 

zamenjuje izraz bralna zmožnost. 

Izrazi komponenta, faktor, dejavnik, napovednik (prediktor), so izmenljivi skozi celotno 

disertacijo. Komponenta je definirana kot ˝ sestavina, konstituent, ki ga je mogoče teoretično 

razločiti in empirično izolirati˝ (Hoover & Tunmer, 1993). Da je nekaj komponenta, mora biti 

proces dokazljivo neodvisen od drugih procesov (Sternberg, 1985). Ko posamezne 

komponente opisujemo in analiziramo, uporabljamo izraz dejavnik (Pečjak, 1999). Kadar 

govorimo o komponentah v statističnem smislu, uporabljamo izraz faktor, če faktor 

napoveduje rezultat drugega faktorja ali če spremenljivka napoveduje rezultat druge 

spremenljivke uporabljamo izraz napovednik (prediktor). 

Učence s težavami bralnega razumevanja in učence brez teh težav opredeljujemo kot šibke 

in uspešne bralce. Šibki bralci so tisti bralci, ki so na testu Test hitrega branja z razumevanjem 

(Lipec Stopar, 1999) dosegli surovi rezultat od 0 do 9 točk, uspešni bralci so tisti bralci, ki so 

na tem testu dosegli surovi rezultat od 15 do 30 točk. Ker se pred analizami pilotske raziskave 

ni vedelo, na kateri komponenti bralne zmožnosti se bodo bralci najbolj razlikovali (hitrost 

branja, natančnost branja, bralno razumevanje, glasno branje), smo v naslov vključili širši 

izraz, in sicer učenci s težavami bralnega razumevanja, v katerega bi lahko bili vključeni 

učenci s težavami na področju tekočnosti, natančnosti branja in bralnega razumevanja. Iz 

rezultatov pilotske študije se je izkazalo, da so šibki bralci tisti, ki nimajo razvite hitrosti 

branja, kajti Test hitrega branja z razumevanjem s časovno omejenostjo 3 minut je najbolje 

razlikoval skupino šibkih in uspešnih bralcev (primerjaj poglavje Vzorec). 



 

3 

 

Ostali pojmi v disertaciji se navezujejo na dokument SEJO, Skupni evropski jezikovni 

okvir (2011). Pri tem mislimo predvsem na pojme, ki se navezujejo na skupne referenčne 

ravni jezikovnega znanja tujega jezika ter s tem povezane pojme o vrstah uporabnikov. 

Tuji jezik je opredeljen kot jezik, kateremu so učenci v pričujoči raziskavi izpostavljeni v 

okviru osnovnošolskega izobraževanja in ne v okolju zunaj šole. Drugi jezik je opredeljen kot 

jezik, ki je uporabljen v učenčevi šoli ter v okolju zunaj šole, vendar ni učenčev prvi jezik. 
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2 Teoretična izhodišča 

2.1 Modeli branja 

 

Termin ˝model˝ se specifično navezuje na reprezentacijo psiholoških procesov, ki 

sestavljajo komponento ali sistem komponent, ki so del bralnega razumevanja (Goldman, 

Golden, & van den Broek, 2007: 27). V procesu bralnega razumevanja deluje več pomembnih 

procesnih komponent. Da lahko te komponente razumljivo sintetiziramo, so raziskovalci 

razvili več modelov. Modeli označujejo teorije branja, razložijo, kateri procesi so vključeni 

pri branju ter analizirajo, kako celoten proces branja deluje (Grabe, 2009). Obstaja več 

splošnih modelov o branju in bralnem razumevanju ter nekaj specifičnih modelov, npr. 

modeli prepoznavanja besed, modeli skladenjskega procesiranja. V vseh primerih modelov pa 

želijo raziskovalci z dokazi iz svojih raziskav razložiti, kako branje oz. kako določene ključne 

komponente branja delujejo v sinergiji. Modeli predstavljajo odraz sinteze in če sinteza ni 

osnovana na empiričnih dokazih in na uporabnih implikacijah za prakso, potem taki modeli 

niso uporabni (Sadoski & Paivio, 2007). 

Modeli različno prispevajo k našem razumevanju branja. To je odvisno od tega, kakšen cilj 

model kot tak ima (Grabe, 2009). Opisni modeli sintetizirajo najpomembnejše dokaze iz 

psiholoških raziskav in s tem lahko razložijo, kako kognitivni procesi pri branju delujejo. 

Opisni modeli v skoraj vseh primerih predvidevajo, da je branje sestavljeno iz več komponent 

zmožnosti in komponent sposobnosti, ki so integrirane v proces bralnega razumevanja. V 

skupino opisnih modelov spadajo interaktivno-kompenzatorni model Stanovicha (1986), 

kompenzatorno-kodirni model Walczyka (Walczyk, 2000) ter model Justa in P. Carpenter 

(1987). Gre za modele, ki so psihološko verjetni in smiselni. 

Druga vrsta modelov so tisti, ki jih je mogoče razviti na podlagi zbiranja podatkov z 

različno vrsto instrumentov in z rezultati analiz teh podatkov (Carver, 1997; Hoover & 

Gough, 1990; Sadoski & Paivio, 2007). Za določitev vrste instrumenta, ki meri določeno 

spretnost, za predvidevanje odnosov med temi spretnostmi ter za definiranje odnosov 

specifičnih spretnosti z bralnim razumevanjem je potrebna teoretična osnova. Potem 

analizirani podatki, ki so zbrani z instrumenti, potrdijo ali ovržejo moč odnosov med 

spretnostmi in bralnim razumevanjem ter razložijo, katere spretnosti najmočneje učinkujejo 

na bralno razumevanje. V to vrsto modelov spada model Preprostega pogleda na branje 

(Hoover & Gough, 1990). 

Tretja vrsta modelov so eksperimentalni in behavioristični modeli, ki svoja znanja za 

sestavo modela iščejo v več vrst raziskavah iz več vej znanosti. Avtorji tudi podajo 
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eksperimentalne dokaze za modele. Primeri takih modelov so konstrukcijski integracijski 

model (Kintsch, 1988) ter model verbalne učinkovitosti (Perfetti, 1985). Ti modeli podajo 

celotno analizo branja ter eksperimentalne dokaze o tem, kako se bralne spretnosti 

spreminjajo glede na drugačne pogoje (sem spadajo med drugim individualne razlike med 

bralci). Modeli iščejo teoretično osnovo v kognitivnih načelih iz drugih znanosti, ki jih lahko 

uporabijo pri proučevanju branja. 

Četrta vrsta modelov so modeli povezav (ang. connectionist modelling). Procesi 

računalniškega modeliranja ali statistični procesi naj bi reproducirali človekovo izvedbo 

branja. Najbolj znan model iz te skupine je model Seidenberga o prepoznavanju besed (Harm 

&Seidenberg, 2004). 

Grabe (2009) govori še o drugi klasifikaciji modelov, in sicer o metaforičnih modelih. Ti 

so sicer bolj znani pod imenom modeli od spodaj navzgor (ang. bottom-up), modeli od zgoraj 

navzdol (ang. top-down) ter interaktivni modeli (ang. interactive). Ti modeli predstavljajo 

posplošitve, kako procesi pri bralnem razumevanju delujejo, vendar pa nenatančno odražajo 

sodobne poglede na branje (Grabe, 2009: 89). Rigorozen model od spodaj navzgor opiše 

branje kot mehanični proces, pri katerem bralec dekodira besedilo od črke do črke, od besede 

do besede, od stavka do stavka ter od povedi do povedi. Obratno pa model od zgoraj navzdol 

branje opiše kot proces, ki je osnovan na bralčevih ciljih, pričakovanjih in strateškem 

procesiranju. Noben sodoben model branja ne opiše branja samo kot proces od spodaj 

navzgor ali proces od zgoraj navzdol, zato so raziskovalci razvili interaktivne modele. 

Domneva je, da se uporabni elementi modelov od spodaj navzgor in modelov od zgoraj 

navzdol združijo v interaktivno vrsto procesov. Vendar pa je Perfetti s svojim modelom 

verbalne učinkovitosti (Perfetti, 1985) tudi to vrsto modela postavil pod vprašaj. Vidiki 

avtomatiziranega procesiranja med branjem (procesi od spodaj navzgor) morajo delovati 

dokaj neodvisno in procesi sklepanja ter virov vedenjske podlage (procesi od zgoraj navzdol) 

jih ne smejo motiti. Zato so razvili omejen (spremenjen) interaktivni model (ang. restricted 

(modified) interactive model), ki pravi, da si procesi nižje in višje ravni sicer lahko delijo 

informacije in vire, vendar pa bolj kot so procesi na eni ali drugi ravni avtomatizirani, manj so 

pod vplivom procesov druge ravni. Zaradi tega je omejen (spremenjen) interaktivni model 

predvsem model, voden s procesi od zgoraj navzdol, vendar z avtomatiziranimi procesi nižje 

ravni, kot so prepoznavanje besed, skladenjska razčlemba itd. Obenem omejen (spremenjen) 

interaktivni model predvideva, da avtomatizirani procesi potrebujejo interakcijo med procesi 

in viri znotraj določene komponente oz. spretnosti. Tako procesi tekoče prepoznave besed 

potrebujejo interakcijo med fonološko, pravopisno, oblikoslovno ter pomensko informacijo. 
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Ker pa obstaja nevarnost posplošitve in poenostavitve, se mnoge raziskave izogibajo tem 

terminom o metaforičnih modelih ter predstavljajo svoje rezultate raziskav s pomočjo 

specifičnih, posameznih modelov (Grabe, 2009: 90).  

Literature o modelih o branju v drugem oz. tujem jeziku je zelo malo (Alderson & Huhta, 

2011), zato se moramo zateči k literaturi o modelih o branju v prvem jeziku in te modele 

uporabiti ali prilagoditi modelom o branju v tujem jeziku. Razlik med branjem v prvem in 

tujem jeziku je nekaj. Prvič, večina ljudi, ki se uči branja v tujem jeziku, že zna brati v prvem 

jeziku. Drugič, osnovni ali samostojni uporabnik v tujem jeziku je ponavadi starejši in zrelejši 

na kognitivnem in emocionalnem področju kot začetni bralec v prvem jeziku ter ima več 

virov védenjske podlage. Sem spadajo znanje kulture, znanje različnih strokovnih področij in 

jezikovnih znanj ter razvit koncept o sebi kot bralcu v prvem jeziku. Tretjič, vloga pravopisa 

in njegove globine v prvem in tujem jeziku ter podobnosti in razlike med pravopisom v prvem 

in tujem jeziku igrajo veliko vlogo pri branju v tujem jeziku (Alderson & Huhta, 2011). Poleg 

teh razlik obstajajo še ostali razlogi, zakaj je manj modelov o branju v tujem jeziku. V 

situacijah branja v tujem jeziku je veliko več kontekstov, v katerih se bralci tujega jezika z 

različnimi jezikovnimi sposobnostmi učijo branja. Prav tako so rezultati učenja branja tujega 

jezika veliko bolj raznoliki v primerjavi z rezultati branja v prvem jeziku in imajo različne 

posledice za bralce tujega jezika (Grabe, 2009). 

Mnogi rezultati raziskav kažejo na to, da je modele o branju v prvem jeziku mogoče 

uporabiti v več kontekstih branja v tujem jeziku (Grabe, 2009). V takih primerih modeli o 

branju v prvem jeziku nakažejo metode in tehnike poučevanja, ki jih raziskave o branju v 

tujem jeziku lahko potrdijo.  

 

2.1.1 Modeli o branju in bralnem razumevanju v prvem jeziku 

 

V tem poglavju so predstavljeni in kritično ovrednoteni modeli o branju in bralnem 

razumevanju v prvem jeziku. Ti modeli so osnovani na empiričnih raziskavah ter verjetni s 

psihološkega vidika (Grabe, 2009). Na podlagi teh modelov lahko zgradimo modele o branju 

in bralnem razumevanju v tujem jeziku (Grabe, 2009), na katerih temelji tudi naša raziskava. 

 

2.1.1.1 Kintschev konstrukcijski integracijski model 

 

Kintschev konstrukcijski integracijski model (ang. The Construction-Integration Model, 

Kintsch, C-I model) je bil prvič opisan v literaturi leta 1988 (Kintsch, 1988), vendar njegove 
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osnove segajo v raziskave iz srednjih 70-ih in zgodnjih 80-ih let (Kintsch & van Dijk, 1978; 

van Dijk & Kintsch, 1983). Kintsch in van Dijk sta predstavila svoja razmišljanja o 

razumevanju leta 1983 v delu Strategies of Discourse Comprehension. Takrat sta bila ena 

prvih, ki sta predstavila analize trditev (ang. propositional analyses) kot glavne gradnike za 

razvoj pomena pri razumevanju prebranega. Poleg tega sta predstavila koncept omejitev 

kognitivnih zmogljivosti (ang. cognitive capacity limitations) pri procesih razumevanja. V 

svojem delu sta razvila razliko med besedilnim modelom razumevanja (ang. a text model of 

comprehension) in situacijskim modelom interpretacije (ang. a situation model of 

interpretation). Nadalje v svojem delu ugotavljata, da razumevanje vključuje povezave med 

trditvami (ang. propositions), ki sovpadajo med seboj, ter da razumevanje zahteva procese 

integracije in povzemanja, da bralec besedilo lahko koherentno interpretira. 

Leta 1988 je Kintsch predstavil C-I model razumevanja, ki združuje avtomatične procese 

od spodaj navzgor – to je označil kot fazo konstrukcije, ter procese restrukturiranja, s katerimi 

ustvarimo koherentne reprezentacije diskurza kot situacijske modele – to je označil kot fazo 

integracije. V tem modelu komponenta konstrukcije opisuje bralca kot nekoga, ki pridobiva 

informacije iz besedila preko prepoznavanja besed, skladenjske razčlembe ter oblikovanja 

trditev. Te informacije bralec okrepi s procesi integracije. Kombinacija obojega poda 

koherentno reprezentacijo. S C-I modelom Kintsch razloži proces razumevanja. 

Prepoznavanje besed, skladenjska razčlemba, oblikovanje trditev ter sklepanje so pomembne 

komponente tega modela. 

Kintsch in van Dijk (1983) sta svoj model preizkusila in z empiričnimi poskusi ugotovila, 

da je za razumevanje besedila zelo pomembno število in zgradba trditev v njem. 

Najpomembnejše trditve v besedilu, to so trditve višje ravni, ki predstavljajo semantično jedro 

celotnega besedila, sta poimenovala makrostrukture, trditve na nižji ravni, to so trditve na 

ravni stavkov in besed, pa mikrostrukture. Mikro- in makrostrukture so ključni pojmi njunega 

modela. Mikrostrukture povezujemo v makrostrukture s pomočjo pravil: z izpustitvijo 

nepotrebnih informacij, z izbiro informacij, s posplošitvijo posameznih trditev v neko 

posplošeno trditev ter z združitvijo posameznih posplošenih trditev v splošnejšo trditev. Na 

proces razumevanja vplivajo na vseh stropnjah informacije iz dolgoročnega spomina, in sicer 

poznavanje zakonitosti jezika, besedišče, bralčevo predznanje, pričakovanja, cilji. Model je 

široko sprejet, raziskovalci (Pečjak, 1999) pa opozarjajo na nekatere pomanjkljivosti: 

predvsem ostaja nejasno, na podlagi česa se bralci odločijo, katere trditve bodo obdržali v 

delovnem spominu; nejasno je opisan mehanizem izbiranja mikrotrditev, ki vodijo h končni 

trditvi na makroravni; model začneta avtorja vsebinsko razčlenjevati šele s pomensko analizo 
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in z razumevanjem celotnega besedila. Ostale številne procese razumevanja pri branju, kot so 

besedno dekodiranje, besedni dostop, skladenjska analiza, ki vodijo k pomenski analizi, pa 

kar preskočita. 

 

2.1.1.2 Gernsbacherjev okvir gradnje struktur 

 

Gernsbacherjev okvir gradnje struktur (ang. Structure Building Framework) zanimivo 

dopolni Kintschev model. Gre za model bralnega razumevanja, ki se osredotoča na način, 

kako se razumevanje diskurza ali besedila oblikuje glede na procesiranje od povedi do povedi. 

Ta model povzema, da individualne razlike v bralnem razumevanju izhajajo iz operacij petih 

procesov razumevanja diskurza, in sicer postavljanje osnove, določitev osnove, premik k novi 

osnovi, obvladanje informacije ter izboljševanje informacije.  

Ko bralec prebere začetek besedila, npr. prvo poved, dobijo procesi izgradnje besedila 

začetni vnos in tako postavijo osnovo za nadaljnje razumevanje. Ko bralec miselno obdeluje 

nadaljnje besedilne dele, se pomembne informacije združijo z osnovo s pomočjo referenčnega 

sovpadanja (beseda moški je v prvi povedi in se ponovi v naslednji povedi). Ko kasneje odsek 

besedila sporoča, da gre za novo informacijo in da gre za druge osebe v besedilu, se proces 

premakne k novi osnovni strukturi, katera se poveže s prejšnjo strukturo. Te procese gradnje 

struktur podpirajo procesi, ki zatirajo nepotrebne informacije, zato da je razumevanje čimbolj 

učinkovito. Poleg njih delujejo še mehanizmi izboljšav, ki se aktivirajo pri sobesedilno 

relevantnih informacijah (Gernsbacher, 1990; Gernsbacher, 1997). 

Raziskave s tem modelom, ki vključujejo individualne razlike bralcev v času miselne 

obdelave besedila, podpirajo to teorijo. Šibki bralci imajo težave pri vzpostavljanju koherence 

in se prevečkrat premaknejo k novim osnovam ter tako pustijo preveč ostankov, ki jih je težko 

zbrati skupaj nazaj. Šibki bralci tudi nimajo učinkovitih mehanizmov zatiranja nepotrebnih 

informacij in se preveč oklepajo odvečnih in nebistvenih informacij, kar povzroča preveliko 

procesno neučinkovitost in šibko razumevanje. To teorijo je mogoče posplošiti na vse vrste 

razumevanja: branje, poslušanje in vidno razumevanje. Kot taka tvori uporabno dopolnilo 

modelom branja, ki se ukvarjajo s prepoznavanjem besed in modelom branja, ki se ukvarjajo 

z delovnim spominom. 
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2.1.1.3 Van den Broekov model branja 

 

Van den Broekov model branja (ang. Landscape Model of Reading) bi lahko interpretirali 

kot podaljšek tako Kintschovega kot Gernsbacherjevega modela (Goldman, Golden, & van 

den Broek, 2007; van den Broek et al., 1996). Ta model poudarja miselno obdelavo diskurza, 

ki je za razumevanje bolj pomembna kot prepoznavanje besed. Model razloži, kako bralci 

gradijo bralno razumevanje, da zadostijo svojim standardom koherentnosti za določeno bralno 

nalogo. Model poda načine, kako se določi raven aktivacije vseh konceptov, ki so izraženi v 

besedilu, tako takrat, ko so prvič omenjeni v besedilu, kot tudi v vseh nadaljnjih povedih v 

besedilu. Ravni aktivacije vsakega koncepta potekajo glede na faktorje, ki vplivajo na raven 

aktivacije. Te faktorji so: 1. koncepti, ki so omenjeni v pričujoči povedi; 2. koncepti, ki so 

omenjeni v prejšnjih povedih; 3. koncepti, o katerih se lahko sklepa in ki so potrebni, da se 

poveže anafore z referenti v prejšnjih povedih; 4. koncepti, o katerih se lahko sklepa in s 

katerimi se lahko tvori kavzalna povezava s koncepti, ki so v pričujoči povedi; 5. koncepti, ki 

imajo semantično povezavo s koncepti v pričujoči povedi. Vsak koncept ima rezultat za svojo 

raven aktivacije v vseh povedih besedila; skupen rezultat aktivacije; rezultat za vsako drugo 

besedo, ki je povezana z njim v povedi. Van den Broek s sodelavci (1996) tudi predlaga 

preprost mehanizem propada aktivacije, kadar se ne uporablja ali ni povezana s pričujočo 

povedjo.  

Ta model branja je pomemben iz več razlogov. Gre za model, ki je lahko 

operacionalizacija Kintschevega modela. Kaže na to, kako se določenim konceptom dodeli 

aktivacijska vrednost in samo koncepti, ki imajo aktivacijo v več povedih, ostanejo integrirani 

kot del osrednje ideje besedila. Na model lahko gledamo tudi kot na razširitev 

Gernsbacherjevega modela. Aktivacijski rezultati se dodajajo in prilagajajo dodatnim vidikom 

povedi, ki bi lahko bili pomembni za razumevanje. Model poda jasen način, kako uporabiti 

načela diskurzne analize za aktivacijski model bralnega razumevanja. Model je tudi uporaben 

za testiranje več različnih profilov bralcev, tudi bralcev, ki berejo angleščino kot tuji jezik 

(Grabe, 2009). 

 

2.1.1.4 Justov model in model P. Carpenter 

 

Leta 1980 sta Just in Carpenterjeva prvič predstavila svoj model omejitev bralčevih 

zmogljivosti (ang. The Capacity-Constrained Reader Model, CC Reader Model, Just & 

Carpenter, 1987). Podatke za model sta pridobila v raziskavah o premiku oči (ang. eye-
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movement) in pravilih o kognitivni produkciji, s katerimi sta razložila učinkovite procese 

delovanja delovnega spomina. Model obravnava bralca kot osebo, ki kombinira 

avtomatizirane procese nižje ravni in interaktivne procese višje ravni. Pri tem model upošteva 

omejitvene zmožnosti delovnega spomina. Avtorja pravita, da so procesi delovnega spomina 

osrednji za razumevanje individualnih razlik pri bralnem razumevanju (v nasprotju z denimo 

procesi prepoznavanja besed). Poleg tega sta avtorja predlagala, da med branjem poteka več 

procesov simultano in ne zaporedno. Ugotovila sta, da so procesi diskurza in razumevanja 

odvisni od vnosa procesov nižje ravni in od omejitev kapacitet procesiranja delovnega 

spomina. 

V modelu Justova in Patricie Carpenter (1987) začetek procesa razumevanja predstavlja 

dekodiranje besed. Naslednjo stopnjo sta poimenovala besedni dostop, to je proces odkrivanja 

pomena posamezne besede v bralčevem besedišču, kjer so besede zaradi lažjega iskanja 

razvrščene glede na določene značilnosti in med seboj povezane v pomenske mreže. Na 

hitrost iskanja pomena besede vpliva obseg bralčevega besedišča, pogostnost besede in 

sobesedilo, saj bralec besedi lažje in hitreje določi pomen, če se ta nahaja v sobesedilu, kar je 

zlasti pomembno pri večpomenskih besedah. Sledi skladenjsko-pomenska analiza. Bralec 

razčleni stavek na posamezne stavčne člene in določi njihova medsebojna razmerja (na 

podlagi besednega reda, ločil, vrste stavčnih členov, itd.) in funkcije (na podlagi vrste dejanja 

ali stanja, vloge osebka in okoliščin v povedi). Zadnja faza v razumevanju je referenčni prikaz 

besedila, skozi katerega se odraža bralčevo celotno vedenje o svetu. Pri branju in razumevanju 

ne gre le za proces dekodiranja napisanega besedila, saj dokončen pomen besedila ni vsota 

posameznih pomenov, ampak k dokončnemu pomenu prispevajo tudi informacije, ki ne 

izhajajo neposredno iz prepoznavanja besed v besedilu, temveč jih prispevajo bralci na 

podlagi svojega individualnega srečanja z besedilom. Pri tem ima veliko vlogo bralčevo 

jezikovno znanje, njegova védenjska podlaga ter njemu lastna zanimanja, pričakovanja, cilji, 

želje. Zato avtorja razlikujeta referenčne pomene, to so pomeni, ki izhajajo neposredno iz 

besedila, in koreferenčne pomene, ki so nastali kot rezultat delovanja besedila na bralčevo 

kognitivno shemo; referenčni prikaz besedila je odvisen od obeh vrst pomenov. 

Leta 1992 sta predstavila še razširjeno različico modela branja in bralnega razumevanja, in 

sicer CC READER različico svojega modela z močno teorijo procesov in omejitev delovnega 

spomina (Just & Carpenter, 1992). Skupna omejitev kapacitete oz. zgornja meja je največja 

možna mera aktivacije, ki je na voljo za ohranjanje informacij in izvrševanje različnih 

procesov. Model CC READER se posebej osredotoča na omejitev zmogljivosti delovnega 

spomina, ki je potreben med branjem. Mnogi procesi, ki so povezani z branjem, so odvisni od 
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individualnih razlik v zmogljivosti spomina. Model identificira šest faktorjev, ki močno 

vplivajo na kognitivno zmogljivost. Ti faktorji so izrazita skladenjska zapletenost, povečana 

jezikovna večpomenskost, spremembe v mehanizmih izbire in zaviranja, zahteve po 

ohranjanju besedilnih informacij v delovnem spominu, zunanje zahteve po delovanju 

spomina, zahteve, ki izhajajo iz časovnih omejitev. Te zahteve, ki vplivajo na delovanje 

delovnega spomina, so vplivale na rezultate na nalogah bralnega razumevanja. V model so 

kasneje vključili tudi domneve povezovalne aktivacije (ang. connectionist activation). 

Temeljna kritika modela je, da rezultati različnih procesiranj med branjem, ki jih model 

predvideva, niso jasni. 

 

2.1.1.5 Stanovichev interaktivno-kompenzatorni model 

 

Interaktivno-kompenzatorni model (ang. Interactive Compensatory Model) je predlagal 

Stanovich (Stanovich, 1986, 2000). Ta model predlaga, da branje vključuje več učinkovitih in 

avtomatičnih procesov. Ko en ali več procesov postane neučinkovitih, potem ostali procesi 

nadomestijo te procese, da se lahko bralno razumevanje nadaljuje. Ta model podpira hipotezo, 

da imajo vsi procesi pri branju možnost, da so podprti interaktivno, kadar se časovne zahteve 

procesiranja upočasnijo. Če so upočasnjeni procesi prepoznavanja besed, ker bralec ne 

prepozna večjega števila besed, potem bodo procesi prepoznavanja besed vključili informacije 

iz sobesedila in tako nadomestili neučinkovitost procesov prepoznavanja posameznih besed. 

Vendar model predvideva, da pri tekočem branju procesi nižje ravni delujejo avtomatizirano 

in neodvisno. Model tudi predvideva, da boljša bralna zmožnost pomeni tudi manj odvisnosti 

od sobesedila. Te predpostavke je Stanovich preizkusil v več raziskavah (Stanovich, 2000). 

 

2.1.1.6 Perfettijev model verbalne učinkovitosti 

 

Model verbalne učinkovitosti (ang. The Verbal Efficiency Model) je Perfetti razvil leta 

1985 v svoji knjigi Reading Ability (Perfetti, 1985). Od takrat je Perfetti vidike tega modela 

razširil v več svojih publikacijah (Perfetti, 1999, 2007). Ta model predvideva, da so procesi 

nižje ravni pri uspešnih bralcih avtomatizirani. Z učinkovitimi spretnostmi prepoznavanja 

besed se lahko kognitivni viri osredotočajo na procese razumevanja. Učinkovite spretnosti 

prepoznavanja besed so osrednje v tem modelu. Model predvideva, da imajo bralci pogosto 

težave s spretnostmi višje ravni, kadar nimajo učinkovito razvitih spretnosti prepoznavanja 

besed. Spretnosti prepoznavanja besed so avtomatizirane, kadar so leksikalne enote dobro 
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reprezentirane in imajo dovoljšnjo podporo v mentalnem leksikonu, to pomeni, kadar bralec 

besede dobro pozna. Šibki bralci imajo besedne reprezentacije, ki so slabše kvalitete. Te 

težave se odražajo pri počasni prepoznavi besed, pri težavah v črkovanju in pri šibkem 

fonološkem znanju. 

Perfetti je razvil tudi hipotezo principa konstituentov in leksikalne kvalitete (Perfetti, 

2007). Ta hipoteza govori o tem, da ima prepoznavanje besed tri vire informacij o 

konstituentih, ki delujejo v kombinaciji, in sicer fonološke informacije, pravopisne 

informacije in pomenske informacije. Ti konstituenti niso posamične komponente 

prepoznavanja besed, temveč integrirani konstituenti, ki dajejo bralcu določene informacije, 

dokler bralec ne prepozna posamezne besede. Hipoteza pravi, da obstaja več virov težav pri 

prepoznavanju besed, ki jih moramo upoštevati pri pouku. 

 

2.1.1.7 Walczykov kompenzatorno-kodirni model  

 

Walczykov kompenzatorno-kodirni model (ang. The Compensatory-Encoding Model) 

(Walczyk, 2000; Walczyk et al., 2001) je različica modela verbalne učinkovitosti. Ta model 

prevzame osnovne predpostavke modela verbalne učinkovitosti (specifično avtomatizirano 

procesiranje na nižjih ravneh, dobro razvite leksikalne reprezentacije in učinkovito 

procesiranje delovnega spomina) in doda kompenzatorno komponento kot potreben in 

pričakovan del modela razumevanja. V nasprotju s Stanovichevim interaktivno-

kompenzatornim modelom, ki pravi, da se spretnosti višje ravni in strategije kompenzirajo, če 

je to potrebno, pa ta model pravi, da proces razumevanja nenehno uporablja kompenzatorne 

strategije, katere pomagajo pri neučinkovitih in specifičnih šibkostih določenih spretnosti, ki 

vplivajo na vse bralce. Model pravi, da so metakognitivni procesi, kot so preverjanje ciljev 

branja, preverjanje razumevanja in uporaba različnih strategij, bolj v ospredju bralnega 

razumevanja, ko bralec z bralnimi nalogami ni časovno omejen. Bralci bodo v teh primerih 

uporabili te procese višje ravni. Ko pa so bralne naloge časovno omejene, čas omeji te 

kompenzatorne procese in vzpostavi se močna povezava med bralnim razumevanjem in 

procesi nižje ravni. Walczyk v svojih raziskavah dokaže, da dodajanje manjšega časovnega 

pritiska izboljša spretnosti bralnega razumevanja (Walczyk et al., 1999). Splošne implikacije 

tega modela so sledeče: kontrolirano procesiranje, metakognicija in uporaba strategij igrajo 

napovedno vlogo pri procesih razumevanja, kadar naloga ni časovno omejena. Kadar pa gre 

za okoliščine, ki so časovno omejene, takrat so procesi višje ravni bolj omejeni pri prostem 

operiranju in v takih primerih je branje bolj povezano s procesi nižje ravni. 
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2.1.1.8 Preprost pogled na branje 

 

Raziskave, ki proučujejo različne vplive na bralno razumevanje, so največkrat osnovane na 

modelu imenovanem Preprost pogled na branje (ang. The Simple View of Reading). Ta 

teorija je osnovana na preprosti ideji. Branje je kombinacija spretnosti prepoznavanja besed in 

spretnosti razumevanja. Ta model ne opiše podzvrsti komponent v spretnosti razumevanja in 

njihovih interakcij. Namesto tega poda splošen pogled na branje z argumentom statističnega 

ocenjevanja. Model pravi, da je bralno razumevanje (R) produkt spretnosti prepoznavanja 

besed (to je dekodiranja; D) ter spretnosti jezikovnega razumevanja (C). Preprost pogled na 

branje predvideva multiplikativno povezavo med dekodiranjem in spretnostmi razumevanja – 

torej predvideva šibko bralno razumevanje, če ena izmed komponent ni zadostno razvita. 

Medtem ko je dekodiranje definirano kot učinkovito prepoznavanje besed, pomeni jezikovno 

razumevanje spretnost ˝sprejemanja leksikalnih informacij (to je semantičnih informacij na 

ravni besed) in izpeljave intepretacije na ravni stavka in sestavka˝ (Hoover & Gough, 1990: 

131). Model je osnovan predvsem na raziskavah, v katerih so merili vpliv spretnosti 

prepoznavanja besed in vpliv spretnosti jezikovnega razumevanja na bralno razumevanje. 

Dekodiranje je merjeno s testi prepoznavanja besed, jezikovno razumevanje pa je merjeno s 

testi slušnega razumevanja učencev, ki obsegajo nadaljnje vidike znanja, vštevši besedišče in 

skladenjske spretnosti (Hoover & Gough, 1990). Moč tega modela je v tem, da je teoretično 

nezapleten in se zelo dobro povezuje z ostalimi teorijami bralnega razumevanja. Nasprotniki 

tega modela pravijo, da je branje povezano tudi z ostalimi dejavniki, vendar osrednji 

argument ostaja ta, da je branje produkt dekodiranja in jezikovnega razumevanja. Ta produkt 

je uporabljen v regresijski analizi za napoved spretnosti bralca na bralnem razumevanju. 

Pomembna implikacija tega modela je, da so prvi govorci jezika razmeroma dobri v 

razumevanju, čeprav se šele učijo veščine branja. To pomeni, da nimajo zadostno razvitih 

spretnosti dekodiranja. Ko pa se spretnosti dekodiranja razvijejo, takrat pričneta jezikovno 

(slušno) in bralno razumevanje kazati svojo zelo močno korelacijo. Hoover in Gough (1990) 

pravita, da dekodiranje predstavlja bolj pomembno determinanto na začetku usvajanja branja, 

medtem ko je jezikovno (slušno) razumevanje bolj pomembno v višjih razredih, to je takrat, 

ko je dekodiranje že fluentno. Avtorja predvidevata, da pri uspešnih bralcih v višjih razredih 

le jezikovno (slušno) razumevanje napove rezultat na testih bralnega razumevanja, kajti 

dekodiranje je takrat pri uspešnih bralcih že avtomatizirano. Implikacije pri govorcih 

angleščine kot drugega ali tujega jezika bodo drugačne: vzorci dekodiranja in razumevanja so 
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bolj zapleteni pri teh govorcih, kajti le-ti redko dosežejo raven dekodiranja, kot jo poznajo 

govorci prvega jezika. 

 

2.1.1.9 Carverjev bralno-slušni model 

 

Carver (2000) je razvil statistični model učinkovitosti branja, ki je poznan pod imenom 

Rauding. Gre za kombinacijo branja in poslušanja (ang. reading and auding), to sta dve 

centralni zmožnosti za razumevanje jezika. Ta teorija pravi, da je najbolj učinkovito 

kombinacijo procesov razumevanja mogoče podrobno preučiti empirično in ta rezultat 

kasneje uporabiti kot oceno za ocenjevanje procesa učenja, ki stremi k učinkovitemu branju, 

ter kot oceno za pojasnitev individualnih razlik med bralci v branju. Carver je izpeljal mnogo 

raziskav z različnimi skupinami bralcev. Z raziskavami je želel zgraditi napovedni model 

razvoja branja (Carver, 2000). V tem modelu pravi, da je bralna zmožnost sestavljena 

predvsem iz hitrosti in natančnosti branja. Hitrost branja sestavljajo spretnosti dekodiranja in 

spretnosti splošnega kognitivnega procesiranja (ki se meri kot hitrost procesiranja). 

Natančnost branja pa sestavljajo spretnosti dekodiranja in spretnosti razumevanja (ki se meri 

kot slušno razumevanje). 

Številne značilnosti modela Rauding so pomembne, kadar je govor o razvoju branja. 

Carver (1992) govori o več ravneh branja in jih poimenuje  pet ˝prestav˝ branja. Vsaka 

prestava se navezuje na različno hitrost branja in na kognitivne procese, ki so s tem še posebej 

povezani. Pri preletavanju (ang. scanning) bralec bere s hitrostjo 600 besed na minuto. Pri tem 

gre za prepoznavo le posameznih besed. Pregledovanje besedila (ang. skimming) je četrta 

prestava, kjer bralec bere s hitrostjo 450 besed na minuto. Pri tem prepoznava besede in že 

lahko sklepa o pomenu in bistvu celotnega besedila. Rauding, tretja in najosnovnejša prestava, 

je branje za razumevanje. Pri tem tekoči bralec prebere 300 besed na minuto. Ta prestava 

vključuje vse procese višje in nižje ravni. Branje za učenje je druga prestava. Na tej stopnji 

bere bralec s hitrostjo 200 besed na minuto. Branje za učenje zahteva napor, da se določene 

informacije integrirajo v organizacijske okvire za lažje učenje. Najnižja prestava je branje z 

memoriranjem s povprečno hitrostjo branja 130 besed na minuto. Teorija Rauding je zelo 

tesno povezana z ostalimi razpravami o namenih branja. Ta teorija pri vsaki ˝prestavi˝ poda, 

katere spretnosti so v ospredju pri različnih hitrostih branja. 
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2.1.1.10 Carrov in Levyjev komponentni model 

 

Carr in Levyja (1990) sta razvila komponentni model branja, v katerem sta preučevala 

procese in spretnosti, ki sodelujejo pri branju, zlasti pri bralnem razumevanju. Pri branju 

besedila potekajo v interakciji trije procesi, in sicer vidno in fonološko procesiranje ter 

spominsko skladiščenje. Pri branju sodeluje več hipotetičnih procesov, kot so vidno 

procesiranje, fonološko procesiranje, procesiranje pomena besed, skladenjska analiza in 

integracija, delovni spomin, uporaba sobesedila in zaključevanje, kontrolni procesi. Potek 

informacij skozi te procese so bile v raziskavah že potrjene. Ta model ni splošen model, ki bi 

skušal v celoti pojasniti potek bralnega procesa, gre pa za model, ki vključuje vse bistvene 

procese v poteku branja (Pečjak, 1999). 

 

2.1.1.11 Še ostali modeli 

 

Več teorij o branju v prvem jeziku pravi, da je branje sestavljeno iz več kot dveh 

komponent oz. procesov. Rumelhart (1977) pravi, da znanje pravopisa, skladenjsko znanje, 

pomensko znanje in znanje besed igrajo vlogo pri branju. Vso to znanje je strnjeno v modelu 

strnitve, ki je jedro tega modela. Vsak vir tega znanja prispeva vrsto možnih hipotez o bistvu, 

ki naj bi bilo zajeto v dražljaju oz. besedilu. Bralec preverja verjetnost vsake hipoteze tako, da 

preverja njeno skladnost s hipotezami pri ostalih sestavinah sistema. Vse hipoteze, ki se med 

seboj skladajo, upošteva naprej. Hipoteze, ki so si med seboj podobne in se med seboj 

skladajo, bralec združi v t.i. zbir hipotez, ki sodeluje pri končni razlagi besedila. Vrednost 

tega modela je v tem, da izpostavi vlogo bralčevega predznanja in sobesedila pri razlagi 

besedil. Baddeley in sodelavci (1985) pravijo, da so besedišče, velikost delovnega spomina in 

hitrost do dostopa do besed ključne komponente pri bralni zmožnosti v prvem jeziku. Dixon 

in sodelavci (1988) so ugotovili, da so besedišče, znanje polisemičnosti besed in delovni 

spomin za razpon stavka pomembne komponente bralne zmožnosti v prvem jeziku. 

Cunningham in sodelavci (1990) za pomembne komponente prepoznajo obseg besedišča, 

slušno razumevanje, velikost delovnega spomina, dekodiranje. Posebej poudarijo 

pomembnost prepoznavanja besed za branje in predlagajo tri faktorski model, ki sestoji iz 

globalnega besednega razumevanja, prepoznavanja besed in bralnega razumevanja. Grabe in 

Stoller (2002) pravita, da so bistvene komponente tekočega branja dostop do besed, hitro 

skladenjsko razčlenjevanje, oblikovanje pomena in aktiviranje delovnega spomina. Bralni 

model McKenne in Stahla (2003) vsebuje tri temeljne komponente, ki določajo bralno 
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učinkovitost bralca in ki se odražajo na rezultatih pri nalogah bralnega razumevanja. Prva 

komponenta je avtomatizirano prepoznavanje besed, druga uporaba strategij za doseganje 

razumevanja, tretja pa razumevanje besedila. Vsaka temeljna komponenta ima predhodne 

kognitivne zmožnosti, potrebne za bralno razumevanje. Tako je avtomatizirano prepoznavanje 

besed povezano s sposobnostjo fonološkega zavedanja, ki omogoča vzpostavitev procesa 

dekodiranja. Avtomatizirano prepoznavanje besed olajša poznavanje besed na pogled (ang. 

sight words – proces zaznave besede se začenja z vidno podobo besede, to je njenega obrisa, 

ki je nato izpopolnjen z zaznavo posameznih podrobnosti) in uporabo sobesedila. Uporaba 

strategij za doseganje razumevanja vključuje različna metakognitivna znanja od najbolj 

osnovnega vedenja o oblikah in funkcijah tiska, preko določanja namenov branja ter 

poznavanja bralnih strategij. Vse to lahko poimenujemo strateško znanje. Bralno razumevanje 

kot tretja komponenta pa izhaja iz značilnosti besedila, ki ga bralec bere. Vključuje besedišče 

besedila in bralčevo poznavanje le-tega, bralčevo poznavanje strukture besedila in njegovo 

predznanje o vsebini besedila (Pečjak, 2010). Shiotsu (2010) kot glavne komponente pri 

analizi modelov branja o branju v prvem jeziku navede poleg učinkovitosti prepoznavanja 

besed (Shiotsu, 2010, str. 10), to je učinkovitost leksikalnega dostopa, še ostale komponente, 

in sicer prepoznavanje in/ali dekodiranje, zmogljivost delovnega spomina, besedišče ter 

fonološko zavedanje. 

Rezultat slovenske raziskave pa je model bralne pismenosti oz. bralnega razumevanja, ki je 

vključeval učence petega in devetega razreda (Pečjak, Podlesek, & Pirc, 2009). Avtorice so v 

raziskavi preučevale, koliko posamezni kognitivni, metakognitivni, motivacijski in 

emocionalni dejavniki določajo bralno razumevanje pri mlajših in starejših osnovnošolcih. 

Rezultati so pokazali, da v slovenskem modelu petošolcev kognitivni spremenljivki besedišče 

in strategije povzemanja neposredno učinkujeta na bralno razumevanje. V modelu 

devetošolcev na bralno razumevanje najmočneje vpliva spremenljivka besedišče, kot drugi 

pomemben dejavnik bralnega razumevanja starejših osnovnošolcev pa se je izkazala 

spremenljivka metakognitivno znanje. 

 

2.1.1.12 Povzetek poglavja 

 

To poglavje opiše in analizira teoretične modele branja in rezultate raziskav, ki so bistvene 

za pričujočo raziskavo, kajti s pomočjo njih smo prispeli do raziskovalnih vprašanj in hipotez 

v pričujoči raziskavi. Da bi bolje razumeli branje, so raziskovalci razvili različne pristope in 

modele branja ter razvili več klasifikacij modelov branja (Grabe, 2009; Koda, 2010; Pečjak, 
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2010). Veliko raziskovalcev se je osredotočilo na proučevanje (kognitivnih) procesov v 

bralnem razumevanju in so razvili modele za analizo procesa branja. Na drugi strani imamo 

raziskovalce s komplementarnim komponentnim pogledom na branje. Shiotsu in Weir (2007) 

razložita, da se ˝komponentni pristopi ukvarjajo z identificiranjem možnih faktorjev ali 

komponent, ki sodelujejo pri bralnem procesu˝ (str. 99) in se neposredno ne ukvarjajo s tem, 

kako ti faktorji delujejo v procesu branja. Komponentne analize so še bolj pomembne v 

raziskovanju o branju v drugem ali tujem jeziku (Shiotsu, 2010), zato bo komponentna analiza 

bolj podrobno predstavljena v naslednjem poglavju in kasneje uporabljena v empiričnem delu 

pričujoče raziskave. 

Modeli branja, ki so obravnavani v tem poglavju, temeljijo na empiričnih rezultatih. Ne 

glede na to pa imajo mnogi modeli pomanjkljivosti. V nobenem teh modelov ni razloženo, 

kako izvršilne funkcije delujejo pri tekočem branju ali kako bralci uporabijo bralne strategije 

kot kognitivne procese pri branju zahtevnejših besedil. Modeli tudi ne vključujejo faktorjev 

motivacije, sociokulturnih faktorjev ali drugih faktorjev. Pečjak (1999) opozarja, da ob vseh 

modelih ostaja odprto vprašanje o dejavnikih, ki so ključnega pomena pri samem bralnem 

procesu ter o stopnji povezanosti oz. interakciji med posameznimi dejavniki. V slovenskem 

prostoru na to vprašanje še ni bilo odgovorjeno, še posebej ne v kontekstu branja v tujem 

jeziku. Na to vprašanje bo odgovorila naša raziskava. Ne glede na to pa se je razvoj teorij o 

branju in bralnem razumevanju v prvem jeziku v zadnjih 30 letih zelo razširil. 

 

2.1.2 Modeli o branju in bralnem razumevanju v drugem in tujem jeziku 

2.1.2.1 Komponentna analiza 

 

Zgodovinsko gledano je področje proučevanja branja v tujem jeziku naletelo na očitke, da 

ni izvirno ter da rezultati tega področja temeljijo le na rezultatih področja proučevanja branja 

v prvem jeziku (Weber, 1991). Prvič, ti očitki zagotovo držijo za nekatere raziskave, 

opravljene v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, kot sta raziskava Carrell (1983) ter 

raziskava Leeja (1986). Carrell (1983) je za proučevanje bralne zmožnosti v tujem jeziku 

preprosto uporabila besedila, ki so bila namenjena rojenim govorcem angleščine, v vzorec pa 

je vključila tuje govorce angleščine. Lee (1986) je ta ista besedila prevedel v španščino in jih 

uporabil na vzorcu učencev, katerih tuji jezik je bila španščina. Podobno so drugi raziskovalci 

rutinsko prilagodili konceptualne okvire proučevanja branja v prvem jeziku za raziskovanje 

branja v tujem jeziku (Elley, 1984). Osnova zgoraj omenjenim raziskavam je bila temeljna 

raziskava Steffensen, Joag-Dev in Anderson (1979), ki je proučevala branje v prvem jeziku 
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pri rojenih govorcih angleščine. Drugič, trend prilagoditve je razviden tudi v prekomerni 

težnji prilagoditve hipotez in teorij o branju v tujem jeziku hipotezam in teorijam 

opismenjevanja v prvem jeziku. Pri tem so ostale popolnoma prezrte različno poudarjene 

značilnosti procesa branja v prvem in tujem jeziku.  

V devetdesetih letih je bilo že znano, da je število komponent, vključenih v strukturne 

modele o branju v tujem jeziku, zagotovo večje kot število komponent v strukturnih modelih 

o branju v prvem jeziku in da le-te ne zaobjemajo zgolj komponent, značilnih za strukturni 

model o branju v prvem jeziku, temveč se razširjajo tudi na druga področja. Slovnična in 

pravopisna narava tujega jezika, sociokulturne komponente bralca in besedila ter ostali 

nepojasnjeni vplivi so tvorili strukturni model o branju v tujem jeziku. Čeprav so raziskovalci 

te komponente prepoznali in določili, še vedno ni bil izdelan zadovoljivo obsegajoč model, ki 

bi hkrati vključeval vse do takrat znane spremenljivke. Teorije in raziskave so bile 

enodimenzionalne, statistične analize pa univariatne. Komponente, katerih vpliv na bralno 

razumevanje v tujem jeziku so raziskovali, so bile struktura besedila, skladnja ter poznavanje 

besedišča (Hulstijn, 1993).  

Zgoraj omenjene raziskave vpliva prvega jezika na strukturni model o branju v tujem 

jeziku niso niti prepoznale niti raziskovale. V obdobju proučevanja branja z modeli od spodaj 

navzgor, od zgoraj navzdol ter z interaktivnimi modeli se je porajalo vprašanje o prenosu 

(transferju) in prepletanju (interferenci) med prvim in tujim jezikom (Elley, 1984). Raziskave 

o transferju in interferenci so se ukvarjale s soodvisnostmi med obema jezikoma in 

odgovarjale na vprašanje, kako bralci berejo najprej v enem in potem v drugem jeziku. 

Vendar pa odgovora o vplivu prvega jezika na tuji jezik nismo dobili vse do sredine 

devetdesetih let, ko je oživelo staro Aldersonovo (1984) vprašanje, ali gre pri branju v tujem 

jeziku za bralni ali jezikovni problem. Oziroma povedano drugače, ni bilo več vprašanje, ali 

gre za razlike in vplive enega jezika na drugega, temveč koliko variance pri strukturnem 

modelu o branju v tujem jeziku pojasni npr. pismenost v prvem jeziku. Da bi odgovorili na to 

vprašanje, so morali raziskovalci spremeniti celotno statistično obdelavo, in zato so začeli 

uporabljati multivariatne metode. Vse raziskave – ne glede na to, ali je šlo za proučevanje 

sorodnih in nesorodnih jezikov, ali so bili v vzorec vključeni otroci ali odrasli, ali so 

uporabljali različne sheme merjenja – so dale konsistentne rezultate: branje v prvem jeziku je 

pojasnilo med 14 in 21 % variance branja v tujem jeziku, medtem ko je znanje tujega jezika 

pojasnilo 30 % variance branja v tujem jeziku (Brisbois, 1995). Vendar tudi ti dve ugotovitvi 

nista zadostovali za popolno pojasnitev strukturnih modelov o branju v tujem jeziku, saj obe 

ključni komponenti skupaj pojasnita le približno 50 % variance. Podobno sta ugotovila 
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Bernhardt in Kamil (1995). V njuni raziskavi je jezikovno znanje drugega jezika pojasnilo 

med 32 in 38 % variance branja v drugem jeziku. Prav tako Lee in Schallert (1997) 

ugotavljata, da je jezikovno znanje drugega jezika pojasnilo 57 % variance branja v drugem 

jeziku. V raziskavi Yamashita (2002) je jezikovno znanje drugega jezika pojasnilo večji delež 

skupne 40 % variance branja v drugem jeziku v primerjavi z deležem, ki so ga pojasnile 

spremenljivke branja v prvem jeziku. 

Zgoraj omenjeni modeli niso upoštevali pomena interaktivnosti in sočasnosti. Branje v 

tujem jeziku so prikazovali kot zaporeden oz. seštevalen proces. A danes ni več vprašanje, ali 

obstaja transfer med jeziki, temveč koliko se prenese iz prvega v tuji jezik, pod kakšnimi 

pogoji in v kakšnem kontekstu. Ne gre za prepoznavanje jezikovnega praga, ampak za 

prepoznavanje povezanosti med jezikoslovnim znanjem, pismenostjo in znanjem 

posameznika. Multidimenzionalna zmožnost je bila predstavljena kot dvodimenzionalna. 

Hipoteze, da je 20 % variance mogoče posplošiti za vse kombinacije jezikov, še danes ni 

mogoče potrditi (Alderson, 2000). Poleg tega mora današnji model omogočiti, da strukturni 

model o branju v tujem jeziku sestoji iz različnih komponent in vplivov in ne le iz dejavnikov 

slovnice in besedišča. Različni jeziki uresničijo pomene svojih struktur z različnimi prijemi 

(npr. rigiden besedni vrstni red v angleškem jeziku in na drugi strani razmeroma prost besedni 

vrstni red v slovenskem jeziku; plitki in poglobljeni jeziki (Skela, Sešek, & Dagarin Fojkar, 

2009). Elementi modela morajo delovati sinhrono, interaktivno ter sinergistično. Gre za 

dinamično interakcijo pridobitve bralne zmožnosti v prvem in tujem jeziku (Larsen-Freeman 

& Cameron, 2008). Vključitev dveh jezikov pri branju v tujem jeziku zahteva neprekinjeno 

interakcijo med obema jezikoma ter nenehno prilagajanje zahtevam posameznega jezika. S 

tega vidika je branje v tujem jeziku medjezikovno in kompleksnejše kot branje v prvem 

jeziku. Glede na kompleksnosti mora strukturni model o branju v tujem jeziku v teoriji in 

praksi upoštevati tri osnovna dejstva o bralnem razvoju v tujem jeziku: 1. branje je 

kompleksen konstrukt, na katerega je treba gledati z različnih vidikov in ki vsebuje vrsto 

(pod)spretnosti; 2. za pridobivanje posameznih (pod)spretnosti branja je potrebno 

(tuje)jezikovno znanje; 3. pri branju v tujem jeziku ima razvoj posameznih (pod)spretnosti 

branja osnovo v dveh jezikih, prvem in tujem jeziku. Komponente v branju v drugem jeziku 

so iste ali podobne kot v branju v prvem jeziku. Vendar je pomembnost in povezanost teh 

faktorjev drugačna v drugem in tujem jeziku in včasih kompleksnejša. Zanima nas, kakšen je 

strukturni model o branju v tujem jeziku, to je v angleščini, glede na specifične zahteve 

prvega jezika, torej slovenščine. Za razumevanje funkcionalnih povezav kompleksnega 

strukturnega modela o branju v tujem jeziku je treba posamezne komponente izolirati in 
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prepoznati njihove funkcije. Iz tega sledi, da mora biti strukturni model razčlenjen v glavne 

komponente. 

Kot je bilo analizirano v prejšnjem poglavju, so raziskovalci definirali več različnih 

pojmovanji o branju. Med temi eno pojmovanje definira branje kot nevidno celoto (Goodman, 

1967), drugo pa kot konstelacijo posameznih komponent (Carr & Levy, 1990). Goodman 

(1967) kot zagovornik holističnega pojmovanja meni, da je učenje branja naravni proces v 

razvoju človeka. Ker se človek nauči jezika kot celote med komunikacijo in ker je 

komunikacijski vidik jezika prisoten pri branju, se tudi branja naučimo kot celote, zato ga 

moramo tako tudi definirati. Nasprotno pa teorija komponent predpostavlja, da je branje 

skupek določenih zmožnosti in zapletenih informacijsko-procesnih sistemov, ki vsebujejo 

skupek tesno povezanih mentalnih operacij, ki jih lahko teoretično in empirično proučujemo 

posamezno ali v povezavi z ostalimi. Teorija prepozna posamezne komponente branja in 

primerja njihov relativni delež, ki ga zavzemajo glede na celotno bralno zmožnost (Carr & 

Levy, 1990). Ker so razlike med posameznimi bralci prisotne v vseh vidikih branja, je nujno 

določiti, katere komponente so centralno povezane z uspešnostjo oz. neuspešnostjo pri branju. 

Teorija komponent ima nekatere prednosti, saj se lahko težave branja nanašajo na 

pomanjkljivosti posamezne komponente s (pod)spretnostmi ali na kombinacijo 

pomanjkljivosti več komponent s (pod)spretnostmi. Jasno definiranje večplastnih odnosov 

med posameznimi komponentami branja je potrebno zato, da se ugotovi in analizira težave 

bralca pri posamezni komponenti. Tako se lahko na podlagi strukturnega modela teh 

komponent oblikuje model aktivnosti za učence na področju tistih komponent branja, pri 

katerih so razlike med uspešnimi in šibkimi bralci največje (Erbeli & Pižorn, 2013c). Primarni 

cilj tega pristopa je torej ugotoviti, katere kognitivne, jezikovne in metakognitivne 

komponente najbolje razložijo strukturo branja v tujem jeziku. V naši raziskavi se bomo 

osredotočili na branje v angleščini kot tujem jeziku. 

 

2.1.2.2 Posamezni modeli o branju in bralnem razumevanju v drugem in tujem jeziku 

 

Komponentne analize so še posebej pomembne v raziskovanju v branju v drugem ali tujem 

jeziku (Shiotsu, 2010). Vendar pa so ugotovitve nedokončne o tem, koliko in katere so 

komponente branja. V najosnovnejši obliki Hoover in Tunmer (1993) razlikujeta med dvema 

komponentama v komponentnem modelu, ki ga imenujeta Simple View of Reading (primerjaj 

poglavje Preprost pogled na branje). Čeprav ima ta enostaven model prednosti, da je teh nekaj 

spremenljivk razločljivih, so raziskovalci ugotovili, da je branje bolj zapletena dejavnost in 
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vsebuje več komponent. Posebej raziskave o branju v drugem ali tujem jeziku zahtevajo 

izgradnjo ustreznejšega modela (Urquhart & Weir, 1998). 

Coady (1979) je prepoznal tri komponente, ki so ključne za branje v tem modelu: 

védenjska podlaga, konceptualne sposobnosti in procesne strategije (vključno s prepoznavo 

besed, pomenskim in skladenjskim procesiranjem). Podobno Bernhardt (1991a) predlaga 

model s tremi komponentami, in sicer so komponente splošno znanje, jezik in pismenost 

(jezik se nanaša na lastnosti pisanega jezika, to je prepoznava besed, pomenoslovje, skladnja 

in oblikoslovje, pismenost se nanaša na uporabo shem pri stiku z besedilom, npr. preko znanja 

diskurza). V prejšnjem modelu branja v drugem jeziku Bernhardt (1990) predlaga šest 

komponent, ki delujejo prosto in fleksibilno: metakognicija, védenjska podlaga, 

znotrajbesedilno zaznavanje, fonemske/grafemske značilnosti, prepoznavanje skladenjskih 

lastnosti ali slovnična sposobnost ter prepoznava besed, ki je definirana kot ˝dodatek k 

pomenski vrednosti˝ (Bernhardt, 1990, str. 25), to je znanje besedišča. V naslednjem članku 

pa Bernhardt predlaga model, v katerem eksplicitno poudari, da prepoznavanje besed ni enako 

leksikonu ali poznavanju pomena, kajti ˝bralci drugega jezika lahko prepoznajo besede, ne da 

bi poznali njihov pomen˝ (Bernhardt, 1991b, str. 78). Ni jasno, kakšno vlogo igra znanje 

besedišča v Bernhardtinem modelu (1991b). Tudi Grabe (2009) kritično ocenjuje model ˝kot 

nejasen v svojih specifikacijah komponentnih spretnosti˝ (str. 104). Bernhardt (2011) v 

svojem naslednjem modelu upošteva tako skladenjsko znanje kot znanje besedišča v faktorju 

morfo-sintaktično znanje. Grabe (1991) predpostavlja šest glavnih komponent branja v tujem 

jeziku: spretnosti avtomatske prepoznave, besedišče in strukturno znanje, diskurzno 

strukturno znanje, vsebinska/splošna vedenjska podlaga, spretnosti sinteze in evalvacije, 

metakognitivno znanje. Grabe (2009) na ta seznam še doda komponente in dodela model. 

Tako predlaga sledeče glavne komponente za bralno razumevanje: tekočnost branja, 

avtomatiziranost in hitro prepoznavanje besed, procesi iskanja, znanje besedišča, 

oblikoslovno znanje, skladenjsko znanje, zavedanje o besedilni strukturi in diskurzna 

organizacija, razumevanje glavne ideje, priklic bistvenih podrobnosti, sklepanje o besedilu, 

sposobnosti strateškega procesiranja, sposobnost povzemanja, sposobnost sinteze, evalvacija 

in kritično branje. V nasprotju z modelom iz leta 1991 Grabe v modelu iz leta 2009 našteje 

znanje besedišča, oblikoslovno in skladenjsko znanje kot tri posamezne in razdružljive 

komponente. 

Če se osredotočimo na predvidevanje, da je ˝branje kompleksen informacijski-procesni 

sistem, ki sestoji iz določenega števila teoretično razdružljivih in empirično izolativnih 

mentalnih operacij˝ (Koda, 2010, str. 190), potem skuša komponentna analiza razvozlati 
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povezane komponente in določiti njihov relativni delež pri pojasnitvi bralne zmožnosti (Koda, 

2010). Če se vrnemo na staro Aldersonovo (1984) vprašanje, ali so težave pri branju bralnega 

ali jezikovnega značaja in na pozornost, ki jo pridobiva hipoteza o razvojnih soodvisnostih 

(Cummins, 1979) v branju, ter upoštevamo tudi novejše raziskave o modelih branja v drugem 

jeziku, potem je pomembno, da ugotovimo relativni delež jezikovne in drugih bralnih 

komponent v drugem oz. tujem jeziku. Brisbois (1995) ugotavlja, da ugotavljanje relativnega 

deleža besedišča ali znanja slovnice pri pojasnitvi variance bralnega razumevanja lahko 

pomembno vpliva na poučevanje branja. Bossers (1991) poroča, da je znanje drugega jezika, 

ki sestoji iz znanja besedišča in slovnice, močan napovednik bralnega razumevanja. 

Raziskovalci se strinjajo, da je to ena izmed komponent, ki je ključna pri branju v prvem in 

drugem jeziku. Vendar je relativni delež več drugih komponent, poleg skladenjske in 

besedišča, tudi pomemben za pojasnjevanje branja. Druge komponente so med drugim 

proučevali v DIALUKI študiji (Alderson & Huhta, 2011).  

Glede na sintezo modelov branja v drugem oz. tujem jeziku se bomo v pričujoči raziskavi 

osredotočili na sledeče vidike: (1) jezikovno znanje in razumevanje, v naši raziskavi določeno 

kot znanje besedišča in slovnice in slušno razumevanje, (2) hitrost dostopa do tega znanja, v 

naši raziskavi določeno kot hitrost do dostopa besed ter hitrost branja besed, (3) zaznavne in 

eksekutivne funkcije, v naši raziskavi določene kot zmožnost prepoznavanja likov v 

ospredju/ozadju ter besedne tekočnosti, (4) metakognitivno znanje, v naši raziskavi določeno 

kot poznavanje značilnosti besedila ter poznavanje bralnih strategij. Da bi razumeli prispevek 

komponent h branju, je potrebno konceptualizirati in operacionalizirati vse konstrukte 

(komponente), kar je zahtevna naloga. Čeprav so (statistični) modeli, ki so predstavljeni in 

obravnavani tukaj, le en delež vsega, kar sestavlja zapleten konstrukt branja, upamo, da 

dobimo jasno sliko o razumevanju branja v tujem jeziku, tako da ugotovimo relativni delež 

vseh zgoraj naštetih spremenljivk na bralno razumevanje. 

 

2.1.2.3 Povzetek poglavja oziroma implikacije za poučevanje branja 

 

Implikacije za poučevanje branja, ki sledijo iz modelov zgoraj, so bolj splošne narave in jih 

lahko uporabimo v praksi sestavljanja učnih načrtov ter poučevanja branja. Osnovno vsem 

zgornaj analiziranim modelom branja predstavlja pomembnost različnih komponent bralne 

zmožnosti, ki razložijo bralno razumevanje. Modeli, ki so bili analizirani v teh poglavjih, 

kažejo na bralni kurikulum, ki je usmerjen v poučevanje različnih spretnosti oz. komponent, 

ki sestavljajo bralno razumevanje. Te komponente so med drugim prepoznava besed, 
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poznavanje besedišča, poznavanje slovnice, zmožnost sklepanja, spremljanje razumevanja, 

tekočnost branja, ekstenzivno branje, motivacija za branje (Grabe, 2009). Modeli branja, ki 

imajo za osnovo različne komponente, govorijo o tem, da je lahko vsaka komponenta vir 

bralnih težav in da je potrebno pri načrtovanju dobro razvitega bralnega kurikuluma 

upoštevati vsako od teh komponent. Druga implikacija teh modelov je pomembnost procesov 

nižje ravni. Šibki bralci niso šibki bralci, ker ne uporabljajo procesov višje ravni pri branju, 

temveč ker niso sposobni/spretni uporabiti procesov nižje ravni na avtomatiziran in fluenten 

način. Ta teževa jim preprečuje, da bi svoje kognitivne vire uporabili za razumevanje. Ena 

najpomembnejših implikacij za poučevanje branja v tujem jeziku je, da je avtomatska 

spretnost prepoznave besed ključna komponenta tekočega branja. Za izboljšanje spretnosti 

avtomatizacije se mora v bralni kurikulum vključiti veliko vaj tekočnosti branja. Tretja 

implikacija je, da mora bralec imeti veliko besed temeljito vgrajenih v svoj interni leksikon 

(primerjaj Perfettijev model konstituentov). Bralci morajo dobro poznati fonološko in 

pravopisno obliko besede, različne pomene besede, morfeme, ki se vežejo na besedo, besedne 

kolokacije ter formalnost določene besede. Poleg tega morajo bralci zelo dobro poznati 

pogosto uporabljene besede, kar pridobivajo in urijo z ekstenzivnim branjem. Četrta 

implikacija je, da tekoče branje izboljša bralno razumevanje (primerjaj Walczykov 

kompenzatorno-kodirni model). Tekočnost branja pri bralcih v tujem jeziku gre z roko v roki 

z ekstenzivnim branjem ter poznavanjem besedišča. Tekočnost branja se mora vaditi v enaki 

meri kot bralno razumevanje in mora biti vključeno v vse učne načrte branja. 

 

2.2 Dejavniki branja v tujem jeziku  

 

Bralna zmožnost je visoko organizirana zmožnost, ki vključuje številne dejavnike oz. 

komponente, ki so prikazani v posameznih modelih v prejšnjem poglavju. Just in 

Carpenterjeva (1987) poudarjata, da lahko dejavnike obravnavamo kot delne oz. svojevrstne 

spretnosti pri branju. Individualne razlike v posameznih svojevrstnih spretnostih pa vodijo do 

velikih razlik v bralni učinkovitosti med bralci nasploh (Pečjak, 1999). 

 

2.2.1 Besedišče 

 

Raziskovalci so prepoznali pomembno vlogo, ki jo ima besedišče kot napovednik bralnega 

razumevanja (Nation, 1990). Na podlagi dosežkov bralcev angleščine kot tujega jezika, ki so 

se srečali z neznanim besediščem pri bralnem razumevanju, so raziskovalci ugotovili, da 
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besedišče igra pomembno vlogo pri določanju splošne bralne zmožnosti (Nation, 2001). 

Grabe (2009) poudarja, da je znanje besedišča eden najboljših napovednikov uspeha pri 

bralnem razumevanju. Bromley (2004) poda obsežen pregled raziskav o razvoju besedišča in 

zaključi, da znanje besedišča pospešuje razvoj tekočnosti branja ter izboljša bralno 

razumevanje. Haynes in Baker (1993) sta ugotovila, da največjo oviro pri bralnem 

razumevanju v angleščini predstavlja nedovoljšnje poznavanje besedišča in ne nepoznavanje 

bralnih strategij ali slovnice. Raziskovalci so v številnih raziskavah ugotovili, da poznavanje 

besedišča v angleščini in bralno razumevanje visoko korelirata. V več različnih raziskavah so 

korelacijski koeficienti med spremenljivkama poznavanje besedišča ter bralno razumevanje 

dosegali vrednosti od r = 0,76 do r = 0,94 pri bralcih angleščine kot tujega jezika z različno 

ravnjo znanja angleščine (Henriksen, Albrechtsten, & Haastrup, 2004; Qian, 2002; Staehr, 

2008). Korelacije kažejo na skoraj popolno soodvisnost med obema spremenljivkama (Grabe, 

2009). Glavna interpretacija te povezave je, da je ustrezno znanje besedišča ena izmed 

osnovnih komponent bralnega razumevanja. Odnos med poznavanjem/znanjem besedišča in 

bralnim razumevanjem je kompleksno in dinamično.  

Raziskovalci so predlagali več modelov, da bi analizirali odnos med znanjem besedišča in 

bralnim razumevanjem. Anderson in Freebody (1981) sta predlagala tri hipoteze, ki sta jih 

poimenovala instrumentalna hipoteza, hipoteza jezikovne zmožnosti ter hipoteza znanja (ang. 

hypotheses labeled instrumentalist, aptitude, knowledge). Instrumentalna hipoteza obravnava 

znanje besedišča kot glavni pogoj in vzročni faktor za razumevanje. Ustrezno znanje 

besedišča omogoča uspešno razumevanje. Hipoteza jezikovne zmožnosti obravnava znanje 

besedišča kot enega izmed rezultatov visokih kognitivnih sposobnosti. Bralno razumevanje pa 

je tudi en izmed rezultatov visokih kognitivnih sposobnosti. Hipoteza znanja obravnava 

besedišče kot znak ustreznega splošnega znanja. To splošno znanje podpira bralno 

razumevanje, kajti bralec mora pri branju prinesti toliko informacij v besedilo, kot jih 

pričakuje, da jih bo nazaj dobil. Mezynski (1983) je predlagal četrto hipotezo, in sicer 

hipotezo dostopa (ang. access hypothesis). Hipoteza dostopa razloži odnos med besediščem in 

bralnim razumevanjem podobno kot instrumentalna hipoteza, in sicer da gre za vzročen odnos 

med bralnim razumevanjem in besediščem, vendar pod pogojem, da gre za besedišče, do 

katerega se dostopa na lahek način. Dostop se lahko izboljša z vajo. Ta dostop vsebuje več 

dejavnikov, kot so tekoč dostop do leksikalnih enot ter hitrost prepoznavanja besed. 

Ker je poznavanje besed neposredno povezano z bralnim razumevanjem, predstavlja 

besedišče kritično komponento pri učinkovitosti branja. To spoznanje je podkrepljeno z idejo 

besediščnega mejnika. Hipoteza mejnika predvideva, da obstaja minimalna meja števila 
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besed, ki naj bi ga bralci drugega oz. tujega jezika imeli za zadostno razumevanje besedila 

(Laufer, 1997; Nation, 1990). Raziskave so pokazale, da mora bralec za razumevanje besedila 

brez zunanje pomoči poznati vsaj 98 % besed v besedilu (Grabe, 2009). Odstotek se giblje od 

95 % do 98 % za akademska besedila, do 99 % za fiktivna besedila in krajše romane (Hu & 

Nation, 2000; Nation, 2006). Na raziskave, ki iščejo odstotek oz. meje poznavanja besedišča, 

je potrebno gledati kritično, kajti odstotek znanih besed za ustrezno bralno razumevanje je 

odvisen od tega, kako poglobljeno razumevanje je potrebno. Tudi pri nizkem odstotku znanih 

besed (50 % ali manj) bodo bralci še vedno sposobni ugotoviti, za katero temo gre v besedilu. 

Če je potrebno podrobno razumevanje besedila, potem je potrebno razumevanje skoraj vseh 

besed. Vendar pa poznavanje vseh besed v besedilu še ne pomeni razumevanja besedila. 

Raziskava avtorjev Schmitt, Jiang, in Grabe (2011) poskuša omejitve raziskav, ki iščejo 

mejnike glede števila znanih besed, izboljšati, tako da ugotavlja odnos med odstotkom 

poznanega besedišča v določenem besedilu in bralnega razumevanja istega besedila. Rezultati 

so pokazali na linearen odnos med odstotkom poznavanja besedišča in ravnjo bralnega 

razumevanja, ni pa nobenih ugotovitev glede mejnika besedišča (odstotka poznavanja 

besedišča), ob katerem bi bralno razumevanje drastično poskočilo. 

Povezava med besediščem in bralnim razumevanjem pa je odvisna tudi od pogostosti 

besedišča. Raziskava Coady in sodelavcev (1993) je bila izvedena na vzorcu 79 študentov, ki 

so bili vpisani na pripravljalni program na univerzi. Dve eksperimentalni skupini, ki sta imeli 

posebno usposabljanje visoko frekvenčnega besedišča, sta dosegli višji dosežek na bralnem 

razumevanju angleščine kot drugega jezika v primerjavi s kontrolno skupino, ki ni imela tega 

usposabljanja. Cilj raziskave je bil ugotoviti, ali obstaja pozitivna povezanost med 

poznavanjem pogostega besedišča in bralnim razumevanjem. Glede na rezultate te raziskave 

so Coady in sodelavci (1993) zaključili, da posebno usposabljanje 2000 najpogosteje rabljenih 

besed v angleščini dobrinese k boljšemu bralnemu razumevanju v angleščini.  

Raziskovalci so razvili še druge interpretacije o tem, kako sta poznavanje besedišča in 

bralno razumevanje povezana. Oba koncepta sta funkcionalno odvisna eden od drugega, saj 

razvijanje enega omogoča razvijanje drugega in obratno (Koda, 2010). Za ponazoritev 

navedimo primer: med šolanjem pridejo rojeni govorci angleščine v stik s približno 88.000 

različnimi besednimi družinami in mnoge od le-teh se tudi naučijo (Grabe, 2009). Naključno 

učenje iz sobesedila med prostim branjem je namreč najboljši način za pridobitev dodatnega 

besedišča. Obseg izkušenj, ki jih ima bralec s pisnimi besedili, je interaktivno povezan z 

zmožnostjo bralnega razumevanja, oboje pa je glavni pogoj za večanje obsega besedišča 

(Koda, 2010). Ker je treba za naključno učenje besed o pomenu posamezne besede sklepati iz 
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sobesedila, je ta uspeh povezan z zmožnostjo razumevanja slednjega. Pri tem ne smemo 

pozabiti, da imajo bralci tujega jezika nekatere prednosti pred rojenimi govorci določenega 

jezika, kar zadeva razvoj besedišča. V večini primerov imajo bralci tujega jezika že izdelan 

mentalni leksikon, kam uvrstiti novo besedo v tujem jeziku, zato potrebujejo le fonološko 

reprezentacijo (˝nalepko˝) te besede v tujem jeziku in besedo lahko uvrstijo v ustrezno mesto 

v mentalnem leksikonu. Te hitre povezave v dajanju ˝nalepk˝ novim besedam v tujem jeziku 

so povezane z razvojem besedišča pri otrocih v prvem jeziku. Otroci se določenih besed 

naučijo zelo hitro, ne glede na to, da jih slišijo zelo redko (hitro jih včrtajo v svoj mentalni 

leksikon). Enak proces se zgodi pri določenem številu novih besed v tujem jeziku. Podajmo 

primer besede delfin (ang. dolphin). Beseda dolphin čaka na to, da bo zapolnila vrzel v že 

zgrajenem mentalnem leksikonu. Ker ta mentalni leksikon že deluje z določenim številom 

semantično sorodnih besed, nove besede dolphin ni težko uvrstiti poleg. Več kot je 

semantično sorodnih besed okoli besede dolphin, lažje se je naučiti pomena le-te. Posledično 

velja, da se besede, povezane s sesalci in morjem, takoj prenesejo na novo besedo dolphin in 

tako se te besede ni težko naučiti. Osnovna teorija, ki podpira to idejo, je latentna semantična 

analiza (ang. Latent Semantic Analysis) (Grabe, 2009), ki je bila preizkušena tudi empirično. 

Napisali so namreč računalniški program, ki bi se novih besed »učil« tako, da bi bil deležen 

dovolj velikega vnosa različnih besedil, v katerih pa te nove besede ne bi bile pogosto 

zastopane. Program se je novih besed »naučil« tako, da jih je povezal s semantično sorodnimi 

besedami, ki so bile v teh besedilih in jim je bil pogosto izpostavljen, čeprav te nove besede 

kot take ni pogosto videl v besedilu. Sklepali so, da podobno deluje bralec, ki pozna veliko 

semantično sorodnih besed, ki so povezane z novo besedo, ki se jo mora naučiti. Bralci tujega 

jezika se torej pogosto znajdejo v situaciji, ko beseda čaka, da bo zapolnila mentalni leksikon 

bodisi zato, ker se veča poznavanje besedišča v tujem jeziku, bodisi zato, ker je mentalni 

leksikon v prvem jeziku že zelo razvit. Tako se lahko bralci, ki so deležni dovolj velikega 

vnosa novih besedil, naučijo novih besed, četudi jih pogosto ne srečajo. Pri tem pa morajo 

učitelji oceniti, katere so tiste nove besede, pri katerih je verjetnost, da čakajo na vnos v 

mentalni leksikon, najvišja.  

Pri korelaciji med besediščem in bralnim razumevanjem v tujem jeziku pa ni pomemben le 

obsežno, temveč tudi raznoliko besedišče. Qian (2002) ugotavlja, da poleg obsega besedišča 

tudi spremenljivke, kot so sopomenke, večpomenke, nadpomenke in stalne besedne zveze, 

pomembno vplivajo na bralno razumevanje. Poleg tega večja globina besedišča omogoča 

uporabo različnih strategij za sklepanje o pomenu besede, ki pa jih bralci s plitkim besediščem 

ne morejo uporabiti. 
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Bralci so pogosto navedli pomanjkanje razumevanja besedišča kot eno največjih preprek 

pri razumevanju besedila, tako da je breme besedišča zelo pomemben dejavnik pri določanju 

kompleksnosti besedila (Grabe, 2009). Obseg besedišča bo omogočil ali preprečil bralno 

razumevanje ter dobro napove dosežek pri branju, pisanju in pri akademskih dosežkih (Laufer 

& Goldstein, 2004; Nation & Meara, 2002). Maera (1996) je predlagal VLT (Vocabulary 

Levels Test) kot ustrezen standardiziran test za merjenje obsega besedišča. Nationov test, 

kasneje znan kot Vocabulary Size Test, VST, so raziskovalci preverjeli kot uporabno, 

veljavno in zanesljivo analitično orodje za merjenje obsega besedišča bralcev v drugem oz. 

tujem jeziku (Qian, 1999; Read, 2000; Nation, 2001; Schmitt & Clapham, 2001; Koda, 2005) 

ter ga v več raziskavah tudi uporabili (Zahar, Cobb, & Spada, 2001; Huang, 2006; Webb, 

2005; Qian, 2008; Zhang & Anual, 2008).  

Besedišče napoveduje dosežek na bralnem razumevanju v drugem jeziku že pri zgodnjem 

učenju drugega jezika, kar dokazuje raziskava Lervag in Grover Aukrust (2010). Ugotovila 

sta, da omejitve pri obsegu besedišča razložijo zaostanek pri razvoju spretnosti bralnega 

razumevanja. Za takšne bralce, to je bralce, ki imajo omejen obseg besedišča, so zato 

potrebne vaje besedišča za razvoj spretnosti bralnega razumevanja. Besedišče, še posebej 

globina besedišča, napoveduje dosežek na bralnem razumevanju ne le pri najmlajših učencih, 

temveč tudi pri univerzitetnih študentih, ki se učijo angleščino kot tuji jezik. Študenti, ki so 

imeli obsežnejše besedišče, so dosegli višji rezultat na testu bralnega razumevanja (Rashidi & 

Khosravi, 2010). Ko pa so pri napovedovanju rezultatov bralnega razumevanja z 

metodologijo strukturnih enačb vključili poleg spremenljivk o obsegu besedišča tudi 

spremenljivke o znanju skladnje, so slednje imele večjo napovedno vrednost kot besedišče 

(Shiotsu & Weir, 2007), kar pa ne velja za raziskave Bossers (1992), Brisbois (1995) in 

Yamashita (1999). Toda raziskavi Bossers (1992) in Brisbois (1995) temeljita na vzorcu 50 in 

84 osnovnih uporabnikov jezika, kar je majhen vzorec za zaključevanje korelacij in 

regresijskih koeficientov. Raziskava Yamashite (1999) ima večji vzorec (n = 241), vendar pa 

z metodologijo regresije ne moremo izločiti merskih napak. Te bi lahko vplivale na to, da se 

je besedišče izkazalo za boljši napovednik kot znanje skladnje v tej raziskavi. Podobno so 

ugotovili Van Gelderen in sodelavci (2003, 2004). Poznavanje slovnice je bolje napovedalo 

rezultate na bralnem razumevanju kot besedišče (v raziskavi se je sicer metakognitivno znanje 

izkazalo za najboljši napovednik, vendar če bi bil ta izključen, bi znanje slovnice imelo večjo 

napovedno moč kot besedišče). 

Če povzamemo izsledke različnih raziskav, lahko ugotovimo, da obseg in globina 

besedišča močno vpliva na bralno razumevanje v tujem jeziku. Poznavanje besedišča je eden 
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najboljših napovednikov dosežka na testu bralnega razumevanja. Kako močna je povezava 

med besediščem in bralnim razumevanjem je odvisno od namena branja ter od ravni znanja 

tujega jezika. Glede na te rezultate sklepamo, da bo v pričujoči raziskavi pri našem vzorcu 

besedišče pomembno vplivalo na bralno razumevanje.  

 

2.2.2 Slušno razumevanje 

 

Kognitivni procesi pri slušnem razumevanju so podobni tistim pri bralnem razumevanju. 

O'Malley and Chamot (1990) sta zatrdila, da sta tako slušno kot bralno razumevanje 

teoretično podobni zmožnosti. Pri obeh gre za aktivno procesiranje, pri katerem se 

posameznik osredotoči na določene vidike bodisi slišnega ali vidnega vnosa, si ustvari pomen 

iz odstavkov in poveže slišano oz. prebrano z že obstoječim znanjem. Te podobnosti kažejo, 

da gre za močne povezave med slušnim in bralnim razumevanjem. 

Imamo več dokazov, da so bralni in slušni procesi tesno povezani. V diskusijah o bralnih 

procesih je uporabljen izraz interaktivni pristopi oziroma, kot je bilo predstavljeno v poglavju 

o modelih, gre za interaktivne modele. Ena interpretacija tega termina je, da ˝gre za 

interakcijo med spretnostmi, ki sodelujejo simultano v določeni operaciji; interakcija teh 

kognitivnih spretnosti pelje do fluentnega bralnega razumevanja˝ (Grabe, 1991: 383). Branje 

vsebuje v sebi tako spretnosti nižje ravni, to so avtomatizirane spretnosti identifikacije ter 

procese višje ravni, kot so procesi razumevanja in interpretacije (Eskey & Grabe, 1988), 

enako velja za poslušanje (de Bot, Paribakht, & Wesche, 1997). Drugi dokaz najdemo v 

raziskavah o otrocih z disleksijo. Snowling in sodelavci (1997) so ugotovili, da imajo v 

njihovi raziskavi otroci z disleksijo značilne težave pri nalogah fonemskega zavedanja, pri 

nalogah fonemske in pomenske tekočnosti ter pri branju besed brez pomena (ang. nonwords). 

Njihove ugotovitve lahko interpretiramo kot enake tistim, da imajo otroci z disleksijo težave 

na ravni fonoloških reprezentacij (Snowling & Hulme, 1994). Ta ugotovitev lahko razloži 

slabo povezanost med slušnim inputom in fonološkim outputom (Paulesu et al., 1996). 

Podobno kot Snowling s sodelavci (1997) ugotavlja Wise s sodelavci (2007). Primanjkljaji pri 

predbralnih spretnostih so ponavadi povezani z definicijo disleksije, medtem ko so težave v 

bralnem razumevanju povezane s šibkimi spretnostmi razumevanja in ne nujno le s težavami 

v predbralnih spretnostih. Če opazujemo bralno razumevanje, je jasno, da večje pomensko 

skladišče olajša spretnosti razumevanja. Vendar pa uspešni bralci ne uporabljajo nujno le 

informacij iz pomenskega skladišča za ugotavljanje pomena neznanih besed, temveč si pri 

tem pomagajo tudi s sobesedilom. Posledično to za bralno razumevanje pomeni naslednje: ko 
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so predbralne spretnosti avtomatizirane, zmožnost razumevanja napisanega stavka narekuje 

ista zmožnost razumevanja, kot če bi bil ta isti stavek izgovorjen. Dokaz za ta odnos najde 

Wise s sodelavci (2007) v raziskavah, ki kažejo na močne in pomembne korelacije med 

ustnim in pisnim jezikovnim razumevanjem odraslih (Bell & Perfetti, 1994; v Wise, 2007). 

Poleg tega na povezanost slušnega in bralnega razumevanja kažejo še druge raziskave. 

Spretnosti v slušnem razumevanju v drugem jeziku so se izkazale kot pomembni napovedniki 

(prediktorji) bralnega razumevanja v drugem jeziku, posebej pri španskih govorcih angleščine 

kot drugega jezika na vmesni ravni. Royer in Carlo (1990) sta izvedla longitudinalno študijo, 

da bi ugotovila vlogo slušnega razumevanja v angleščini pri španskih govorcih angleščine na 

vmesni ravni. Ugotovila sta, da je slušno razumevanje pomemben napovednik (prediktor) 

bralnega razumevanja v angleščini čez eno leto. Hedrick in Cunningham (1995) sta na vzorcu 

osnovnošolcev s hierarhično regresijsko analizo skušala ugotovti, kolikšen je delež pojasnjene 

variance pri dosežkih v branju, ki jih razloži slušno razumevanje. Slušno razumevanje je 

razložilo visok odstotek dosežka v branju. Rezultati so pokazali na obojesmernen odnos med 

bralnim in slušnim razumevanjem. Močne spretnosti v slušnem razumevanju so bile povezane 

z visokim bralnim dosežkom in tudi dobri bralci so pokazali bolj razvite spretnosti slušnega 

razumevanja. Na recipročnost odnosa med bralnim in slušnim razumevanjem sta opozorila 

tudi Sears in Keogh (1993). Ugotovila sta, da imata obe razumevanji osnovo v istih osnovnih 

jezikovnih zmožnostih (fonološke, besedne, slovnične in besedilne zmožnosti). 

Da je slušno razumevanje pomemben napovednik (prediktor) bralnega razumevanja so 

pokazale tudi raziskave, ki so testirale model Preprost pogled na branje. V modelu Preprost 

pogled na branje (Hoover & Gough, 1990) je bralno razumevanje definirano kot produkt 

besednega dekodiranja in slušnega razumevanja. Raziskave so pokazale, da so imeli mlajši in 

šibkejši bralci več težav s procesi slušnega razumevanja kot starejši in uspešnejši bralci (Cain 

& Oakhill, 1998). V longitudinalni raziskavi so Vauras, Kinnunen in Kuusela (1994) 

raziskovali razvoj spretnosti besedilnega procesiranja pri otrocih od tretjega do petega 

razreda. Ugotovili so, da mlajši otroci procesirajo besedilo na linearni ravni, element za 

elementom, in da začnejo procese višje ravni uporabljati šele pri višji starosti. Specifični 

razvojni vzorci so bili odvisni od začetnega dosežka, ki ga je otrok dosegel na slušnem 

razumevanju. Če je otrok na začetku raziskave dosegel povprečen ali nadpovprečen dosežek 

pri nalogah slušnega razumevanja, je v kasnejših letih dosegel viden napredek pri branju. Če 

je otrok na začetku raziskave dosegel nizek dosežek pri nalogah slušnega razumevanje, pa je 

tudi v kasnejši letih pri branju pokazal šibek ali počasen napredek. Tudi druge študije, ki so 

testirale model Preprost pogled na branje, kažejo na interakcijo med dekodiranjem in slušnim 
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razumevanjem, ki je pri osnovnih uporabnikih jezika drugačna kot pri samostojnih 

uporabnikih. Pri osnovnih uporabnikih igra dekodiranje pri pojasnitvi variance bralnega 

razumevanja v prvem jeziku večjo vlogo kot slušno razumevanje, medtem ko vloga slušnega 

razumevanja postane pomembnejša pri samostojnih uporabnikih (Bast & Reitsma, 1998; Chen 

& Vellutino, 1997). Enako sta že ugotovila avtorja modela Hoover in Gough (1990), in sicer 

da je pri osnovnošolcih na ravni sporazumevalnega praga poznavanje jezika, merjeno kot 

slušno razumevanje, močan napovednik (prediktor) bralnega razumevanja. 

Kot kažejo rezultati različnih raziskav, je povezanost med bralnim in slušnim 

razumevanjem visoka. Predvidevamo, da moč vpliva slušnega razumevanja na bralno 

razumevanje pri pričujočem vzorcu ne bo zelo močna, kajti ne gre za govorce z angleščino 

kot prvim jezikom, temveč za osnovne uporabnike na vstopni ali vmesni ravni jezikovnega 

učenja, ki se učijo angleščino kot tuji jezik. Na tej ravni je glede na model Preprost pogled na 

branje vloga dekodiranja močnejša od vloge slušnega razumevanja. 

 

2.2.3 Pravopisne spretnosti 

 

Tretji dejavnik, ki vpliva na bralno razumevanje v tujem jeziku, so pravopisne spretnosti. 

Raziskave so pokazale, da poznavanje pravopisa doprinese k pojasnitvi variance bralne 

zmožnosti v tujem jeziku, vendar pa so kot kovariato izločili glasovno zavedanje 

(Cunningham et al., 2002), kajti raziskovalci si niso enotni, ali poznavanje pravopisa in 

fonološko zavedanje potekata neodvisno na področju bralne zmožnosti v tujem jeziku. Tekoče 

branje zahteva hiter in učinkovit dostop do pomena besed. Uspešni bralci veliko besed 

prepoznajo takoj in imajo tudi dostop do njihovega pomena ter izgovorjave s pomočjo 

holističnega pristopa, torej besede prepoznajo kot celote, ne da bi pri tem procesirali 

posamezne grafeme. Vendar pa so raziskave pokazale, da uspešni bralci pri branju analizirajo 

tudi manjše elemente besed, kot so posamezni grafemi ali morfemi. Uporabijo tisto strategijo, 

ki je v določenem trenutku najučinkovitejša. Poleg dveh zgoraj naštetih strategij uporabijo 

tudi strategijo branja novih besed po analogiji glede na že poznane besede ter si pomagajo z 

namigi sobesedila za ugibanje besed (Ehri, 1998). Uspešni bralci so boljši pri izgovorjavi tako 

posameznih grafemov kot tudi nesmiselnih nizov le-teh (Wagner et al., 1994). A uspešnost 

prepoznave besed ni povezana le z dostopom do informacije glede zapisa besede kot celote, 

ampak z internaliziranim poznavanjem sistema pisanja v določenem jeziku. Gre za odnos glas 

– simbol/grafem (Ehri, 1998). Pravopisne spretnosti torej zahtevajo izločitev fonoloških in 

morfoloških podatkov iz napisane besede s čim manj napora. Še več, takoj ko je pravopisne 
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spretnosti ponotranjene, so lahko močen mnemoničen pripomoček, ki povezujejo pisno obliko 

posameznih besed z njihovo izgovorjavo. Takšen pristop je posebej pomemben pri pravopisih 

z nizko skladnostjo med glasom in črko (globoki jeziki), kot je angleški jezik. Pri uspešnem 

bralcu bo tako grafem »t« na začetku besede aktiviral grafem »h«, kajti verjetnost, da h sledi 

t-ju je petdesetkrat večja, kot da mu sledi kateri drugi grafem (Adams, 1990). 

Jezikovna oddaljenost, to je stopnja strukturne podobnosti med dvema jezikoma, je med 

slovenskim in angleškim jezikom izrazita. Strukturne lastnosti, ki si jih prvi in tuji jezik delita, 

zagotovo pripomorejo k temu, da bralci kompetence iz prvega jezika prenesejo v tuji jezik z 

minimalnim naporom in minimalnimi prilagoditvami. Ali povedano drugače, jezikovna 

oddaljenost med prvim in tujim jezikom je povezana z razlikami v učinkovitosti procesiranja 

med bralci tujega jezika, ki imajo različne prve jezike. Koda (2010) piše, da poteka prenos 

pravopisnih spretnosti iz prvega v tuji jezik na tri načine. Ena možnost je, da izkušnje iz 

tujega jezika pri procesiranju tujega jezika vplivajo na zmožnost prepoznave besed v tujem 

jeziku. V tem primeru vpliv prvega jezika nima dolgoročnih razsežnosti pri procesiranju 

tujega jezika. Po tem, ko si je bralec pridobil veliko izkušenj glede zapisa v tujem jeziku, 

vpliv prvega jezika postane ničen. Druga možnost je, da izkušnje pri procesiranju prvega 

jezika ohranjajo večinski vpliv pri prepoznavi besed v tujem jeziku. Kvalitativne razlike, ki 

izhajajo iz izkušenj pri branju v prvem jeziku, ne izginejo pri procesiranju tujega jezika. 

Bralci tujega jezika, katerih pravopis prvega jezika se zelo razlikuje od pravopisa tujega 

jezika, bodo vedno v zaostanku v primerjavi z bralci tujega jezika, katerih pravopis prvega 

jezika je podoben pravopisu tujega jezika. Tretja možnost je, da bralci tujega jezika izboljšajo 

procesno učinkovitost v tujem jeziku tako, da pravopisne spretnosti, ki jih poznajo iz prvega 

jezika, prenesejo na določene primere, ko uporabljajo tuji jezik. Vse tri hipoteze so bile 

empirično potrjene (Akamatsu, 1999; Koda, 1990; Segalowitz & Segalowitz, 1993), malo pa 

vemo o tem, katera od njih najnatančneje napove longitudinalni učinek prenosa pravopisnih 

spretnosti iz prvega v tuji jezik.  

Dimenzija pravopisne skladnosti, to je stopnja, glede na katero se sistem zapisane besede 

sklada z glasovnim sistemom, govori v prid prvi možnosti, če imamo v mislih slovenske 

bralce, ki berejo angleščino kot tuji jezik. Slovenski jezik ima transparenten odnos med 

glasom in simbolom (grafemom) v nasprotju z angleščino, ki je ohranila pomembnost 

morfemov tudi na račun fonološke transparentnosti (primer končnica –ed za izražanje 

preteklega glagolskega časa, ki se lahko izgovori [t] talked, [d] called, [id] visited) (Koda, 

2010). Glede na dimenzijo pravopisne skladnosti torej slovenski bralci dobivajo fonološke 

informacije primarno z načinom glas – simbol (grafem), medtem ko se v angleškem jeziku 
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pridobi fonološka informacija o besedi šele, ko je ta identificirana glede na shranjeno sliko v 

mentalnem spominu. Te »spomine« besed (oblik, vzorcev, zaporedij grafemov znotraj besed) 

Berninger (1996) imenuje pravopisne slike in to je tisti vidik pravopisa, ki je ključen za 

natančno črkovanje in branje. Bralci, ki tekoče berejo, potrebujejo natančno poznavanje 

besednih struktur, kajti angleščina vsebuje veliko izjem oz. zapisov, ki ne temeljijo na 

običajnih vzorcih črkovanja (npr. once). Ustvarjanje pravopisnih slik je veliko težje v 

primerjavi z branjem besed, ki temeljijo na običajnih vzorcih črkovanja (Ehri, 1998). Glede 

na ugotovitve teh raziskav lahko sklepamo, da morajo slovenski bralci ustvariti pravopisne 

slike angleških besed, kajti pravil, značilnih za slovenski jezik, ne morejo neposredno 

uporabiti pri branju pri angleškem jeziku (Erbeli & Pižorn, 2012). Slovenski bralci, ki imajo 

težave pri preskoku na angleški pravopisni sistem in si ne morejo zlahka ustvariti pravopisnih 

slik, bodo imeli več težav pri črkovanju in branju besed. Dokaze lahko najdemo v raziskavi 

avtorjev Landerl, Wimmer in Frith (1997), ki so v vzorec vključili rojene govorce angleščine 

in nemščine z disleksijo (nemščina ima visoko pravopisno skladnost med glasom in simbolom 

(grafemom oz. kombinacijo grafemov)). Angleško govoreči učenci so bili v primerjavi z 

njihovimi nemškimi vrstniki v zaostanku pri natančnosti dekodiranja. Delno lahko to 

razložimo z grafofonemično transparentnostjo nemškega jezika. Taki rezultati kažejo na to, da 

morajo slovenski bralci, ki berejo angleščino kot tuji jezik, ustvariti asociacije med črkami, da 

jih to pripelje do izpostavljenosti vnosa besed na pogled. Več izkušenj kot imajo z 

zaporednjem črk in takšnim vzorcem, bolj močna bo asociacija med zaporedjem črk in tisto 

besedo. Enako velja obratno, manj izkušenj imajo, bolj šibka bo asociacija (Koda, 2010). Zato 

so bralci, ki nimajo dobro razvitih pravopisnih zmožnosti v angleščini kot tujem jeziku, v 

nevarnosti, da ne ponotranjijo asociacij med zaporedjem črk, kar vpliva na bralno 

razumevanje. 

Raziskovalci so prepoznali vpliv razlik med jeziki, malo pa je raziskav, ki bi pokazale, 

kako sorodne strukturne lastnosti med prvim in tujim jezikom, angleščino, prispevajo k boljši 

bralni zmožnosti v tujem jeziku, torej v angleščini. Eno takih raziskav so izvedli Muljani, 

Koda in Montes (1998), ki so želeli ugotoviti, kako jezikovna oddaljenost med prvim in tujim 

jezikom vpliva na prepoznavo strukture besed v tujem jeziku. Indonezijski bralci (alfabetična 

pisava) so dosegli boljše rezultate v primerjavi s kitajskimi (nealfabetična pisava) pri tistih 

strukturah besed, ki so pravopisno sorodne tako prvemu kot angleškemu jeziku; nasprotno pa 

med skupinama ni bilo statistično pomembnih razlik pri tistih besedah, katerih struktura je 

bila le značilno angleška. Rezultati kažejo, da je manjša jezikovna oddaljenost med prvim in 

tujim jezikom v podporo bralni zmožnosti v tujem jeziku, vendar le pri operacijah, ki so 
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identične tistim v prvem jeziku. Podobno so dokazali v raziskavi na vzorcu korejskih in 

kitajskih bralcev (Koda, 2000). Korejski bralci so bili v primerjavi s kitajskimi vrstniki 

učinkovitejši pri morfološkem segmentiranju pri tistih besedah, ki so bile sorodne njihovemu 

prvemu jeziku, pri besedah, ki so bile značilno angleške, pa razlike niso bile statistično 

pomembne. Vpliv jezikovne oddaljenosti je torej veliko bolj specifičen, kot so sprva 

predvidevali, in treba ga je proučevati medjezikovno (specifično glede na kombinacije 

jezikov). 

Pri raziskovanju vloge pravopisne komponente pri razvoju bralne zmožnosti v tujem jeziku 

se je večina raziskav osredotočila na primerjavo skupin rojenih govorcev z različnimi prvimi 

jeziki (Koda, 2000), ni pa veliko raziskav, ki bi proučevale razlike znotraj ene skupine rojenih 

govorcev pri učenju tujega jezika. Ena takih raziskav (Miller-Guron & Lundberg, 2000) je 

bila izvedena na Švedskem na vzorcu študentov, kjer so raziskovali bralne veščine in bralno 

razumevanje pri angleščini kot tujem jeziku. Odkrili so dve skupini šibkih bralcev: eno, ki je 

bolje brala v švedščini, in drugo, ki je bolje brala v angleščini. Čeprav je švedski pravopis v 

primerjavi z angleškim skladnejši z vidika črka – glas, je druga skupina vseeno bolje brala v 

angleščini. To je lahko povezano s strategijo, ki jo je uporabila druga skupina pri branju 

angleščine, in sicer s strategijo zapomnitve zapisa besede kot celote, in ta strategija je zelo 

uporabna pri učenju tujega jezika, ki ima neskladen pravopis (Ehri, 2005). Vendar pa je bila ta 

raziskava izvedena na vzorcu študentov, ki so pri učenju tujega jezika morda že razvili 

kompenzacijske strategije in so imeli več vaje in izkušenj v tujem jeziku ter večji vnos tujega 

jezika. 

Pregled raziskav s področja pravopisnih spretnosti kaže, da ima jezikovna oddaljenost med 

prvim in tujim jezikom neposredni vpliv na učinkovitost pri dekodiranju besed v tujem jeziku, 

vendar pa ima pri tem pomembno vlogo tudi bralčevo poznavanje sistema zapisa besed, ki si 

jo pridobi z vnosom tujega jezika in z izkušnjami, ki jih ima z jezikom, kar zopet recipročno 

vpliva na hitrejše oblikovanje in memoriranje besed na pogled v spominu in posledično v 

dekodiranju. 

 

2.2.4 Metakognitivne strategije 

 

Metakognicija je definirana kot kognicija o kogniciji (Flavell, 1979, 1987) v kognitivni 

psihologiji in v teorijah učenja. Gre za posameznikovo razumevanje in kontrolo lastnih 

kognitivnih procesov (Carrell, 1998; Carrell, Gajdusek, & Wise, 1998; Flavell, Miller, & 

Miller, 1993; Hudson, 2007; Veenman, Van Hout-Wolters, & Afflerbach, 2006). Po Flavellu 
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(1979) je metakognicija sestavljena iz metakognitivnega znanja in metakognitivne regulacije. 

Metakognitivno znanje je posameznikovo znanje o kognitivnih procesih v relaciji do treh 

spremenljivk, ki vplivajo na rezultate kognicije. Te tri spremenljivke so osebnost (mnenje o 

sebi in drugih kot o kognitivnih procesorjih), naloga (razumevanje narave in zahtevnosti 

naloge) in strategija (zaznavanje o strategijah in uporabi strategij, ki olajšujejo učenje). 

Metakognitivno znanje je torej posameznikovo znanje o tem, da mora za svoje razumevanje 

besedila uporabiti strategijo A in ne strategijo B pri nalogi X in ne pri nalogi Y, zato da 

doseže najboljši cilj učenja (Hadwin et al., 2001). Metakognitivno znanje je zavestno voden 

proces, metakognitivna regulacija pa je eksekutiven proces, ki temelji na kognitivnem znanju 

in se nanaša na posameznikovo upravljanje s kognitivnimi procesi, da bi zagotovili realizacijo 

učnih ciljev. To upravljanje vsebuje načrtovanje, spremljanje, evalvacijo in ravnanje s 

kognitivnimi procesi, zato da se zagotovijo optimalni učni rezultati (Flavell, 1979; Veenman, 

Van Hout-Wolters, & Afflerbach, 2006). Način, kako bralec prilagodi svoje bralne strategije 

glede na cilj, odraža uspešnost metakognitivnih strategij (van Gelderen et al., 2004). 

Če metakognicijo navežemo na branje, gre za posameznikovo zavestno zavedanje o 

strateških bralnih procesih, repertoarjih o bralnih strategijah in ostalih uporabah strategij za 

najbolj učinkovito razumevanje besedila (Carrell, Gajdusek, & Wise, 1998; Sheorey & 

Mokhtari, 2001; Zhang, 2001). Zato bralci z boljšim metakognitivnim zavedanjem izbirajo 

bralne strategije glede na bralne namene, zahteve naloge in glede na svoj kognitivni stil. 

Spremljajo svoj proces razumevanja, evalvirajo učinke izbranih strategij in strategije 

prilagajajo, če je to potrebno (Hudson, 2007; Zhang, 2008). Koncept metakognicije pri branju 

je omogočil vpogled v to, kako učenci upravljajo s svojimi kognitivnimi aktivnostmi, zato da 

je razumevanje najboljše pred, med in po branju (Wenden, 1998). 

Raziskave o metakognitivnih strategijah pri branju so pokazale, da imajo uspešni bralci 

višjo stopnjo metakognitivnega zavedanja, ki jim omogoča, da uporabljajo bralne strategije 

bolj učinkovito kot njihovi vrstniki – šibki bralci (Carrell, 1989; Carrell, Gajdusek, & Wise, 

1998; Zhang, 2001; Zhang, Gu, & Hu, 2008). S tem spoznanjem so raziskovalci začeli 

raziskovati, ali učenje bralnih strategij pripomore k boljšemu bralnemu razumevanju (Carrell, 

1989; Zhang, 2008). Rezultati so pokazali, da se bralnih strategij lahko naučijo in da ko 

učenci enkrat razvijejo metakognitivno znanje o bralnih strategijah in o uporabi teh strategij, 

postanejo uspešnejši bralci (Zhang, 2008). Večina dejavnosti pri bralnem razumevanju pri 

uspešnih bralcih poteka na ravni metakognicije, kot so pokazale raziskave, ki so proučevale 

uporabo bralnih strategij med uspešnimi in šibkimi bralci (Carrell, Gajdusek, & Wise, 1998; 

Hudson, 2007). 
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Dejavnik, ki vpliva na učinkovito uporabo bralnih strategij, je poleg statusa bralca 

(uspešen/šibek bralec) tudi starost bralca. Mlajši otroci se metakognitivnih strategij ne naučijo 

tako zlahka kot starejši otroci ali kot odrasli, niti se ne zavedajo pomembnosti tega. Mlajši 

otroci o sebi ne razmišljajo kot o vedežih. Ne prepoznajo posebnih veščin, ki jim omogočajo, 

da izluščijo pomembne informacije iz besedila, jih organizirajo ali se jih naučijo. Mlajši otroci 

vedo manj o samem vedenju ter razumejo manj o razumevanju (Flavell, 1987). To sicer ne 

pomeni, da mlajši otroci ne uporabljajo metakognitivnih strategij, temveč da o njih niso 

osveščeni in da jih ne morejo uporabljati zavestno. Ko je Moynahan (1973) spraševal mlajše 

otroke o tem, ali se je lažje naučiti besede, ki so združene v kategorijah ali besede, ki so 

naštete naključno, so otroci mlajši od osem let izbrali oba odgovora v približnem enakem 

deležu, medtem ko so starejši otroci izbrali odgovor kategoriziranih besed. Vedeli so več o 

samem vedenju. 

Tretji dejavnik, ki vpliva na učinkovito uporabo bralnih strategij, pa je status bralca glede 

na to, ali gre za bralca z disleksijo ali ne. Uporaba metakognicijske strategije se ojača, ko 

učenec izkusi uspeh z uporabo določene strategije in ko učenec ve, da je vršilec svojega 

lastnega učenja. Učenci z disleksijo pa ne razvijejo metakognitivnih veščin za nekatere 

naloge, še posebej ne za tiste, ki so povezane s procesiranjem. Težave imajo z izbiro prave 

strategije za takšne naloge (Camahalan, 2006). Poleg težav z izbiro prave strategije imajo 

učenci z disleksijo tudi težave prenesti določene strategije v nov kontekst. Učenci z disleksijo 

pogosto doživljajo vsak problem kot nov problem in vsak kontekst kot nov kontekst, ki ni 

povezan z njihovimi izkušnjami. Uporabe strategij ne morejo posplošiti na nov kontekst. 

Veliko raziskav je bilo narejenih o tem, kako učenci uporabljajo metakognitivne strategije 

pri branju v prvem jeziku. Pressley in Afflerbach (1995) sta ugotovila, da so uspešni bralci 

zmožni uporabljati strategije učinkoviteje in bolj fleksibilno kot šibki bralci. Forrest-Pressley 

in Waller (1984) sta ugotovila, da poznajo uspešni bralci več vrst branja in da znajo spremljati 

učinkovitost svojega branja ter uravnavati uporabo različnih tehnik branja (v Paris, 2002). 

Metakognitivne strategije pri branju, ki so naučene v prvem jeziku, lahko bralec prenese v 

branje v tujem jeziku. Zato da bralec lahko uporabi metakognitivne strategije, mora imeti 

dovolj znanja o njih ter o značilnostih besedila (van Gelderen et al., 2004). 

Raziskave v drugem oz. tujem jeziku pa so ugotavljale predvsem razlike v uporabi bralnih 

strategij med bralci, ki imajo različne ravni znanja tujega jezika. Anderson (1991) je v svoji 

raziskavi zaključil, da oboji, bralci na vstopni in vmesni ravni znanja tujega jezika, lahko 

uporabijo iste strategije, vendar pa bralci na vmesni ravni uporabljajo večje število raznolikih 

strategij in so zmožni usklajevati njihovo uporabo bolj učinkovito. Enako so potrdile 
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raziskave s Kitajske, kjer se učijo angleščino kot tuji jezik (Zhang, Gu, & Hu, 2008). 

Raziskave so ugotavljale tudi razlike v metakognitivnih strategijah pri branju med govorci 

prvega in tujega jezika. Glavne značilnosti so (1) tuji govorci k branju v tujem jeziku 

prinesejo znanje o bralnih procesih in strategijah v prvem jeziku in jih uporabijo v tujem 

jeziku, (2) prvi in tuji govorci uporabljajo podobne vrste bralnih strategij, (3) bralci na višji 

ravni v prvem in tujem jeziku uporabljajo pomembno višje metakognitivno zavedanje kot 

neučinkoviti bralci (Anderson, 1999; Grabe & Stoller, 2002).  

Metakognitivne strategije so ene izmed bistvenih dejavnikov uspešnega branja, vprašanje 

pa ostaja, v kolikšni meri in katere strategije učenci v pričujoči raziskavi med vstopno in 

vmesno ravnijo znanja jezika uporabljajo pri branju v tujem jeziku.  

 

2.2.5 Vidno zaznavanje 

 

Več raziskav (Fischer, Hartnegg, & Mokler, 2000; Biscaldi, Fischer, & Hartnegg, 2000) je 

raziskovalo odnos med bralno zmožnostjo, premiki oči in vidno-zaznavnimi procesi. Te 

raziskave so pokazale, da imajo otroci z disleksijo več težav v zaznavanju kot uspešni bralci. 

Še posebej so ogrožene sledeče funkcije: vidna fiksacija, vidno sledenje ter sposobnosti 

zaznavanja lika v ospredju iz ozadja (figure-ground). Ena izmed tradicionalnih in dolgoletnih 

hipotez o disleksiji, čeprav kontroverznih, je hipoteza o magnocelularnem deficitu (ang. 

magnocellular deficit hypothesis) (Stein & Walsh, 1997). Glede na to hipotezo imajo določeni 

posamezniki z disleksijo specifičen primanjkljaj v vizualno-magnocelularni poti. 

Magnocelularna pot se začne v mrežnici in se projicira na vizulnem korteksu preko magno 

plasti na laternalnem genikulatnem jedru. Empirični dokazi za ta primanjkljaj so osnovani na 

raziskavah, v katerih so ugotovili, da imajo ti določeni posamezniki z disleksijo zmanjšano 

občutljivost za vidne dražljaje (Martin & Lovegrove, 1988). Tudi anatomske raziskave so 

pokazale, da imajo možgani otrok z disleksijo nepravilnosti, med drugim manjšo velikost 

celic v magno plasteh lateralnega genikulatnega jedra, vendar ne v parvo plasteh (Livingstone 

et al., 1991). Čeprav gre za trdne dokaze, pa ima teorija veliko kritikov.  

Raziskave namreč niso mogle potrditi empiričnih rezultatov prejšnjih raziskav (Skottun, 

2000; Spinelli et al., 1997). Tudi ostale raziskave so dale nasprotujoče si rezultate glede 

vprašanja, ali so otroci z disleksijo nadpovprečni pri vizuo-spacialnih sposobnostih ali imajo 

težave na teh področjih (Winner et al., 2001). Razloge za to lahko iščemo v izbiri merskih 

instrumentov, ki merijo vizualno-spacialne sposobnosti, kajti po mnenju raziskovalcev 

različni merski instrumenti ne merijo istega konstrukta (Winner et al., 2001). V raziskavi 
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Winnerjeve in sodelavcev (2001) so otroci z disleksijo dosegli nižje ali enake rezultate kot 

kontrolna skupina. Pri nalogah spacialnega spomina je skupina z disleksijo dosegla slabši 

rezultat kot kontrolna skupina. Pri nalogah spacialne orientacije, spacialne vizualizacije, 

fleksibilnosti oblik so raziskovalci prišli do mešanih rezultatov, kjer je skupina otrok z 

disleksijo dosegla slabši ali enak rezultat kot kontrolna skupina. Pri nalogah dopolnjevanja 

(ang. closure) ter vizualnega iskanja je skupina otrok z disleksijo dosegla enak rezultat kot 

kotnrolna skupina. Avtorji so predvidevali, da bodo otroci z disleksijo izkazali nadpovprečne 

sposobnosti pri vizualno-spacialnih nalogah in razloge, da jih niso, so iskali v neustreznosti 

nalog. Menili so, da bi morali vzorcu dati takšne naloge, ki merijo vizualno-spacialne 

sposobnosti, ki se navezujejo na holistični aspekt, kajti globalno (holistično) procesiranje 

viualnih informacij poteka v desni hemisferi. S področij, ki se odvijajo v desni hemisferi, pa 

otroci z disleksijo nimajo težav. Zato so izvedli še dve replikaciji raziskave (von Karolyi, 

2001; von Karolyi et al., 2003) in ugotovili, da je sicer primanjkljaj disleksije povezan tudi z 

zelo specifično vizualno-spacialno sposobnostjo, in sicer s hitrim in natančnim celostnim 

prepoznavanjem oblik. 

Izsledki raziskav ne dajejo enovitih odgovorov na vprašanje, ali vidno zaznavanje 

neposredno vpliva na bralno zmožnosti. Zato nas bo v naši raziskavi predvsem zanimalo, 

kakšen je vpliv vidnega zaznavanja na bralno razumevanje pri naših šibkih in uspešnih bralcih 

in ali so med skupinama razlike. 

 

2.2.6 Tekočnost branja 

 

Tekočnost branja je tema, s katero se pri raziskovanju branja ukvarjajo predvsem v 

kontekstu usvajanja začetne bralne zmožnosti, večina raziskav pa izhaja iz okoljih, kjer je 

angleščina prvi jezik (Grabe, 2009: 289). Pomembno vlogo tekočnosti branja v prvem jeziku 

je potrdilo mnogo raziskovalcev (Adlof et al., 2006; Spear-Swerling, 2006), malo je raziskav 

o tekočnosti branja na področju tujega jezika, kajti predpostavlja se, da se bo ta razvijala 

vzporedno in avtomatično s splošno spretnostjo branja v tujem jeziku. Tekočnost branja v 

tujem jeziku je pomemben vidik učenja tujega jezika, kajti bralcu omogoča velik vnos tujega 

jezika, širjenje obsega in kompleksnosti besedišča, razvijanje avtomatiziranega prepoznavanja 

besed, učenje drugih vsebin, večanje motivacije za branje (Grabe, 2009: 290). Če procesi 

prepoznave besed in hitrega branja delujejo neučinkovito, branje postane počasen in težak 

proces (Anderson, 1999; Segalowitz, Poulsen, & Komoda, 1991). 
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V literaturi se definicije tekočnosti branja med seboj zelo razlikujejo (Grabe, 2009: 290). 

Ameriški nacionalni odbor za branje (ang. The National Reading Panel) (2000: 9) je tekočnost 

branja definirala kot branje besedila z določeno hitrostjo, natančnostjo in izraznostjo, Kuhn in 

Stahl (2003: 5) pa ugotavljata, da tekočnost branja sestoji iz elementov natančnosti in 

avtomatiziranosti prepoznavanja besed ter prozodičnega in skladenjskega znanja, ki 

pripomorejo k bralčevi zmožnosti interpretiranja besedila. Johns in Berglund (2006) sta svojo 

definicijo tekočnosti branja razširila in vanjo vključila tudi razumevanje besedila, ki ga bralec 

bere. Schwanenflugel in Ruston (2008) in Pressley s sodelavci (2006) (v Grabe 2009: 290) 

govorijo o spretnostih, ki tvorijo jedro tekočnosti branja, in sicer so te spretnosti učinkovitost 

branja besed, razvoj besedišča, lahkotnost branja besedila, branje z razumevanjem (in uporaba 

bralnih strategij) ter branje z izraznostjo. V naši raziskavi se bomo osredotočili na en vidik 

tekočnosti, in sicer hitrost branja besed v angleščini kot tujem jeziku. Glede na definicije 

tekočnosti branja raziskovalci različno pojmujejo termin tekočega bralca. Skupno jim je, da 

tekoči bralci besede v besedilu prepoznajo hitro in natančno, pri tem pa posvečajo 

posameznim besedam minimalno pozornost. Prepoznava besed je učinkovita, dosledna, tekoči 

bralci berejo besedilo naglas ali tiho z določeno hitrostjo. V povprečju preberejo 250-300 

besed v minuti. Pri glasnem branju so sposobni besedilo prebrati z izraznostjo ali 

čustvenostjo. Tekoči bralci lahko v prvem jeziku berejo dalj časa, ne da bi pri tem imeli večje 

težave ali se posebej naprezali (Grabe, 2009: 289). 

Bralno procesiranje poteka na dveh ravneh: na nižji ravni, kjer gre za fonološko kodiranje, 

pravopisno segmentacijo in prepoznavanje posameznih besed, ter višji ravni, kjer gre za 

predvidevanje, postavljanje zaključkov, spremljanje razumevanja prebranega (Grabe, 2009: 

124). Hitro in učinkovito prepoznavanje besed na nižji ravni bralnega procesiranja je eden 

izmed kritičnih dejavnikov za bralno razumevanje. Učinkovito procesiranje na nižji ravni 

seveda ni edini dejavnik za dobro bralno razumevanje. Splošno vedenje in veščine na višji 

ravni bralnega procesiranja tudi vplivajo na rezultat bralčevega razumevanja besedila (Grabe, 

2009), vendar pa je avtomatiziranost procesov na nižji ravni ključna, kajti zelo malo verjetno 

je, da uspešni bralci ne bi imeli dobro razvitih veščin prepoznavanja besed (Perfetti, 1985). 

Veščine pri bralnem procesiranju na nižji ravni, kot so prepoznava besed, so posebej 

pomembne pri branju v tujem jeziku. Zaradi neučinkovitosti delovanja teh veščin postane 

branje v tujem jeziku počasen in težak proces (Han & Anderson, 2009: 5). Poleg tega lahko 

tako funkcioniranje pripelje do padca motivacije za branje pri učencih tujega jezika. Ne 

smemo pozabiti, da je branje v tujem jeziku najpomembnejši vir vnosa in pridobitev izkušenj 

v tujem jeziku, v nekaterih okoljih celo edini. Raziskovalci govorijo o ˝začaranem krogu˝ 
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(ang. vicious circle), ko opisujejo bralce, ki ne morejo dobro razviti veščin branja (Nuttall, 

1996: 127) oz. o ˝Matejevem učinku˝ (Pečjak, 2006). Slabši bralci manj berejo in če manj 

preberejo, tudi slabše razumejo. In če ne razumejo, tudi v branju ne morejo uživati, kar 

posledično spet vodi k manj branja. Day in Bamford (1998: 24) ugotavljata, da si lahko bralci 

tujega jezika pridobijo kompleksno jezikovno in splošno znanje ter izkušnje le z branjem v 

tujem jeziku in tako tudi izboljšajo svoje veščine branja. Še več, tekočnost branja v tujem 

jeziku je glavni ključ za učenje tujega jezika izven pouka (Grabe, 2009: 290). Bralci si širijo 

besedišče (količinsko in kakovostno), berejo za potrebe dodatnega učenja in si gradijo 

motivacijo za branje. Učenci, ki imajo v določeni meri razvito tekočnost branja in ki so 

motivirani, da bi tekočnost branja še izboljšali, se bodo zagotovo vključili v okolje 

kontinuiranega učenja tujega jezika (Grabe, 2009). 

Če primerjamo raziskave o tekočnosti branja v drugem jeziku, je teh manj v primerjavi z 

raziskavami o tekočnosti branja v prvem jeziku. Vpliv spretnosti prepoznavanja besed in 

hitrosti prebranega na bralno razumevanje so raziskovali v nekaj primerjalnih raziskavah. 

Verhoeven (2000) in Droop in Verhoeven (2003) sta ugotovila, da je obstajala pomembna 

kavzalna povezava med spretnostjo prepoznave besed in bralnim razumevanjem. Shiotsu 

(2010) je tudi raziskoval povezavo med prepoznavo besed in bralnim razumevanjem. Uspešni 

bralci so hitreje prepoznali in procesirali besede s pomenom, šibki bralci so bili počasni pri 

dostopanju do pomena besed. Segalowitz (2000) je pregledal rezultate svojih prejšnjih 

raziskav (Favreau & Segalowitz, 1982; Segalowitz, 1986; Segalowitz, Poulsen, & Komoda, 

1991) na vzorcu učencev na višjih ravneh znanja drugega jezika in ugotovil, da tekočnost 

branja igra glavno vlogo pri branju na višjih ravneh znanja. Segalowitz (2000) pravi, da je 

tekočnost prepoznave posameznih besed mogoče uriti s ponavljanji ustreznih vnosov v takih 

pogojih, ki so identični začetnemu učenju. Tako se lahko razvijeta tekočnost in 

avtomatizacija. Obstajajo še druge raziskave o urjenju tekočnosti (Akamatsu, 2008; Fukkink, 

Hulstijn, & Simis, 2005). Rezultati so pokazali, da je urjenje prepoznavanja besed izboljšalo 

bračevo hitrost in natančnost. V raziskavi Fukkink, Hulstijn in Simis (2005) je dvodnevno 

urjenje sicer izboljšalo rezultat v hitrosti branja, vendar ni prispevalo k pomembnemu 

izboljšanju bralnega razumevanja. Taguchi s sodelavci (Gorsuch & Taguchi, 2008; Taguchi, 

Takayasu-Maass, & Gorsuch, 2004) pa je dokazal, da program urjenja tihega ponavljajočega 

branja pomembno izboljša tako hitrost prebranega kot razumevanje. Ponavljajoča metoda 

branja se je izkazala za učinkovito pri spodbujanju hitrosti branja v tujem jeziku, v angleščini 

tudi pri slovenskih učencih (Erbeli & Pižorn, 2013b). Te zgoraj omenjene raziskave so se 

osredotočile na raziskovanje tekočnosti branja pri učencih na višjih ravneh znanja drugega 
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jezika. Geva, Wade-Wooley in Shany (1997) pa so se v svoji raziskavi osredotočili na mlajše 

učence, ki so se učili prvi (angleščina) in drugi (hebrejščina) jezik simultano. Avtorice so 

ugotovile, da so koraki, ki so povezani z razvojem učinkovitosti branja v prvem jeziku 

(natančnost pred hitrostjo), podobni korakom razvoja prepoznave besed v drugem jeziku, 

vendar pa te koraki ne potekajo sočasno v obeh jezikih. 

Spretnost hitrega in natančnega prepoznavanja in branja besed lahko merimo v sobesedilu 

ali izven sobesedila. Ti dve spretnosti nista identični. Besede v sobesedilu preberemo hitreje 

kot iste besede izven sobesedila (Stanovich, 1980). Na bralno tekočnost v sobesedilu vpliva 

ne samo prepoznava besed, temveč tudi mentalni procesi, ki se jih posložujemo, kadar beremo 

v sobesedilu. Stanovich (1980) v svojem interaktivno-kompenzatornem modelu branja pravi, 

da procesi od spodaj navzdol in od zgoraj navzdol delujejo sočasno, kadar beremo besedo v 

sobesedilu. Če pa bralec zna izkoristiti sobesedilo za hitrejše prepoznavanje in branje besede, 

pa je odvisno od njegovih procesov od spodaj navzdol. Po Stanovichu (1980) prepoznava 

besed pri uspešnih bralcih poteka tako hitro, da se le redko zanašajo na zavestno identifikacijo 

besed v sobesedilu s procesi od spodaj navzdol. Tako imajo procesi od zgoraj navzdol ˝čas˝, 

da dokončajo svoje delo. Pri šibkih bralcih, ki imajo neučinkovite spretnosti besednega 

procesiranja, pa se procesi od spodaj navzgor še počasneje izvršijo kot procesi od zgoraj 

navzdol, s katerimi predvidijo besede. Velja, da je učinkovito prepoznavanje in branje besed 

brez sobesedila ali v sobesedilu potrebno, zato da se ohrani prostor v delovnem spominu za 

procesiranje besedila s procesi na višji ravni. 

Kritična vloga tekočnosti branja za učinkovito in uspešno branje je osnovana na dveh 

teorijah: teoriji avtomatiziranja (ang. Automaticity Theory, AT) (LaBerge in Samuels, 1974) 

in teoriji verbalne učinkovitosti (ang. Verbal Efficiency Theory, VET) (Perfetti, 1985). Obe 

teoriji predpostavljata, da je kapaciteta pozornosti, ki jo bralec lahko nameni bralnemu 

procesu v določenem trenutku, omejena (LaBerge in Samuels, 1974). AT pravi, da mora del 

bralnega procesa potekati tako, da bralcu veliko pozornosti ni potrebno nameniti besedam, 

zato da bo bralno razumevanje uspešno. Branje je kompleksen proces. Procesi na nižji ravni 

zajemajo ločevanje lastnosti črk, pravopisno segmentacijo in fonološko kodiranje. Končni 

rezultat teh procesov je dostop do besed oz. prepoznava besed, s katerimi bralci identificirajo 

pomen besed v besedilu. Razumevanje povedi, odstavkov, celotnih besedil, razumevanje 

dobesednega in prenesenega pomena besedil in spremljanja razumevanja pa so procesi, ki 

segajo nad procese nižje ravni. AT (LaBerge in Samuels, 1974) pravi, da so procesi 

razumevanja zahtevni, zato bi morali v pedagoški praksi avtomatizirati procese nižje ravni, 

torej avtomatizirati dostop do besed tako, da bi učenci bili večkrat in v ponavljajočih 
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intervalih v stiku s tiskano besedo. Le kadar bralci prepoznajo besede hitro in avtomatično, se 

lahko njihov večji del pozornosti nameni boljšemu razumevanju besedila (Alderson, 2000). 

Tudi VET se osredotoča na avtomatiziranost pri dekodiranju (Perfetti, 1985). Medtem ko 

se AT (LaBerge in Samuels, 1974) omejuje le na procese dekodiranja, VET to predpostavko 

razširi. VET (Perfetti, 1985) teoretizira, da se lahko tudi procesi višje ravni, kot so uporaba 

osnovnih kognitivnih in metakognitivnih strategij, aktiviranje relevantnih shem iz splošnega 

znanja, avtomatizirajo takrat, kadar bralci veliko berejo in branje vadijo. Teorija predvideva 

hierarhijo individualnih podkomponent bralnega procesa. Osnovni proces dostopa do besed je 

identifikacija črk, sledi pa prepoznava besed. Termin ˝verbalna učinkovitost˝ se nanaša na 

moč, s katero so podkomponente bralnega procesa hitro in natančno izvršene. Bolj kot so 

podkomponente nižjega reda učinkovite, več pozornosti bralec lahko nameni 

podkomponentam višjega reda in s tem boljši kvaliteti prenosa informacij od nižjih do višjih 

podkomponent (Perfetti, 1985). Ali povedano drugače, če so bralci hitri in natančni pri 

prepoznavi besed, lahko več pozornosti namenijo razumevanju; bralci s slabimi veščinami 

dekodiranja se ukvarjajo s posameznimi besedami in ne z razumevanjem. Posledično so taki 

bralci manj učinkoviti pri shranjevanju informacij v svoj delovni spomin, zato da bi si izdelali 

smiselne reprezentacije besedila. Rezultat je slabo razumevanje (Perfetti, 1985). 

Obe zgoraj navedeni teoriji predpostavljata torej pomembno vlogo tekočnosti za uspešno 

branje. AT (LaBerge in Samuels, 1974) pravi, da ko bralci enkrat dosežejo avtomatiziranost 

procesov nižje ravni, se pozornost preusmeri v procese višje ravni, kar pripelje do boljšega 

bralnega razumevanja. Glede na VET (Perfetti, 1985) se lahko celo procesi višjih ravni (npr. 

uporaba strategij in aktiviranje shem) avtomatizirajo.  

Kljub različnim definicijam tekočnosti branja so izsledki raziskav o vlogi tekočnosti branja 

na bralno razumevanje enotni. Tekočnost branja je eden izmed bistvenih dejavnikov oz. 

komponent, ki vplivajo na bralno razumevanje in tudi na obseg besedišča ter ostale 

komponente bralne zmožnosti. Brez hitrega in natančnega branja se bralci ne morejo 

osredotočiti na višje ravni bralnega procesiranja, zato sklepamo, da bo tekočnost branja imela 

najmočnejši vpliv na bralno razumevanje v naši raziskavi. 

 

2.2.7 Besedna tekočnost 

 

Eksekutivne ali izvršilne funkcije so širok termin, ki vključujejo več veščin višje ravni, kot 

so inhibicija, delovni spomin, načrtovanje, organiziranje, spremljanje svojega napredka. 

Izvršilne funkcije, ki bistveno vplivajo na slabo bralno razumevanje, so med drugim omejitve 
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pri delovanju delovnega spomina, slabo sklepanje prebranega, neučinkovito spremljanje 

razumevanja (Williams, 2003). Specifične izvršilne funkcije, ki vplivajo na bralno 

razumevanje, vključujejo besedni in vizualni delovni spomin, zmožnost načrtovanja, 

organiziranja ter spremljanja informacij (Cutting et al., 2009; Just & Carpenter, 1992; Sesma 

et al., 2009). Raziskave nakazujejo, da spremljanje med branjem (Perfetti, Maron, & Folz, 

1996), organiziranje prebranega materiala (Cornoldi, De Beni, & Pazzaglia, 1996) in delovni 

spomin (Swanson, 1999) napovedujejo rezultat pri bralnem razumevanju. Otroci, ki berejo 

tekoče, vendar prebranega ne razumejo, imajo lahko težave na področju izvršilnih funkcij. 

Test besedne tekočnosti meri predvsem hitrost in lahkotnost besedne produkcije. Meri tudi 

jezikovne funkcije, kot so poimenovanje, hitrost odgovarjanja ter mentalno organizacijo 

besednih informacij (Solis et al., 2007). Poleg tega so raziskovalci ugotovili, da merjenje 

besedne tekočnosti zaobsega tudi pozornost, leksikon oz. semantično shranjevanje, 

mehanizme dostopa do besednih informacij ter delovni spomin (Solis et al., 2007). Dosežek 

na testu besedne tekočnosti je odvisen od vrste eksekutivnih funkcij (Koren, Kofman, & 

Berger, 2005) in nizek dosežek na testu besedne tekočnosti kaže na primanjkljaje na 

kognitivnih funkcijah, kot so delovni spomin in ostale eksekutivne funkcije (Rodriguez-

Aranda, 2003).  

En del specifičnih izvršilnih funkcij je delovni spomin. Ugotovljeno je, da je delovni 

spomin pomemben za razumevanje jezika (DeDe et al., 2004; Swets et al., 2007). Ta 

pomembnost je z vidika teorije logična, kajti jezikovno procesiranje je kognitivna aktivnost 

višjega reda, ki vključuje ne le procese dekodiranja in identifikacije posameznih besed, 

temveč tudi procese razumevanja. Med procesiranjem zgodbe pomembne informacije 

integriramo v tiste mentalne strukture, ki so osnova glavni temi zgodbe (Just & Carpenter, 

1992). Da pa informacije sploh lahko integriramo v mentalne strukture, jih moramo več 

skupaj simultano aktivirati v delovnem spominu (Baddeley, 1986). Še več, če moramo med 

procesiranjem zgodbe določene informacije posredno izluščiti iz zgodbe, mora v delovnem 

spominu med branjem zgodbe ostati tudi ves ostali jezikovni vnos in/ali kontekst zgodbe 

(Calvo, 2001). Kapaciteta delovnega spomina izboljšuje bralno razumevanje, kajti omogoča 

odprtost raznih kognitivnih virov, ki botrujejo temu, da vrsta procesov pri branju deluje 

simultano, npr. dekodiranje neznanih besed, pridobivanje pomenskega znanja znanih besed, 

spominjanje prej prebranega besedila, predvidevanje, kako se bo odstavek nadaljeval. S 

kapaciteto delovnega spomina so povezane tudi skladenjske in pomenske analize posameznih 

povedi (Swets et al., 2007). Med procesiranjem povedi, ki so skladenjsko dvoznačne, skušajo 

bralci z večjo kapaciteto delovnega spomina v nasprotju z bralci z manjšo kapaciteto obdržati 
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več interpretacij te povedi v delovnem spominu, dokler pri branju ne naletijo na jasno poved, 

ki izniči dvoznačnost in tako pripomore k boljšemu bralnemu razumevanju (DeDe et al., 

2004). Bralci z večjo kapaciteto delovnega spomina so v povprečju v primerjavi s tistimi z 

manjšo kapaciteto tudi boljši pri fokusiranju in uporabi svoje kapacitete, kadar je med 

jezikovnim procesiranjem potrebno v besedilu poiskati ustrezne informacije in/ali kadar je 

potrebno inhibirati nerelevantne informacije (Kaakinen, Hyönä, & Keenan, 2003).  

Besedni delovni spomin je povezan z bralnim razumevanjem pri uspešnih, izkušenih 

bralcih in pri šibkih bralcih (Just & Carpenter, 1992; Swanson, 1999). Raziskava, ki se je 

ukvarjala z delovnim spominom pri uspešnih in šibkih bralcih v starosti od 7 do 20 let, je 

pokazala, da se je delovanje delovnega spomina pri uspešnih bralcih izboljšalo s starostjo, 

medtem ko so bile pri šibkih bralcih komaj vidne razlike v delovanju delovnega spomina 

glede na starost (Swanson, 2006). Otroci z disleksijo so kazali primanjkljaje pri nalogah, ki so 

merile delovanje delovnega spomina (Reiter, Tucha, & Lange, 2005). 

Raziskave, narejene na vzorcu otrok, so dokazale, da delovni spomin igra pomembno 

vlogo pri procesiranju v tujem jeziku (Lehto, 1995). V primerjavi z raziskavami jezikovnega 

procesiranja v prvem jeziku je manj raziskav, ki proučujejo vlogo delovnega spomina pri 

jezikovnem procesiranju v tujem jeziku. V raziskavah o vlogi delovnega spomina pri tujem 

jeziku so ugotovili, da delovni spomin igra pomembno vlogo pri usvajanju tujega jezika 

(Mackey et al., 2002). Veliko raziskovalcev tujega jezika je zaključilo v svojih raziskavah, da 

je delovni spomin osrednja komponenta jezikovne učljivosti (ang. aptitude) za tuji jezik 

(Robinson, 2001).  

Jezikovno procesiranje v tujem jeziku zahteva več delovnega spomina, kajti procesiranje v 

tujem jeziku je počasnejše, manj avtomatizirano in zahtevnejše kot procesiranje v maternem 

jeziku (McDonald, 2006; Service et al., 2002). Prvi dejavnik, da je tujejezično procesiranje 

zahtevnejše, je neprilagojenost na fonološki sistem (reprezentacije) in fonološke strukture 

tujega jezika (Chiappe, Glaeser, & Ferko, 2007). Dokler učeči ne razvijejo tujejezičnega 

fonološkega sistema, se opirajo na sistem prvega jezika, kadar morajo tujejezične besede 

dekodirati ustno (Cutler et al., 1992) ali pisno (Chiappe et al., 2007). Tudi ko je tujejezični 

fonološki sistem nekako zgrajen, je še vedno pod vplivom fonološkega sistema 

posameznikovega prvega jezika (Navarra, Sebastian-Galles, & Soto-Faraco, 2005). Še več, 

četudi je tujejezični fonološki sistem zgrajen, ni tako učinkovit kot sistem prvega jezika, zato 

so fonološke reprezentacije manj razčlenjene. Posledica tega je počasnejša in manj natančna 

prepoznava besed in procesiranja povedi med jezikovnim procesiranjem v tujem jeziku 

(Metsala, 1999). Drugi dejavnik je omejeno besedišče v tujem jeziku. Veliko je raziskav, ki so 
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potrdile, da ima omejen besedni zaklad negativen učinek na bralno zmožnost ter prepoznavo 

besed (Metsala, 1999; Stanovich, 1986). Ker ima večina učečih manj razvit besedni zaklad v 

tujem jeziku v primerjavi z maternim, lahko sklepamo, da ta dejavnik omejuje procesiranje v 

tujem jeziku v primerjavi s procesiranjem v maternem jeziku (Laufer & Goldstein, 2004; van 

Gelderen et al., 2007). Tretji dejavnik je skladenjska struktura tujega jezika v primerjavi s 

prvim jezikom. Učeči si mora pridobiti znanje o skladenjskih strukturah v tujem jeziku in ga 

uporabiti pri razčlenitvi povedi (McDonald, 2006). Ta razčlenitev je manj avtomatizirana kot 

tista v prvem jeziku. Vse te tri ovire pripomorejo k temu, da se ˝porabi˝ več delovnega 

spomina pri jezikovnem procesiranju v tujem jeziku v primerjavi z jezikovnim procesiranjem 

v prvem jeziku. S tem ostane manj dostopnih virov za razmišljanje o namenu branja ter za 

vzpostavitev in razvijanje mentalnih struktur (Chiappe et al., 2007; Service et al., 2002; 

Walter, 2007). 

V zgoraj omenjenih raziskavah se je predvsem izkazalo, da šibki bralci izkazujejo nizko 

kapaciteto delovnega spomina, ki skupaj z drugimi dejavniki lahko vpliva na bralno 

razumevanje.  

 

2.3 Proučevanje vplivov več dejavnikov oziroma komponent na bralno razumevanje: 

pregled raziskav 

 

Bralno razumevanje sestoji iz treh elementov: bralec, besedilo ter namen branja (Lipka & 

Siegel, 2012). Namen pričujoče raziskave je med drugim tudi analizirati bralno razumevanje v 

tujem jeziku z vidika bralca in z vidika kognitivnih, metakognitivnih in jezikovnih komponent 

oz. dejavnikov. Analizirani so vplivi določenih komponent oz. dejavnikov, in sicer tistih, za 

katere, glede na rezultate prejšnjih raziskav in glede na izkušnje, menimo, da vplivajo na 

uspešno bralno razumevanje v tujem jeziku in da najbolje razlikujejo skupino šibkih in 

uspešnih bralcev (primerjaj poglavje Dejavniki branja v tujem jeziku). Več raziskav je bilo 

opravljenih na vzorcih učencev z angleščino kot prvim in drugim jezikom, v katerih so 

ugotavljali, katere komponente oz. dejavniki so najmočnejši napovedniki (prediktorji) 

bralnega razumevanja (Lipka & Siegel, 2012; Proctor et al., 2005), zelo malo pa je takih 

raziskav na vzorcu učencev z angleščino kot tujim jezikom. Nobena takšna raziskava pa še ni 

bila izpeljana na vzorcu slovenskih učencev. Poleg vprašanja vzorca pa je drugo vprašanje 

povezano z rezultati že opravljenih raziskav. Te kot rezultate podajajo različne napovednike 

(prediktorje) kot najbolj ključne za uspešno bralno razumevanje, in sicer fonološko 

procesiranje (Stanovich & Siegel, 1994), delovni spomin (Swanson, Saez, & Gerber, 2006), 
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skladenjsko zavedanje (Lesaux & Siegel, 2003), morfološko zavedanje (Siegel, 2008), 

besedno-slovnični faktor (Kremmel, 2012). Raziskovalci se tako le deloma strinjajo, kateri je 

tisti napovednik (prediktor) ali skupina napovednikov (prediktorjev), ki najbolje napovejo 

rezultat na nalogah bralnega razumevanja. Nekaj vidikov različnih raziskav z vzorci učencev 

z angleščino kot prvim ali drugim jezikom bo predstavljeno v pričujočem poglavju. Večina 

teh raziskav kot napovednike (prediktorje) bralnega razumevanja prevzema dva splošna 

faktorja, in sicer faktor dekodiranja in faktor jezikovnega razumevanja. Ta dva faktorja igrata 

glavno vlogo v modelu Preprost pogled na branje. Ostale raziskave pa skušajo model 

spremeniti, tako da ga razširijo in dodajo še druge (kognitivne, jezikovne, afektivne) 

komponente. 

V raziskavi Proctor in sodelavci (2005) je analiza modela strukturnih enačb pokazala, da 

sta na bralno razumevanje v angleščini kot drugem jeziku vplivali dve komponenti. To sta bili 

dekodiranje in jezikovno razumevanje. Dekodiranje je vsebovalo instrumente, ki so merili 

alfabetično znanje (ujemanje glas, skupina glasov - črka) in tekočnost branja, jezikovno 

razumevanje pa je vsebovalo instrumente, ki so merili znanje besedišča in slušno 

razumevanje. Izkazalo se je, da je slušno razumevanje neposredno vplivalo na bralno 

razumevanje, medtem ko je znanje besedišča tako neposredno kot posredno preko slušnega 

razumevanja vplivalo na bralno razumevanje. Dekodiranje je imelo slabšo napovedno vlogo 

kot jezikovno razumevanje. Rezultati so pokazali, da v primeru ustrezno razvitih spretnosti 

dekodiranja ključno vlogo igra znanje besedišča v drugem jeziku za izboljšanje bralnega 

razumevanja v angleščini kot drugem jeziku za špansko govoreče otroke. 

Nekatere prejšnje raziskave so pokazale, da imajo učenci, ki imajo angleščino kot drugi 

jezik, redko težave na področju dekodiranja in da se po večini te spretnosti razvijejo podobno 

kot pri učencih, ki imajo angleščino kot prvi jezik (Koda, 1998; Limbird & Stanat, 2006; 

Stanat & Schneider, 2004; Verhoeven, 1990). Kljub ekvivalentnim spretnostim na področju 

branja posameznih besed učenci z angleščino kot drugim jezikom še vedno v povprečju 

dosegajo nižje ravni bralnega razumevanja v primerjavi s svojimi enojezičnimi vrstniki 

(Stanat & Schneider, 2004; Verhoeven, 2000). Glede na te raziskave lahko torej 

predvidevamo, da je predvsem njihovo šibko jezikovno razumevanje tisti faktor, ki doprinese 

k temu, da na branju dosegajo nižje rezultate kot njihovi sovrstniki z angleščino kot prvim 

jezikom. Empirične raziskave kažejo na to, da je povezava med slušnim razumevanjem in 

bralnim razumevanjem še posebej izrazita pri učencih z angleščino kot drugim jezikom 

(Droop & Verhoeven, 2003; Limbird, 2007; Royer & Carlo, 1991). Raziskave so na vzorcu 

osnovnošolskih otrok na Nizozemskem pokazale, da spretnosti slušnega razumevanja bolj 
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vplivajo na bralno razumevanje pri učencih z angleščino kot drugim jezikom kot pri učencih z 

angleščino kot prvim jezikom (Droop & Verhoeven, 2003). Do podobnih ugotovitev je prišel 

Limbird (2007), ki je primerjal vplive na bralno razumevanje pri učencih z nemščino kot 

prvim jezikom in turško-nemških dvojezičnih otrocih v osnovnih šolah v Nemčiji. Medtem ko 

je slušno razumevanje pomembno napovedalo bralno razumevanje za skupino dvojezičnih 

otrok, pa takšnega vpliva niso našli pri skupini učencev z nemščino kot prvim jezikom. 

Čeprav model Preprost pogled na branje predpostavlja, da besedišče in slovnica posredno 

preko spretnosti slušnega razumevanja vplivata na bralno razumevanje, pa so druge raziskave 

pokazale, da imata besedišče in slovnica tudi neposreden vpliv na bralno razumevanje pri 

skupini, ki imajo angleščino kot drugi jezik. Raziskava Limbird (2007) je pokazala, da je 

besedišče pomemben napovednik (prediktor) bralnega razumevanja in da je ta vpliv močnejši 

pri dvojezičnih kot pri enojezičnih otrocih. Druge raziskave so tudi pokazale na tesno 

povezavo med besediščem in rezultati na bralnem razumevanju na vzorcu učencev z 

angleščino kot drugim jezikom in z različnimi jeziki kot prvim jezikom (Brisbois, 1995; 

Droop & Verhoeven, 2003; Lesaux & Kieffer, 2010; Mancilla-Martinez & Lesaux, 2010; 

Wise, Sevcil, Morris, Lovett, & Wolf, 2007). V drugih raziskavah pa sta spremenljivki 

besedišče in slušno razumevanje celo tvorili isti faktor, to je faktor jezikovnega razumevanja, 

in ta faktor je imel neposreden vpliv na bralno razumevanje (Lervag, 2010). Podobno kot 

besedišče tudi znanje slovnice neposredno vpliva na bralno razumevanje. Verhoeven (1990) 

je dokazal, da so oblikoslovno-skladenjske spretnosti v drugem razredu učencev z 

nizozemščino kot drugim jezikom pomembno napovedale rezultat na bralnem razumevanju 

po koncu drugega razreda. Do podobnih rezultatov so prišli v raziskavah s petošolci iz ZDA, 

ki so bili mehiškega porekla (Peregoy, 1989). 

Če pregledamo vse raziskave, ki so osnovane na modelu Preprost pogled na branje, 

ugotovimo, da so pokazale, da je jezikovno razumevanje pomemben napovednik (prediktor) 

bralnega razumevanja v drugem jeziku. Medtem ko na eni strani raziskave kažejo na posreden 

vpliv besedišča in slovnice na bralno razumevanje preko slušnega razumevanja, pa druge 

raziskave kažejo na neposreden vpliv besedišča in slovnice na branje v drugem jeziku. Čeprav 

so potrebne še nadaljnje raziskave za ugotovitev deleža vpliva različnih spretnosti 

jezikovnega razumevanja na bralno razumevanje v drugem jeziku, pa dosedanje raziskave 

kažejo, da na bralno razumevanje pri učencih z angleščino kot drugim jezikom vpliva raven 

znanja jezikovnega razumevanja v angleškem jeziku. Torej morajo ukrepi, ki bi spodbujali 

bralno razumevanje v drugem jeziku, vsebovati razvoj jezikovnega razumevanja v drugem 

jeziku, ki vključuje slušno razumevanje, besedišče in slovnico (Metsala & Walley, 1998). 
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Vendar vloge dekodiranja ne smemo zanemariti. Skozi ves bralni razvoj sta dekodiranje in 

jezikovno razumevanje (slušno razumevanje, poznavanje besedišča) pomembni komponenti 

bralnega razumevanja (Gough & Tunmer, 1986; Perfetti & Hart, 2001). Bralno razumevanje 

pri mlajših otrocih se bolj zanaša na dekodiranje (Catts et al., 2005), medtem ko se bralno 

razumevanje pri starejših otrocih in adolescentih zanaša na razumevanje in poznavanje 

besedišča (Braze et al., 2007; Protopapas et al., 2007). Za ugotavljanje odnosov med 

dekodiranjem, razumevanjem, poznavanjem besedišča in bralnim razumevanjem je narejenih 

malo raziskav na vzorcih adolescentov na višji ravni učenja angleščine kot drugega in tujega 

jezika. 

Obstajajo tudi druge raziskave, in sicer takšne, v katerih so skušali model preprostega 

pogleda na branje spremeniti. V modele so dodali še druge kognitivne, jezikovne in/ali 

afektivne komponente. Raziskava Zadeh, Farnia in Geva (2012) je raziskovala ustreznost 

širšega modela enostaven pogled na branje za učence, ki se angleščino učijo kot drugi jezik. 

Ugotovili so, da kot mediator med fonološkim zavedanjem in tekočnostjo branja in bralnim 

razumevanjem služi spretnost branja posameznih besed. Slušno razumevanje je imelo direkten 

vpliv na bralno razumevanje ter tekočnost branja. Avtorji ugotavljajo, da je več variance 

bralnega razumevanja pri učencih, ki se angleščino učijo kot drugi jezik, razloženo, če k 

modelu dodamo še komponentno tekočnosti branja kot rezultat ter če k modelu dodamo 

hitrost poimenovanja kot napovednik (prediktor).  

V raziskavi Lipka in Siegel (2012) so ugotavljali kognitivne aspekte bralnega razumevanja 

pri sedmošolcih, ki so imeli angleščino kot prvi ali drugi jezik. Primerjali so izvedbo branja 

(ang. reading performance) pri obeh skupinah in ugotavljali, kakšno vlogo pri tem igra tekoče 

branje besed, fonološko zavedanje, delovni spomin, morfološko in skladenjsko zavedanje. 

Znotraj tega vzorca so oblikovali tri skupine: učenci s slabim razumevanjem, vendar brez 

težav pri branju posameznih besed, učenci s slabim razumevanjem in težavami pri branju 

posameznih besed, ter učenci z dobrim razumevanjem in brez težav pri branju posameznih 

besed. Rezultati so pokazali, da je raznolikost kognitivnih procesov, kot so delovni spomin, 

fonološko, skladenjsko in morfološko zavedanje, pomembno za bralno razumevanje in učenci 

s slabim razumevanjem so imeli težave na teh področjih. Skupina uspešnih bralcev je dosegla 

višje rezultate kot skupina učencev s slabim razumevanjem na vseh instrumentih, ki merijo 

kognitivne procese, kar kaže na to, da na bralno razumevanje vplivajo fonološki, spominski in 

jezikovni procesi in da so ustrezne spretnosti prepoznavanja besed pomembne za bralno 

razumevanje. Delež učencev z angleščino kot prvim in drugim jezikom je bil podoben v vseh 

treh skupinah in učenci z angleščino kot prvim jezikom in drugim jezikom so dosegli podoben 
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dosežek, kar kaže na to, da so spretnosti, ki so osnova za bralno razumevanje, podobne pri 

učencih z angleščino kot prvim in drugim jezikom. Te ugotovitve avtorjev so nasprotne 

ugotovitvam raziskav, omenjenih zgoraj (Stanat & Schneider, 2004; Verhoeven, 2000). 

Katere komponente so povezane s tekočnostjo branja in posledično z bralnim 

razumevanjem, so ugotavljali tudi v raziskavi Barth, Catts in Anthony (2009). Ugotavljali so 

komponentno strukturo bralne tekočnosti v heterogenem vzorcu. Z analizo modelov 

strukturnih enačb so zaključili, da so z bralno tekočnostjo povezane komponente, kot so 

hitrost poimenovanja, dekodiranje in razumevanje jezika. Te ugotovitve kažejo na to, da je 

sposobnost dostopa in pridobivanja fonoloških informacij iz dolgoročnega spomina najbolj 

pomemben faktor v razlagi individualnih razlik v tekočnosti branja med adolescenti. 

Zmožnost procesiranja pomena in dekodiranja novih besed so imeli manjši, a tudi pomemben 

vpliv na tekočnost branja pri adolescentih. 

V raziskavi Geva in Farnia (2012) so ugotavljali razvoj bralne tekočnosti in jezikovnega 

znanja pri učencih z angleščino kot prvim in drugim jezikom. V drugem razredu sta ne glede 

na jezikovno skupino indikatorja tekoče branje besed in tekoče branje besedila tvorila en 

faktor, v petem razredu pa sta indikatorja tekoče branje besed in tekoče branje besedila tvorila 

dva različna faktorja. Napovedniki (prediktorji) bralnega razumevanja so bili podobni pri 

obeh skupinah, vendar ne identični (v petem razredu so pri skupini z angleščino kot drugim 

jezikom skladenjske spretnosti in slušno razumevanje tvorili posebno in dodatno jezikovno 

komponento, ki je napovedovala rezultat na bralnem razumevanju).  

Strukturo bralnega razumevanja so proučevali v raziskavi Protopapas in sodelavci (2012). 

Izvedli so konfirmatorno faktorsko analizo za instrumente, ki merijo bralno razumevanje, za 

vzorec 488 grških otrok in ugotovili, da branje besed s pomenom in besed brez pomena 

kovariirata med dvema enakima faktorjema, in sicer med natančnostjo in hitrostjo branja. 

Instrumenti, ki so merili znanje besedišča, so tvorili isti faktor skupaj s slušnim 

razumevanjem. Ugotovili so, da gre za močno povezanost med faktorjema hitrost in 

natančnost branja ter faktorjem besedišča in slušnega razumevanja. Te ugotovitve so skladne 

z ugotovitvami tistih teoretičnih pristopov, ki govorijo o močnih povezavah med pomenskimi, 

pravopisnimi in fonološkimi vidiki besednih reprezentacij (Perfetti & Hart, 2001, 2002).  

Ko so v raziskavi Lesaux in sodelavci (2010) proučevali faktorsko strukturo izvedbe branja 

(ang. reading performance) na vzorcu otrok iz urbanega okolja in z bralnimi težavami, ki so 

izhajale iz neučinkovitega branja besed s pomenom in/ali besed brez pomena, je model 

pokazal na štiri posamezne, a povezane (korelirane) faktorje, in sicer dekodiranje na ravni 

besed, poznavanje besedišča, hitrost in spretnosti na nivoju besedila. Relativna neodvisnost 
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teh faktorjev v vzorcu 140 drugo- in tretješolcev pokaže na pomembnost ocenjevanja vseh teh 

štirih faktorjev. Tako uspešno lahko pomagamo pri identifikaciji in izboljšanju težav. 

Pregled raziskav pokaže, da na vzorcih učencev z angleščino kot prvim in drugim jezikom 

na bralno razumevanje v angleščini vplivajo spretnosti dekodiranja, slušnega razumevanja, 

obsega besedišča, fonološkega zavedanja, delovnega spomina, morfološkega in skladenjskega 

zavedanja. Vprašanje ostaja, kakšna je povezanost teh spretnosti in komponent za vzorec 

slovenskih sedmošolcev, ki se učijo angleščino kot tuji jezik, ter katera od teh spretnosti oz. 

komponent najmočneje vpliva na bralno razumevanje. 

 

2.4 Individualne razlike ter branje v tujem jeziku 

 

Bralci se razlikujejo v kakovosti branja in razumevanju prebranega besedila. Bralna 

zmožnost je podvržena variacijam glede na bralca. Zato lahko tako za teorijo kot za prakso 

raziskave o individualnih razlikah podajo koristne informacije. Iz teoretičnega vidika to 

pomeni, da analiziramo osnovne komponente branja in z analizami individualnih razlik 

ugotovimo, katere specifične komponente največ doprinesejo k uspešnosti branja. S tem 

rešimo dve nalogi: ugotovimo, katere komponente so ključne za uspešno branje in katere 

komponente ločujejo uspešne od šibkih bralcev. S tem znanjem lahko dodelamo že obstoječe 

modele branja. Iz praktičnega vidika pa raziskave o individualnih razlikah v branju podajo 

kritične podatke, ki so bistveni za izvajanje kvalitetnega pouka branja. Da je lahko pri pouku 

pomoč za izboljšanje branja učinkovita, moramo pri pomoči vaditi tiste komponente in 

spretnosti, ki so vzročno povezane z bralno zmožnostjo oz. bralnim razumevanjem. 

Razumevanje o variacijah znotraj posameznih komponent in o neposrednih vplivih 

komponent na bralno razumevanje omogoči učiteljem, da pri pouku pogosteje in natančneje 

urijo te komponente in spretnosti. 

Skoraj 38 % četrtošolcev v ZDA bere nižje od osnovne ravni (National Center for 

Education Statistics, 1998). Veliko število teh otrok je bilo identificiranih kot otrok s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in ti otroci imajo dodatno strokovno pomoč 

(DSP). Kljub temu ostaja velik delež preostalih šibkih bralcev, ki ne spadajo v to kategorijo 

otrok z DSP in ki padejo skozi sito, kajti enotna izobraževalna politika za poučevanje branja 

šibkih bralcev ne obstaja. Zato sedanji konstrukt učencev s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja pripelje do tega, da veliko šibkih bralcev zaostaja in nima učinkovito razvite 

bralne zmožnosti. Ne glede na dejstvo, da se postopki usmerjanja otrok izvajajo že več kot 10 

let, pa so obstoječi diagnostični postopki nezanesljivi in metode pri pouku neučinkovite. 
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Učenci, ki so prepoznani kot učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, so 

usmerjeni v to skupino po modelu razhajanja med sposobnostmi in dosežki – torej imajo 

povprečne ali nadpovprečne kognitivne sposobnosti, vendar podpovprečno bralno zmožnost 

(Magajna, 2010). Taki učenci imajo dodeljeno DSP, ki se izvaja ali v razredu ali izven njega. 

Vendar kljub temu, da imajo DSP, ta kriterij prepoznavanja učencev s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja (model razhajanja) ni pripeljal do željenih rezultatov. Učenci, 

prepoznani kot učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, kljub DSP niso 

pokazali napredka v svojih bralnih spretnostih, kar so dokazali številni raziskovalci (Bentum, 

2003; Vaughn, Moody, & Schumm, 1998). Še več, v raziskavah Wleklenski (1993) in 

Bentum (2003) so ugotovili, da so znanje besedišča in rezultati pri črkovanju teh učencev 

upadla. Raziskovalci so iskali vzroke za tak upad in v metaraziskavi so Vaughn in sodelavci 

(2002) ugotovili, da je glavni razlog slaba kvaliteta pouka branja. Pretirano veliko časa je 

namenjeno samostojnemu delu in delovnim listom, manj pa samemu branju. Ko so opazovali, 

kaj se dogaja pri DSP zunaj razreda, so Haynes in Jenkins (1986) ter Vaughn et al. (1998) 

ugotovili, da pouk branja ni bil osnovan na pristopu urjenja spretnosti, temveč je temeljil na 

učenju jezika kot celote ter se preveč zanašal na skupinsko delo. Tak pouk branja ni upošteval 

individualnih potreb. To je vodilo do vprašanja, kakšne so potrebe šibkih bralcev ter katerih 

spretnosti in komponent branja bi se morali pri pouku lotiti in jih uriti, da bi bila tako pouk 

kot DSP uspešna. Kljub temu, da te ugotovitve držijo za angleščino kot prvi jezik v ZDA, 

lahko povlečemo določene vzporednice s situacijo v Sloveniji. Za učinkovito pomoč na 

področju bralne zmožnosti v tujem jeziku moramo upoštevati natančno določene komponente, 

na področju katerih šibki bralci še posebej potrebujejo pomoč. Uriti branje in bralno zmožnost 

na splošno ne prinese željenih rezultatov, kajti pomoč ni ciljna in izbrana ter ne upošteva 

individualnih razlik. 

Več raziskav je pokazalo, da si šibki bralci niso enaki in da je izvor bralnih težav različen 

(Aaron, Joshi, & Williams, 1999; Catts, Hogan, & Fey, 2003; Swanson, 1999; Swanson, 

Howard, & Saez, 2006). Nekateri učenci imajo težave na področjih prej omenjenih 

komponent, kot so težave pri prepoznavanju posameznih besed, težave pri razumevanju, 

težave zaradi ozkega besedišča. Razumljivo je pričakovati, da bo prva skupina učencev urila 

prepoznavanje besed, druga razumevanje, tretja pa razvoj besedišča. Učinkovita pomoč tako 

zahteva znanje, katere bralne komponente ter spretnosti tvorijo bralno zmožnost ter znanje, 

kako identificirati šibke zmožnosti in spretnosti, ki pripeljejo do težav pri branju. 

Komponentni model branja daje poskusno rešitev tem zahtevam (Aaron, 1997; Aaron & 

Kotva, 1999; Joshi & Aaron, 2000). Natančneje, s komponentnim modelom branja lahko 
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identificiramo šibke komponente, ki tvorijo osnovo bralnim težavam, in usmerjamo pomoč k 

urjenju šibkih komponent (primerjaj. poglavje Komponentna analiza). Kot je bilo prikazano v 

prejšnjih poglavjih, se lahko bralci razlikujejo v eni ali več komponentah branja, npr. v 

spretnostih dekodiranja, znanja skladnje in obsegu besedišča. V tem poglavju bomo analizirali 

raziskave o individualnih razlikah s perspektive razlik v posamezni spretnosti in s perspektive 

razlik v več spretnostih in komponent hkrati. Najprej pa analizirajmo, kateri so tisti dejavniki, 

zaradi katerih se pojavljajo individualne razlike v branju. 

Šibki bralci kažejo cel razpon individualnih razlik. Zaradi tega so se pojavljale raziskave o 

vseh možnih dejavnikih (komponentah in spretnostih), ki so za te razlike odgovorne. Dve 

konkurenčni hipotezi sta se razvili, da bi odgovorili na vprašanje o tem fenomenu. Ena 

hipoteza se ukvarja z razvojnimi soodvisnostmi, druga pa z jezikovnim pragom. Alderson 

(1984) je zagovarjal sistematično ukvarjanje z iskanjem razlik v bralni zmožnosti. Znan je po 

vprašanju Ali je branje v drugem jeziku problem jezika ali problem branja?. Dve primarni 

hipotezi izhajata iz tega vprašanja, in sicer: (1) Šibko branje v tujem jeziku je posledica šibke 

bralne zmožnosti v prvem jeziku. Šibki bralci v prvem jeziku bodo slabo brali v tujem jeziku, 

uspešni bralci v prvem jeziku bodo dobro brali v tujem jeziku.; (2) Šibko branje v tujem 

jeziku je posledica neuporabe bralnih strategij iz prvega jezika v tujem jeziku zaradi 

nezadostnega poznavanja tujega jezika. Uspešni bralci v prvem jeziku bodo dobro brali v 

tujem jeziku, po tem ko presežejo določen prag poznavanja tujega jezika. V svojih domnevah 

Alderson (1984) identificira dve pomembni spremenljivki, in sicer zmožnost branja v prvem 

jeziku ter znanje tujega jezika. Ti dve spremenljivki sta glede na Aldersonovo vprašanje 

glavna faktorja, ki razložita varianco bralne zmožnosti v tujem jeziku med skupino uspešnih 

in šibkih bralceev. Dve teoriji sta osnovi Aldersonovim hipotezam. Prvo hipotezo je Cummins 

poimenoval Hipoteza o razvojnih soodvisnostih (Cummins, 1979). Ta predlaga, da je bralna 

zmožnost v prvem jeziku glavni faktor razvoja branja v tujem jeziku. Druga je Hipoteza o 

jezikovnem pragu (Clarke, 1980; Yorio, 1971). Ta pravi, da je dominanten vir variance v 

bralni zmožnosti v tujem jeziku znanje tujega jezika. Iz druge, in sicer razvojne perspektive 

pa teorija Preprost pogled na branje (Gough & Tunmer, 1986; Hoover & Gough, 1990) trdi, 

da je dekodiranje tudi pomemben faktor pri pojasnjevanju variance bralne zmožnosti in 

individualnih razlik v bralni zmožnosti. Čeprav se ta trditev navezuje na začetne bralce prvega 

jezika, pa hkrati vpliva na razvoj branja v tujem jeziku, kajti osnovni komponenti bralne 

zmožnosti – dekodiranje in razumevanje – sta isti pri branju v prvem in tujem jeziku. 

Analizirali bomo vsako od teh treh hipotez. 
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2.4.1 Cumminsova hipoteza o razvojnih soodvisnostih 

 

Cummins (1979) je v vrsti vplivnih raziskav predlagal hipotezo o razvojnih soodvisnostih. 

Ta hipoteza predpostavlja, da so oblike in nivoji kompetenc v drugem/tujem jeziku v največji 

meri določene s strani predhodne zmogljivosti (ang. capactiy) v prvem jeziku. Ta zmogljivost 

je bila razvita, preden je bil bralec intenzivno izpostavljen drugemu jeziku. Cummins (1979) 

pravi, da se zahteve komunikacije spreminjajo na nivoju dveh kontinuumov – kognitivna 

kompleksnost in podpora konteksta. Vsak od teh zahteva različne pogoje. Kompetence, ki so 

bistvene za kontekstualno komunikacijo, kot je pogovor o znanih temah, so bistveno drugačne 

od kompetenc, ki so potrebne pri branju kognitivno zahtevnega besedila, ki nima 

nejezikovnega konteksta. Glede na Cumminsa (1979) je komunikacijske spretnosti, ki so 

vpete v kontekst, lahko usvojiti, medtem ko je usvajanje komunikacijskih spretnosti brez 

konteksta veliko težje. Pri tem bralec ne potrebuje le osnovnega jezikovnega znanja, temveč 

tudi dovoljšno kognitivno osnovo za manipuliranje informacij brez podpornega okvira 

referenc. Cummins (1979) pravi, da se ta spretnost razvije v prvem jeziku in da služi kot 

osnova za kasnejše dekontekstualizirane, kognitivno kompleksne komunikacije v drugem 

jeziku. Če bralec te kompetence nima, je sicer učenje branja v drugem jeziku mogoče, branje 

za učenje pa težavno. Uspešnost branja v drugem jeziku je odvisna v največji meri od prej 

usvojene pismenosti v prvem jeziku. Več raziskav poda empirične dokaze za te razvojne 

soodvisnosti. Evalvacijske raziskave na vzorcu dvojezičnih otrok so pokazale, da spretnosti 

branja v prvem in drugem jeziku visoko korelirajo (Cummins, 1979). Podobno kažejo 

raziskave, ki primerjajo razlike v starosti z učno uspešnostjo v drugem jeziku. Obstaja 

pozitivna povezava med starostjo učenca in njegovim znanjem v drugem jeziku. Starejši 

učenci, ki imajo več izkušenj v pismenosti v prvem jeziku, razvijejo bralno zmožnost v 

drugem jeziku hitreje kot mlajši bralci. 

 

2.4.2 Clarkova hipoteza o jezikovnem pragu 

 

Prepričanje, da je znanje drugega jezika bistven predpogoj za učinkovito branje v drugem 

jeziku, je zelo razširjeno. Clarkova hipoteza o kratkem stiku (ang. short-circuit hypothesis) 

(1980) pravi, da nezadostno znanje drugega jezika povzroči kratek stik v sistemu, ki ga ima 

uspešen bralec. Ta kratek stik povzroči, da se bralec zateče k šibkim bralnim strategijam, ko 

ima pred seboj zahtevno ali zapleteno nalogo. Podobno Yorio (1971) razmišlja, da je 

sposobnost ugibanja ali sklepanja ovirana, kadar bralec nima popolnega znanja jezika. 
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Raziskave so tudi pokazale, da znanje tujega jezika razloži 30 do 40 % variance branja v 

drugem jeziku (Bernhardt & Kamil, 1995; Bossers, 1991; Carrell, 1991). Omejujoče znanje 

drugega jezika torej zavira bralce drugega jezika, da bi uporabljali spretnosti, ki so jih 

pridobili v prvem jeziku. Čeprav empirični podatki kažejo na to, da je potrebno določiti 

najnižjo mejo znanja drugega jezika za razumevanje besedila v drugem jeziku, pa je malo 

raziskav o tem, kje bi lahko ležal jezikoven mejnik za to. Branje in znanje jezika v drugem 

jeziku sta oba kompleksna konstrukta, raziskave pa so analizirale le majhen delež potrebnih 

komponent za analizo obeh konstruktov, zato lahko pride do nevarnosti generalizacije. V več 

raziskavah sta oba konstrukta operacionalizirana enodimenzionalno: jezikovno znanje v 

drugem jeziku je operacionalizirano kot znanje besedišča in/ali slovnice, branje pa je 

sestavljeno kot konstrukt sposobnosti razumevanja glavnih idej besedila. Vendar pa vsaka od 

bralnih podkomponent zahteva svojo serijo jezikovnih spretnosti. Dekodiranje tako zahteva 

znanje pravopisa in fonološko znanje (Vellutino idr., 1996). Procesiranje povedi pa se nanaša 

na razumevanje oblikoslovno-skladenjskih struktur (Koda, 2010). Zato je smiselno v 

raziskovanje vključiti bolj natančne analize za identificiranje specifičnih jezikovnih zahtev, ki 

so različne med posameznimi bralci. 

Ne smemo pozabiti še na eno stvar. Ker branje v drugem jeziku vključuje več kombinacij 

jezikov, ki so si glede na strukturne in funkcionalne značilnosti različni, se mora upoštevati 

tudi razdalja v podobnosti med prvim in drugim jezikom v vseh jezikovnih elementih. 

Predvideva se, da podobne strukturne značilnosti enega jezika zahtevajo iste ali podobne 

procesne zahteve drugega jezika. Tako je bolj verjetno, da bodo bralci s podobnim prvim in 

drugim jezikom potrebovali manj procesnih izkušenj z drugim jezikom kot bralci, katerega 

prvi in drugi jezik sta si nesorodna. 

 

2.4.3 Dekodiranje kot vir individualnih razlik: model Preprost pogled na branje  

 

Tretji vidik iskanja individualnih razlik znotraj skupine šibkih bralcev oz. iskanja razlik 

med uspešnimi in šibkimi bralci pa poda model Preprost pogled na branje (Gough & Tunmer, 

1986; Hoover & Gough, 1990). Ta pravi, da je izločitev vidnih informacij bistvena za 

učinkovito branje. Raziskovalci pravijo, da je učinkovitost dekodiranja bistvena za bralno 

razumevanje za mlajše bralce v prvem jeziku, kajti dekodiranje jim pomaga, da prej usvojene 

spretnosti ustnega sporočanja prenesejo na bralno zmožnost. Ker je dekodiranje edinstveno za 

vidno komunikacijo, je njegovo usvajanje odvisno predvsem od bralnih izkušenj. Ampak ker 

se otroci zelo razlikujejo med seboj v svojih izkušnjah branja pred šolanjem, obstajajo tudi 
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bistvene razlike v hitrosti razvijanja spretnosti dekodiranja. In obratno, različne hitrosti 

razvoja dekodiranja razložijo povsem različne mere, kako otroci uporabljajo svoje spretnosti 

slušnega razumevanja med branjem v določenem trenutku med razvojem branja. Učinkovitost 

dekodiranja je zato v veliki meri odgovorna za zgodnji bralni dosežek med začetnimi bralci v 

prvem jeziku. 

Pomembno vprašanje v raziskavah v tujem jeziku je, ali obstaja podoben razvoj med bralci 

tujega jezika. Glede na to, da je neučinkovito dekodiranje pomembna značilnost šibkih 

bralcev drugega/tujega jezika (Koda, 2010) in da dekodiranje razloži zmeren, vendar 

pomemben delež variance pri branju v drugem jeziku (Nassaji & Geva, 1999), potem je 

učinkovitost dekodiranja močan napovednik (prediktor) branja v drugem/tujem jeziku in 

močna komponenta vira razlik med uspešnimi in šibkimi bralci. Čeprav so v nekaterih 

raziskavah ugotovili, da imajo učenci, ki imajo angleščino kot drugi jezik, redko težave na 

področju dekodiranja in da se v povprečju pri vseh te spretnosti razvijejo podobno kot pri 

učencih, ki imajo angleščino kot prvi jezik (Koda, 1998; Limbird & Stanat, 2006; Stanat & 

Schneider, 2004; Verhoeven, 1990) (primerjaj poglavje Proučevanje vplivov več dejavnikov 

oziroma komponent na bralno razumevanje: pregled raziskav), pa glede na jezikovne in 

pravopisne zakonitosti slovenščine in angleščine sklepamo, da bo za naš vzorec vpliv 

dekodiranja močan napovednik (prediktor) bralnega razumevanja in vir razlik med uspešnimi 

in šibkimi bralci. 

Ne glede na to moramo upoštevati še ostale faktorje, kajti v nasprotju z branjem v prvem 

jeziku, se dekodiranje in jezikovno razumevanje razvijata vzporedno pri bralcih tujega jezika. 

Predvidevamo lahko torej, da bosta oba povezana z bralnim razumevanjem in da se bodo na 

področju obeh pokazale razlike med uspešnimi in šibkimi bralci. Poleg tega empirični 

rezultati kažejo na to, da je učinkovito dekodiranje v drugem/tujem jeziku deloma odvisno od 

jezikovne oddaljenosti med prvim in drugim/tujim jezikom (Koda, 2000). Če sta si prvi in 

drugi/tuji jezik pravopisno podobna, potem lahko sklepamo, da je dekodiranje v prvem jeziku 

močan faktor pri razločevanju uspešnosti dekodiranja med bralci drugega/tujega jezika. Če sta 

prvi in drugi jezik jezikovno in pravopisno nesorodna in jezikovno oddaljena, potem razvojni 

zaostanek v učinkovitosti dekodiranja med bralci drugega jezika ni presenetljiv. V takih 

primerih velja, da bodo uspešni bralci tisti, ki bodo hitro usvojili jezikovni in pravopisni 

sistem drugega/tujega jezika. V primeru slovenščine in angleščine lahko sklepamo, da bodo 

jezikovno znanje, pravopisne spretnosti in ostale komponente drugega/tujega jezika močnejši 

napovedniki (prediktorji) učinkovitega dekodiranja ter posledično bralnega razumevanja v 
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drugem/tujem jeziku v primerjavi z dekodiranjem v prvem jeziku ter da bodo imeli uspešni 

bralci dobro znanje in spretnosti na področjih teh komponent, šibki bralci pa ne. 

Če povzamemo, iz zgoraj navedenih treh teorij lahko razberemo, da so najmanj tri 

komponente pomembne za napoved branja v tujem jeziku, in sicer branje v prvem jeziku, 

jezikovno in pravopisno znanje tujega jezika ter dekodiranje v tujem jeziku. Iz teh treh 

komponent tudi izhajajo individualne razlike pri pojasnjevanju variance bralne zmožnosti. 

 

2.4.4 Proučevanje vplivov več komponent na težave v bralni zmožnosti v tujem jeziku: 

individualne razlike med uspešnimi in šibkimi bralci 

 

Kot smo omenili, se bralci razlikujejo v posameznih komponentah in spretnostih ali v 

kombinaciji več komponent in spretnosti hkrati. V tem poglavju bomo analizirali in kritično 

ocenili raziskave na področju individualnih razlik med bralci v eni ali več komponentah in 

spretnostih. Potrebno je preučiti, ali gre dejansko le za razlike v eni komponenti in spretnosti 

ter hkrati paziti na korelacijske povezave med več komponentami in spretnostmi hkrati. Kot je 

razvidno iz prejšnjih poglavij, je z individualnimi razlikami v branju povezanih več 

komponent in spretnosti. Med drugimi so to kognitivne in jezikovne komponente, motivacija, 

domače ter šolsko okolje. Na številne učitelj ne more vplivati (nadarjenost za učenje jezikov), 

kljub temu pa lahko s svojim poučevanjem vsakemu posamezniku omogoči dovolj priložnosti 

za uspešno učenje (Skela, Kogoj, & Razdevšek-Pučko, 1999). V naši raziskavi se bomo 

osredotočili le na kognitivne in jezikovne komponente. Ameriški nacionalni odbor za branje 

(ang. National Reading Panel) (2000) je v svojem pregledu raziskav zaključila, da sledeče 

komponente in spretnosti ločujejo šibke in uspešne bralce: obseg besedišča, prepoznava besed 

ter razumevanje (ta komponenta je povezana s spretnostmi na nižji ravni in spretnostmi na 

višji ravni, kot so vedenjska podlaga, uporaba sobesedila, poznavanje koherentnosti in 

strukture besedila). 

Poleg komponentnega načina iskanja individualnih razlik med uspešnimi in šibkimi bralci 

(temu načinu se bomo posvetili kasneje v tem poglavju) so se razvili še najmanj štirje načini 

operacionaliziranja težav v bralni zmožnosti: (1) gre za diskrepanco med bralnim 

razumevanjem in dekodiranjem na ravni besede (Nation & Snowling, 1998; Oakhill, Yuill, & 

Parkin, 1986), (2) gre za diskrepanco med bralnim razumevanjem ter tako dekodiranjem kot 

tudi kronološko starostjo (Cain, 2003, 2006; Cain & Oakhill, 1999, 2006, 2011; Weekes et al., 

2008), (3) gre za diskrepanco med bralnim razumevanjem in dekodiranjem in zahtevo, da je 

dekodiranje na normalni ravni (Cataldo & Oakhill, 2000), (4) gre za doseganje dosežka na 
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testih bralnega razumevanja pod določenim percentilom (Locascio et al., 2010; Sesma et al., 

2009). 

Nadaljnji način iskanja individualnih razlik v bralni zmožnosti pa uporablja klasifikacijski 

sistem uvrščanja različnih tipov bralcev v različne skupine (Catts, Adlof, & Weismer, 2006). 

Ta klasifikacija temelji na modelu Preprost pogled na branje. Uspešni bralci imajo ustrezno 

razvito dekodiranje in bralno razumevanje. Šibki bralci imajo slabo dekodiranje in slabo 

bralno razumevanje. Bralci z disleksijo imajo slabo dekodiranje, vendar ustrezno bralno 

razumevanje. Bralci s težavami bralnega razumevanja pa imajo slabo bralno razumevanje, 

vendar dobro dekodiranje. 

Kot je razvidno iz raziskav v poglavju Dekodiranje kot vir individualnih razlik: model 

Preprost pogled na branje (Koda, 2010) in iz zgoraj omenjene raziskave (Catts, Adlof, & 

Weismer, 2006), je dekodiranje lahko en vir razlik med uspešnimi in šibkimi bralci. Z 

dekodiranjem je povezano besedišče in rezultati več raziskav kažejo na povezavo med 

besediščem in dekodiranjem (prepoznavanjem posameznih besed) ter razlikami v tej povezavi 

med uspešnimi in šibkimi bralci. Catts, Adlof, in Weismer (2006) so ugotovili, da so učenci s 

šibkim dekodiranjem v osmem razredu dosegali nižje rezultate na instrumentih, ki so merili 

ustno receptivno besedišče v primerjavi s skupino učencev s tipičnim dekodiranjem za 

osmošolce. Wise s sodelavci (2007) so ugotovili, da obseg besedišča pomembno napoveduje 

predbralne in bralne spretnosti v drugem in tretjem razredu tistih učencev, ki imajo bralne 

težave. Hagtvet (2003) je ugotovil, da obstajajo razlike med učenci v drugem razredu s 

šibkim, povprečnim in dobrim dekodiranjem na rezultatih merjenja besedišča. Cain in Oakhill 

(2006) sta ugotovili, da besedišče napoveduje longitudinalen napredek v natančnosti branja 

posameznih besed med sedem- do devetletnimi šibkimi bralci. Mnogo raziskav je dokazalo, 

da imajo bralci, ki uspešno dekodirajo, obsežnejše besedišče v primerjavi z bralci, ki slabo 

dekodirajo (Koda, 2010), vendar moramo biti previdni pri sklepanju, da je besedišče kavzalno 

povezano z dekodiranjem. Raziskave kažejo, da sta dekodiranje in besedišče lahko posredno 

povezana preko tretje komponente, in sicer preko komponente vedenjska podlaga, splošne 

kognitivne sposobnosti ali zmožnost sklepanja (Koda, 2010: 186). 

Tudi drugi raziskovalci so ugotovili težave šibkih bralcev na področju dekodiranja, ki so 

bile povezane s fonološkimi in pravopisnimi spretnostmi. Ehri in Saltmarsh (1995) sta 

predvidevala, da otrokom s težavami bralnega razumevanja primanjkuje zadostno 

˝grafofonsko˝ znanje, da bi lahko analizirali ujemanje med pravopisno in fonološko enoto. Če 

bi to znanje imeli, bi lahko shranili celotno specifično reprezentacijo besede v svoj mentalni 

leksikon. Primanjkljaji v fonemičnem zaznavanju zelo verjetno omejijo rast pomembnih 
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povezav med posameznimi deli besed pri šibkih bralcih in rezultat je, da otroci procesirajo le 

delne informacije o besedah. Otroci dodajo specifične reprezentacije besed v svoj leksikon, ne 

da bi pri tem kaj nadgradili svoje pravopisno fonološke povezave posameznih delov besed. 

Take bralne težave se kažejo razvojno kot prekomerno zanašanje na specifične informacije 

besede, pri tem pa se pozablja na pravopisno fonološke povezave posameznih delov besed (to 

je grafofonsko znanje), kar se kaže v asimetričnem mentalnem leksikonu. To pomeni, da so 

specifične enote besede dodane mentalnemu leksikonu, čeprav počasneje. Vendar pri tem 

otroci ne razširijo svojih pravopisno fonoloških povezav med posameznimi deli besed 

(Compton et al., 2014). Deli besed pa so v angleščini zelo pomembni, kajti nosijo velik delež 

pomena besed. 

Nekateri takšni bralci so imeli sistematičen pouk urjenja prepoznavanja besed, pa so kljub 

temu ostali šibki bralci. Pri pouku so urili spretnosti fonološkega dekodiranja (Swanson, 

1999). Takšne programe pomoči Compton in sodelavci (2014) poimenujejo intervencije, 

vzete iz konteksta, kajti povezave med grafemi in fonemi ponavadi učijo v izolaciji, ne da bi 

te povezave sistematično povezovali s kontekstom specifičnih besed. Cilj intervencije oz. 

takšnega fokusnega pouka je bil odpraviti primanjkljaje v fonološko dekodiranih spretnostih. 

Če je to mogoče, potem so lahko otroci usvojili specifične reprezentacije besed tako, da so 

uspešno aplicirali pravila dekodiranja (Share, 1995). Intervencijski programi, vzeti iz 

konteksta, ki so bili izvedeni za izboljšanje dekodirnih spretnosti otrok z bralnimi težavami 

(Foorman et al., 1997; McCandliss et al., 2003; Torgesen et al., 2001), so pokazali, da je 

sistematičen pouk v fonemičnem zavedanju in dekodiranju prinesel pomembno in dolgoročno 

izboljšanje v dekodiranju nebesed, veliko manj pa v prepoznavanju pravih besed. Rezultati 

niso pokazali, da bi prišlo do učinkovitega prenosa pridobivanja dekodirnih spretnosti na 

branje besed preko samoučenja (Share, 1995). Še več, raziskave kažejo, da uspešno 

dekodiranje novih besed še ne pomeni, da bo učenec besedo dodal v svoj pravopisni leksikon 

(Nation, Angell, & Castles, 2007; Wang et al., 2013). Lahko celo špekuliramo, da uporaba 

fonološko osnovanega pouka dekodiranja za izboljšavo primanjkljajev branja posameznih 

besed celo poudari uporabo manjših pravopisnih enot in promovira branje črke za črko 

(Compton et al., 2014). To pa je problematično pri angleškem jeziku, kjer je ujemanje med 

pravopisom in fonologijo nekonsistentno pri manjših enotah (črke oz. skupine črk pomenijo 

en fonem) in je ujemanje bolj konsistentno pri večjih bralnih enotah, kot so rime in zlogi 

(Treiman et al., 1995). Te ugotovitve lahko podpremo z raziskavami, ki so jih opravili na 

vzorcu otrok z disleksijo. Raziskave so pokazale, da so otroci z disleksijo, ki so uporabljali 

manjše pravopisne enote med branjem posameznih besed, naredili več premikov oči na 
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besedo kot bralci brez težav (De Luca et al., 2006; Hutzler & Wimmer, 2004). Kljub temu da 

ne moremo reči, da je to vztrajanje pri branju od črke do črke posledica določene 

intervencijske strategije, pa lahko postuliramo, da ima uporaba pouka dekodiranja, ki je vzeto 

iz konteksta, za učence z bralnimi težavami nepredvidene posledice, kajti ti učenci se potem 

opirajo le na strategijo branja črka do črke (Barca et al., 2006; Coltheart et al., 2001). To 

pripelje do tega, da se njihov leksikon sicer razvija, vendar asimetralno. Ti učenci ustvarijo 

pravopisno fonološke povezave, vendar pri tem ne razširijo besedno specifičnih enot. 

Če povzamemo, ti otroci imajo težave z bralnim razumevanjem predvsem zaradi 

primanjkljajev na nižjih ravneh procesiranja (Shankweiler, 1989). Tak tip težav bralnega 

razumevanja odraža težave na ravni besed. Drugi vir razlik med uspešnimi in šibkimi bralci so 

lahko težave na področju samega bralnega razumevanja in ne nujno samo na področju 

dekodiranja (primerjaj Catts, Adlof, & Weismer, 2006). To so bralci, ki imajo dobro razvite 

spretnosti prepoznave besed, kljub temu pa težave z bralnim razumevanjem. V raziskavah so 

upoštevali prepoznavo besed in znanje besedišča kot kovariati in ugotovili, da imajo taki šibki 

bralci primanjkljaje na višjih ravneh bralnega procesiranja ter na ravni delovnega spomina 

(Yuill, Oakhill, & Parkin, 1989). Taki šibki bralci imajo težave na ravni celotnega besedila in 

ne na ravni posameznih besed. Te bralci se od svojih sovrstnikov ne razlikujejo v natančnosti, 

hitrosti, avtomatiziranosti dekodiranja posameznih besed (Yuill & Oakhill, 1991), razlikujejo 

pa se v spretnostih sklepanja o besedilu, delovnega spomina ter strukturnega znanja besedila 

in zgodbe. Poleg tega se razlikuejo v količini znanja, ki ga imajo o besedilu in v tem, kako 

uporabijo to znanje za lajšanje razumevanja (Oakhill, 1983). Cain s sodelavci je v raziskavi 

ugotovila, da bralci s šibkim razumevanjem kljub potrebnemu znanju o sklepanje iz besedila 

ne uporabijo tega znanja pri odgovarjanju na vprašanja s sklepanjem (Cain & Oakhill, 1999). 

Še več, ko so učence urili v bazi znanja in jih potem spraševali eksplicitna vprašanja tipa kaj, 

kako,... ter vprašanja s sklepanjem, so bili uspešni in šibki bralci uspešni pri eksplicitnih 

vprašanjih, medtem ko so bili uspešni bralci boljši pri odgovarjanju na vprašanja s sklepanjem 

(Cain et al., 2001). Druge raziskave so pokazale, da je bolj verjetno, da uspešni bralci v 

primerjavi z šibkimi bralci znajo sklepati glede na temo besedila med bralnim razumevanjem, 

da integrirajo besedilo s prejšnjim kontekstom ter da odgovorijo na vprašanja s sklepanjem 

(Long, Oppy, & Seely, 1994). Compton in sodelavci (2014) so še raziskovali prispevek 

znanja, ki doprinese k procesom razumevanja. Uspešni in šibki bralci v petem razredu so 

morali prebrati in poslušati odstavke ter odgovoriti na vprašanja. Rezultati so pokazali, da v 

primeru, da imajo bralci nekaj znanja o temi besedila (in tega so imeli šibki bralci manj), 

potem je bilo to pozitivno povezano z verjetnostjo pravilnega odgovarjanja na vprašanja o 
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tistem besedilu. Še več, tudi ko so kontrolirali specifično znanje o tistem besedilu kot 

kovariato, sta bila splošno znanje in znanje besedišča še vedno pomembno povezana s 

pravilnim odgovarjanjem na vprašanja (šibki bralci so imeli manj splošnega znanja in ožje 

besedišče). Ne glede na specifično znanje o določenem besedilu so učenci bolje odgovarjali 

na vprašanja, katerih odgovore so neposredno našli v besedilu, kot na vprašanja, ki so 

zahtevala odgovore s sklepanjem. Rezultati kažejo, da je potrebno imeli več vrst znanja, tako 

speficično znanje za razumevanje odstavka kot splošno znanje, da bralci lahko ustvarijo 

koherentno in visoko kakovostno reprezentacijo besedila. Miller in Keenan (2011) sta 

raziskovala vpliv védenjske podlage na sposobnost priklica idej, ki so bile bodisi centralne 

bodisi periferne za razumevanje besedila na splošno. Primerjali so sposobnost priklica pri 

uspešnih in šibkih bralcev z in brez védenjske podlage o temi besedila. Šibki bralci brez 

védenjske podlage so pokazali največji primanjkljaj pri priklicu osrednje ideje besedila. Ko so 

jim pomagali z védenjsko podlago, pa šibki bralci niso več izkazovali teh primanjkljajev v 

primerjavi z uspešnimi bralci. Rezultati kažejo, da védenjska podlaga lahko služi kot 

kompenzacijsko orodje in lahko vzpodbudi sposobnost šibkih bralcev, da prepoznajo in 

prikličejo najbolj pomembno idejo besedila. Če povzamemo rezultate teh raziskav, potem 

ugotovimo, da več vrst znanja (splošno znanje, specifično znanje o besedilu, poznavanje 

besedišča) omogoča razumevanje besedila s sklepanjem. Tako se gradi koherentna 

reprezentacija in posledično priklic osrednje teme besedila. Raziskave kažejo, da imajo šibki 

bralci v primerjavi z uspešnimi manj razvite strukture znanja. Prav tako imajo težave 

dostopati in uporabljati svoje znanje, da bi razumeli besedilo s sklepanjem in tako gradili 

koherentne modele besedila. Nekaj raziskav sicer kaže, da v kolikor imajo šibki bralci nekaj 

védenjske podlage o besedilih, lahko izboljšajo dosežek na testu bralnega razumevanja 

(Miller & Keenan, 2011; Shapiro, 2004), vendar to ni dovolj, da bi s tem nadomestili 

primanjkljaje na področju razumevanja s sklepanjem, ki jih imajo (Cain et al., 2001). 

V več primerih pa poleg posameznih komponent in spretnosti (kot sta zgoraj omenjeni 

dekodiranje in bralno razumevanje) na razlike v branju vpliva kombinacija le-teh (Koda, 

2010: 190). Določene spretnosti in komponente so povezane in funkcionalno odvisne od 

drugih spretnosti in komponent, zato se njihovih vplivov ne sme analizirati posamično. Poleg 

tega je mnogo spretnosti in zmožnosti posredno povezanih z bralnim razumevanjem preko 

drugih posredniških komponent. Če teh relacij preko posredniških komponent ne upoštevamo, 

potem korelacijske analize le prikrijejo dejanske vzročne relacije. Te pogoje so raziskovalci 

upoštevali pri uporabi komponentne analize (primerjaj poglavje Komponentna analiza). To 

analizo so uporabili v vrsti raziskav, najbolj znana je raziskava Carr in sodelavcev (1990) (v 
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Koda, 2010). Vzorec so tvorili šibki bralci od drugega do devetega razreda. Raziskovalci so 

uporabili bralno komponentni model, ki je prikazan na sliki 1. Za vsako od teh komponent so 

bralci v vzorcu rešili test ali baterijo testov. Rezultate so predstavili s korelacijsko analizo. 

Korelacijsko matrico so potem spremenili v metrično skico, ki je prikazovala razdalje med 

posameznimi komponentami. S kvadriranjem korelacij so dobili odstotek variance, ki ga 

pojasnjujeta obe komponenti. Potem so izračunali še recipročno vrednost kvadrirane 

korelacije. Dobili so številko od 1 do neskončnosti. Manjša je bila ta vrednost, večja je bila 

pojasnjena varianca. 

 

Slika 1: Bralno komponentni model (Carr et al., 1990; v Koda, 2010: 191) 

Funkcijsko razdaljo med testiranimi spretnostmi so predstavili grafično v obliki slike, ki so 

jo poimenovali slika kognitivnih spretnosti. Ta slika je prikazana na sliki 2. Glede na to sliko 

so avtorji interpretirali podatke. Identificirali so dve skupini komponent, in sicer vidno-

procesne komponente ter spretnosti fonološkega dekodiranja. Obe skupini komponent sta bili 

pomembni pri pojasnjevanju individualnih razlik v splošnem bralnem razumevanju. Slušno 

razumevanje je bilo neodvisno povezano z bralnim razumevanjem; uporaba sobesedila je bila 

prav tako neodvisna komponenta, vendar je z razliko od slušnega razumevanja razdalja do 

ostalih komponent približno enaka. Splošna inteligentnost je komponenta na periferiji, kajti 

korelacija z bralnim razumevanjem je bila šibka. Na podlagi te raziskave so izvedli še 

raziskave na vzorcih otrok, ki so bili na bralni ravni, ustrezni za njihov razred (Levy & 

Hinchley, 1990; v Koda, 2010: 193) ter na vzorcu starejših, bolj izkušenih bralcev 
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(Cunningham, Stanovich, & Wilson, 1990; v Koda, 2010: 193). Carr in sodelavci (1990) (v 

Koda, 2010) so zaključili, da slika prikazuje splošne značilnosti sistemske organizacije, ki so 

bistvene za individualne razlike (Carr et al., 1990: 30; v Koda, 2010: 194). 

 

Slika 2: Slika kognitivnih spretnosti (Carr et al., 1990; v Koda, 2010: 193) 

Tudi kasneje so raziskovalci uporabljali komponentne analize za ugotavljanje 

individualnih razlik med bralci. Ena takšnih je raziskava Hocka in sodelavcev (2009). 

Komponentne bralne spretnosti adolescentov, ki so bili šibki bralci in so obiskovali mestno 

šolo, so pokazale, da je 61 % šibkih bralcev imelo težave na področju sledečih komponent: 

besedna raven, tekočnost, besedišče in razumevanje. Rezultati podskupin šibkih bralcev na 

testih bralnih komponent so pokazali podoben vzorec, a z še močnejšimi težavami. Učenci s 

primanjkljaji na področjih učenja so dosegali najnižje rezultate v primerjavi s preostalimi 

šibkimi bralci na vseh komponentah. V nasprotju s temi učenci pa so uspešnejši bralci 

dosegali visoke rezultate na vseh instrumentih bralnih komponent. Nadpovprečne rezultate so 

dosegli na komponentah besedna raven, besedišče in razumevanje. Najnižje rezultate so 

uspešni bralci dosegli na komponenti tekočnost, kjer so dosegli povprečne rezultate (Hock et 

al., 2009). 

Zaradi prednosti, ki jih prinaša komponentna analiza (primerjaj poglavje Komponentna 

analiza), so ta pristop začeli uporabljati tudi raziskovalci, ki so proučevali branje v drugem oz 

tujem jeziku. Raziskave o učencih z angleščino kot drugim jezikom in bralnimi težavami so 

redke (Geva & Massey-Garisson, 2013). Od obstoječih raziskav lahko ugotovimo, da učenci z 
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angleščino kot drugim jezikom in bralnimi težavami izkazujejo podobne težave kot učenci z 

angleščino kot prvim jezikom, in sicer na področju fonološkega procesiranja, skladenjskih 

spretnosti in delovnega spomina (Abu Rabia & Siegel, 2002; Da Fontoura & Siegel, 1995; 

Geva, Yaghoub Zadeh, & Schuster, 2000). Raziskave tudi kažejo, da je pri mlajših učencih ne 

glede na status učencev glede jezika pomoč na področju fonologije učinkovita (Lovett et al., 

2008; Vaughn et al., 2006). Takšne raziskave še bolj poudarijo, da je potrebno raziskati, na 

katerih področjih branja imajo učenci z angleščino kot drugim jezikom in bralnimi težavami 

še posebej izrazite težave (Geva & Massey-Garisson, 2013). Nekatere raziskave kažejo na to, 

da imajo učenci s težavami dekodiranja v prvem jeziku tudi težave z dekodiranjem v drugem 

jeziku (Da Fontoura & Siegel, 1995), vendar le če sta si jezika jezikovno sorodna. Druge 

raziskave (Geva, Yaghoub, & Schuster, 2000; Lesaux & Siegel, 2003) so pokazale, da so 

učenci z angleščino kot prvim in drugim jezikom s šibkimi spretnostmi prepoznavanja 

posameznih besed po koncu drugega razreda imeli podobne značilnosti na spremenljivkah 

hitro avtomatizirano poimenovanje, fonološko zaznavanje ter spretnosti dekodiranja. Take 

raziskave kažejo na to, da čeprav imajo učenci z angleščino kot drugim jezikom (kot celotna 

skupina) nižje znanje jezika angleščine, pa so si kognitivne značilnosti učencev z angleščino 

kot prvim in drugim jezikom z bralnimi težavami podobne. 

Več raziskav je potrebnih o tem, kako se učne in bralne težave manifestirajo med 

populacijo učencev z angleščino kot drugim jezikom oz. z angleščino kot tujim jezikom. Malo 

je raziskav, ki bi ugotavljale, na katere komponente se primanjkljaji pri bralnem razumevanju 

navezujejo oz. s katerimi komponentami so primanjkljaji povezani – ali so povezani le s 

pomanjkljivim znanjem tujega jezika ali še s čim drugim. Deloma razlog tiči v tem, da so 

težave pri razumevanju prezrte ali pa se jih neposredno povežejo s pomankljivim znanjem 

jezika (Limbos & Geva, 2001). Izziv je ločiti bralne težave, ki izhajajo le iz pomanjkljivega 

znanja drugega jezika od bralnih težav, ki izhajajo iz splošnih jezikovnih oz. bralnih 

primanjkljajev. Ena raziskava, ki deloma odgovori na to vprašanje, je raziskava Geva in 

Massey-Garisson (2013), s katero sta avtorici ugotovili, da glede na jezikovni status (učenci z 

angleščino kot prvim ali drugim jezikom) razlik med skupinama v spremenljivkah skladnje in 

slušnega razumevanja ni ter da sta skupini dosegli podoben rezultat na kognitivnih testih, 

razen na testu RAN, kjer je skupina z angleščino kot prvim jezikom dosegla boljši rezultat v 

primerjavi s skupino, ki ima angleščino kot drugi jezik. Po drugi strani pa so bile razlike med 

skupinami dobrih bralcev, šibkih bralcev s šibkim dekodiranjem ter šibkih bralcev s šibkim 

razumevanjem. Te skupine so bile narejene znotraj posamezne skupine glede na jezikovni 

status. V tem primeru so dobri bralci dosegli boljši rezultat od obeh skupin šibkih bralcev ne 
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glede na jezikovni status. Šibki bralci s šibkim dekodiranjem so dosegli boljši rezultat v 

primerjavi s šibkimi bralci s šibkim razumevanjem na spremenljivki slušno razumevanje. 

Šibki bralci s šibkim razumevanjem so imeli splošne težave z jezikovnim procesiranjem, kar 

se je pokazalo na najslabših rezultatih na spremenljivkah, ki so merile jezikovno komponento. 

Če povzamemo, rezultati kažejo, da imajo šibki bralci s šibkim dekodiranjem in šibki bralci s 

šibkim razumevanjem težave z več vidiki jezika in da te težave ne izvirajo iz dejstva, ali imajo 

angleščino kot prvi ali drugi jezik. Chung in Ho (2009) sta prišla do drugačnih ugotovitev. V 

raziskavi so ugotavljali povezanost med kognitivnimi spretnostmi, ki so povezane z branjem 

ter razvojem branja besed v kitajščini kot prvem jeziku in v angleščini kot drugem jeziku za 

otroke z disleksijo. Otroci z disleksijo so pokazali slabše rezultate kot otroci iste kronološke 

starosti v obeh jezikih. Imeli so več težav v fonološkem zavedanju v angleščini, vendar ne v 

kitajščini. Poleg tega se je pokazalo, da so kognitivne spretnosti, ki so povezane z branjem v 

kitajščini pomembno doprinesle k spretnosti branja posameznih besed v angleščini, kar kaže 

na jezikovni prenos iz prvega v drug jezik. V tej raziskavi je torej prvi jezik igral pomembno 

vlogo pri rezultatih na testih branja v tujem jeziku, obratno torej kot v raziskavi Geva in 

Massey-Garisson (2013), kjer so šibki bralci dosegali nižje rezultate v primerjavi z uspešnimi 

bralci ne glede na njihov prvi jezik. 

Ali se bo tudi v naši raziskavi izkazalo, da so šibki bralci v slovenščini hkrati šibki bralci 

tudi v angleščini, ne glede na to, na kateri ravni znanja angleščine so, je glede na rezultate 

raziskav in naše izkušnje malo verjetno. Če bi se izkazalo, da so šibki bralci v slovenščini 

hkrati šibki bralci v angleščini, ne glede na znanje jezika angleščine, potem lahko vzroke za 

individualne razlike med uspešnimi in šibkimi bralci iščemo v univerzalni komponenti (tako 

bi lahko poimenovali splošno kognitivno komponento, kamor v naši raziskavi spadajo 

dejavniki vidnega zaznavanja in besedne tekočnosti). Če pa so šibki bralci v slovenščini in se 

izkaže, da niso šibki bralci v angleščini, potem lahko vzroke za individualne razlike med 

uspešnimi in šibkimi bralci iščemo v jezikovni komponenti tujega jezika (npr. na področju 

bralne tekočnosti, pravopisnih spretnosti in obsega besedišča v tujem jeziku). 

 

2.5 Umestitev pričujoče raziskave v obstoječe modele 

 

Kot je razvidno iz poglavij v tem prvem delu naloge, so raziskovalci razvili različne 

modele bralne zmožnosti v prvem in tujem jeziku. Glede na cilje naše raziskave je najbolj 

ustrezen komponentni način obravnave problema. Naš model bo temeljil na razširjenem 

modelu preprostega pogleda na branje z dodanimi komponentami vidnega zaznavanja, 
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besedne tekočnosti, metakognitivnih strategij in pravopisnih spretnosti. V modelu pa ostaneta 

komponenti, ki sta že značilni za model Preprost pogled na branje, in sicer dekodiranje ter 

jezikovno razumevanje. Model Preprost pogled na branje smo razširili, kar temelji na vsaj treh 

razlogih. 

Prvič, raziskovalci (Joshi, 2005; Joshi & Aaron, 2000; Sabatini et al., 2010; Vellutino et 

al., 2007) so si enotni, da je model preveč enostaven in da se mora razširiti s posebno 

komponento besedišča, ki ni del jezikovnega razumevanja, s posebno komponento hitrosti 

procesiranja oz. besedno tekočnostjo ter s komponento tekočnosti branja. Ker je bralna 

zmožnost obsežen konstrukt, lahko z razširitvijo števila komponent skušamo razložiti večji 

del variance tega konstrukta. Prav tako z razširitvijo števila komponent lahko ugotovimo, ali 

na bralno razumevanje v tujem jeziku bolj vplivajo jezikovne komponente, to so tiste, ki 

merijo jezikovno in pravopisno znanje angleškega jezika, ali univerzalne komponente, to so 

tiste, ki so enake ne glede na status jezika, torej vplivajo na branje ne glede na to, ali se bere v 

prvem ali tujem jeziku.  

Drugič, vzorec učencev, ki se učijo angleščino kot tuji jezik, ni zajet niti v modelu Preprost 

pogled na branje niti v vseh ostalih obravnavanih modelih. Deloma lahko povlečemo 

vzporednice za naš model pri tistih raziskavah, ki imajo v vzorcu učence z angleščino kot 

drugim jezikom, vendar vzorca nista enoznačno primerljiva. Tujejezikovni in drugojezikovni 

konteksti se tako močno razlikujejo, da zahtevajo drugačne načine poučevanja (Skela, 2008), 

ki temeljijo med drugim tudi na izdelanih bralnih modelih. Z raziskavami, ki so bile narejene 

do sedaj, ne moremo odgovoriti, ali bodo bralno zmožnost v angleščini kot tujem jeziku 

tvorile iste komponente, kot tvorijo modele, omenjene zgoraj, in ali bo za ta vzorec 

razporeditev teh komponent ista ali drugačna. Komponenti, kot sta dekodiranje in pravopisne 

spretnosti, visoko korelirata med seboj, ne moremo pa na podlagi že izvedenih raziskav 

sklepati, ali tvorita pri vzorcu učencev z angleščino kot tujim jezikom isto komponento ali gre 

za dve različni komponenti. Dekodiranje, ki je povezano s fonološkimi procesi in prepoznavo 

besed (MacArthur et al., 2010), je hkrati povezano s pravopisnimi spretnostmi, le da 

pravopisne spretnosti zahtevajo še produkcijo, npr. pri črkovanju celotnih besed, in ne le 

prepoznave morfemov ali celotnih besed. Ugotovitev pričujoče raziskave, za katere 

komponente gre in v kakšnih razmerij so te komponente, bo nova, kajti na vzorcu učencev z 

angleščino kot tujim jezikom takega modela še niso preizkušali. Prav tako model še nikoli ni 

bil preizkušen za kombinacijo jezikov slovenščina–angleščina. Rezultati raziskav (Siegel, 

2003; Verhoeven, 2000) kažejo, da se razvoj spretnosti besednega dekodiranja pri učencih 

prvega in drugega jezika razvijajo z več ali manj enako hitrostjo. To je mogoče zaradi 
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sledečega razloga: med procesom učenja branja mnogo učencev, ki se učijo drugega jezika, 

pridobi bistvene značilnosti drugega jezika na področju fonologije in pravopisa. Drugi razlog 

pa je sledeči: pozitivni rezultati pri učencih drugega jezika v besednem dekodiranju so 

povezani z prekojezikovnim prenosom. Raziskave so pokazale, da pozitiven prenos ali 

sovpadanje prvega in drugega jezika na nivoju fonologije (Lopez & Greenfield, 2004) ali na 

nivoju pravopisa (Deacon, Wade-Woolley, Kirby, 2009) pomaga učencem drugega jezika pri 

utrditvi spretnosti besednega dekodiranja v drugem jeziku. Ker pa v primeru slovenščine in 

angleščine ne moremo govoriti o močnem prenosu na področju fonologije ali pravopisa, ker 

sta si jezika na fonološkem in pravopisnem področju tako različna, pri našem vzorcu ni za 

pričakovati, da si bodo sposobnosti dekodiranja razvili le s pomočjo prenosa ali kar med 

procesom učenja branja v drugem jeziku. To lahko velja za kombinacijo nizozemščine in 

nemščine (Verhoeven & van Leeuwe, 2012). Vsaka kombinacija prvega in tujega jezika poda 

drugačne rezultate glede modela zaradi različnih kombinacij jezikovnih sistemov in 

zakonitosti jezikov, zato bo izdelava novega modela za našo kombinacijo jezikov edinstvena.  

Tretjič, izdelava novega modela pa ni pomembna le iz teoretičnega vidika izgradnje 

novega modela za vzorec slovenskih sedmošolcev, ki se učijo angleščino kot tuji jezik, 

temveč tudi iz praktičnega. Mnogi sedmošolci imajo ustrezno razvite spretnosti prepoznave 

besed, pa bodo kljub temu imeli težave z razumevanjem prebranega, drugi bodo imeli 

premajhen obseg besedišča in jih bo to oviralo pri razumevanju. Ocene znanja besedišča so 

pokazale, da prihaja med šibkimi in uspešnimi bralci do velikih razlik in da šibko besedišče 

pri šibkih bralcih drugega jezika lahko resno ogrozi bralno razumevanje v drugem jeziku, če 

le-to primerjamo z besediščem uspešnih bralcev drugega jezika. Poleg tega tudi semantične 

mreže pri šibkih bralcih drugega jezika niso tako razvite v primerjavi s semantičnimi mrežami 

uspešnih bralcev. Neizkušeni bralci imajo omejeno skladenjsko občutljivost v drugem jeziku 

in ko naletijo na neznane strukture v besedilu, jim lahko te povzročajo težave pri bralnem 

razumevanju (Goldman, 2003). Vzrokov za neuspeh pri nalogah bralnega razumevanja je 

veliko in naš model in pristop je eden izmed poskusov, da pojasnimo, na katerih področjih oz. 

v katerih komponentah imajo šibki bralci v sedmem razredu težave pri tujem jeziku pri bralni 

zmožnosti, zato da bomo lahko pri pouku programe pomoči ciljno oblikovali in 

implementirali. 
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3 Opredelitev problema raziskave 

 

Raziskava posega na ugotavljanje latentne strukture branja v angleščini kot tujem jeziku 

(TJA) pri učencih s težavami bralnega razumevanja (šibki bralci) in učencih brez teh težav 

(uspešni bralci). Podrobneje raziskava posega na področje proučevanja vpliva posameznih 

komponent na bralno razumevanje v TJA in iskanja razlik med vplivi teh komponent pri 

šibkih in uspešnih bralcih v 7. razredu slovenske osnovne šole. Vplivi na bralno razumevanje 

v TJA so analizirani s komponentno analizo, ki je v svetu precej razširjena v kontekstu učenja 

angleščine kot drugega jezika, v slovenskih raziskavah za proučevanje bralnega razumevanja 

v TJA pa še ni bila uporabljena. Posledično ostaja neodgovorjeno vprašanje, kateri od teh 

vplivov posameznih komponent z upoštevanjem odvisnosti vplivov ostalih komponent 

pojasni kar se da velik del celotne variance pri bralnem razumevanju v TJA pri šibkih oz. 

uspešnih bralcih med slovenskimi sedmošolci. Modeli po svetu (primerjaj poglavje Teoretična 

izhodišča) analizirajo vplive posameznih komponent na bralno razumevanje v angleščini, 

vendar niso neposredno prenosljivi v naše okolje zaradi razlik v kurikulumu, kulturnem 

prostoru ter relaciji maternega jezika do angleščine, zato iščemo model, ustrezen slovenskemu 

okolju med slovenskimi sedmošolci. Težave na področju katerekoli komponente bralne 

zmožnosti lahko privedejo do težav pri bralnem razumevanju v TJA, zato je potrebno čim več 

komponent preveriti in upoštevati. Z identificiranjem najbolj vplivnih komponent na bralno 

razumevanje lahko ugotovimo, katere so tiste komponente, ki največ doprinesejo k dobremu 

bralnemu razumevanju v TJA pri uspešnih bralcih in na podlagi tega izdelamo model pomoči 

in aktivnosti na področju teh komponent za šibke bralce. Oziroma, če pogledamo iz drugega 

zornega kota. S komponentno analizo lahko ugotovimo, na področju katere komponente se 

šibki in uspešni bralci pomembno razlikujejo. Pri prenosu modela pomoči in aktivnosti v šolo 

moramo poudariti tiste komponente, pri katerih je razlika med šibkimi in uspešnimi bralci 

največja.  

Če si podrobneje ogledamo dosežke slovenskih učencev z vidika doseženih SEJO (Skupni 

evropski jezikovni okvir) ravni znanja, lahko razberemo, da približno 42 % slovenskih 

devetošolcev pri bralnem razumevanju v angleščini dosega raven znanja B (B1 + B2). Ti 

učenci presegajo referenčno raven znanja A2, določeno z učnim načrtom za deveti razred 

osnovne šole. Bolj skrb zbujajoči podatek pa je ta, da približno 14 % učencev po najmanj 

šestih letih učenja angleščine ne dosega niti vstopne ravni A1, kar pomeni, da ne razumejo niti 

kratkega in zelo enostavnega prebranega besedila. Skoraj 32% slovenskih devetošolcev pa 

dosega le raven znanja A1, kar je prav tako nezadovoljivo, saj bi to raven znanja v skladu z 
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našimi učnimi načrti učenci morali doseči že po končanem 6. razredu osnovnega šolanja 

(Rutar Leban et al., 2012, str. 22–23). Tako slab rezultat je vreden natančnejše analize in 

dodatnih raziskav. Drug zaskrbljujoč podatek so analize podatkov za obdobje od leta 2008 do 

2012 na dosežkih Nacionalnega preverjanja znanja ob koncu tretjega obdobja pri angleščini. 

Podatki kažejo, da so učenci s posebnimi potrebami v primerjavi s sovrstniki v letu 2009 in 

letu 2011 (v teh dveh letih je potekalo preverjanje iz TJA ob koncu tretjega obdobja) v 

povprečju dosegli manj kot 60 % odstotnih točk povprečnega sovrstnika. Distribucija 

dosežkov učencev s posebnimi potrebami je asimetrična v desno, saj je večina učencev 

dosegla pod 40 odstotnih točk (Letno poročilo o izvedbi NPZ v šolskem letu 2011/2012, 

2012). Navedeni rezultati so med drugim vodili v zasnovo raziskave, ki naj bi pojasnila in 

analizirala vplive na bralno razumevanje v TJA pri v povprečju šibkih in uspešnih bralcih v 7. 

razredu slovenske osnovne šole. 
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4 Cilji raziskave 

 

1. Identificirati in raziskati latentno strukturo bralne zmožnosti v angleščini pri uspešnih 

in šibkih bralcih. 

2. Ugotoviti in analizirati vpliv faktorjev, identificiranih v latentni strukturi, na bralno 

razumevanje v angleščini. 

3. Primerjati vplive faktorjev, identificiranih v latentni strukturi, na bralno razumevanje v 

angleščini med skupino uspešnih in šibkih bralcev. 

4. Na podlagi rezultatov pripraviti model programa pomoči/model aktivnosti pri pouku 

angleškega jezika za šibke bralce, ki bo usmerjen v odpravljanje teh težav. 
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5 Raziskovalne hipoteze 

 

Glede na problem in cilje raziskave so bile oblikovane naslednje raziskovalne hipoteze, ki 

so razdeljene na sklope. 

Ugotavljanje in pojasnjevanje latentne strukture bralne zmožnosti v angleščini 

H: Predpostaviti je mogoče, da obstaja določena latentna struktura faktorjev, ki pojasnjuje 

vsaj 2/3 variance sistema manifestnih spremenljivk 

Ugotavljanje in analiziranje vplivov faktorjev na bralno razumevanje v TJA 

H1: Dekodiranje pozitivno statistično pomembno vpliva na bralno razumevanje. 

H2: Slušno razumevanje in poznavanje besedišča pozitivno statistično pomembno vpliva 

na bralno razumevanje. 

H3: Besedna tekočnost pozitivno statistično pomembno vpliva na dekodiranje. 

H4: Vidno zaznavanje pozitivno statistično pomembno vpliva na dekodiranje. 

H5: Besedna tekočnost pozitivno statistično pomembno vpliva na bralno razumevanje. 

H6: Vidno zaznavanje pozitivno statistično pomembno vpliva na bralno razumevanje. 

H7: Dekodiranje pozitivno statistično pomembno vpliva na slušno razumevanje in 

besedišče. 

H8: Slušno razumevanje in besedišče pozitivno statistično pomembno vpliva na 

dekodiranje. 

H9: Metakognitivne strategije pozitivno statistično pomembno vplivajo na dekodiranje. 

H10: Metakognitivne strategije pozitivno statistično pomembno vplivajo na bralno 

razumevanje. 

V modelu predvidevamo neposredne povezave. O naravi njihove povezanosti lahko 

sklepamo na podlagi teoretičnih in empiričnih izsledkov dosedanjih raziskav, o moči teh 

povezav pa ne. Predvidevamo lahko, da te ne bodo enakovredne. Potrebno je torej raziskati, 

kateri faktorji močneje vplivajo na bralno razumevanje in kateri faktorji nastopajo v modelu 

kot mediatorji (imajo posredno povezavo). Hipoteze H1 do H10 so prikazane v grafični obliki 

na sliki 3. 

Primerjanje vplivov faktorjev na bralno razumevanje v angleščini med skupino šibkih in 

uspešnih bralcev 

H1_1: Vpliv dekodiranja na bralno razumevanje je močnejši pri uspešnih kot pri šibkih 

bralcih. 

H2_1: Vpliv slušnega razumevanja in poznavanja besedišča na bralno razumevanje je 

močnejši pri uspešnih kot pri šibkih bralcih. 



 

70 

 

H3_1: Vpliv besedne tekočnosti na dekodiranje je močnejši pri uspešnih kot pri šibkih 

bralcih. 

H4_1: Vpliv vidnega zaznavanja na dekodiranje je močnejši pri uspešnih kot pri šibkih 

bralcih. 

H5_1: Vpliv besedne tekočnosti na bralno razumevanje je močnejši pri uspešnih kot pri 

šibkih bralcih. 

H6_1: Vpliv vidnega zaznavanja na bralno razumevanje je močnejši pri uspešnih kot pri 

šibkih bralcih.  

H7_1: Vpliv dekodiranja na slušno razumevanje in besedišče je močnejši pri uspešnih kot 

pri šibkih bralcih. 

H8_1: Vpliv slušnega razumevanja in besedišča na dekodiranje je močnejši pri uspešnih 

kot pri šibkih bralcih. 

H9_1: Vpliv metakognitivnih strategij na dekodiranje je močnješi pri uspešnih bralcih kot 

pri šibkih bralcih. 

H10_1: Vpliv metakognitivnih strategij na bralno razumevanje je močnejši pri uspešnih 

bralcih kot pri šibkih bralcih. 
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Slika 3: Prikaz hipotez v konceptualnem modelu. Oznake posameznih indikatorjev (to so spremenljivke v pravokotnikih) 

so podrobneje razložene v poglavju Opis spremenljivk. 
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6 Metode dela 

 

V raziskavi je bil uporabljen kvantitativni raziskovalni pristop. Uporabljena je bila 

kavzalna neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja. 

 

6.1 Vzorec 

 

Velikost vzorca je ustrezala številu navedenih spremenljivk in je bila okvirno določena na 

osnovi analize rezultatov testa THB v pilotski študiji. Upoštevano je bilo 5 % tveganje in 

interval zaupanja s toleranco 0,5 točke v pozitivno in negativno smer za oceno aritmetične 

sredine v odstopanju od vrednosti parametra. Velikost vzorca v glavni raziskavi bi morala po 

tem izračunu presegati 465 učencev. Število učencev, ki naj bi sodelovali v raziskavi, je bilo 

998, vse učence, ki niso popolnoma izpolnili merskega instrumentarija, smo izločili iz 

raziskave. V pilotski študiji I, II, III je sodelovala 1 osnovna šola (N = 52), v pilotski študiji 

IV 2 osnovni šoli (N = 60). Pilotske študije I, II, III in IV so se izvajale aprila, maja, junija 

šolskega leta 2010/2011. V glavni raziskavi je sodelovalo 22 osnovnih šol (N = 690) iz vseh 

slovenskih regij, razen iz Koroške in Spodnjeposavske regije. Vzorec glavne raziskave znaša 

4,8 % celotne populacije sedmošolcev v Sloveniji v šolskem letu 2011/2012. V aprilu, maju, 

juniju šolskega leta 2011/2012, ko se je izvajalo testiranje, je celotna populacija sedmošolcev 

obsegala 14250 učencev
1
. 

Tabela 1: Struktura vzorca glede na lokacijo osnovne šole za vzorec v glavni raziskavi ter za vse šole v Sloveniji 

 Število 

šol v 

glavni 

raziskavi 

Število 

učencev v 

glavni 

raziskavi 

Odstotek 

učencev v 

glavni 

raziskavi 

Število 

šol (podatki 

za 

Slovenijo) 

Število 

sedmošolcev 

(podatki za 

Slovenijo) 

Odstotek 

sedmošolcev 

(podatki za 

Slovenijo) 

Šola v 

večjem mestu 

9 258 37,4 143 4560 32,0 

Šola v 

manjšem kraju 

13 432 62,6 307 9690 68,0 

Skupaj 22 690 100,0 450 14250 100,0 

 

 

                                                 
1
 Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2012 http://www.stat.si/TematskaKartografija/ 

 

http://www.stat.si/TematskaKartografija/
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Šole, ki so bile vključene v glavno raziskavo, so bile izbrane naključno. 258 učencev je 

obiskovalo osnovno šolo v večjem mestu (to je v mestu z več kot 20000 prebivalci), 432 

učencev je obiskovalo osnovno šolo v krajih z manj kot 20000 prebivalci. Primerjava deležev 

glede na celotno državo je prikazana v tabeli 1. Iz podatkov v tabeli 1 je razvidno, da je 

razmerje glede na lokacijo šole v naši glavni raziskavi v prid učencem, ki obiskujejo osnovno 

šolo v manjšem mestu. 

Regionalna razporeditev osnovnih šol v glavni raziskavi je prikazana v tabeli 2. Na vsako 

šolo je bil ravnateljem in profesorjem angleščine poslan dopis z natančnim opisom raziskave. 

Na osnovi dopisa in telefonskih pogovorov z ravnatelji in profesorji angleščine so se šole 

odločile za sodelovanje v raziskavi. Sodelovanje so odklonile tri osnovne šole. Na šole, ki so 

soglašale s sodelovanjem, je bil poslan dopis za starše z namenom in ciljem raziskave ter z 

izjavo za sodelovanje njihovega otroka v raziskavi. 690 učencev je končno število vzorca 

glavne raziskave. Dosežki učencev na posameznih instrumentih in podatki, pridobljeni v 

anketnih vprašalnikih, so bili uporabljeni zgolj v raziskovalne namene in se hranijo pri 

avtorici raziskave. Zaradi zagotovitve anonimnosti učencev poimenski seznam osnovnih šol 

ni naveden v opisu vzorca, zainteresirani bralec ga lahko pridobi pri avtorici raziskave. 

Tabela 2: Regionalna razporeditev šol v glavni raziskavi 

Statistična regija Število 

šol 

Število 

sedmošolcev 

Savinjska 4 166 

Obalno-kraška 2 49 

Jugovzhodna Slovenija 1 35 

Gorenjska 3 116 

Zasavska 1 42 

Koroška 0 0 

Pomurska 2 79 

Goriška 1 32 

Osrednjeslovenska 6 108 

Podravska 1 32 

Notranjsko-kraška 1 31 

Spodnjeposavska 0 0 

Skupaj 22 690 
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V vzorcu glavne raziskave je več učencev kot učenk, vendar je vzorec po velikosti dokaj 

uravnotežen glede na spol (tabela 3).  

Tabela 3: Struktura vzorca glede na spol 

 Število učencev v glavni 

raziskavi 

Odstotek učencev v glavni 

raziskavi 

moški 369 53,5 

ženski 321 46,5 

skupaj 690 100,0 

 

Prvo razlikovanje med šibkimi in uspešnimi bralci je bilo izvedeno s Testom hitrega branja 

z razumevanjem (THB), ki se je v prejšnji raziskavi (Lipec Stopar, 1999) izkazal kot test z 

visoko diskriminantno vrednostjo pri starosti 10 let. Tudi v naši pilotski študiji IV smo s 

kanonično diskriminantno analizo ugotovili, da THB, in sicer spremenljivka hitro branje z 

razumevanjem – 3 minute (THB_3), najbolje ločuje šibke in uspešne bralce (primerjaj 

poglavje Merski instrumentarij). Izdelali smo intervalne vrednosti rezultatov na testu THB, 

torej na spremenljivki THB_3, za pilotsko in glavno raziskavo, na osnovi katerih lahko 

učenca uvrstimo v skupino uspešnih ali šibkih bralcev. Surove rezultate smo pretvorili v 

standardne (normalizirane) T-vrednosti. Kot mero variabilnosti smo uporabili standardni 

odklon.  

Tabela 4: Opisna statistika in intervalne vrednosti za razlikovanje šibkih in uspešnih bralcev v pilotski študiji 

 N Min Maks M SD Surovi 

rezultati 

T vrednost 

THB_3 

– uspešni 

29 9,00 30,00 24,86 4,72 20 – 30 51,68 – 62,91 

THB_3 - 

šibki 

21 0,00 18,00 9,71 4,85 0 – 14 29,24 – 44,95 

Tabela 5: Opisna statistika in intervalne vrednosti za razlikovanje šibkih, povprečnih in uspešnih bralcev v glavni 

raziskavi 

 N Min Maks M SD Surovi 

rezultati 

T vrednost 

THB_3 

– uspešni 

292 15 30 19,27 3,73 15 – 30 51,68 – 75,28 

THB_3 

– šibki 

220 0 9 5,13 2,86 0 – 9 30,86 – 44,95 

THB_3 

– povprečje 

178 10 14 12,16 1,47 10 – 14 44,96 – 51,59 

Op.: N = velikost vzorca, Min = najmanjše številko točk, doseženih na spremenljivki, Maks = največje število točk, 

doseženih na spremenljivki, M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon 
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Iz tabele 5 je razvidno, da 178 učencev ne dosega rezultata, ki bi jih uvrstila ali v skupino 

uspešnih ali v skupino šibkih bralcev. Poimenovali smo jih povprečje in ti učenci bodo v 

nadaljnji raziskavi izločeni. Razlike bomo iskali le med skupino uspešnih in skupino šibkih 

bralcev. Med skupinama uspešnih in šibkih bralcev so statistično pomembne razlike na 

merjeni spremenljivki THB_3 t(511) = 38,39, p < 0,01.  

V glavni raziskavi so sodelovali učenci, rojeni leta 1999, ki so v šolskem letu 2011/2012 

obiskovali sedmi razred osnovne šole v Sloveniji. Povprečna starost med izvajanjem glavne 

raziskave je bila 12 let 8 mesecev, starostni interval pa znaša med 12 let 4 meseci in 13 let 4 

meseci. To starostno obdobje je bilo za glavno raziskavo izbrano iz dveh razlogov. Prvič, 

učenci bi morali v skladu z Učnim načrtom za angleščino v osnovni šoli (Eržen et al., 2011) 

že po končanem 6. razredu osnovnega šolanja doseči raven A1 v bralnem razumevanju. To je 

raven, ko učenec razume kratka in enostavna besedila, po en kratek stavek, razume znana 

imena, besede in osnovne fraze in ponovi prebrano, če je potrebno. Podatki iz Evropske 

raziskave o jezikovnih kompetencah (Rutar Leban et al., 2012) za Slovenijo pa kažejo, da 46 

% učencev šele po končanem 9. razredu osnovne šole v bralnem razumevanju dosega raven 

A1. Na drugi strani je delež učencev, ki presega raven A2, 42 %, od tega jih 28 % dosega 

raven B2. Razlike v deležih med učenci v dosežkih pri bralnem razumevanju v istem 

starostnem obdobju so velike. Drugič, vprašanje, na katerega še ni bil podan odgovor v 

slovenskem prostoru, je, ali zmožnosti in spretnosti, ki vplivajo na bralno razumevanje v 

nižjem starostnem obdobju, vplivajo na bralno razumevanje tudi pri najstnikih, ter ali se vrsta 

vplivov na bralno razumevanje spreminja zato, ker se spreminja konstrukt bralne zmožnosti, 

torej se spreminjajo vplivi na bralno razumevanje, in/ali zato, ker se spreminjajo značilnosti 

samih vplivov (Geva & Farnia, 2012). Raziskave kažejo, da v višjih razredih osnovne šole (7. 

razred) poleg nižjih ravni bralnega razumevanja, kot so spretnosti branja posameznih besed, 

višje ravni bralnega razumevanja pridobivajo večjo vlogo pri napovedovanju dosežkov na 

bralnem razumevanju (Geva & Farnia, 2012, str. 1824). Sem spadajo med drugim jezikovne 

spretnosti. Poleg tega se bralci v višjih razredih poleg na posamezne besede v besedilu za 

razumevanje opirajo še na ostale komponente jezika, kot so tekočnost branja, znanje in 

izkušnje o temi prebranega, delovni spomin, slušno razumevanje, skladnja jezika. Zato smo v 

našo raziskavo v vzorec dvanajst- oz. trinajstletnikov vključili nekaj teh spremenljivk. 
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6.2 Opis spremenljivk 

 

Celoten vzorec smo opazovali po spodaj navedenih spremenljivkah. Večina merjenih 

spremenljivk je takih, na katere učitelj pri pouku s sistematičnim utrjevnajem in ponavljanjem 

lahko vpliva tako, da pozitivno vplivajo na spremenljivko bralno razumevanje. Te 

spremenljivke bi lahko poimenovali edukacijsko-pedagoške spremenljivke. Poleg posamezne 

spremenljivke je naveden instrument, s katerim je bila posamezna spremenljivka merjena, 

oznaka testa, preizkusa, vprašalnika, oznaka spremenljivke, vrednost spremenljivke ter 

morebitna časovna omejitev. 

Spremenljivke merijo: 

- hitrost in natančnost tihega branja v slovenščini, 

- bralno razumevanje v slovenščini, 

- hitrost in natančnost glasnega branja v slovenščini, 

- hitrost tihega branja besed in besedila v angleščini, 

- obseg besedišča v angleščini, 

- pravopisne zmožnosti v angleščini, 

- slušno razumevanje v angleščini, 

- besedno tekočnost v slovenščini, 

- vidno zaznavanje, 

- metakognitivne strategije pred, med in po branju besedila v angleščini, 

- bralno razumevanje v angleščini. 
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Tabela 6: Opis spremenljivk 

Spremenljivka Instrument Oznaka instrumenta 

(testa, preizkusa, 

vprašalnika) 

Oznaka spremenljivke Vrednost 

spremenljivke 

Morebitna 

časovna 

omejitev 

Hitro branje z 

razumevanjem – 3 minute 

Test hitrega branja z 

razumevanjem 

THB THB_3 od 0 do 30 

točk 

3 minute 

Hitro branje z 

razumevanjem – celoten test 

Test hitrega branja z 

razumevanjem 

THB THB_CEL od 0 do 30 

točk 

ni časovne 

omejitve 

Bralno razumevanje – 

razlagalno besedilo 

Preizkus bralnega 

razumevanja 

BRALNO_RAZU

M 

BRALNO_RAZUM_RA

ZLAG 

od 0 do 11 

točk 

ni časovne 

omejitve 

Bralno razumevanje – 

pripovedno besedilo 

Preizkus bralnega 

razumevanja 

BRALNO_RAZU

M 

BRALNO_RAZUM_PR

IPOV 

od 0 do 9 

točk 

ni časovne 

omejtive 

Glasno branje – število 

napak 

Preizkus glasnega branja GLAS GLAS_NAPAKE od 0 do 

neskončno 

ni časovne 

omejitve 

Glasno branje – čas 

branja besedila 

Preizkus glasnega branja GLAS GLAS_ČAS od 0 do 

neskončno 

ni časovne 

omejitve 

Tekočnost tihega branja 

besed 

 

Test tekočnosti tihega branja 

besed 

TOSWRF TOSWRF od 0 do 

179 točk 

3 minute 

Tekočnost tihega branja 

besedila 

Test tekočnosti tihega branja 

besedila 

TOSCRF TOSCRF od 0 do 

186 točk 

3 minute 

Obseg besedišča 

 

Test obsega besedišča VOCAB VOCAB od 0 do 26 

točk 

ni časovne 

omejitve 

Slušno razumevanje 

besedišča 

Test slušnega razumevanja TACL AUDIT_VOCAB od 0 do 9 

točk 

ni časovne 

omejitve 
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Slušno razumevanje 

slovničnih morfemov 

Test slušnega razumevanja TACL AUDIT_MORPHEME od 0 do 12 

točk 

ni časovne 

omejitve 

Slušno razumevanje 

zapletenih besednih zvez in 

povedi 

Test slušnega razumevanja TACL AUDIT_ELABORATIV

E 

od 0 do 6 

točk 

ni časovne 

omejitve 

Prepoznavanje ujemanja 

grafemov 

Test pravopisne zmožnosti TOC GRAPHEME_MATCHI

NG 

od 0 do 20 

točk 

45 sekund 

Izbira črke Test pravopisne zmožnosti TOC LETTER_CHOICE od 0 do 76 

točk 

2 minuti 

Črkovanje Test pravopisne zmožnosti TOC SIGHT_SPELLING od 0 do 23 

točk 

ni časovne 

omejitve 

Besede v določeni 

kategoriji 

Test besedne 

konceptualizacije in tekočnosti 

TVCF CATEG od 0 do 

neskončno 

30 sekund za 

vsako kategorijo 

Besede na določeno črko Test besedne 

konceptualizacije in tekočnosti 

TVCF LETTERS od 0 do 

neskončno 

30 sekund za 

vsako črko 

Test sledenja Test besedne 

konceptualizacije in tekočnosti 

TVCF TRAIL_C od 0 do 21 

točk 

30 sekund 

Vidno zaznavanje 

oblika-ozadje 

Test vidnega zaznavanja TVPS FIGURE_GROUND od 0 do 16 

točk 

ni časovne 

omejitve 

Vidno zaznavanje 

dopolnitev vzorca 

Test vidnega zaznavanja TVPS VISUAL_CLOSURE od 0 do 16 

točk 

ni časovne 

omejitve 

Ocena metakognitivnih 

strategij pred branjem 

Anketni vprašalnik za 

ugotavljanje metakognitivnih 

strategij za učence 

MET MET_PRED od 0 do 20 

točk 

ni časovne 

omejitve 

Ocena metakognitivnih Anketni vprašalnik za MET MET_MED od 0 do 64 ni časovne 
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 strategij med branjem ugotavljanje metakognitivnih 

strategij za učence 

točk omejitve 

Ocena metakognitivnih 

strategij po branju 

Anketni vprašalnik za 

ugotavljanje metakognitivnih 

strategij za učence 

MET MET_PO od 0 do 20 

točk 

ni časovne 

omejitve 

Bralno razumevanje v 

angleščini – besedilo 1 

Preizkus bralnega 

razumevanja v angleščini 

READ_COMPR READ_COMPR_1 od 0 do 8 

točk 

ni časovne 

omejtive 

Bralno razumevanje v 

angleščini – besedilo 2 

Preizkus bralnega 

razumevanja v angleščini 

READ_COMPR READ_COMPR_2 od 0 do 8 

točk 

ni časovne 

omejtive 

Bralno razumevanje v 

angleščini – besedilo 3 

Preizkus bralnega 

razumevanja v angleščini 

READ_COMPR READ_COMPR_3 od 0 do 8 

točk 

ni časovne 

omejtive 

Bralno razumevanje v 

angleščini – besedilo 4 

Preizkus bralnega 

razumevanja v angleščini 

READ_COMPR READ_COMPR_4 od 0 do 8 

točk 

ni časovne 

omejtive 

Bralno razumevanje v 

angleščini – besedilo 5 

Preizkus bralnega 

razumevanja v angleščini 

READ_COMPR READ_COMPR_5 od 0 do 8 

točk 

ni časovne 

omejtive 
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6.3 Merski instrumenti 

 

Pri zbiranju kvantitativnih podatkov so bili uporabljeni naslednji testi, preizkusi in anketni 

vprašalniki: 

- test hitrega branja z razumevanjem (THB), 

- hitrost (THB_3), 

- natančnost (THB_CEL), 

- preizkus bralnega razumevanja v slovenščini (BRALNO_RAZUM), 

- razlagalno besedilo (BRALNO_RAZUM_RAZLAG), 

- pripovedno besedilo (BRALNO_RAZUM_PRIPOV), 

- preizkus glasnega branja (GLAS), 

- število napak (GLAS_NAPAKE), 

- čas branja besedila (GLAS_ČAS), 

- test tekočnosti tihega branja besed (TOSWRF),  

- test tekočnosti tihega branja besedila (TOSCRF), 

- test obsega besedišča (VOCAB), 

- test slušnega razumevanja (TACL), 

- besedišče (AUDIT_VOCAB), 

- slovnični morfemi (AUDIT_MORPHEME), 

- zapletene besedne zveze in povedi (AUDIT_ELABORATIVE), 

- test pravopisne zmožnosti (TOC), 

- ujemanje grafemov (GRAPHEME_MATCHING), 

- izbira črke (LETTER_CHOICE), 

- črkovanje (SIGHT_SPELLING), 

- test besedne konceptualizacije in tekočnosti (TVCF), 

- kategorije (CATEG), 

- črke (LETTERS), 

- test sledenja (TRAIL C), 

- test vidnega zaznavanja (TVPS), 

- oblika – ozadje (FIGURE_GROUND), 

- dopolnitev vzorca (VISUAL_CLOSURE), 

- anketni vprašalnik za ugotavljanje metakognitivnih strategij za učence (MET), 

- metakognitivne strategije pred branjem (MET_PRED), 

- metakognitivne strategije med branjem (MET_MED), 
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- metakognitivne strategije po branju (MET_PO), 

- preizkus bralnega razumevanja v angleščini (READ_COMPR), 

- besedilo 1 (READ_COMPR_1), 

- besedilo 2 (READ_COMPR_2), 

- besedilo 3 (READ_COMPR_3), 

- besedilo 4 (READ_COMPR_4), 

- besedilo 5 (READ_COMPR_5), 

- anketni vprašalnik za učence (VPR). 

Test hitrega branja z razumevanjem (THB) avtorice Lipec Stopar (1999) je test, s katerim 

merimo bralno razumevanje s poudarkom na hitrosti procesiranja. Za uporabo tega testa smo 

pridobili dovoljenje avtorice. Test vsebuje 30 krajših odstavkov, v katerih se v vsakem pojavi 

ena nelogična oz. napačno uporabljena beseda ali krajša besedna zveza, ki jo mora učenec 

prepoznati in prečrtati (Lipec Stopar, 2005). Merili smo hitrost branja (število pravilnih 

odgovorov v 3 minutah) ter natančnost branja (število pravilnih odgovorov v celotnem testu). 

Test smo izvajali skupinsko.  

Zanesljivost je bila preverjena s Cronbachovim α koeficientom notranje konsistence in 

znaša 0,91. Indeksi diskriminativnosti so podani v tabeli 7. Indeksi težavnosti se gibljejo med 

0,50 in 0,90. Vrednotenje testa je objektivno, saj vsak pravilen odgovor šteje eno točko. 

Test smo preverili v pilotski študiji I. Hitrost branja, to je število pravilnih odgovorov v 3 

minutah, je spremenljivka, ki je izkazala največjo zmožnost razlikovanja med uspešnimi in 

šibkimi bralci v pilotski študiji IV. Zato smo ta test, in sicer spremenljivko THB_3, uporabili 

v glavni raziskavi na celotnem vzorcu za osnovno razlikovanje med uspešnimi in šibkimi 

bralci. 

Tabela 7: Indeksi diskriminativnosti (d) posameznih postavk testa THB_3 

Postavka 
d 

01 0,375 

02 0,152 

03 0,531 

04 0,411 

05 0,387 

06 0,243 

07 0,568 

09 0,188 

10 0,573 
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Nadaljevanje tabele 7 

11 0,228 

12 0,499 

13 0,724 

14 0,414 

15 0,724 

16 0,425 

17 0,428 

18 0,486 

19 0,700 

20 0,722 

21 0,724 

22 0,664 

23 0,395 

24 0,539 

25 0,366 

26 0,589 

27 0,774 

28 0,549 

29 0,755 

30 0,847 

 

Preizkus glasnega branja (GLAS) je instrument, s katerim smo pridobili informacije o 

kvaliteti glasnega branja, in sicer število napak pri branju besedila ter čas branja besedila. 

Instrument smo uporabili v pilotski študiji IV. Izbrali smo neumetnostno, razlagalno besedilo, 

ki je bilo uporabljeno na Nacionalnem preverjanju znanja v šestem razredu pri predmetu 

slovenščina leta 2008 v rednem roku. Besedilo je bilo tako po vsebini kot po težavnosti 

primerno za učence v vzorcu. Besedilo vsebuje 245 besed. Zanesljivost je preverjena z 

metodo test-retest v pilotski študiji II in znaša 0,86 za število napak ter 0,90 za čas branja. 

 

Preizkus bralnega razumevanja ob tihem branju v slovenščini (BRALNO_RAZUM) je 

instrument, s katerim smo pridobili informacije o razumevanju prebranega besedila. Kintsch 

(1998) definira bralno razumevanje kot kombinacijo procesov, ki izhajajo iz besedila, ter 

procesov integracije tega besedila v strukturo znanja bralca, ki se kaže v medsebojno 

povezani mreži pojmov. Bralno razumevanje učencev smo preverjali z dvema besediloma, 
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prevzetima iz Qualitative Reading Inventory (Leslie & Schudt Caldwell, 2010), ki sta 

primerna za starostno obdobje učencev v raziskavi. Eno besedilo je bil primer razlagalnega 

besedila (BRALNO_RAZUM_RAZLAG), drugo pa primer pripovednega besedila 

(BRALNO_RAZUM_PRIPOV). Pri razlagalnem besedilu gre za vezano besedilo, ki z 

različnimi postopki, to je z opisom, razlago, pojasnjevanjem, posreduje bralcu informacije, 

mnenje in podobno. Pripovedno besedilo pa je vezano besedilo, s katerim želi avtor povedati 

neko zgodbo. V njem si dogodki običajno sledijo v časovnem zaporedju (Elley, Gradišar, & 

Lapajne, 1995). 

Bralno razumevanje smo pri razlagalnem besedilu preverjali s 7 vprašanji. Od tega sta bili 

dve vprašanji taki, ki sta zahtevali le primerjanje besed s tistimi, ki se pojavijo v besedilu 

(Binkley, 1994, v Lipec Stopar, 2005). Ti 2 vprašanji sta bili vprašanji izbirnega tipa (učenci 

so izbirali le en pravilni odgovor med štirimi ponujenimi alternativami; pravilno izbran 

odgovor – 1 točka, nepravilno izbran odgovor ali brez izbire – 0 točk). Eno vprašanje je 

zahtevalo iskanje odgovora, ki je sicer izražen v besedilu, a je povedan z drugačnimi 

besedami (Binkley, 1994, v Lipec Stopar, 2005), eno vprašanje je bilo o osrednjem sporočilu 

besedila (Binkley, 1994, v Lipec Stopar, 2005), eno vprašanje je zahtevalo sklepanje o nekem 

dogodku v besedilu (Binkley, 1994, v Lipec Stopar, 2005), eno vprašanje je zahtevalo 

povezovanje različnih delov besedila med seboj (Binkley, 1994, v Lipec Stopar, 2005) in eno 

vprašanje je zahtevalo uporabo informacij iz besedila v spremenjenih okoliščinah (Binkley, 

1994, v Lipec Stopar, 2005). Od teh 5 vprašanj je bilo 1 vprašanje izbirnega tipa (pravilen 

odgovor – 1 točka, napačen odgovor ali brez odgovora – 0 točk), 4 vprašanja so bila odprtega 

tipa (učenci so morali sami napisati krajši ali daljši odgovor; popoln in pravilen odgovor – 2 

točki, nepopoln, a pravilen odgovor – 1 točka, napačen odgovor ali brez odgovora – 0 točk). 

Maksimalno možno število točk pri razlagalnem besedilu je bilo 11.  

Izračunane so bile merske karakteristike. Zanesljivost je bila preverjena s Cronbachovim α 

koeficientom notranje konsistence in znaša 0,82. Indeksi diskriminativnosti posameznih 

postavk (vprašanj) so predstavljeni v tabeli 8. Celoten razpon težavnosti sega od 0,37 do 0,75. 

Vsebinsko veljavnost so preverili 3 strokovnjaki. Konstruktna veljavnost je preverjena s 

faktorsko analizo. Prvi faktor pojasni 48 % skupne variance. Vrednotenje celotnega testa je 

objektivno. Postopek vrednotenja je opisan zgoraj. 

Tabela 8: Indeksi diskriminativnosti (d) posameznih postavk v razlagalnem besedilu v slovenščini 

Postavka (vprašanje) 
d 

01 0,647 
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Nadaljevanje tabele 8 

02 0,488 

03 0,495 

04 0,516 

05 0,560 

06 0,662 

07 0,541 

 

Bralno razumevanje smo pri pripovednem besedilu preverjali z 10 vprašanji. Od tega so 

bila tri vprašanja taka, ki so zahtevala le primerjanje besed s tistimi, ki se pojavijo v besedilu 

(Binkley, 1994, v Lipec Stopar, 2005). Eno vprašanje je zahtevalo iskanje odgovora, ki je 

sicer izražen v besedilu, a je povedan z drugačnimi besedami (Binkley, 1994, v Lipec Stopar, 

2005). Eno vprašanje je bilo o osrednjem sporočilu besedila (Binkley, 1994, v Lipec Stopar, 

2005), štiri vprašanja so zahtevala sklepanje o nekem dogodku v besedilu (Binkley, 1994, v 

Lipec Stopar, 2005), eno vprašanje je zahtevalo povezovanje različnih delov besedila med 

seboj (Binkley, 1994, v Lipec Stopar, 2005). Vseh 10 vprašanj je bilo odprtega tipa. Učenci so 

morali napisati krajši ali daljši odgovor (pravilen odgovor – 1 točka, napačen odgovor ali brez 

odgovora – 0 točk). Maksimalno možno število točk pri pripovednem besedilu je bilo 10.  

Izračunane so bile merske karakteristike. Ker se je postavka 10 v pilotski študiji I izkazala 

za zelo težko (indeks težavnosti 0,03), je bila eliminirana. V nadaljnjih izračunih je bilo 

upoštevanih prvih 9 postavk. Tako je po optimizaciji maksimalno možno število točk znašalo 

9. Zanesljivost je bila preverjena s Cronbachovim α koeficientom notranje konsistence in 

znaša 0,78. Indeksi diskriminativnosti posameznih postavk (vprašanj) so predstavljeni v tabeli 

9. Celoten razpon težavnosti sega od 0,25 do 0,75. Vsebinsko veljavnost so preverili 3 

strokovnjaki. Konstruktna veljavnost je preverjena s faktorsko analizo. Prvi faktor pojasni 65 

% skupne variance. Vrednotenje celotnega testa je objektivno. Postopek vrednotenja je opisan 

zgoraj. 

 

Tabela 9: Indeksi diskriminativnosti (d) posameznih postavk v pripovednem besedilu v slovenščini 

Postavka (vprašanje) 
d 

01 0,574 

02 0,506 

03 0,423 

04 0,585 
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Nadaljevanje tabele 9 

05 0,577 

06 0,666 

07 0,378 

08 0,138 

09 0,512 

 

Test tekočnosti tihega branja besed v angleškem jeziku - Test of Silent Word Reading 

Fluency - TOSWRF (Mather et al., 2004) meri prepoznavo besed in hitrost prepoznave besed, 

t.j. tekočnost branja. TOSWRF vsebuje 25 vrst angleških besed, skupaj 179 besed, ki so 

zapisane brez presledka. Besede na začetku testa so krajše, pogosteje rabljene, proti koncu pa 

daljše ter redkeje rabljene; pomensko med seboj niso povezane. Učenec mora v treh minutah 

potegniti čim več črt za presledek, in sicer tam, kjer meni, da se beseda začne oz. konča (npr. 

i s a r e n o t b l u e b y e h a s w e r e s i x m o n d a y o n ,  učenec potegne črte 

i s | a r e | n o t | b l u e | b y e | h a s | w e r e | s i x | m o n d a y | o n ) .  Na prvi strani testa so vaje s 

primeri, ki učence uvedejo v reševanje testa. Test lahko uporablja učitelj. Testiranje je 

potekalo skupinsko. Merske karakteristike in lastnosti testiranca, ki jih test meri, so v skladu s 

problemom in cilji raziskave, kar je vodilo v izbor opisanega instrumenta. 

V pilotski študiji I je bil TOSWRF optimiziran za slovenske sedmošolce za to specifično 

raziskavo. V TOSWRF smo 31 besed v izvirniku nadomestili z 31 lažjimi besedami, ker so 

bile besede v izvirniku glede na Učni načrt za angleščino v osnovni šoli (Eržen et al., 2011) 

pretežke za slovenske sedmošolce. Izračunane so bile merske karakteristike.  

Za teste, kot je TOSWRF, morajo koeficienti zanesljivosti presegati vrednost 0,80, 

vrednosti nad 0,90 pa so zaželjene (Nunnally & Bernstein, 1994). Ker je TOSWRF test 

hitrosti brez posameznih postavk, zanesljivosti s Cronbachovim koeficientom alfa ni mogoče 

izračunati. Zanesljivost je preverjena z retestno metodo in znaša r = 0,92. TOSWRF ima 

dobro vsebinsko veljavnost. Vsebinska veljavnost temelji na raziskavah Guilforda (1959), 

Meeker, Meeker in Roida (1985) (v Mather et al., 2004), Miller-Guron in Lundberga (2000). 

Raziskave kažejo, da je oblika iskanja presledka med besedami, ki nimajo presledka, 

primerna za merjenje hitrosti in natančnosti prepoznave besed. Kriterijska veljavnost je 

preverjena s koeficientom veljavnosti r = 0.70. Kot kriterij je služil podtest Sight Word 

Efficiency testa Test of Word Reading Efficiency (TOWRE; Torgesen, Wagner, & Rashotte, 

1999). Vsaj štirje osnovni koncepti tvorijo osnovo testa TOSWRF, zato so avtorji za 

preverjanje konstruktne veljavnosti preverili štiri vsebinska vprašanja: (1) Ker je tekočnost 
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branja razvojnega značaja, je dosežek na TOSWRF povezan s starostjo. (2) Ker TOSWRF 

meri tudi splošno bralno zmožnost, dosežki na testu diferencirajo med skupino učencev, ki so 

uspešni bralci, in skupino učencev, ki so šibki bralci. (3) Za uspešnost v šoli je potrebna 

določena mera bralne zmožnosti, zato TOSWRF statistično pomembno korelira z ostalimi 

merami uspešnosti v šoli. (4) Ker je TOSWRF povezan s kognicijo posameznika, dosežek na 

TOSWRF pozitivno korelira s dosežkom na testu inteligentnosti. Vrednotenje celotnega testa 

je objektivno, saj vsaka pravilno postavljena črta šteje eno točko. Če se učenec zmoti ter 

popravek potegne na pravilno mesto, se še vedno šteje ena točka.  

 

Podatki o tekočnosti branja delov besedil v angleškem jeziku so bili pridobljeni s Testom 

tekočnosti tihega branja besedil v angleškem jeziku - Test of Silent Contextual Reading 

Fluency - TOSCRF (Hammill, Wiederholt, & Allen, 2006). Test vsebuje 15 posameznih 

delov besedil v angleškem jeziku, skupaj 186 besed. Začetni posamezni deli besedil vsebujejo 

kratke povedi, proti koncu je v besedilih več povedi, ki so tudi daljše. Deli besedil so zapisani 

brez presledkov. Učenec mora v treh minutah potegniti čim več črt za presledek tam, kjer 

meni, da se beseda v besedilu začne oz. konča, npr. 

FA T H ERWE N TO UT T O BU YSO ME PRE T TY FLO W E R S ,  učenec potegne črte 

FA T H ER |W E NT |O U T |T O |BU Y |S O M E |PR E TT Y |F LO W E R S .  Na prvi strani 

testa so vaje s primeri, ki učence uvedejo v reševanje testa. Test lahko uporablja učitelj. 

Testiranje je potekalo skupinsko. Merske karakteristike in lastnosti testiranca, ki jih test meri, 

so v skladu s problemom in cilji raziskave, kar je vodilo v izbor opisanega instrumenta. 

V pilotski študiji I je bil TOSCRF optimiziran za slovenske sedmošolce za to specifično 

raziskavo. 6 delov besedil v izvirniku (oblika A) smo nadomestili z 9 lažjimi deli besedil, ki 

so sicer tudi del izvirnika, vendar gre za paralelne oblike testa (oblika B, C, D). Dele besedil 

smo zamenjali z drugimi, ker so bile besede v izvirniku glede na Učni načrt za angleščino v 

osnovni šoli (Eržen et al., 2011) pretežke za slovenske sedmošolce. Izračunane so bile merske 

karakteristike.  

Za teste, kot je TOSCRF, morajo koeficienti zanesljivosti presegati vrednost 0,80, 

vrednosti nad 0,90 pa so zaželjene (Nunnally & Bernstein, 1994). Ker je TOSCRF test hitrosti 

brez posameznih postavk, zanesljivosti s Cronbachovim koeficientom alfa ni mogoče 

izračunati. Zanesljivost je preverjena z retestno metodo in znaša r = 0,97. TOSCRF ima dobro 

vsebinsko veljavnost. Vsebinska veljavnost temelji na raziskavah Guilforda (1959), Guilford 

in Hoepfnerja (1971) ter Meeker, Meeker in Roida (1985) (v Hammill et al., 2006). Raziskave 

kažejo, da je oblika iskanja presledka med besedami, ki nimajo presledka, primerna za 
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merjenje hitrosti in natančnosti prepoznave besed v besedilih. Kriterijska veljavnost je 

preverjena s koeficientom veljavnosti r = 0.70. Kot kriterij je služil podtest Sight Word 

Efficiency testa Test of Word Reading Efficiency (TOWRE; Torgesen, Wagner, & Rashotte, 

1999). Vsaj pet osnovnih konceptov tvori osnovo testa TOSCRF, zato so avtorji za 

preverjanje konstruktne veljavnosti preverili pet vsebinskih vprašanj: (1) Ker je tekočnost 

branja razvojnega značaja, je dosežek na TOSCRF povezan s starostjo. (2) Ker TOSCRF meri 

tudi splošno bralno zmožnost, dosežki na testu diferencirajo med skupino učencev, ki so 

uspešni bralci, in skupino učencev, ki so šibki bralci. (3) Za uspešnost v šoli je potrebna 

določena mera bralne zmožnosti, zato TOSCRF statistično pomembno korelira z ostalimi 

merami uspešnosti v šoli. (4) Ker TOSCRF meri tudi splošno bralno zmožnost, dosežek na 

TOSCRF napove dosežek na drugih testih, ki merijo bralno zmožnost. Vrednotenje celotnega 

testa je objektivno, saj vsaka pravilno postavljena črta šteje eno točko. Če se učenec zmoti ter 

popravek potegne na pravilno mesto, se še vedno šteje ena točka.  

 

Test obsega besedišča (Vocabulary Size Test; VOCAB) avtorjev Nationa in Beglarja 

(2007) meri receptivno razumevanje besed in obseg besedišča. Meri poznavanje besedišča, ki 

je potrebno za branje, ne meri poznavanja besedišča, ki je potrebno za govorno sporočanje ali 

pisanje. Test vsebuje 26 besed. Učenci izbirajo med 4 ponujenimi odgovori pri vsaki besedi in 

izberejo tisti odgovor, ki opisuje besedo oz. je sopomenka besedi. Testiranje časovno ni 

omejeno. Na prvi strani testa so vaje s primeri, ki učence uvedejo v reševanje testa. Test lahko 

uporablja učitelj. Testiranje je potekalo skupinsko. Merske karakteristike in lastnosti 

testiranca, ki jih test meri, so v skladu s problemom in cilji raziskave, kar je vodilo v izbor 

opisanega instrumenta. 

V pilotski študiji je bil VOCAB optimiziran za slovenske sedmošolce za to specifično 

raziskavo. Med 140 besedami v izvirniku je bilo izbranih 26 besed, ki so bile glede na indekse 

težavnosti in diskriminativnosti primerne za učence v raziskavi. 15 postavk oz. besed ima 

razpon težavnosti med 0,50 in 0,80, pri ostalih 11 postavkah oz. besedah se razpon težavnosti 

giblje med 0,20 in 0,85. Indeksi diskriminativnosti posameznih postavk so predstavljeni v 

tabeli 10. Ker so velikosti indeksov nad 0,40, kažejo na zelo dobro občutljivost postavk. 

Čeprav so indeksi pri besedah 01, 12, 13 slabo občutljivi (te postavke so tudi lažje), smo 

postavke pustili v nadaljnji analizi, kajti služile so za motivacijo med reševanjem testa. 
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Tabela 10: Indeksi diskriminativnosti (d) posameznih postavk oz. besed testa VOCAB 

Postavka 

(beseda) d 

01 0,276 

02 0,495 

03 0,445 

04 0,503 

05 0,443 

06 0,538 

07 0,425 

08 0,525 

09 0,409 

10 0,575 

11 0,510 

12 0,182 

13 0,108 

14 0,495 

15 0,485 

16 0,462 

17 0,395 

18 0,572 

19 0,479 

20 0,453 

21 0,415 

22 0,411 

23 0,441 

24 0,450 

25 0,456 

26 0,399 

 

Izračunane so bile merske karakteristike. Zanesljivost je bila preverjena s Cronbachovim α 

koeficientom notranje konsistence in znaša 0,84. Vsebinsko veljavnost so ocenili trije 

strokovnjaki. Konstruktna veljavnost je preverjena s faktorsko analizo. Prvi faktor pojasni 43 

% skupne variance. Diskriminativnost je zagotovljena s številom kategorij, pri vsaki postavki 
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so 4 kategorije. Vrednotenje celotnega testa je objektivno, saj je vsak pravilno izbran odgovor 

vrednoten z eno točko. 

 

Test slušnega razumevanja - Test of Auditory Comprehension of Language - TACL 

(Carrow-Woolfolk, 1999) je standardiziran test, s katerim merimo razumevanje struktur 

(skladnje) govornega jezika, torej test, ki meri receptivni jezik, v tem primeru slušno 

razumevanje jezika. Test meri tri kategorije te jezikovne zmožnosti, in sicer besedišče, 

slovnične morfeme ter zapletene besedne zveze in povedi (trije podtesti). Te kategorije 

vsebujejo 9, 12 in 6 postavk, skupaj 27 postavk. Učenci poslušajo posamezno besedo oz. 

poved (postavko) ter takoj glede na slišano obkrožijo črko pod sliko, ki prikazuje slišano 

besedo oz. poved. Učenec izbira med 3 slikami; ena slika prikazuje slišano besedo oz. poved, 

ostali dve sliki pa prikazujeta semantično ali slovnično nasprotje besede oz. povedi, ali pa ena 

prikazuje nasprotje, druga pa je izbrana naključno. Testiranje časovno ni omejeno. Na prvi 

strani testa so vaje s primeri, ki učence uvedejo v reševanje testa. Test lahko uporablja učitelj. 

Testiranje je potekalo skupinsko. Merske karakteristike in lastnosti testiranca, ki jih test meri, 

so v skladu s problemom in cilji raziskave, kar je vodilo v izbor opisanega instrumenta. 

V pilotski študiji I je bil TACL optimiziran za slovenske sedmošolce za to specifično 

raziskavo. Med 139 postavkami v izvirniku je bilo izbranih 27 postavk, ki so bile glede na 

indekse težavnosti in diskriminativnosti primerne za učence v raziskavi. 14 postavk ima 

razpon težavnosti med 0,50 in 0,80, pri ostalih 13 postavkah se razpon težavnosti giblje med 

0,30 in 0,90. Indeksi diskriminativnosti posameznih postavk so predstavljeni v tabeli 11. 14 

postavk ima velikosti indeksov nad 0,40, kar kaže na zelo dobro občutljivost postavk, 9 je 

srednje občutljivih postavk in 4 so slabo občutljive postavke (Anastasi & Urbina, 1997). 

Tabela 11: Indeksi diskriminativnosti (d) posameznih postavk testa TACL 

Postavka 
d 

besedišče_01 0,334 

besedišče_02 0,243 

besedišče_03 0,448 

besedišče_04 0,473 

besedišče_05 0,206 

besedišče_06 0,434 

besedišče_07 0,495 

besedišče_09 0,425 

besedišče_10 0,287 
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Nadaljevanje tabele 11 

morfem_01 0,465 

morfem_02 0,358 

morfem_03 0,442 

morfem_04 0,465 

morfem_05 0,479 

morfem_06 0,398 

morfem_07 0,468 

morfem_08 0,329 

morfem_09 0,475 

morfem_10 0,559 

morfem_11 0,425 

morfem_12 0,405 

zapletenejše strukture_01 0,353 

zapletenejše strukture_04 0,375 

zapletenejše strukture_05 0,399 

zapletenejše strukture_06 0,395 

zapletenejše strukture_07 0,393 

zapletenejše strukture_08 0,264 

 

Izračunane so bile merske karakteristike. Zanesljivost je bila preverjena s Cronbachovim α 

koeficientom notranje konsistence in znaša 0,86. TACL ima dobro vsebinsko veljavnost. 

Vsebinska veljavnost temelji na raziskavah Browna (1973) in Wilsona (1979) (v Carrow-

Woolfolk, 1999, str. 22). Kriterijska veljavnost je preverjena s koeficientom veljavnosti r = 

0,86. Kot kriterij je služil test Comprehensive Receptive and Expressive Vocabulary Test 

(Wallace & Hammill, 1994). Pet osnovnih konceptov tvori osnovo testa TACL, zato je 

avtorica testa za preverjanje konstruktne veljavnosti preverila pet vsebinskih vprašanj: (1) Ker 

je slušno razumevanje razvojnega značaja, je dosežek na TACL povezan s starostjo. (2) Ker 

TACL meri slušno razumevanje, dosežek na testu razlikuje med skupino učencev, ki imajo 

povprečne jezikovne sposobnosti, in skupino učencev, ki imajo podpovprečne jezikovne 

sposobnosti. (3) Ker posamezni podtesti testa TACL merijo slušno razumevanje jezika z več 

kategorijami, so korelacije med posameznimi podtesti statistično pomembne. (4) Faktorska 

analiza dokazuje konstruktno veljavnost testa, kajti prvi faktor pri posameznem podtestu 

pojasni 86 %, 90 % in 89 % skupne variance. (5) Ker postavke podtestov merijo podobno 

vsebino, so korelacije med posameznimi postavkami in končnim dosežkom na tistem podtestu 
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visoke. Vrednotenje celotnega testa je objektivno, saj je vsaka pravilno obkrožena črka pod 

sliko, ki prikazuje slišano besedo oz. poved, vrednotena z eno točko. 

 

Test pravopisne zmožnosti - Test of Orthographic Competence - TOC (Mather et al., 2008) 

je standardiziran test, s katerim merimo pravopisno zmožnost. Test meri tri kategorije te 

zmožnosti, in sicer ujemanje grafemov, izbiro črke ter črkovanje (podtesti). Podtest ujemanja 

grafemov vsebuje 20 postavk. Vsaka postavka vsebuje 5 kombinacij znakov ali črk, od 

katerih sta dve kombinaciji enaki. Učenci morajo v 45 sekundah najti čimveč enakih 

kombinacij in jih prečrtati. Podtest izbira črke vsebuje 76 postavk. Vsaka postavka vsebuje 

smiselno angleško besedo, v kateri je izpuščen grafem p ali d ali b ali q. Učenci morajo v 2 

minutah v čimveč besed zapisati izpuščene grafeme. Podtest črkovanje zajema 23 postavk. 

Vsaka postavka vsebuje zapisan začetni/e in/ali končni/e grafem/e smiselne angleške besede. 

Učitelj/ica prebere besede, učenci sproti dopolnjujejo zapis besede, tako da je končni rezultat 

pravilno zapisana angleška beseda. Na prvih straneh posameznih podtestov so vaje s primeri, 

ki učence uvedejo v reševanje testa. Test lahko uporablja učitelj. Testiranje je potekalo 

skupinsko. Merske karakteristike in lastnosti testiranca, ki jih test meri, so v skladu s 

problemom in cilji raziskave, kar je vodilo v izbor opisanega instrumenta. 

V pilotski študiji I je bil TOC optimiziran za slovenske sedmošolce za to specifično 

raziskavo. Med 38 postavkami v podtestu ujemanja grafemov je bilo izbranih 20 postavk, ki 

so bile glede na indekse težavnosti in diskriminativnosti primerne za učence v raziskavi. V 

pilotski študiji I ta podtest ni bil časovno omejen, zato da smo lahko izračunali oba indeksa. 

Vseh 20 postavk je srednje ali zelo dobro občutljivih, pri vseh postavkah se indeks težavnosti 

giblje med 0,20 in 0,80 (Anastasi & Urbina, 1997). Med 176 postavkami v podtestu izbira 

črke je bilo izbranih 76 postavk. V pilotski študiji I ta podtest ni bil časovno omejen, zato da 

smo lahko izračunali oba indeksa. Vseh 76 postavk je srednje ali zelo dobro občutljivih, pri 

vseh postavkah se indeks težavnosti giblje med 0,20 in 0,80 (Anastasi & Urbina, 1997). Med 

45 postavkami v podtestu črkovanje je bilo izbranih 23 postavk, ki so bile glede na indekse 

težavnosti in diskriminativnosti primerne za učence v raziskavi. Vseh 23 postavk je srednje ali 

zelo dobro občutljivih, pri vseh postavkah se indeks težavnosti giblje med 0,20 in 0,80 

(Anastasi & Urbina, 1997). Podtesta ujemanje grafemov in izbira črke sta bila aplicirana še v 

pilotski študiji II in III s postavkami, ki so bile izbrane po prvi aplikaciji obeh podtestov. 

Druga in tretja aplikacija obeh podtestov je bila izvedena zaradi računanja merskih 

karakteristik obeh podtestov. 
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Izračunane so bile merske karakteristike. Ker sta podtesta ujemanje grafemov ter izbira 

črke časovno omejena, zanesljivosti s Cronbachovim koeficientom alfa ni mogoče izračunati. 

Zanesljivost je preverjena z retestno metodo in znaša r = 0,86 in r = 0,89. Zanesljivost 

podtesta črkovanje je bila preverjena s Cronbachovim α koeficientom notranje konsistence in 

znaša 0,86. TOC ima dobro vsebinsko veljavnost. Vsebinska veljavnost temelji na raziskavah 

Badiana (2000, 2005) (v Mather et al., 2008). Kriterijska veljavnost je preverjena s 

koeficientom veljavnosti r = 0.87. Kot kriterij je služil test TOSWRF (Mather et al., 2004). 

Vsaj pet osnovnih konceptov tvori osnovo testa TOC, zato so avtorji za preverjanje 

konstruktne veljavnosti preverili pet vsebinskih vprašanj: (1) Ker TOC meri pravopisno 

zmožnost, dosežek na testu razlikuje med skupino učencev, ki imajo povprečne jezikovne 

sposobnosti, in skupino učencev, ki imajo podpovprečne jezikovne sposobnosti. (2) Ker 

posamezni podtesti testa TOC merijo pravopisno zmožnost z več kategorijami, so korelacije 

med posameznimi podtesti statistično pomembne. (3) Ker postavke podtestov merijo podobno 

vsebino, so korelacije med posameznimi postavkami in končnim dosežkom na tistem podtestu 

visoke. (4) Faktorska analiza dokazuje konstruktno veljavnost testa, kajti prvi faktor pri 

posameznem podtestu pojasni 69 %, 70 % in 71 % skupne variance. 

Vrednotenje celotnega testa je objektivno, saj vsak pravilen odgovor šteje eno točko.  

 

Test besedne konceptualizacije in tekočnosti - Test of Verbal Conceptualization and 

Fluency - TVCF (Reynolds & Horton, 2006) je standardiziran test in meri več aspektov 

eksekutivnih funkcij. V raziskavi so bili uporabljeni trije podtesti. Prvi podtest je tekočnost 

kategorij, ki meri sposobnost učenca, da zapiše čimveč besed, ki sodijo v določeno kategorijo. 

Kategorije so bile živali, hrana, stvari v hiši, prevozna sredstva ter oblačila in obutev. Čas za 

vsako kategorijo je omejen, in sicer 30 sekund. Drugi podtest je tekočnost besed na določeno 

črko, ki meri sposobnost učenca, da zapiše čimveč besed, ki se pričnejo na določeno črko. 

Črke so bile s, p, t, d. Besede ne smejo soditi v skupino lastnih imen. Čas za vsako črko je 

omejen, in sicer 30 sekund. Tretji podtest je test sledenja. V krogcih so zapisane in po slučaju 

razporejene številke od 1 do 21 in besede, ki poimenujejo te številke. Učenec izmenično 

povezuje številke in besede, kot si te v zaporedju sledijo. Časa ima 30 sekund. Na prvih 

straneh posameznih podtestov so vaje s primeri, ki učence uvedejo v reševanje testa. Test je 

ovrednotil psiholog. Testiranje je potekalo skupinsko. Merske karakteristike in lastnosti 

testiranca, ki jih test meri, so v skladu s problemom in cilji raziskave, kar je vodilo v izbor 

opisanega instrumenta. 
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Izračunane so bile merske karakteristike. Ker so vsi podtesti časovno omejeni, zanesljivosti 

s Cronbachovim koeficientom alfa ni mogoče izračunati. Zanesljivost je preverjena z retestno 

metodo v pilotski študiji II in znaša r = 0,81, r = 0,83 in r = 0,70. TVCF ima dobro vsebinsko 

veljavnost. Vsebinska veljavnost temelji na raziskavah Lezaka (1995) (v Reynolds & Horton, 

2006). Avtorji so za preverjanje konstruktne veljavnosti preverili latentno strukturo TVCF in 

zaključili, da test meri besedne in nebesedne sposobnosti posameznika. Vrednotenje celotnega 

testa je objektivno, saj vsak pravilen odgovor šteje eno točko. 

 

Test vidnega zaznavanja – Test of Visual Perceptual Skills – TVPS (Martin, 2006) je 

standardiziran test, ki meri vidno zaznavanje. V pričujoči raziskavi sta bila uporabljena dva 

podtesta, in sicer oblika-ozadje ter dopolnitev vzorca. Vsak podtest vsebuje 16 postavk. 

Podtesta nista časovno omejena. Podtest oblika-ozadje uporabljamo za merjenje prepoznave 

določenih oblik iz kompleksnega ozadja. Podtest dopolnitev vzorca meri sposobnost 

posameznika, da prepozna celotno obliko lika iz danih fragmentov tistega lika. Učenci v obeh 

podtestih zbirajo med štirimi možnimi odgovori, en je pravilen. Na prvi strani testa so vaje s 

primeri, ki učence uvedejo v reševanje testa. Test lahko uporablja učitelj. Testiranje je 

potekalo skupinsko. Merske karakteristike testa in lastnosti testiranca, ki jih test meri, so v 

skladu s problemom in cilji raziskave, kar je vodilo v izbor opisanega instrumenta. 

Izračunane so bile merske karakteristike. Zanesljivost je bila preverjena s Cronbachovim α 

koeficientom notranje konsistence in znaša 0,82 in 0,85 za oba podtesta. TVPS ima dobro 

vsebinsko veljavnost (Rudel & Denckla, 1976) (v Martin, 2006). Kriterijska veljavnost je 

preverjena s koeficientom veljavnosti r = 0,67. Kot kriterij je služil suplement testa 

Developmental Test of Visual-Motor Integration (Beery & Beery, 2004) (v Martin, 2006). 

Konstruktna veljavnost je bila preverjena s faktorsko analizo. Martin (2006) je ugotovila, da 

oba testa razložita 40 % variance. Ta faktor je poimenovala kompleksni zaznavni procesi. 

Vrednotenje celotnega testa je objektivno, saj vsak pravilen odgovor šteje eno točko.  

 

Vprašalnik za ugotavljanje metakognitivnih strategij za učence pri branju v angleščini 

(TJA) je instrument za ugotavljanje stopnje uporabe metakognitivnih strategij pri učencih pri 

branju v TJA. Je neformalno ocenjevalno orodje za raziskovanje učenčevega zavedanja in 

zavestne uporabe metakognitivnih strategij med procesom branja v TJA. Vprašalnik smo 

oblikovali za namen naše raziskave, pri tem smo se zgledovali po vprašalniku iz raziskav 

Camahalan (2006) ter Schoonen et al. (2003). Sestavljen je iz 26 trditev. Nanje so anketirani 

učenci odgovarjali po petstopenjski Likertovi lestvici glede na to, kako pogosto se posložujejo 
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strategije med branjem v TJA, in sicer od 0 – nikoli do 4 – vedno. Namen trditev je bilo 

ugotoviti, katere metakognitivne strategije učenci uporabljajo pred, med in po branju besedila 

v TJA. 

Veljavnost in zanesljivost vprašalnika smo preliminarno preverili na pilotskem vzorcu. 

Zanesljivost Likertovih lestvic za merjenje metakognitivnih strategij smo preverili po metodi 

analize notranje konsistentnosti s Cronbachovim α koeficientom (Sagadin, 1993): 

metakognitivne strategije pred branjem α = 0,78, metekognitivne strategije med branjem α = 

0,89 metakognitivne strategije po branju α = 0,80. Konstruktno veljavnost smo preverili s 

faktorsko analizo. Prvi faktor pojasni 60 % variance. Vsebinsko veljavnost so ocenili trije 

strokovnjaki. Vrednosti Lawshejevih razmerij vsebinske veljavnosti oz. strinjanja med 

strokovnjaki za posamezne trditve in celotne lestvice stališče so bile 1,00 ali 0,99 ter vse 

statistično pomembne (Bucik, 1997, str. 135). Diskriminantnost lestvic je bila zagotovljena s 

petstopenjsko lestvico. Objektivnost anketiranja in ocenjevanja smo zagotovili z jasnimi in 

nedvoumnimi navodili (Sagadin, 1993). 

 

Preizkus bralnega razumevanja v angleščini (READ_COMPR) je instrument, s katerim 

smo pridobili informacije o razumevanju prebranega besedila v angleščini. Preizkus je bil 

sestavljen iz petih besedil, prevzetih iz Qualitative Reading Inventory (Leslie & Schudt 

Caldwell, 2010), ustreznih za starostno obdobje učencev v raziskavi. Dve besedili sta primera 

razlagalnega besedila, tri besedila so primer pripovednega besedila. Pri razlagalnem besedilu 

gre za vezano besedilo, ki z različnimi postopki, to je z opisom, razlago, pojasnjevanjem, 

posreduje bralcu informacije, mnenje in podobno. Pripovedno besedilo pa je vezano besedilo, 

s katerim želi avtor povedati neko zgodbo. V njem si dogodki običajno sledijo v časovnem 

zaporedju (Elley, Gradišar, & Lapajne, 1995). Preizkus smo preverili v pilotski študiji I. Na 

prvi strani preizkusa so vaje s primeri, ki učence uvedejo v reševanje preizkusa. Testiranje je 

potekalo skupinsko. Merske karakteristike preizkusa in lastnosti testiranca, ki jih preizkus 

meri, so v skladu s problemom in cilji raziskave, kar je vodilo v izbor opisanega instrumenta. 

Bralno razumevanje smo pri obeh razlagalnih besedilih preverjali z 8 vprašanji. Dolžina 

prvega besedila je bila 278 besed, dolžina drugega besedila 221 besed. V obeh besedilih so 

bila štiri vprašanja taka, ki so zahtevala le primerjanje besed s tistimi, ki se pojavijo v besedilu 

(Binkley, 1994, v Lipec Stopar, 2005). Eno vprašanje je zahtevalo iskanje odgovora, ki je 

sicer izražen v besedilu, a je povedan z drugačnimi besedami (Binkley, 1994, v Lipec Stopar, 

2005), eno vprašanje je bilo o osrednjem sporočilu besedila (Binkley, 1994, v Lipec Stopar, 

2005), dve vprašanji sta zahtevali sklepanje o nekem dogodku v besedilu (Binkley, 1994, v 
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Lipec Stopar, 2005). Vsa vprašanja so bila odprtega tipa (učenci so morali sami napisati krajši 

ali daljši odgovor; pravilen odgovor – 1 točka, napačen odgovor ali brez odgovora – 0 točk). 

Maksimalno možno število točk pri vsakem razlagalnem besedilu je bilo 8.  

Izračunane so bile merske karakteristike za prvo razlagalno besedilo. Zanesljivost je bila 

preverjena s Cronbachovim α koeficientom notranje konsistence in znaša 0,84. Indeksi 

diskriminativnosti posameznih postavk (vprašanj) so predstavljeni v tabeli 12. Celoten razpon 

težavnosti sega od 0,32 do 0,78. Vsebinsko veljavnost so preverili 3 strokovnjaki. 

Konstruktna veljavnost je preverjena s faktorsko analizo. Prvi faktor pojasni 48 % skupne 

variance. Vrednotenje celotnega testa je objektivno. Postopek vrednotenja je opisan zgoraj. 

Tabela 12: Indeksi diskriminativnosti (d) posameznih postavk za prvo razlagalno besedilo v angleščini 

Postavka (vprašanje) 
d 

01 0,522 

02 0,392 

03 0,588 

04 0,670 

05 0,676 

06 0,619 

07 0,437 

08 0,691 

 

Izračunane so bile merske karakteristike za drugo razlagalno besedilo. Zanesljivost je bila 

preverjena s Cronbachovim α koeficientom notranje konsistence in znaša 0,84. Indeksi 

diskriminativnosti posameznih postavk (vprašanj) so predstavljeni v tabeli 13. Celoten razpon 

težavnosti sega od 0,22 do 0,74. Vsebinsko veljavnost so preverili 3 strokovnjaki. 

Konstruktna veljavnost je preverjena s faktorsko analizo. Prvi faktor pojasni 50 % skupne 

variance. Vrednotenje celotnega testa je objektivno. Postopek vrednotenja je opisan zgoraj. 

Tabela 13: Indeksi diskriminativnosti (d) posameznih postavk za drugo razlagalno besedilo v angleščini 

Postavka (vprašanje) 
d 

01 0,701 

02 0,646 

03 0,588 

04 0,659 

05 0,626 

06 0,625 
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Nadaljevanje tabele 13 

07 0,656 

08 0,625 

 

Bralno razumevanje smo pri pripovednih besedilih preverjali z 8 vprašanji. Od tega so bila 

v prvem besedilu (dolžina besedila 171 besed) štiri vprašanja taka, ki so zahtevala le 

primerjanje besed s tistimi, ki se pojavijo v besedilu (Binkley, 1994, v Lipec Stopar, 2005). 

Tri vprašanja so zahtevala sklepanje o nekem dogodku v besedilu (Binkley, 1994, v Lipec 

Stopar, 2005). Eno vprašanje je bilo o osrednjem sporočilu besedila (Binkley, 1994, v Lipec 

Stopar, 2005). Vseh 8 vprašanj je bilo odprtega tipa. Učenci so morali napisati krajši ali daljši 

odgovor (pravilen odgovor – 1 točka, napačen odgovor ali brez odgovora – 0 točk). 

Maksimalno možno število točk pri prvem pripovednem besedilu je bilo 8. 

V drugem pripovednem besedilu (dolžina 307 besed) so bila štiri vprašanja taka, ki so 

zahtevala le primerjanje besed s tistimi, ki se pojavijo v besedilu (Binkley, 1994, v Lipec 

Stopar, 2005). Eno vprašanje je zahtevalo iskanje odgovora, ki je sicer izražen v besedilu, a je 

povedan z drugačnimi besedami (Binkley, 1994, v Lipec Stopar, 2005), eno vprašanje je 

zahtevalo sklepanje o nekem dogodku v besedilu (Binkley, 1994, v Lipec Stopar, 2005), dve 

vprašanji sta zahtevali uporabo informacij iz besedila v spremenjenih okoliščinah (Binkley, 

1994, v Lipec Stopar, 2005). Vseh 8 vprašanj je bilo odprtega tipa. Učenci so morali napisati 

krajši ali daljši odgovor (pravilen odgovor – 1 točka, napačen odgovor ali brez odgovora – 0 

točk). Maksimalno možno število točk pri drugem pripovednem besedilu je bilo 8. 

V tretjem pripovednem besedilu (dolžina 346 besed) sta bili dve vprašanji taki, ki sta 

zahtevali le primerjanje besed s tistimi, ki se pojavijo v besedilu (Binkley, 1994, v Lipec 

Stopar, 2005). Eno vprašanje je zahtevalo iskanje odgovora, ki je sicer izražen v besedilu, a je 

povedan z drugačnimi besedami (Binkley, 1994, v Lipec Stopar, 2005), tri vprašanja so 

zahtevala sklepanje o nekem dogodku v besedilu (Binkley, 1994, v Lipec Stopar, 2005), eno 

vprašanje je zahtevalo povezovanje različnih delov besedila med seboj (Binkley, 1994, v 

Lipec Stopar, 2005) in eno vprašanje je zahtevalo uporabo informacij iz besedila v 

spremenjenih okoliščinah (Binkley, 1994, v Lipec Stopar, 2005). Vseh 8 vprašanj je bilo 

odprtega tipa. Učenci so morali napisati krajši ali daljši odgovor (pravilen odgovor – 1 točka, 

napačen odgovor ali brez odgovora – 0 točk). Maksimalno možno število točk pri drugem 

pripovednem besedilu je bilo 8. 

Izračunane so bile merske karakteristike za prvo pripovedno besedilo. Zanesljivost je bila 

preverjena s Cronbachovim α koeficientom notranje konsistence in znaša 0,87. Indeksi 
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diskriminativnosti posameznih postavk (vprašanj) so predstavljeni v tabeli 14. Celoten razpon 

težavnosti sega od 0,36 do 0,83. Vsebinsko veljavnost so preverili 3 strokovnjaki. 

Konstruktna veljavnost je preverjena s faktorsko analizo. Prvi faktor pojasni 54 % skupne 

variance. Vrednotenje celotnega testa je objektivno. Postopek vrednotenja je opisan zgoraj. 

Tabela 14: Indeksi diskriminativnosti (d) posameznih postavk za prvo pripovedno besedilo v angleščini 

Postavka (vprašanje) 
d 

01 0,616 

02 0,676 

03 0,597 

04 0,715 

05 0,721 

06 0,722 

07 0,590 

08 0,467 

 

Izračunane so bile merske karakteristike za drugo pripovedno besedilo. Zanesljivost je bila 

preverjena s Cronbachovim α koeficientom notranje konsistence in znaša 0,81. Indeksi 

diskriminativnosti posameznih postavk (vprašanj) so predstavljeni v tabeli 15. Celoten razpon 

težavnosti sega od 0,20 do 0,79. Vsebinsko veljavnost so preverili 3 strokovnjaki. 

Konstruktna veljavnost je preverjena s faktorsko analizo. Prvi faktor pojasni 44 % skupne 

variance. Vrednotenje celotnega testa je objektivno. Postopek vrednotenja je opisan zgoraj. 

Tabela 15: Indeksi diskriminativnosti (d) posameznih postavk za drugo pripovedno besedilo v angleščini 

Postavka (vprašanje) 
d 

01 0,532 

02 0,650 

03 0,416 

04 0,661 

05 0,637 

06 0,215 

07 0,673 

08 0,409 

 

Izračunane so bile merske karakteristike za tretje pripovedno besedilo. Zanesljivost je bila 

preverjena s Cronbachovim α koeficientom notranje konsistence in znaša 0,79. Indeksi 

diskriminativnosti posameznih postavk (vprašanj) so predstavljeni v tabeli 16. Celoten razpon 
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težavnosti sega od 0,16 do 0,77. Vsebinsko veljavnost so preverili 3 strokovnjaki. 

Konstruktna veljavnost je preverjena s faktorsko analizo. Prvi faktor pojasni 41 % skupne 

variance. Vrednotenje celotnega testa je objektivno. Postopek vrednotenja je opisan zgoraj. 

Tabela 16: Indeksi diskriminativnosti (d) posameznih postavk za tretje pripovedno besedilo v angleščini 

Postavka (vprašanje) 
d 

01 0,678 

02 0,664 

03 0,241 

04 0,579 

05 0,380 

06 0,470 

07 0,590 

08 0,744 

 

V pilotski vzorec IV smo vključili 60 učencev sedmega razreda iz dveh osnovnih šol. 

Vzorec dobro predstavlja našo osnovno množico in ima takšne lastnosti kot naša osnovna 

množica. Ta vzorec smo določili zato, da bi z diskriminantno analizo ugotovili, katera od 

(manifestnih) spremenljivk najbolje diskriminira (ločuje) učence glede na uspešnost (hitrost in 

razumevanje) pri branju. V prejšnji raziskavi (Lipec Stopar, 1999) so se spremenljivke čas 

potreben pri glasnem branju, število napak pri glasnem branju, število pravilnih odgovorov v 

3 minutah pri hitrem branju, število doseženih točk za celoten test besednjaka ter število 

pravilnih odgovorov v celotnem testu tihega branja izkazale za spremenljivke, ki najbolje 

ločujejo uspešne in šibke bralce. Vzorec je zajemal četrti razred osemletne osnovne šole. V 

naši raziskavi vzorec zajema učence v sedmem razredu devetletne osnovne šole, zato smo 

morali analize ločevanja uspešnih in šibkih bralcev izvesti na vzorcu učencev v našem 

starostnem obdobju. Za vključitev v pilotsko študijo smo pridobili dovoljenje staršev. V 

vzorcu je bilo 35 uspešnih in 25 šibkih bralcev. Učence so v posamezno skupino uvrstili 

učitelji slovenščine glede na naslednje kriterije dobrih bralcev: (1) Učenec nima težav s 

tehniko branja; (2) Prebrano tudi dobro razume; (3) Glasno bere gladko in upošteva različne 

elemente govora, ki prispevajo k razumevanju (ritem in tempo branja, upoštevanje glasovne 

vrednosti ločil); (4) Sam popravi napake pri branju (Lipec Stopar, 1999). Uporabljeni so bili 

isti instrumenti (THB) kot v raziskavi Lipec Stopar (1999), drugi instrumenti (GLAS), ki 

merijo iste konstrukte kot v raziskavi Lipec Stopar (1999) in instrumenti, ki v raziskavi Lipec 

Stopar (1999) niso bili uporabljeni (BRALNO_RAZUM), skupaj 6 (manifestnih) 
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spremenljivk. V analizi je ostalo 29 uspešnih in 21 šibkih bralcev, kajti 10 bralcev ni izpolnilo 

vseh testov in preizkusov. Hair in sodelavci (2010) priporočajo vzorec najmanj 20 na skupino 

za izpeljavo diskriminantne analize. Naš vzorec ustreza tem priporočilom.  

S kanonično diskriminantno analizo (DA) je bilo ugotovljeno, katera od zgoraj naštetih 

spremenljivk najbolje ločuje uspešne in šibke bralce. Boxov test, ki je eden izmed kriterijev, 

ki določa, ali je DA smiselna, je bil z restriktivnejšo stopnjo pomembnosti p > 0,01 

nepomemben. V DA so bile vključene vse spremenljivke hkrati. Dobili smo eno 

diskriminantno funkcijo, kajti primerjali smo samo 2 skupini. χ
2 

preizkus je pokazal, da je ta 

diskriminantna funkcija pomembna, torej, da dobro loči skupini med seboj. To je prikazano v 

tabeli 17. 

Tabela 17: Diskriminantna funkcija 

Funkcija Wilksova 

Lambda 

χ
2
 df p 

1 0,214 69,350 6 0,001 
Op.: df = stopinje prostosti, p = statistična pomembnost 

Pomembnost oz. jakost neodvisnih spremenljivk pri razločevanju skupin pa je razvidna iz 

tabele 18, kjer so Pearsonovi koeficienti korelacije med vrednostmi diskriminantne funkcije 

kot latentne spremenljivke in vrednostmi posameznih (neodvisnih, manifestnih) spremenljivk. 

Tabela 18: Strukturna matrika 

 Funkcija 

1 

THB_3 ,834 

BRALNO_RAZUM_PR

IPOV 

,480 

THB_CEL ,440 

GLAS_NAPAKE -,388 

GLAS_ČAS -,357 

BRALNO_RAZUM_R

AZLAG 

,352 

 

Iz tabele 18 lahko ugotovimo, da se skupini najbolj razlikujeta v spremenljivki hitro branje z 

razumevanjem – 3 minute. Potem sledijo spremenljivke bralno razumevanje – pripovedno 

besedilo, hitro branje z razumevanjem – celoten test, itd. Zaradi ekonomičnosti smo v glavni 

raziskavi za ločevanje med skupinama izbrali le spremenljivko THB_3. Centroida obeh 

izbranih skupin kažeta, da je razlika med skupinama velika (tabela 19). Izločena 

diskriminantna funkcija dobro ločuje med skupino uspešnih in šibkih bralcev. 
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Tabela 19: Centroidi (aritmetične sredine) za kanonično diskriminantno funkcijo glede na posamezno izbrano skupino 

uspešen_šibek_bralec Funkcija 

1 

uspešen 1,597 

šibek -2,206 

 

S pomočjo našega sistema spremenljivk smo uspeli pravilno uvrstiti 92 % vseh učencev v 

vzorcu – 93 % uspešnih bralcev ter 91 % šibkih bralcev (tabela 20). 

Tabela 20: Struktura klasifikacije na osnovi diskriminantne funkcije in izbrane klasifikacije 

  uspešen_šibek_bralec Napovedana skupina Skupaj 

  uspešen šibek 

Dejans

ka 

skupina 

f 
uspešen 27 2 29 

šibek 2 19 21 

% 
uspešen 93,1 6,9 100,0 

šibek 9,5 90,5 100,0 

 

Diskriminantno moč diskriminantne funkcije lahko preverimo s Pressovim testom. Z njim 

smo ugotovili, da naša klasifikacijska matrika statistično pomembno odstopa od naključne 

klasifikacijske matrike pri stopnji tveganja 0,05 (Q = 35,28 > Qc = 6,63). 

Na osnovi diskriminantne vrednosti posameznih spremenljivk smo izbrali spremenljivko 

THB_3 za ločevanje uspešnih in šibkih bralcev, kajti ta največ prispeva k razlikovanju skupin 

uspešnih in šibkih bralcev med seboj. Izdelali smo intervalne vrednosti rezultatov na testu 

THB, torej na spremenljivki THB_3, na osnovi katerih lahko učenca uvrstimo v skupino 

uspešnih ali šibkih bralcev. Surove rezultate smo pretvorili v z-vrednosti in potem v T-

vrednosti. Kot mero variabilnosti smo uporabili standardni odklon (primerjaj poglavje 

Vzorec).  

  



 

101 

 

6.4 Postopek pridobivanja podatkov 

6.4.1 Izvedba empiričnega dela raziskave 

 

1. Priprava in izbor instrumentov 

- Priprava anketnih vprašalnikov: MET (MET_PRED, MET_MED, MET_PO), VPR. 

- Izbor testov in preizkusov: THB, BRALNO_RAZUM, GLAS, TOSWRF, TOSCRF, VOCAB, 

TACL (AUDIT_VOCAB, AUDIT_MORPHEME, AUDIT_ELABORATIVE), TOC 

(GRAPHEME_MATCHING, LETTER_CHOICE, SIGHT_SPELLING), TVCF (CATEG, 

LETTERS, TRAIL C), TVPS (FIGURE_GROUND, VISUAL_CLOSURE), READ_COMPR 

(READ_COMPR_1, READ_COMPR_2, READ_COMPR_3, READ_COMPR_4, 

READ_COMPR_5). 

 

 

2. Izbor pilotskega vzorca I 

Januar 2010/2011 

- Dopis ravnatelju in učiteljem angleščine in slovenščine za sodelovanje v pilotski študiji. 

- Dopisi staršem za sodelovanje v pilotski študiji. 

 

 

3. Pilotsko zbiranje podatkov I (merske 

karakteristike vseh vprašalnikov, testov, 

preizkusov) 

April 2010/2011 

- Aplikacija vprašalnikov: MET (MET_PRED, MET_MED, MET_PO), VPR (N = 52). 

- Prva aplikacija testov in preizkusov: THB, BRALNO_RAZUM, GLAS, TOSWRF, TOSCRF, 

VOCAB, TACL (AUDIT_VOCAB, AUDIT_MORPHEME, AUDIT_ELABORATIVE), TOC 

(GRAPHEME_MATCHING, LETTER_CHOICE, SIGHT_SPELLING), TVCF (CATEG, 

LETTERS, TRAIL C), TVPS (FIGURE_GROUND, VISUAL_CLOSURE), READ_COMPR 

(READ_COMPR_1, READ_COMPR_2, READ_COMPR_3, READ_COMPR_4, 

READ_COMPR_5) (N = 52). 

 

 

4. Analiza podatkov pilotske študije I in 

optimizacija instrumentov 

- Optimizacija vprašalnikov: MET, VPR. 

- Optimizacija testov: TOSWRF, TOSCRF, VOCAB, TACL (AUDIT_VOCAB, 

AUDIT_MORPHEME, AUDIT_ELABORATIVE), TOC (GRAPHEME_MATCHING, 

LETTER_CHOICE, SIGHT_SPELLING). 
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5. Pilotsko zbiranje podatkov II 

April 2010/2011 

- Druga aplikacija testov in preizkusov (čez 14 dni, N = 52) 

- Retest metoda: GLAS, TOSWRF, TOSCRF, CATEG, LETTERS, TRAIL C 

- Prvo merjenje s časovno omejitvijo testov: GRAPHEME_MATCHING, LETTER_CHOICE 

 

 

6. Pilotsko zbiranje podatkov III 

Maj 2010/2011 

- Tretja aplikacija testov in preizkusov (čez 14 dni, N = 52) 

- Retest metoda: GRAPHEME_MATCHING, LETTER_CHOICE 

 

 

7. Izbor pilotskega vzorca IV 

Januar 2010/2011 

- Dopis ravnateljema in učiteljem slovenščine za sodelovanje v pilotski študiji. 

- Dopisi staršem za sodelovanje v pilotski študiji. 

 

 

8. Pilotsko zbiranje podatkov IV 

Junij 2010/2011 

- Aplikacija testov in preizkusov: THB, BRALNO_RAZUM, GLAS (N = 60). 

 

 

9. Analiza podatkov pilotske študije IV 

- Izbor THB, in sicer spremenljivke THB_3, za ločevanje uspešnih in šibkih bralcev v glavni 

raziskavi. 

 

 

10. Izbor glavnega vzorca 

Januar, februar, marec 2011/2012 

- Dopisi ravnateljem in učiteljem angleščine za sodelovanje v raziskavi. 

- Dopisi staršem za sodelovanje njihovih otrok v raziskavi. 
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11. Glavno zbiranje podatkov 

April, maj, junij 2011/2012 

- Aplikacija vprašalnikov: MET (MET_PRED, MET_MED, MET_PO), VPR (N = 690). 

- Aplikacija testov in preizkusov: THB (THB_3), TOSWRF, TOSCRF, VOCAB, TACL 

(AUDIT_VOCAB, AUDIT_MORPHEME, AUDIT_ELABORATIVE), TOC 

(GRAPHEME_MATCHING, LETTER_CHOICE, SIGHT_SPELLING), TVCF (CATEG, 

LETTERS, TRAIL C), TVPS (FIGURE_GROUND, VISUAL_CLOSURE), READ_COMPR 

(READ_COMPR_1, READ_COMPR_2, READ_COMPR_3, READ_COMPR_4, 

READ_COMPR_5) (N = 690). 

 

 

12. Analiza rezultatov glavne raziskave 

 

 

13. Model programa pomoči/model aktivnosti pri 

pouku tujega jezika 

 

Shema 1: Potek empiričnega dela raziskave 
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6.4.2 Pilotska študija I, II, III, IV 

 

Pilotska študija je bila izvedena na vzorcu z enakimi karakteristikami, kot jih ima vzorec v 

glavni raziskavi. Glavni razlog izvedbe pilotske študije je bil evalviranje merskih 

instrumentov, to pomeni merjenje merskih karakteristik uporabljenih instrumentov na 

pilotskem vzorcu ter modificiranje postavk ter optimizacija instrumentov, kjer je bilo to 

potrebno. Postavke, ki so pomembno vplivale na merske karakteristike instrumenta, so bile 

eliminirane ali nadomeščene z drugimi postavkami. 

Pilotsko zbiranje podatkov I je potekalo na eni osnovni šoli. 52 učencev je aprila v šolskem 

letu 2010/2011 reševalo prvotne oblike testov, preizkusov, vprašalnikov THB, 

BRALNO_RAZUM, GLAS, TOSWRF, TOSCRF, VOCAB, TACL (AUDIT_VOCAB, 

AUDIT_MORPHEME, AUDIT_ELABORATIVE), TOC (GRAPHEME_MATCHING, 

LETTER_CHOICE, SIGHT_SPELLING), TVCF (CATEG, LETTERS, TRAIL C), TVPS 

(FIGURE_GROUND, VISUAL_CLOSURE), READ_COMPR (READ_COMPR_1, 

READ_COMPR_2, READ_COMPR_3, READ_COMPR_4, READ_COMPR_5), MET, 

VPR. Glede na rezultate, pridobljene v pilotski študiji I, so bili instrumenti 

BRALNO_RAZUM, TOSWRF, TOSCRF, VOCAB, TACL (AUDIT_VOCAB, 

AUDIT_MORPHEME, AUDIT_ELABORATIVE), TOC (GRAPHEME_MATCHING, 

LETTER_CHOICE, SIGHT_SPELLING) ustrezno optimizirani. Optimizacija je opisana v 

poglavju Merski insturmenti.  

Pilotsko zbiranje podatkov II je potekalo na eni osnovni šoli. 52 učencev je aprila v 

šolskem letu 2010/2011 reševalo teste GLAS, TOSWRF, TOSCRF, TVCF v drugem 

merjenju za izračun zanesljivost z metodo test – retest. Ta metoda je bila uporabljena, ker so 

zadnji trije testi časovno omejeni, preizkus GLAS pa nima itemov kot takih, zato Cronbach 

alfe ni mogoče računati. V istem obdobju je potekalo tudi prvo časovno omejeno merjenje 

testa TOC, in sicer delov GRAPHEME_MATCHING in LETTER_CHOICE. 

Pilotsko zbiranje podatkov III je potekalo na eni osnovni šoli. 52 učencev je maja v 

šolskem letu 2010/2011 drugič reševalo dela GRAPHEME_MATCHING in 

LETTER_CHOICE testa TOC za izračun zanesljivosti po metodi test – retest. 

Pilotsko zbiranje podatkov IV je potekalo na dveh osnovnih šolah. 60 učencev (10 jih je 

bilo kasneje eliminiranih iz pilotske študije zaradi nepopolnih podatkov) je junija v šolskem 

letu 2010/2011 reševalo teste in preizkuse THB, BRALNO_RAZUM, GLAS. To zbiranje 

podatkov je potekalo zato, da smo s pomočjo diskriminantne analize določili, kateri preizkus 

najbolje ločuje uspešne in šibke bralce. Spremenljivka THB_3 testa THB je najbolje ločevala 
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obe skupini, zato je bil test THB uporabljen v glavni raziskavi za ločitev šibkih in uspešnih 

bralcev.  

 

6.4.3 Glavna raziskava 

 

V glavni raziskavi je sodelovalo 690 učencev iz 22 osnovnih šol iz vseh slovenskih regij, 

razen iz Koroške in Spodnjeposavske regije. Predhodno so bila pridobljena pisna dovoljenja 

staršev učencev, ki so bili vključeni v raziskavo. Vse aplikacije testov, preizkusov in 

vprašalnika so bile opravljene aprila, maja, junija v šolskem letu 2011/2012. Pridobivanje 

podatkov je v povprečju potekalo skupno štiri šolske ure. Vsi učenci so reševali teste in 

preizkuse v enakem vrstnem redu ob približno istem času na isti način, tako da so bili pogoji 

izenačeni. Pridobivanje podatkov je potekalo med urami angleškega jezika v učilnicah. 

Instrumenti so bili aplicirani skupinsko. Skupinska testiranja so poleg avtorice izvajale 

profesorice angleškega jezika, ki so predhodno dobila navodila za testiranje. Pri testu TVCF 

so pomagali psihologi. Vsi postopki so bili poenoteni s skupnimi navodili, po katerih so 

potekali testi in preizkusi. Časovna omejitev posameznega instrumenta je navedena v 

poglavju Opis spremenljivk. 

 

6.5 Analiza podatkov glavne raziskave 

 

Podatki so obdelani s statističnim programom SPSS, modeliranje strukturnih enačb pa je 

izvršeno s programom AMOS. 

Za osnovno opisno statistiko so bile izračunane minimalne in maksimalne vrednosti 

dosežkov pri posameznih testih in preizkusih, za oceno srednje vrednosti je bila izračunana 

aritmetična sredina, za oceno variabilnosti je bil določen standardni odklon, za oceno 

normalne porazdelitve podatkov koeficienta asimetrije in sploščenosti ter Kolmogorov-

Smirnov test s podano statistično pomembnostjo s 5 % tveganjem (Hair et al., 2010). Za 

iskanje razlik med skupinama v vseh spremenljivkah je bila uporabljena multipla analiza 

variance (MANOVA). Pred nadaljnjo statistično obdelavo so bili podatki normalizirani, 

izločene so bile ekstremne vrednosti, manjkajoče vrednosti pa nadomeščene z novimi z 

metodo nadomeščanja povprečja. Za preverjanje linearnosti in homoskedastičnosti smo 

uporabili rezidualne grafe, za homoskedastičnost tudi Breusch-Paganov test za 

heteroskedastičnost ter Koenkerjev test za heteroskedastičnost. Normalnost porazdelitve 

rezidualov smo preverjali preko histograma rezidualov, multikolinearnost smo preverjali s 
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faktorjem povečanja variance (VIF). Za računanje zanesljivosti testov in preizkusov smo 

uporabili Cronbachov koeficient alfa, če je test ali preizkus časovno omejen pa metodo test – 

retest (Hair et al., 2010; Nunnally & Bernstein, 1995; Tabachnick & Fidell, 2007).  

Za izbor spremenljivke pri diskriminantni analizi, ki ločuje uspešne in šibke bralce, je bila 

uporabljena metoda simultano, ki temelji na Wilksovem koeficientu λ. S pomočjo Boxovega 

testa je bila ugotovljena enakost (homogenost) kovariančnih matrik. Izračunana je bila 

strukturna matrika koeficientov korelacij med izločeno diskriminantno funkcijo in 

spremenljivkami, ki jo določajo. V nadaljevanju je bila s pomočjo parametrov diskriminantne 

funkcije, določenih centroidov ter določene strukture klasifikacije na osnovi diskriminantne 

funkcije in izbrane klasifikacije določena smiselnost interpretacije izločene diskriminantne 

funkcije (Hair et al., 2010). 

Za odkrivanje latentne strukture bralne zmožnosti v angleščini, torej povezave med 

manifestnimi spremenljivkami, ki določajo konstrukt bralne zmožnosti v angleščini, je bila 

uporabljena faktorska analiza. S Kaiser-Mayer-Olkinovim testom ugotavljanja jakosti 

povezav manifestnih variabel v korelacijski matriki in Bartlettovim testom singularnosti 

korelacijske matrike smo preverili upravičenost uporabe faktorske analize. Za ekstrakcijo 

faktorjev iz korelacijske matrike je bila uporabljena Hotellingova metoda glavnih komponent. 

S pomočjo Kaiser-Gutmanovega kriterija je bilo ugotovljeno število pomembnih faktorjev. 

Faktorska matrika je bila rotirana s pomočjo Varimax in Oblimin rotacije. Za interpretacijo je 

bila uporabljena Oblimin rotacija, pri njej so bili upoštevani Thurstonovi kriteriji enostavne 

strukture. Naslednji razlog za upoštevanje Oblimin rotacije pri interpretaciji pa je, da so 

faktorji med seboj vsebinsko povezani in odvisni. Faktorsko analizo smo uporabili tudi za 

izračun konstruktne veljavnosti določenih testov in preizkusov (glej poglavje Merski 

instrumenti) (Hair et al., 2010; Tabachnick & Fidell, 2007). 

Za ocenjevanje vplivov spremenljivk na bralno razumevanje je bila uporabljena metoda 

strukturnih enačb, ki omogoča preprosto opazovanje več medsebojnih odnosov hkrati, 

medtem ko zagotavlja statistično učinkovitost ter podaja obsežno ocenjevanje medsebojnih 

razmerij in zagotavlja prehod od raziskovalne analize na konfirmativno analizo (Hair et al., 

2010, str. 578). Ta metoda preverja, ali so povezave med konstrukti ter povezave med 

konstukti in njihovimi indikatorji skladne z empiričnimi podatki (Diamantopoulos & Siguaw, 

2000, str. 4-5). Uporabljena sta bila merski model, ki opisuje, kako je vsaka latentna 

spremenljivka izmerjena oz. operacionalizirana, ter strukturni model, ki opisuje medsebojni 

odnos med latentnimi spremenljivkami in kaže znesek (ne)pojasnjene variance. Za 

ocenjevanje parametrov modela je bila uporabljena metoda največjega verjetja (ang. 
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Maximum Likelihood) (Košmelj et al., 2002). Za ovrednotenje modela so bili uporabljeni 

številni indikatorji in indeksi (χ
2
, χ

2
/df, NFI, CFI, RFI, RMSEA, PNFI, PCFI). Za opazovanje 

razlik v modelu med uspešnimi in šibkimi bralci sta bila uporabljena test razlik v χ
2
 in test 

razlik v indeksu CFI (Byrne, 2010). 
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7 Rezultati in interpretacija 

7.1 Priprava podatkov 

7.1.1 Manjkajoči podatki 

 

V naši bazi podatkov je bilo za spremenljivke VOCAB, AUDIT_VOCAB, 

AUDIT_MORPHEME, AUDIT_ELABORATIVE, LETTER_CHOICE, SIGHT_SPELLING, 

LETTERS, TRAIL_C, FIGURE_GROUND, VISUAL_CLOSURE manjkajočih manj kot 5 

% podatkov. Pri ostalih spremenljivkah ni bilo manjkajočih podatkov. Manjkajoči podatki so 

kazali naključen vzorec, kar dokazuje nepomembnost razlik med povprečji med skupinama za 

manjkajoče in popolne podatke za eno spremenljivko bralnega razumevanja v angleščini, 

READ_COMPR_1. Prav tako so vrednosti η
2 

(ang. eta squared) majhne. Vrednosti so 

prikazane v tabeli 21. 

Tabela 21: Število manjkajočih podatkov za vsako spremenljivko, pomembnost razlik med povprečji za skupino z  

manjkajočimi podatki in skupino brez manjkajočih podatkov, vrednost η2 

Read_compr_1 * 

spremenljivka 

Število 

manjkajočih 

podatkov 

F p η
2
 

READ_COMPR_1 * 

VOCAB 

2 0,65 0,42 0,001 

READ_COMPR_1 * 

AUDIT_VOCAB  

2 0,50 0,30 0,01 

READ_COMPR_1 * 

AUDIT_MORPHEME  

2 0,50 0,30 0,01 

READ_COMPR_1 * 

AUDIT_ELABORATIVE  

2 0,50 0,30 0,01 

READ_COMPR_1 * 

LETTER_CHOICE 

1 0,05 0,82 0,001 

READ_COMPR_1 * 

SIGHT_SPELLING 

1 0,05 0,82 0,001 

READ_COMPR_1 * 

LETTERS 

2 0,02 0,88 0,001 

READ_COMPR_1 * 

TRAIL_C 

6 1,18 0,28 0,002 
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Nadaljevanje tabele 21 

READ_COMPR_1 * 

FIGURE_GROUND 

1 2,50 0,11 0,005 

READ_COMPR_1 * 

VISUAL_CLOSURE 

3 1,40 0,24 0,003 

 

Manjkajoči podatki so bile nadomeščeni z novimi podatki z metodo nadomeščanja 

povprečja. 

 

7.1.2 Ekstremne vrednosti 

 

Ekstremne vrednosti so lahko univariatne (ekstremna vrednost na eni spremenljivki) ali 

multivariatne (nenavadne kombinacije vrednosti na dveh ali več spremenljivkah) (Tabachnick 

& Fidell, 2007). Vse osebe, ki so imele absolutne z vrednosti na posamezni spremenljivki 

višje od 3,29, smo obravnavali kot ekstremne vrednosti (Tabachnick & Fidell, 2007). Takih je 

bilo 23.  

Za ugotavljanje multivariatnih ekstremnih vrednosti smo uporabili metodo 

Mahalanobisove razdalje pri pomembnosti p<0,001. Vse osebe, ki so imele vrednosti višje kot 

χ
2 

(17) = 40,790, so bile tretirane kot multivariatne obrobne vrednosti. Takih je bilo 9. 

Vse osebe z obrobnimi vrednostmi smo izločili iz nadaljnje raziskave. Tako je ostalo v 

vzorcu 480 učencev, od tega 209 šibkih bralcev ter 271 uspešnih bralcev. 

 

7.1.3 Normalizacija 

 

Glede na koeficiente asimetrije (KA) in sploščenosti (KS) (vrednosti bi morale biti med -1 

in +1) ter vrednosti Kolmogorov-Smirnovega testa (test mora biti statistično nepomemben) so 

bili podatki določenih spremenljivk pred nadaljnjo statistično obdelavo normalizirane. Glavni 

izsledki normalizacije so predstavljeni v tabeli 22 ter v Prilogi 1. V nadaljevanju so 

uporabljene normalizirane vrednosti. V besedilu uporabljamo imena spremenljivk pred 

normalizacijo. 

Čeprav določene spremenljivke niso bile normalizirane, jih lahko uporabimo v nadaljnji 

analizi, kajti razlike do normalne porazdelitve niso ekstremne (Hair et al., 2010, str. 82). Na 

statistično pomembnost KA in KS vpliva tudi velikost vzorca. Tabachnick in Fidell (2007, str. 

80) pišeta, da je verjetnost, da bo pri velikem vzorcu (N > 100 za KS, N > 200 za KA) ničelna 
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hipoteza (gre za normalno porazdelitev) zavrnjena, velika, čeprav gre le za manjša odstopanja 

od normalne porazdelitve. To velja tudi v našem primeru. Spremenljivke, ki so bile 

normalizirane, bodo v interpretaciji uporabljene v svojih prvotnih oblikah, torej s surovimi 

podatki. 

Tabela 22: KA in KS, standardna napaka, vrednosti Kolmogorov-Smirnov testa, statistična pomembnost testa (***), 

eventuelne normalizacije, nova imena spremenljivk 

Spremenlji

vka 

KA SE KS SE KST (***) Normalizacija Nova imena 

spremenljivk 

TOSWRF 
-0,346 

0,11 
0,227 

0,22 
0,040 

/ / 

TOSCRF 
0,172 

0,11 
0,068 

0,22 
0,035 

/ / 

VOCAB 
0,120 

0,11 
-0,896 

0,22 
0,075*** 

/ / 

AUDIT_V

OCAB -0,998 
0,11 

0,416 
0,22 

0,215*** 

Kvadriranje 

KA = -0,525, SE 

= 0,111 

KS = -0,756, SE = 

0,222 

AUDIT_VO

CAB_SQUARE

D 

AUDIT_M

ORPHEME -0,839 
0,11 

-0,164 
0,22 

0,181*** 

/ / 

AUDIT_E

LABORATIV

E 

-1,406 
0,11 

1,509 
0,22 

0,323*** 

Reflect in log. 

KA = 0,716, SE = 

0,111 

KS = -0,812, SE = 

0,222 

AUDIT_EL

ABORATIVE_

R_LOG10 

GRAPHE

ME_MATCHI

NG 

0,342 
0,11 

0,794 
0,22 

0,108*** 

/ / 

LETTER_

CHOICE 0,305 
0,11 

-0,846 
0,22 

0,087*** 

/ / 

SIGHT_SP

ELLING -0,351 
0,11 

-0,649 
0,22 

0,094*** 

/ / 

CATEG 
0,080 

0,11 
0,325 

0,22 
0,062*** 

/ / 

LETTERS 
0,340 

0,11 
0,037 

0,22 
0,053*** 

/ / 

TRAIL_C 
-0,942 

0,11 
-0,287 

0,22 
0,220*** 

/ / 

FIGURE_

GROUND -0,554 
0,11 

-0,462 
0,22 

0,154*** 

/ / 
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Nadaljevanje tabele 22 

VISUAL_

CLOSURE -0,837 
0,11 

0,456 
0,22 

0,148*** 

Reflect in log. 

KA = -0,467, SE 

= 0,111 

KS = 0,286, SE = 

0,222 

VISUAL_C

LOSURE_R_L

OG10 

MET_PRE

D 0,066 
0,11 

0,399 
0,22 

0,136*** 

/ / 

MET_ME

D -0,027 
0,11 

0,313 
0,22 

0,104*** 

/ / 

MET_PO 
0,136 

0,11 
0,510 

0,22 
0,149*** 

/ / 

Op.: KA = koeficient asimetrije, KS = koeficient sploščenosti, SE = standardna napaka, KST = vrednost Kolmogorov-

Smirnov testa, *** = p<0,001 

 

Multivariatna normalnost je bila ocenjena posebej za skupino uspešnih in posebej za 

skupino šibkih bralcev. Izračunali smo normaliziran Mardia koeficient in ugotovili, da sta za 

obe skupini bralcev koeficienta manjša od 5,000, kar kaže na normalnost porazdelitve (Byrne, 

2010, str. 104). 

 

7.1.4 Linearnost 

 

Linearnost je bila preverjena preko rezidualnega grafa. Iz slike 4 je razvidno, da gre za 

linearno povezanost .  

 

Slika 4: Razsevni graf rezidualov za odvisno spremenljivko READ_COMPR_1 

Linearnost je razvidna tudi iz bivariatnih razsevnih grafov nekaterih spremenljivk (glej 

Prilogo 2). Nobena oblika grafa ni v obliki mavrice, črke U ali logaritemske funkcije, kar kaže 

na linearnost med spremenljivkami. Povezava s spremenljivko TRAIL_C ni najbolje opisana 

s premico, vendar bomo spremenljivko na tej stopnji še pustili kot prediktor. 
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7.1.5 Homoskedastičnost 

 

Homoskedastičnost smo ugotavljali preko rezidualnih grafov (glej Prilogo 3). Iz slik v 

prilogi je razvidno, da je standardna napaka napovedi enaka vzdolž celotnega razpona 

prediktorjev. Odstopanja vzdolž cele premice so razmeroma enaka. 

Homoskedastičnost smo preverjali tudi z Breusch-Paganovim testom za 

heteroskedastičnost ter Koenkerjevim testom za heteroskedastičnost. Ničelne hipoteze, torej 

da imajo reziduali enako varianco preko celotnega razpona prediktorjev (homoskedastičnost), 

ne želimo zavreči. V nasprotnem primeru imamo heteroskedastičnost. Rezultati naših dveh 

testov potrjujejo homoskedastičnost χ
2
(17) = 22,099, p = 0,1809 ter χ

2
(17) = 24,361, p = 

0,1099, kajti testa sta statistično nepomembna. 

 

7.1.6 Normalnost porazdelitve rezidualov 

 

Normalnost porazdelitve rezidualov smo preverjali preko histograma rezidualov. Reziduali 

so normalno porazdeljeni, kar je razvidno iz slik v Prilogi 4. 

 

7.1.7 Multikolinearnost 

 

Multikolinearnost smo preverjali s faktorjem povečanja variance (ang. VIF, variance 

inflation factor). Vrednosti ne smejo presegati 5 oz. 10 (Hair, 2010). V našem primeru ni 

multikolinearnosti. 

Tabela 23: Faktor povečanja variance za vse prediktorske spremenljivke glede na kriterij READ_COMPR_1 

Koeficienti
a
 

Model Kolinearnost 

Faktor povečanja 

variance (VIF) 

1 

TOSWRF 3,196 

TOSCRF 3,684 

VOCAB 2,398 

AUDIT_VOCAB 2,138 

AUDIT_MORPHEME 2,382 

AUDIT_ELABORATIVE 1,687 

GRAPHEME_MATCHING 1,658 

LETTER_CHOICE 1,555 

SIGHT_SPELLING 3,028 
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CATEG 1,892 

LETTERS 1,745 

TRAIL_C 1,288 

FIGURE_GROUND 1,530 

VISUAL_CLOSURE 1,508 

MET_PRED 1,085 

MET_MED 1,135 

MET_PO 1,129 

a. Odvisna spremenljivka: read_compr_1 

 

7.2 Opisna in inferenčna statistika  

 

V tabeli 24 so podani podatki opisne statistike za posamezno spremenljivko za celoten 

vzorec. 

Tabela 24: Opisna statistika za celoten vzorec po posameznih spremenljivkah 

Spremenljivka N Min Maks MaksM M SD 

read_compr_1 480 0,00 8,00 8 4,364 1,383 

read_compr_2 480 0,00 8,00 8 4,129 1,353 

read_compr_3 480 0,00 8,00 8 3,912 1,456 

read_compr_4 480 0,00 8,00 8 4,012 1,324 

read_compr_5 480 0,00 8,00 8 4,150 1,503 

TOSWRF 480 0,00 147,00 179 77,820 26,040 

TOSCRF 480 0,00 172,00 186 76,966 28,891 

VOCAB 480 0,00 26,00 26 14,070 5,759 

AUDIT_VOCAB 480 2,00 9,00 9 7,351 1,636 

AUDIT_MORPHEME 480 0,00 12,00 12 8,859 2,802 

AUDIT_ELABORATIVE 480 2,00 6,00 6 5,301 0,952 

GRAPHEME_MATCHING 480 0,00 20,00 20 9,772 3,286 

LETTER_CHOICE 480 0,00 48,00 76 16,808 12,009 

SIGHT_SPELLING 480 0,00 23,00 23 13,889 4,946 

CATEG 480 18,00 67,00 - 41,910 8,853 

LETTERS 480 5,00 47,00 - 22,138 7,290 

TRAIL_C 480 0,00 21,00 21 15,654 6,283 

FIGURE_GROUND 480 4,00 16,00 16 12,233 2,637 

VISUAL_CLOSURE 480 3,00 16,00 16 11,982 2,429 

MET_PRED 480 4,00 17,00 20 10,087 2,265 

MET_MED 480 11,00 52,00 64 32,345 6,536 

MET_PO 480 4,00 18,00 20 11,043 2,265 
Op.: N = velikost vzorca, Min = najmanjše številko točk, doseženih na spremenljivki, Maks = največje število točk, 

doseženih na spremenljivki, MaksM = največje število možnih točk, ki bi jih učenci lahko dosegli na spremenljivki, M = 

aritmetična sredina, SD = standardni odklon 
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Učenci so bili najbolj uspešni pri reševanju testa slušnega razumevanja. V povprečju so pri 

postavkah na podtestu AUDIT_VOCAB dosegli 82 % vseh možnih točk, na podtestu 

AUDIT_MORPHEME 74 % vseh možnih točk in na podtestu AUDIT_ELABORATIVE 88% 

vseh možnih točk. Na testu sledenja TRAIL_C so v povprečju dosegli 75 % vseh možnih 

točk. V povprečju so pri postavkah na podtestu FIGURE_GROUND dosegli 76 % vseh 

možnih točk, na podtestu VISUAL_CLOSURE 75 % vseh možnih točk. Čeprav te odstotki 

kažejo na mogoč ceiling effect, pa so izračunani indeksi težavnosti in diskriminativnosti na 

vseh testih na vseh postavkah pred uporabo testov v glavni raziskavi pokazali, da je uporaba 

teh postavk smiselna, zato jih nismo izločili (primerjaj poglavje Merski instrumentarij). Pri 

spremenljivkah slušnega razumevanja ter vidnega zaznavanja so rezultati najmanj razpršeni. 

Največja razpršenost rezultatov se pojavlja pri spremenljivkah, ki so časovno omejene 

(TOSWRF, TOSCRF, LETTER_CHOICE, CATEG, LETTERS). Pri časovno omejenih 

spremenljivkah pa ne gre le za največjo razpršenost rezultatov, temveč tudi v povprečju za 

najslabši uspeh pri teh nalogah. Na spremenljivki LETTER_CHOICE so dosegli le 22 % 

uspešnost reševanja te naloge, pri tej spremenljivki je tudi razpršenost največja v primerjavi z 

vsemi spremenljivkami. Pri ostalih časovno omejenih spremenljivkah je bila uspešnost 

reševanja nalog pod 50 %: pri spremenljivki TOSWRF 43 %, TOSCRF 41 %, 

GRAPHEME_MATCHING 49 %. 

Učenci so bili v povprečju najuspešnejši pri reševanju nalog bralnega razumevanja in 

vidnega zaznavanja, najmanj uspešni pa pri nalogah, ki so bile časovno omejene in so 

zahtevale hitro in natančno reševanje posameznih postavk. 

V tabeli 25 je prikazana še opisna statistika za skupino uspešnih in šibkih bralcev. Skupini 

sta bili določeni na osnovi rezultatov preizkusa hitrega branja z razumevanjem, in sicer 

hitrega branja v 3 minutah. Skupini se pomembno razlikujeta v vseh spremenljivkah te 

raziskave, razen v MET_PRED in MET_PO, kar je razvidno iz rezultatov multiple analize 

variance (MANOVA) (Wilksova Lambda =  0,601, F = 13,789, p < 0,001). Iz tabele 25 so 

razvidne razlike za vsako posamezno spremenljivko, skupina uspešnih bralcev v povprečju 

dosega višji rezultat na vseh spremenljivkah v primerjavi s skupino šibkih bralcev.  

Že iz rezultatov opisne statistike je mogoče povzeti, da šibki bralci prvega jezika tudi pri 

spremenljivkah, ki vplivajo na branje v tujem jeziku, v povprečju dosegajo pomembno nižje 

rezultate od svojih sovrstnikov, to je od uspešnih bralcev. Nadaljnje analize bodo pokazale, da 

se ti dve skupini pomembno razlikujeta tudi v moči vplivov spremenljivk, ki vplivajo na 

branje v tujem jeziku. 
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Tabela 25: Opisna statistika za skupini uspešnih, šibkih bralcev po posameznih spremenljivkah in ANOVA 

Spremenljivka Skupina 

(1,2) 

N Min Maks M SD F(p<0,001*

**) 

read_compr_1 1 209 0,00 7,00 3,531 1,248 186,240*** 

 2 271 2,00 8,00 5,007 1,115 

read_compr_2 1 209 0,00 6,00 3,378 1,230 149,221*** 

 2 271 2,00 8,00 4,708 1,144 

read_compr_3 1 209 0,00 8,00 3,148 1,408 129,140*** 

 2 271 0,00 8,00 4,501 1,198 

read_compr_4 1 209 0,00 6,00 3,371 1,353 105,017*** 

 2 271 1,00 8,00 4,505 1,067 

read_compr_5 1 209 0,00 7,00 3,248 1,402 183,642*** 

 2 271 2,00 8,00 4,845 1,176 

TOSWRF 1 209 0,00 141,00 63,416 25,106 148,059*** 

 2 271 39,00 147,00 88,929 20,806 

TOSCRF 1 209 0,00 127,00 59,947 24,042 175,163*** 

 2 271 34,00 172,00 90,092 25,267 

VOCAB 1 209 0,00 24,00 11,794 5,259 65,643*** 

 2 271 3,00 26,00 15,826 5,516 

AUDIT_VOCAB 1 209 2,00 9,00 6,830 1,789 40,574*** 

 2 271 2,00 9,00 7,752 1,383 

AUDIT_MORPHEME 1 209 0,00 12,00 7,931 3,091 44,279*** 

 2 271 2,00 12,00 9,575 2,320 

AUDIT_ELABORATIVE 1 209 2,00 6,00 4,997 1,111 40,708*** 

 2 271 2,00 6,00 5,535 0,728 

GRAPHEME_MATCHING 1 209 0,00 20,00 8,488 3,204 64,029*** 

 2 271 1,00 20,00 10,763 2,998 

LETTER_CHOICE 1 209 0,00 44,00 12,105 10,172 64,271*** 

 2 271 0,00 48,00 20,435 12,076 

SIGHT_SPELLING 1 209 0,00 22,00 11,505 4,881 104,502*** 

 2 271 1,00 23,00 15,726 4,154 

CATEG 1 209 19,00 66,00 37,421 7,827 118,543*** 

 2 271 18,00 67,00 45,372 8,013 

LETTERS 1 209 5,00 39,00 19,062 6,571 76,288*** 

 2 271 8,00 47,00 24,511 6,931 

TRAIL_C 1 209 0,00 21,00 14,189 6,744 20,978*** 

 2 271 0,00 21,00 16,784 5,661 

FIGURE_GROUND 1 209 4,00 16,00 11,498 2,787 30,554*** 

 2 271 5,00 16,00 12,800 2,368 
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VISUAL_CLOSURE 1 209 3,00 16,00 11,333 2,502 27,878*** 

 2 271 3,00 16,00 12,482 2,252 

MET_PRED 1 209 4,00 16,00 9,885 2,245 2,965 

 2 271 4,00 17,00 10,243 2,272 

MET_MED 1 209 13,00 52,00 31,315 6,113 9,352* 

 2 271 11,00 50,00 33,140 6,750 

MET_PO 1 209 4,00 17,00 10,823 2,031 3,535 

 2 271 4,00 18,00 11,214 2,420 
 

Op.: Skupina 1 = šibki bralci, Skupina 2 = uspešni bralci, N = velikost vzorca, Min = najmanjše številko točk, doseženih na 

spremenljivki, Maks = največje število točk, doseženih na spremenljivki, M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon, F 

= F test z eventuelno statistično pomembnostjo 

 

7.3 Eksplorativna faktorska analiza 

 

Z opisno analizo podatkov ni mogoče odkriti vsega, kar vpliva na uspešnost učencev na 

testih bralnega razumevanja v angleščini. Z multivariatno analizo pa je mogoče ugotoviti 

latentno strukturo bralne zmožnosti v angleščini, saj omogoča določitev faktorjev
2
, ki 

pojasnjujejo določen delež variance sistema manifestnih spremenljivk
3
. 

Pri faktorski analizi celotnega nabora manifestnih spremenljivk sistema je bila najprej 

izdelana korelacijska matrika (v Prilogi 5). Z njo je mogoč vpogled v manifestno strukturo 

celotnega faktorskega prostora vseh spremenljivk. Ugotovimo, da je 79 % korelacij med 

manifestnimi spremenljivkami statistično pomembnih, od teh jih je 97 % mogoče napovedati 

z 1 % tveganjem, 3 % pa s 5 % tveganjem. Večina korelacij je ≥ 0,30.  

Kaiser-Meyer-Olkinov (KMO = 0,947) in Bartlettov test (χ
2
 (231) = 7099,104; p < 0,0001) 

kažeta, da je korelacijska matrika primerna za faktorsko analizo, tako da je faktorizacija 

smiselna in upravičena.  

V tabeli 26 so po ekstrakciji s Hotellingovo metodo glavnih komponent prikazane 

vrednosti komunalitet posameznih spremenljivk. Komunalitete pri spremenljivkah TRAIL_C, 

MET_PRED, MET_MED in MET_PO so manjše od 0,600. Te spremenljivke bomo izločili in 

ponovno faktorizirali preostale. 

Pri ponovni faktorski analizi 18 manifestnih spremenljivk sistema je bila najprej izdelana 

korelacijska matrika, sestavljena iz interkorelacij 18 manifestnih spremenljivk. Kaiser-Meyer-

Olkinov (KMO = 0,951) in Bartlettov test (χ
2
(153) = 6881,889; p < 0,001) kažeta, da je 

                                                 
2 Skozi vsa poglavja se lahko izraz faktor zamenja z izrazom konstrukt, latentna spremenljivka ali latentni faktor. 
3 Skozi vsa poglavja se lahko izraz manifestna spremenljivka zamenja z izrazom indikator ali opazovana spremenljivka. 
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korelacijska matrika primerna za faktorsko analizo, tako da je faktorizacija smiselna in 

upravičena.  

Tabela 26: Komunalitete 22 manifestnih spremenljivk 

 h
2
 

READ_COMPR_1 0,858 

READ_COMPR_2 0,836 

READ_COMPR_3 0,852 

READ_COMPR_4 0,832 

READ_COMPR_5 0,870 

TOSWRF 0,775 

TOSCRF 0,785 

VOCAB 0,711 

AUDIT_VOCAB 0,698 

AUDIT_MORPHEME 0,747 

AUDIT_ELABORATIVE 0,614 

GRAPHEME_MATCHING 0,625 

LETTER_CHOICE 0,625 

SIGHT_SPELLING 0,770 

CATEG 0,721 

LETTERS 0,660 

TRAIL_C 0,381 

FIGURE_GROUND 0,681 

VISUAL_CLOSURE 0,761 

MET_PRED 0,407 

MET_MED 0,559 

MET_PO 0,469 

 

V tabeli 27 so po ekstrakciji s Hottelingovo metodo glavnih komponent prikazane vrednosti 

komunalitet posameznih spremenljivk. Komunalitete so dovolj visoke, da lahko obstoječe 

spremenljivke ohranimo v faktorizaciji. Po Kaiser-Guttmanovem kriteriju smo izločili število 

glavnih faktorjev. Faktorjev je pet in pojasnjujejo 74 % skupne variance sistema 18 

manifestnih spremenljivk.  

Tabela 27: Komunalitete 18 manifestnih spremenljivk 

 h
2
 

READ_COMPR_1 0,859 

READ_COMPR_2 0,836 

READ_COMPR_3 0,852 

READ_COMPR_4 0,832 

READ_COMPR_5 0,872 

TOSWRF 0,795 
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TOSCRF 0,799 

VOCAB 0,706 

AUDIT_VOCAB 0,710 

AUDIT_MORPHEME 0,752 

AUDIT_ELABORATIVE 0,622 

GRAPHEME_MATCHING 0,583 

LETTER_CHOICE 0,618 

SIGHT_SPELLING 0,706 

CATEG 0,748 

LETTERS 0,722 

FIGURE_GROUND 0,728 

VISUAL_CLOSURE 0,776 

 

Z eksplorativno faktorsko analizo smo izpolnili prvi cilj raziskave, in sicer smo 

identificirali in raziskali latentno strukturo bralne zmožnosti v angleščini pri uspešnih in 

šibkih bralcih. Hipotezo H, ki se navezuje na ugotavljanje latentne strukture bralne zmožnosti 

v angleščini in ki pravi, da je mogoče predpostaviti, da obstaja določena latentna struktura 

faktorjev, ki pojasnjuje vsaj 2/3 variance sistema manifestnih spremenljivk, sprejmemo. Od 

tega prvi faktor pojasni 31,025 % celotne variance sistema, drugi 21,118 %, tretji 8,449 %, 

četrti 7,711 % ter peti 5,754 %. Prvi in drugi faktor skupno pojasnita 52,143 % variance. Po 

ekstrakciji so bili faktorji rotirani po Oblimin rotaciji, saj so faktorji med seboj odvisni. Tudi 

Varimax rotacija poda enostavno strukturo glede na Thurstonove kriterije, vendar smo se 

zaradi povezanosti faktorjev odločili, da bomo pri interpretaciji upoštevali Oblimin rotacijo. 

Prikazane so faktorske uteži, kjer so saturacije med manifestno spremenljivko in faktorjem 

večje ali enake 0,400 (tabela 28). 

Tabela 28: Strukturna matrika po Oblimin rotaciji 

 Faktor 

1 2 3 4 5 

READ_COMPR_5 0,933     

READ_COMPR_1 0,926     

READ_COMPR_3 0,922     

READ_COMPR_2 0,912     

READ_COMPR_4 0,909     

TOSCRF   0,897    

TOSWRF  0,883    

SIGHT_SPELLING  0,799    

LETTER_CHOICE   0,642    

CATEG   0,857   
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LETTERS   0,831   

GRAPHEME_MATCHING   0,637   

AUDIT_MORPHEME    -0,860  

AUDIT_VOCAB    -0,836  

AUDIT_ELABORATIVE    0,767  

VOCAB    -0,746  

VISUAL_CLOSURE     0,878 

FIGURE_GROUND     -0,846 

 

Prvi faktor je saturiran s spremenljivkami READ_COMPR_5, READ_COMPR_1, 

READ_COMPR_3, READ_COMPR_2 in READ_COMPR_4. Pojasni 31 % celotne variance. 

Faktor smo poimenovali bralno razumevanje, kajti vse spremenljivke preverjajo razumevanje 

prebranega v angleščini. Bralno razumevanje predstavlja osnovo bralni zmožnosti in obratno, 

cilj bralne zmožnosti je dobro razumevanje prebranega besedila. Spremenljivke, ki so merile 

razumevanje na primerih razlagalnega besedila, in spremenljivke, ki so merile razumevanje na 

primerih pripovednega besedila, so povezane. Prav tako so povezane različne ravni bralnega 

razumevanja, kajti spremenljivke v tem prvem faktorju so merile prvo raven razumevanja 

(Pečjak, 1995), to pomeni, da so se vprašanja za preverjanje razumevanja nanašala na 

posameznosti (specifična dejstva, kategorije), drugo raven razumevanja, to pomeni, da so se 

vprašanja za preverjanje razumevanja nanašala na dojemanje osrednjega sporočila besedila, 

na povezovanje različnih delov besedila med seboj, ter tretjo raven razumevanja, to pomeni, 

da so se vprašanja za preverjanje razumevanja nanašala na zahteve po uporabi dejstev iz 

besedila na reševanje novih problemov in situacij. V naši raziskavi faktor bralnega 

razumevanja ni nasičen s spremenljivkami, ki merijo druge vidike bralne zmožnosti in ne 

bralnega razumevanja, v drugih raziskavah (Protopapas et al., 2012) pa ugotavljajo, da je 

faktor bralnega razumevanja in merjenje tega faktorja sporno. Raziskave so pokazale, da 

različni instrumenti, ki merijo faktor bralnega razumevanja, ne merijo istega faktorja (Keenan, 

Betjemann, & Olson, 2008), da so različni instrumenti različno povezani z drugimi 

instrumenti (Cutting & Scarborough, 2006; Francis et al., 2006; Spear-Swerling, 2004) ter da 

mnogi instrumenti pri merjenju ne zajemajo variance, ki je povezana z vidiki, pomembnimi v 

izobraževalnem kontekstu (Fletcher, 2006; Sweet, 2005). Prvi faktor pojasnjuje največji 

odstotek skupne variance in kaže na pomembno vlogo bralnega razumevanja v latentni 

strukturi branja v tujem jeziku. 

Drugi faktor je saturiran s spremenljivkami LETTER_CHOICE, TOSWRF, TOSCRF in 

SIGHT_SPELLING. Pojasni 21 % celotne variance. Glede na vsebino spremenljivk lahko 
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rečemo, da največji delež variance izhaja iz zahteve po tekočem branju v angleškem jeziku ter 

poznavanju pravopisnih značilnosti angleških besed. Faktor smo poimenovali dekodiranje v 

najširšem pomenu besede, kajti dekodiranje v ožjem pomenu besede zajema le zmožnost 

apliciranja odnosa grafem (ali skupine grafemov, ki značilna za angleški jezik) – fonem na 

pravilno izgovorjavo zapisanih besed. V širši definiciji pa avtorja modela Preprost pogled na 

branje dekodiranje definirata kot spretnost, ki učencu omogoča, da hitro prepozna znane 

besede, hkrati pa zna sklepati na izgovorjavo novih besed. Učenec hitro in natančno bere 

znane in neznane besede izolirano ali v povezanem besedilu (Gough & Tunmer, 1986). 

Tekočnost branja, s katero je saturiran naš drugi faktor, je definirana kot ˝hitrost, natančnost 

ter ustrezna izraznost˝ (National Institute of Child Health and Human Development, 2000). 

Definiciji dekodiranja in tekočnosti branja se deloma prekrivata, kajti spretnosti sta tesno 

povezani. Adlof in sodelavci (2006) bralno tekočnost opredeljujejo kot ˝napredno 

dekodiranje˝. Prav tako Hoover in Gough (1990) v svoji teoriji Preprost pogled na branje ne 

navajata, kako naj bi se faktor dekodiranja meril in ali je želen faktor najbolje predstavljen z 

instrumenti, ki merijo prepoznavanje posameznih znanih besed, prepoznavanje posameznih 

besed brez pomena (ang. pseudowords), prepoznavanje posameznih besed v besedilu ali s čim 

drugim. 

V naši strukturi faktorja sta obe spremenljivki, ki merita tekočnost branja, in sicer 

tekočnost tihega branja besed in tekočnost tihega branja besedila. Spremenljivki nista 

diferencirani, temveč sta povezani v enem faktorju. Na tej ravni učenja tujega jezika sta tako 

tekoče branje besed in tekoče branje besedila v tujem jeziku bolj povezana z osnovnimi 

spretnostmi tekočega branja posameznih besed kot pa s tekočim branjem besedila, ki se šele 

na višji ravni učenja tujega jezika odcepi od faktorja dekodiranje in bolj povezuje s faktorjem 

jezikovno razumevanje. Ta delitev tekočnosti branja na višjih ravni učenja tujega jezika, kjer 

spremenljivka tekočnost tihega branja besed ostane v faktorju dekodiranje, spremenljivka 

tekočnost tihega branja besedila pa postane del faktorja jezikovno razumevanje kaže na dva 

razvojna procesa, ki potekata z roko v roki: spretnosti tekočnega branja posameznih besed 

postanejo bolj avtomatiziran proces in tekoče tiho branje besedila postane bolj povezano z 

jezikovnim razumevanjem. Učenci postanejo bolj spretni in izkušeni pri izvrševanju 

avtomatiziranih spretnosti branja posameznih besed, istočasno pa povečana spretnost 

uporabljanja procesov od zgoraj navzdol ter povečan repertoar jezikovnih spretnosti izboljšuje 

ter krepi tekočnost branja besedila. Te procesi se pri prvih govorcih angleščine spremenijo 

nekje od prvega do petega razreda (Geva & Farnia, 2012), v našem primeru pa lahko 



 

121 

 

predvidevamo, da se bo ta proces spremenil, ko bo naš vzorec imel znanje jezika na ravni 

sporazumevalnega praga. 

Poleg spremenljivk, ki merijo tekočnost branja, je naš drugi faktor dekodiranje saturiran 

tudi s spremenljivkami, ki merijo poznavanje pravopisnih značilnosti angleških besed. Že 

druge raziskave so pokazale, da je faktor dekodiranja povezan s poznavanjem pravopisa 

(Erbeli & Pižorn, 2013a; Silverman et al., 2013). Iz vseh spremenljivk znotraj faktorja 

dekodiranje lahko razberemo, da bralci, ki hitro in natančno berejo v tujem jeziku, dobro 

prepoznajo pravilen zapis angleških besed ter jih znajo tudi sami zapisati. Pri tem gre za 

besede, ki sledijo redkim pravopisnim pravilom angleškega jezika in tudi za besede, ki tem 

pravilom ne sledijo in jih morajo učenci zapisati po spominu. Berningerjeva (1996) govori v 

takih primerih o pravopisnih slikah, kjer si mora učenec zapomniti oblike, vzorce ter 

zaporedja črk v besedi. Pravopisne slike pa so bistven vidik natančnega črkovanja in kasneje 

branja v angleškem jeziku, kajti angleški jezik ima globok pravopis. To pomeni, da ima 

angleščina veliko izjem k pravilom oz. nepravilne vzorce črkovanja (vzorci črkovanja v 

besedah once, aisle, island). Zaradi globokega pravopisa angleščine torej tekoči bralci 

angleščine potrebujejo poglobljeno znanje strukture besed v angleščini. Gradnja pravopisnih 

slik in uporaba le-teh pri prepoznavanju in branju besed pa je težja od branja besed, ki s 

svojim zapisom sledijo pravopisnim pravilom, kakor je to v slovenskem jeziku (Ehri, 2000). 

Glede na naše rezultate lahko sklepamo, da si morajo slovenski učenci ustvariti pravopisne 

slike angleških besed, kajti pravopisnih pravil slovenščine ne morejo neposredno uporabiti pri 

angleščini. Slovenski učenci, ki ne morejo ustvariti premika na angleški pravopisni sistem, to 

so tisti, ki ne zmorejo zlahka ustvariti pravopisnih slik, bodo imeli več težav pri 

prepoznavanju, črkovanju besed in kasneje branju v angleščini. Šibki bralci bodo imeli več 

težav pri usvajanju natančnosti dekodiranja v angleščini, kajti grafofonemična pravila v 

angleščini niso vedno enoznačna. Takšno sklepanje lahko podkrepimo z rezultati raziskav, v 

katerih so preučevali natančnost dekodiranja pri angleških in nemških učencih z disleksijo 

(Landerl, Wimmer, & Frith, 1997). Angleški učenci so v primerjavi z nemškimi dosegali 

pomembno slabše rezultate pri natančnosti dekodiranja. En izmed vzrokov za tak rezultat je 

lahko tudi transparenten pravopis nemškega jezika.  

Naši rezultati, to je, da se spremenljivke tekočega branja in pravopisnih zmožnosti 

združujejo v enoten faktor, kažejo na to, da imajo slovenski tekoči bralci angleščine dobro 

oblikovane asociacije povezav znotraj posameznih besednih zlogov oz. posameznih besed, 

kar jim omogoča, da so tudi pri vidnem vnosu novih angleških besed hitrejši. Bolj pogosto kot 

imajo učenci izkušnje z vzorcem zaporedij črk, močnejše so asociativne povezave. In velja 
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tudi obratno, manj izkušenj kot jih imajo, slabše asociativne povezave oblikujejo (Koda, 

2010). Zato so šibki bralci v nevarnosti, da ne ponotranjijo asociacijskih povezav v angleških 

zlogih in besedah, kar posledično vpliva na tekoče branje in kasneje bralno razumevanje.  

Tretji faktor je saturiran s spremenljivkami CATEG, LETTERS in 

GRAPHEME_MATCHING. Pojasni 8 % celotne variance. Faktor smo poimenovali besedna 

tekočnost, saj predstavlja obe spremenljivki besedne konceptualizacije in tekočnosti. Faktor 

predstavlja tudi medsebojni vpliv spremenljivke GRAPHEME_MATCHING z obema 

spremenljivkama besedne tekočnosti. Vse tri spremenljivke so osnovane na hitrosti 

procesiranja. 

Četrti faktor je saturiran s spremenljivkami AUDIT_MORPHEME, AUDIT_VOCAB, 

AUDIT_ELABORATIVE in VOCAB. Faktor smo poimenovali slušno razumevanje in 

besedišče. Glede na značilnost faktorja lahko povzamemo, da je slušno razumevanje v 

angleškem jeziku povezano z učenčevim obsegom besedišča. Pojasni 8 % celotne variance. 

Faktor, ki smo ga poimenovali slušno razumevanje in besedišče, združuje instrument, ki meri 

obseg besedišča, in instrument, ki meri slušno razumevanje. Ugotovitev, da se vsi ti 

instrumenti odlično prilegajo modelu z enim faktorjem, kaže na to, da ni sistemske variance, 

ki obstaja med instrumenti, ki merijo slušno razumevanje, katera bi bila ločena od variance, ki 

obstaja znotraj instrumenta, ki meri obseg besedišča. S to interpretacijo lahko razložimo 

ugotovitev, zakaj instrumenti, ki merijo obseg besedišča, doprinesejo k pojasnitvi dodatne 

variance bralnega razumevanja, po tem ko raziskovalci kontrolirajo slušno razumevanje. V 

sledečih raziskavah je besedišče doprineslo k pojasnitvi dodatne variance bralnega 

razumevanja, po tem ko so kontrolirali slušno razumevanje (Braze et al., 2007; Goff, Pratt, & 

Ong, 2005; Ouellette & Beers, 2010; Tilstra et al., 2009), še posebej pri učencih, ki niso več 

na ravni osnovnega uporabnika znanja jezika (Senechal, Ouelette, & Rodney, 2006; 

Verhoeven & van Leeuwe, 2008). Še več, v določenih raziskavah je besedišče visoko 

koreliralo s spremenljivkami prepoznave posameznih besed (Kendeou, Savage, & van den 

Broek, 2009; Ouellette, 2006). Z vidika teorije Preprost pogled na branje posledično to 

pomeni, da verjetno obseg besedišča ni le dodatna spretnost, ki vpliva na bralno razumevanje, 

temveč je tudi boljši indikator, ki opiše komponento jezikovno razumevanje (to je ena izmed 

obeh komponent v teoriji Preprost pogled na branje). Ta trditev seveda strogo teoretično ne 

določa, da je obseg besedišča edina spretnost, ki določa naravo bralnega razumevanja. Gre 

bolj za statistični vzorec kovariance.  

Ugotovitev, da sta slušno razumevanje in besedišče združena v en faktor, je skladno z 

raziskavama Protopapas et al. (2012) ter Lervag (2010). Protopapas s sodelavci (2012) je na 
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vzorcu 488 grških učencev v tretjem, četrtem in petem razredu ugotovil, da se spremenljivki 

besedišče in slušno razumevanje združujeta v en faktor in da se podatki odlično prilegajo 

takemu modelu. Lervag (2010) je ugotovil, da sta besedišče in slušno razumevanje indikatorja 

istega faktorja in da je slušno razumevanje povezano z ekspresivnim in receptivnim 

besediščem pri sedemletnikih.  

Naš faktor slušnega razumevanja in besedišča kaže še na en vidik. Spretnost slušnega 

razumevanja in obseg besedišča sta povezana tudi z znanjem slovnice tujega jezika. Vse 

manifestne spremenljivke, ki smo jih merili s podtesti testa TACL (s TACL smo merili 

receptivni jezik, v našem primeru slušno razumevanje, s posameznimi podtesti smo merili 

slušno razumevanje besedišča, slovničnih morfemov ter skladenjsko zapletenih besednih zvez 

in povedi), so združene v isti faktor. Tako bi faktor lahko poimenovali jezikovno razumevanje 

glede na avtorja teorije Preprost pogled na branje, kajti jezikovno razumevanje predstavlja 

spretnost ˝prevzeti besedne informacije (to so pomenoslovne informacije na nivoju besede) in 

iz njih izpeljati stavčno in diskurzno interpretacijo˝ (Hoover & Gough, 1990, str. 131). Prav 

tako ista avtorja navajata, da se jezikovno razumevanje lahko meri s testi slušnega 

razumevanja, ki vključujejo nadaljnje vidike znanja govorjenega jezika, med drugim obseg 

besedišča in slovnične spretnosti (Gough & Tunmer, 1990).  

Peti faktor je saturiran s spremenljivkami VISUAL_CLOSURE in FIGURE_GROUND. 

Pojasni 6 % celotne variance. Faktor smo poimenovali vidno zaznavanje. Združuje obe 

spremenljivki, ki predstavljata vidno zaznavanje. Ta faktor pojasnjuje najmanjši odstotek 

skupne variance in kaže na ne tako bistveno vlogo vidnega zaznavanja v latentni strukturi 

branja v tujem jeziku. Manifestna spremenljivka oblika-ozadje, ki meri prepoznavo določenih 

oblik iz kompleksnega ozadja, je povezana z branjem. Ta sposobnost učencem omogoča, da 

se pri branju ne izgubljajo v podrobnostih tiska. Učenci s šibkimi sposobnostmi 

prepoznavanja oblike v zapletenem ozadju postanejo zmedeni, če je na eni strani preveč tiska, 

kar vpliva na njihovo koncentracijo in pozornost. Prav tako imajo lahko težave pri 

preletavanju besedila, ko iščejo specifične informacije. Manifestna spremenljivka dopolnitev 

vzorca, ki meri sposobnost posameznika, da prepozna celotno obliko lika iz danih fragmentov 

tistega lika, pa učencem omogoča, da berejo hitro. Pri tem njihove oči posamično ne 

procesirajo vsakega grafema v vsaki besedi, temveč jim ta sposobnost omogoča, da 

prepoznajo besedo kot celoto hitro in natančno. Učenci s šibkimi sposobnostmi dopolnitve 

vzorca imajo lahko težave pri prepoznavanju podobnih predmetov in besed, še posebej besed, 

ki imajo podoben začetek ali konec, težave imajo lahko pri tekočnosti branja. Čeprav faktor 

pojasni najmanjši delež latentnega prostora, lahko sklepamo, da bo pomembno vplival na 
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faktor dekodiranje, kajti obe manifestni spremenljivki tega faktorja vplivata na naravo 

manifestnih spremenljivk faktorja dekodiranje. Pri tem mislimo na vidik tekočnosti branja ter 

vidik prepoznav besed kot celote, torej pravopisni vidik. 

 

7.4 Preverjanje modela bralne zmožnosti v angleščini z uporabo modeliranja strukturnih 

enačb 

 

Modeliranje strukturnih enačb (ang. Structural equation modeling – SEM) omogoča 

preprosto opazovanje več medsebojnih odnosov hkrati, medtem ko zagotavlja statistično 

učinkovitost ter podaja obsežno ocenjevanje medsebojnih razmerij in zagotavlja prehod od 

raziskovalne analize (v tej raziskavi eksplorativna faktorska analiza) na konfirmativno analizo 

(ang. Confirmatory factor analysis – CFA) (Hair et. al., 2010, str. 616). Preverjamo, ali so 

povezave med konstrukti oz. latentnimi spremenljivkami ter povezave med latentnimi 

spremenljivkami in njihovimi indikatorji skladne z empiričnimi podatki (Diamantopoulos & 

Siguaw, 2000, str. 4). Popolni kovariančni strukturni model je navadno sestavljen iz dveh 

delov, in sicer merskega in strukturnega. Merski model opisuje, kako je vsaka latentna 

spremenljivka izmerjena oz. operacionalizirana (kateri indikatorji jo opredeljujejo), strukturni 

model pa opisuje medsebojni odnos med latentnimi spremenljivkami (več o SEM, glej 

Prilogo). 

 

7.4.1 Definiranje posameznih latentnih spremenljivk v merskem modelu 

 

S pomočjo eksplorativne faktorske analize smo ugotovili strukturo in dimenzionalnost 

latentnih spremenljivk oz. konstruktov. Povzetek je predstavljen v tabeli 29. Iz tabele 29 je 

razvidno, da indikator GRAPHEME_MATCHING vsebinsko ne sodi k latentni spremenljivki 

BESEDNA TEKOČNOST in niža vsebinsko veljavnost latentne spremenljivke. Ta indikator 

bo izločen iz nadaljnje analize. 

Skladno z našimi predvidevanji se je izkazalo, da je bralna zmožnost v angleščini konstrukt 

s petimi podkonstrukti: bralno razumevanje, dekodiranje, besedna tekočnost, slušno 

razumevanje in besedišče, vidno zaznavanje. Predvidevali smo še konstrukt metakognitivnih 

strategij, vendar se je zaradi drugačne narave merjenja izkazalo, da je konstrukt 

metakognitivnih strategij pri eksplorativni analizi izpadel iz raziskave. Pri merjenju 

metakognitivnih strategij smo uporabljali anketni vprašalnik, ki ni bil na istem nivoju 



 

125 

 

merjenja kot ostali instrumenti, pri katerih je šlo bolj za obliko testov v klasičnem pomenu 

besede. 

Tabela 29: Konstrukti in pripadajoči indikatorji 

KONSTRUKT INDIKATORJI 

BRALNO RAZUMEVANJE READ_COMPR_1, READ_COMPR_2, 

READ_COMPR_3, READ_COMPR_4, 

READ_COMPR_5 

DEKODIRANJE TOSWRF, TOSCRF, LETTER_CHOICE, 

SIGHT_SPELLING 

BESEDNA TEKOČNOST  CATEG, LETTERS, 

GRAPHEME_MATCHING 

SLUŠNO RAZUMEVANJE IN 

BESEDIŠČE 

AUDIT_MORPHEME, AUDIT_VOCAB, 

AUDIT_ELABORATIVE, VOCAB 

VIDNO ZAZNAVANJE VISUAL_CLOSURE, FIGURE_GROUND 

 

7.4.2 Razvijanje merskega modela za celoten vzorec 

 

V nadaljevanju bomo s programom AMOS z metodo največjega verjetja (ang. Maximum 

Likelihood) preverili teoretično (konceptualno) zastavljen model bralne zmožnosti v 

angleščini. Namen preverjanja merskega modela je ocena zanesljivosti in veljavnosti meril, s 

katerimi merimo proučevane konstrukte (Diamantopoulos & Siguaw, 2000, str. 89). Slika 5 

prikazuje merski model in standardizirane uteži. 

Preden sprejmemo ta petfaktorski model, smo preizkusili, kako se model prilega 

podatkom, če faktor dekodiranje in bralno razumevanje združimo v en faktor, kajti korelacija 

med njima je zelo visoka. Model, kjer sta faktorja dekodiranje in bralno razumevanje 

združena v en faktor, se dobro prilega podatkom (χ
2
 = 253,621, df = 105, χ

2
/df = 2,415,      

NFI = 0,963, CFI = 0,978, RMSEA = 0,054). Model, kjer faktorja dekodiranje in faktorja 

bralno razumevanje nista združena v en faktor, se tudi dobro prilega podatkom (χ
2
 = 217,807, 

df = 101, χ
2
/df = 2,157, NFI = 0,968, CFI = 0,982, RMSEA = 0,049). Test razlike χ

2
 pri 

razliki df = 4 je statistično pomemben (p < 0,001), zato sprejmemo model, kjer faktorja 

dekodiranje in bralno razumevanje predstavljata dva posamezna faktorja in nista združena v 

enega. Enak rezultat dobimo, kadar model z združenima faktorja dekodiranje in bralno 

razumevanje in model s posameznima faktorjema dekodiranje in bralno razumevanje 

primerjamo v skupini uspešnih in šibkih bralcev. Pri šibkih bralcih je razlika χ
2
 pri razliki     
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df = 4 statistično pomembna (∆χ
2
(4) = 20,258, p < 0,001), pri uspešnih bralcih enako    

(∆χ
2
(4) = 14,525, p < 0,01). 

 

Slika 5: Merski model 

Standardizirane uteži naj bi imele vrednosti nad 0,50, idealno nad 0,70 (Hair et al., 2010, 

str. 686). V našem primeru imajo indikatorji AUDIT_ELABORATIVE, LETTER_CHOICE 

in VISUAL_CLOSURE manjše vrednosti od 0,70, vendar pa so te vrednosti še vedno nad 



 

127 

 

0,50, tako da indikatorje ohranimo v modelu. Kvadrat standardizirane uteži (R
2
) pove, koliko 

variance v indikatorju je razloženo s faktorjem in razlika do 1 (oz. do 100 v odstotkih) je 

varianca napake. Tako pri uteži 0,77 faktor pojasni 59 % variance tistega indikatorja, ostalih 

41 % je varianca napake. Koeficient R
2 

uporabljamo tudi za preverjanje zanesljivosti 

indikatorjev. V našem primeru ocenjujemo, da je zanesljivost indikatorjev primerna. Najbolj 

zanesljivi indikatorji so indikatorji latentne spremenljivke bralno razumevanje.
4
 

Poleg zanesljivosti posameznih indikatorjev preverjamo še skupno zanesljivost latentne 

spremenljivke (ang. Composite reliability, CR) ter vrednost AVE (ang. Average variance 

extracted). Vrednosti so prikazane v tabeli 30. 

Tabela 30: Zanesljivost posameznih latentnih spremenljivk 

 Bralno 

razumevanje 

Besedna 

tekočnost 

Dekodiranje Vidno 

zaznavanje 

Slušno 

razumevanje 

in besedišče 

CR 0,965 0,761 0,874 0,672 0,646 

AVE 0,848 0,615 0,640 0,507 0,546 

 

Iz tabele 30 je razvidno, da so vse vrednosti CR višje od 0,60 (Hair et al., 2010, str. 687). 

To pomeni, da indikatorji posamezne latentne spremenljivke konsistentno reprezentirajo isti 

latentni konstrukt. Za AVE (neke vrste povprečna komunaliteta) so vse vrednosti višje od 

0,50, kar je zaželeno. Če bi bila vrednost nižja od 0,50, bi to pomenilo, da je v povprečju v 

indikatorju več napake kot pa variance, pojasnjene s strani ustreznega faktorja (Hair et al., 

2010, str. 687).  

Ker je enorazsežnost (ang. unidimenzionality) nujen, vendar ne zadosten pogoj veljavnosti 

konstrukta, moramo preveriti tudi diskriminantno in nomološko veljavnost. Diskriminantna 

veljavnost ocenjuje nepovezanost oz. različnost konstruktov. Visoka diskriminantna 

veljavnost pove, da konstrukt vsebuje določene fenomene, ki jih drugi konstrukti ne 

vsebujejo. Diskriminantno veljavnost bomo preverjali z metodo razlik v χ
2
. χ

2
 test za pare 

konstruktov bomo izvedli tako, da bomo parameter korelacije med konstruktoma (latentnima 

spremenljivkama), za katere bomo ocenjevali diskriminantno veljavnost, fiksirali na vrednost 

1, nato pa ugotovili razlike v χ
2
 vrednostih med omejenim in neomejenim modelom. Kadar 

dosega neomejeni model statistično pomembno nižjo vrednost χ
2 

kot omejeni model, to kaže, 

                                                 
4 Diamantopoulos in Siguaw (2000, str. 90) govorita o zanesljivosti indikatorjev (ang. Reliability of indicators), ki jo 

proučujeta tako, da analizirata kvadrirane multiple korelacije (R2). Visoke vrednosti R2 kažejo na veliko zanesljivost 

proučevanega indikatorja. Nekateri avtorji (Hair et al., 2010, str. 686) uporabljajo izraz konvergentna veljavnost (ang. 

Convergent validity). 
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da latentni spremenljivki nista popolnoma korelirani in da lahko govorimo o diskriminantni 

veljavnosti (Hair et al., 2010, str. 687). V tabeli 31 prikazujemo rezultate diskriminantne 

veljavnosti z metodo razlik v χ
2
 testu. 

Tabela 31: Razlike v χ2 testih za latentne spremenljivke v merskem modelu (diskriminantna veljavnost ∆χ2 pri df (1)) 

 Bralno 

razumevanje 

Besedna 

tekočnost 

Dekodiranje Vidno 

zaznavanje 

Slušno 

razumevanje 

in besedišče 

Bralno 

razumevanje 

-     

Besedna 

tekočnost 

52,707 -    

Dekodiranje 815,49 103,07 -   

Vidno 

zaznavanje 

54,78 44,087 95,378 -  

Slušno 

razumevanje in 

besedišče 

166,532 43,661 259,625 62,441 - 

Op.: Za vse pare latentnih spremenljivk so razlike v χ2 testih statistično pomembne pri p < 0,001. 

 

Nomološka veljavnost meri stopnjo, do katere lahko potrdimo napovedi na podlagi teorije, 

ki vključuje proučevani konstrukt. Ponavadi jo preverimo tako, da na podlagi teoretičnih 

dejstev preverimo veljavnost konstrukta v modelu (Hair et al., 2010, str. 688).  

Za pokazatelje stopnje prileganja med podatki in predpostavljenim modelom smo uporabili 

mere absolutnega ujemanja oz. indekse globalne ustreznosti (χ
2
, χ

2
/df), ki kažejo spološno 

ujemanje. χ
2
 test mora biti statistično nepomemben, kar kaže da se dobljeni model sklada s 

predpostavljenim. Ker pa je χ
2
 test občutljiv na velikost vzorca, so raziskovalci razvili druge 

indekse, ki kažejo na ustreznost podatkov, da se prilegajo modelu (Byrne, 2010, str. 76). En 

tak indeks je razmerje med χ
2
 in stopnjami prostosti (χ

2
/df ), katerega vrednost za dober model 

naj bi bila pod 3. Če pogledamo indekse globalne ustreznosti, ugotovimo, da se merski model, 

ki ga prikazujemo na sliki 5, dobro prilega podatkom (χ
2
 = 217,807, df = 101, p = 0,000,   

χ
2
/df = 2,157). 

Drugi pokazatelji ustreznosti prileganja modela podatkom so inkrementalne mere ujemanja 

oz. inkrementalni indeksi ustreznosti (NFI, CFI, RFI), ki kažejo na razliko med ocenjevanim 

in ničelnim modelom. Indeks NFI (ang. Normed Fit Index), indeks CFI (ang. Comparative 
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Index) in indeks RFI (ang. Relative Fit Index) morajo imeti vrednost nad 0,95, kar kaže, da se 

model dobro prilega podatkom.  

Tretji pokazatelji ustreznosti prileganja modela podatkom so parsimonične mere ujemanja 

oz. indeksi parsimoničnosti (PNFI, PCFI), ki kažejo na primerjavo z drugimi modeli. Indeks 

PNFI (ang. Parsimony Normed Fit Index), indeks PCFI (ang. Comparative Index) morata 

imeti vrednost nad 0,50, kar kaže, da se model dobro prilega podatkom. Naši inkrementalni 

indeksi ustreznosti in indeksi parsimoničnosti kažejo na dober merski model (NFI = 0,968, 

CFI = 0,982, RFI = 0,957; PNFI = 0,719, PCFI = 0,730).  

Indeks, ki se pogosto uporablja, je RMSEA. Vrednost indeksa RMSEA (ang. Root mean 

square error of approximation) za dober model naj bi bila pod 0,06 (Byrne, 2010, str. 80). 

Naša vrednost je RMSEA = 0,049, kar kaže na dober model. 

V merskem modelu smo na podlagi modifikacijskih indeksov dovolili sedem kovariacij 

med merskimi napakami v konstruktih bralno razumevanje, slušno razumevanje in besedišče 

in dekodiranje. Po priporočilih naj bi se tega izogibali, razen če obstajajo teoretični ali 

metodološki razlogi za tako odločitev. Tako Diamantopoulos in Siguaw (2000) kot 

metodološki razlog navajata, da vsa merjenja delijo nekaj skupne pristranskosti pri zbiranju 

podatkov. 

Pogledali smo tudi standardizirane reziduale, ki imajo vsi absolutno vrednost manjšo kot 

2,5. Ena vrednost pri indikatorju VOCAB znaša 2,869, kar pa ne povzroča večji težav pri 

ustreznosti modela (Hair et al., 2010, str. 689). 

Če povzamemo, lahko rečemo, da je naš merski model bralne zmožnosti v angleščini 

zanesljiv in veljaven, zato nadaljujemo s proučevanjem strukturnega modela in povezav v 

modelu. 

 

7.4.3 Strukturni model 

 

Na podlagi povezav med posameznimi konstrukti, ki smo jih opisali in analizirali v 

poglavju Teoretična izhodišča pričujoče raziskave, smo oblikovali konceptualni (strukturni) 

model, ki ga prikazujemo na sliki 6. Zajema 3 odvisne spremenljivke (to je lahko indikator ali 

latentna spremenljivka, v katero je usmerjena puščica) ter 2 neodvisni spremenljivki (to je 

lahko indikator ali latentna spremenljivka, iz katere je puščica usmerjena stran). Kot smo 

ugotovili pri eksplorativni faktorski analizi, smo morali domnevni konstrukt metakognitivnih 

strategij odstraniti iz modela, ker ni izpolnjeval pogojev za vstop v faktorizacijo.  
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Kot predhodniki (ang. predictors) nastopajo dekodiranje, slušno razumevanje in besedišče, 

vidno zaznavanje, besedna tekočnost, kot posledica pa bralno razumevanje, dekodiranje in 

slušno razumevanje in besedišče. S tem se naš konceptualni model razlikuje od podobnih, 

predvsem v holističnem obravnavanju predhodnikov in posledic. Kot smo zapisali v poglavju 

Teoretična izhodišča se ta celovitost kaže predvsem v vključevanju tistih konstruktov, ki jih 

drugi avtorji redko vključujejo v tovrstne modele – na strani predhodnikov sta to vidno 

zaznavanje in besedna tekočnost.  

Na sliki 6 so prikazane samo neposredne povezave med posameznimi konstrukti (npr. 

povezava med dekodiranjem in vidnim zaznavanjem). V modelu obstajajo tudi posredne 

povezave posameznih konstruktov (npr. posredna povezava med vidnim zaznavanjem in 

slušnim razumevanjem in besediščem). Vse povezave smo sicer opisali v Teoretičnih 

izhodiščih. Neposredne povezave natančneje predstavljamo v poglavju Raziskovalne 

hipoteze.  

Indeksi globalne ustreznosti za strukturni model so χ
2
 = 226,207, df = 102, p = 0,000,   

χ
2
/df < 3, RMSEA = 0,050. Inkrementalni indeksi ustreznosti in indeksi parsimoničnosti za 

strukturni model so NFI = 0,967, CFI = 0,981, RFI = 0,955; PNFI = 0,725. Indeksi kažejo na 

dober model. Da bi dobili model, ki se dobro prilega podatkom, smo pregledali 

modifikacijske indekse. Ugotovili smo, da je smotrno dodati nekaj korelacij med merskimi 

napakami. Tovrstnim postopkom naj bi se izogibali, vendar Diamantopoulos in Siguaw (2000, 

str. 118) pravita, da je metodološki razlog v tem, da vsa merjenja delijo določeno skupno 

pristranskost pri zbiranju podatkov. V modelu smo tako dovolili koreliranje med merskimi 

napakami v okviru konstrukta dekodiranje (LETTER_CHOICE in SIGHT_SPELLING), 

konstrukta bralno razumevanje (READ_COMPR_1 in READ_COMPR_3, 

READ_COMPR_2 in READ_COMPR_4, READ_COMPR_3 in READ_COMPR_5, 

READ_COMPR_4 in READ_COMPR_5) in konstrukta slušno razumevanje in besedišče 

(VOCAB in AUDIT_ELABORATIVE, AUDIT_VOCAB in AUDIT_MORPHEME, 

AUDIT_MORPHEME in AUDIT_ELABORATIVE).  
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Slika 6: Strukturni model 

Z modelom pojasnimo 94 % variance bralnega razumevanja. Iz modela izhaja, da ima 

dekodiranje največji vpliv na bralno razumevanje. Direkten vpliv slušnega razumevanja in 

besedišča na bralno razumevanje je v našem modelu zelo šibek in statistično nepomemben   

(β = 0,068, p = 0,086), prav tako direkten vpliv besedne tekočnosti na bralno razumevanje    

(γ = -0,019, p = 0,520) ter direkten vpliv vidnega zaznavanja na bralno razumevanje              
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(γ = -0,047, p = 0,170). Tudi na dekodiranje slušno razumevanje in besedišče ne vpliva, ker je 

povezava statistično nepomembna (β = -0,315, p = 0,130).  

Iz modela izhaja tudi, da z njim pojasnimo 10 % variance dekodiranja. Vpliva besedne 

tekočnosti in vidnega zaznavanja na dekodiranje sta statistično pomembna (γ = 0,390,            

p < 0,001; γ = 0,556, p < 0,001), (ne)vpliv slušnega razumevanja na dekodiranje pa je 

razložen v prejšnjem odstavku. 

Vpliv dekodiranja na bralno razumevanje in slušno razumevanje in besedišče pa je zelo 

velik (β = 0,955, p < 0,001; β = 0,862, p < 0,001). Z modelom je pojasneno 94 % variance 

bralnega razumevanja in 55 % variance slušnega razumevanja in besedišča. 

Preveriti želimo tudi, ali je predlagani strukturni (teoretični) model resnično najboljši ali pa 

morda obstaja razlog za izbiro drugega modela. Uporabili smo dvostopenjski postopek (ang. 

Two-step modeling approach), ki temelji na postopku ugnezditve (ang. Nested), ki ga 

predlagata Anderson in Gerbing (1988).  

Teoretični podmodel ima oznako Mt, nato oblikujemo alternativni omejeni podmodel Mc. 

V našem primeru smo se odločili, da bomo za podmodel Mc povezave besedna tekočnost -> 

bralno razumevanje, slušno razumevanje in besedišče -> bralno razumevanje, vidno 

zaznavanje -> bralno razumevanje, slušno razumevanje in besedišče -> omejili na 0, kajti 

povezave so zelo šibke in statistično nepomembne. Za Andersonovo in Gerbingovo (1988) 

odločitveno drevo (ang. Decision-tree framework), prikazano na sliki 7 za lažjo orientacijo, 

potrebujemo še satuirani podmodel Ms, alternativni neomejeni podmodel Mu in ničti model 

Mn (slednjih dveh v našem primeru ne bomo potrebovali). Satuiran podmodel je tisti, kjer so 

vse spremenljivke medsebojno korelirane. Lahko ga enačimo z merskim modelom (Anderson 

& Gerbing, 1988). Ničti model je tisti, kjer so vsi parametri med konstrukti fiksirani na 0, in 

torej v modelu nimamo določenih povezav med posameznimi konstrukti. Velja pravilo, da so 

vsi strukturni podmodeli ugnezdeni v takšnih razmerjih Mn < Mc < Mt < Mu < Ms (Anderson 

& Gerbing, 1988, str. 418).  
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Slika 7: Odločitveno drevo (Anderson & Gerbing, 1988, str. 420) 

V tabeli 32 so prikazani rezultati posameznih podmodelov, v tabeli 33 pa koraki metode 

zaporednih χ
2
 razlik (ang. Sequential chi-square difference tests). 

Tabela 32: χ2, df, indeks NFI za proučevane podmodele 

Podmodel χ
2
 df NFI 

Mt 226,207 102 0,967 

Mc 236,264 106 0,965 

Ms 217,807 101 0,971 

Tabela 33: Koraki po odločitvenem drevesu z uporabo metode zaporednih χ2 razlik 

Korak Razlika 

podmodelov 

∆ χ
2
 ∆df p 

1 Mt – Ms 8,4 1 p > 0,001 

2 Mc – Mt 10,057 4 p > 0,001 

3 Mc – Ms 18,457 5 p > 0,001 

Op.: df = stopinje prostosti, p = pomembnost 

Glede na sliko 6, tabeli 32 in 33, ugotovimo, da je podmodel Mc najbolj parsimoničen 

strukturni model od treh predpostavljenih in da zagotavlja ustrezno razlago kovarianc 

merjenih konstruktov (Anderson & Gerbing, 1988, str. 419).  
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Strukturni model, ki ga prikazujemo kot končnega, je na sliki 8. 

 

Slika 8: Naš najbolj parsimoničen strukturni model bralne zmožnosti v angleščini. Vrednost pojasnjene variance vsakega 

faktorja je obkrožena. 

Indeksi globalne ustreznosti za ta strukturni model so χ
2
 = 236,264, df = 106, p = 0,000,    

χ
2
/df < 3, RMSEA = 0,051. Inkrementalni indeksi ustreznosti in indeksi parsimoničnosti za 
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strukturni model so NFI = 0,965, CFI = 0,980, RFI = 0,955; PNFI = 0,752. Indeks 

parsimoničnosti se je izboljšal. Pogledali smo tudi standardizirane reziduale, ki imajo vsi 

absolutno vrednost manjšo kot 2,5. V tabeli 34 prikazujemo standardizirane parametre 

končnega modela, v tabeli 35 pa koeficiente poti glede na zastavljene hipoteze. V 

nadaljevanju podrobneje analiziramo neposredne in posredne vplive med posameznimi 

spremenljivkami ter preverjamo veljavnost postavljenih hipotez. 

Tabela 34: Standardizirane uteži, zanesljivost konstruktov (CR), povprečje izločenih varianc (AVE), varianca 

posameznega indikatorja oz. zanesljivost indikatorjev (R2) za naš končni model 

Konstrukt Standardizirane uteži (statistična 

pomembnost p < 0,001 ***) 

CR AVE R
2
 

ξ1: Besedna tekočnost X14:CATEG 0,798*** 0,670 0,615 0,637 

X15:LETTERS 0,770*** 0,592 

ξ2: Vidno zaznavanje X16:FIGURE_GROUND 0,749*** 0,673 0,509 0,560 

X17:VISUAL_CLOSURE 0,671*** 0,451 

η1: Bralno razumevanje Y1:READ_COMPR_1 0,933*** 0,967 0,853 0,871 

Y2:READ_COMPR_2 0,911*** 0,830 

Y3:READ_COMPR_3 0,921*** 0,849 

Y4:READ_COMPR_4 0,916*** 0,840 

Y5:READ_COMPR_5 0,936*** 0,877 

η2: Dekodiranje Y10:TOSWRF 0,868*** 0,872 0,637 0,754 

Y11:TOSCRF 0,905*** 0,819 

Y12:LETTER_CHOICE 0,580*** 0,336 

Y13:SIGHT_SPELLING 0,797*** 0,635 

η3: Slušno razumevanje in 

besedišče 

Y6:VOCAB 0,855*** 0,623 0,552 0,731 

Y7:AUDIT_VOCAB 0,729*** 0,531 
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Nadaljevanje tabele 34 

 Y8:AUDIT_MORPHEME 0,734***   0,539 

Y9:AUDIT_ELABORATIVE 

0,639*** 

0,408 

 

Tabela 35: Koeficienti poti za naš končni model 

Pot (številka hipoteze) Koeficient poti (statistična 

pomembnost p < 0,001***) 

Besedna tekočnost – dekodiranje 

(H3) 

γ = 0,326*** 

Vidno zaznavanje – dekodiranje 

(H4) 

γ = 0,406*** 

Dekodiranje – bralno razumevanje 

(H1) 

β = 0,970*** 

Dekodiranje – slušno razumevanje in 

besedišče (H7) 

β = 0,769*** 

Besedna tekočnost <-> vidno 

zaznavanje 

φ = 0,479*** 

 

Glede na rezultate ugotovimo, da med konstrukti v modelu obstajajo povezave, tako 

neposredne kot posredne. Kot predhodniki dekodiranja nastopajo besedna tekočnost, vidno 

zaznavanje, kot posledica pa bralno razumevanje in slušno razumevanje in besedišče. Vse 

povezave so statistično pomembne pri p < 0,001. Na splošno lahko torej potrdimo 

utemeljenost postavljenih hipotez, ki jih v nadaljevanju podrobneje analiziramo, kot izhaja iz 

tabele 36.  

Tabela 36: Preverjanje hipotez 

Hipoteza Sprejmemo (+) 

Potrdimo (+) 

Zavrnemo (-) 

H1: Dekodiranje pozitivno statistično pomembno vpliva na 

bralno razumevanje. 

+ 
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Nadaljevanje tabele 36 

H2: Slušno razumevanje in obseg besedišča pozitivno statistično 

pomembno vpliva na bralno razumevanje. 

- 

H3: Besedna tekočnost pozitivno statistično pomembno vpliva 

na dekodiranje. 

+ 

H4: Vidno zaznavanje pozitivno statistično pomembno vpliva na 

dekodiranje. 

+ 

H5: Besedna tekočnost pozitivno statistično pomembno vpliva 

na bralno razumevanje. 

- 

H6: Vidno zaznavanje pozitivno statistično pomembno vpliva na 

bralno razumevanje. 

- 

H7: Dekodiranje pozitivno statistično pomembno vpliva na 

slušno razumevanje in besedišče. 

+ 

H8: Slušno razumevanje in besedišče pozitivno statistično 

pomembno vpliva na dekodiranje. 

- 

H9: Metakognitivne strategije pozitivno statistično pomembno 

vplivajo na dekodiranje. 

- 

H10: Metakognitivne strategije pozitivno statistično pomembno 

vplivajo na bralno razumevanje. 

- 

 

Rezultati koeficientov poti kažejo, da dekodiranje neposredno vpliva na bralno 

razumevanje (β = 0,970). Povezava je pozitivna in skladna z našimi predvidevanji. Hipotezo 

H1 sprejmemo.  

Za bolj parsimoničen končni strukturni model smo povezavo med slušnim razumevanjem 

in besediščem ter bralnim razumevanjem omejili na 0 (kar je isto, kot če jo izbrišemo). 

Ugotovimo, da je bila pred izbrisem sicer povezava pozitivna (β = 0,068), tako kot smo 

predvidevali, torej boljše kot bo slušno razumevanje in obseg besedišča, boljše bo bralno 

razumevanje. Vendar je bil neposredni vpliv slušnega razumevanja in besedišča na bralno 

razumevanje šibek in statistično nepomemben, zato hipotezo H2 zavrnemo. 

Nadalje ugotovimo, da besedna tekočnost neposredno in pozitivno vpliva na dekodiranje  

(γ = 0,326), zato hipotezo H3 sprejmemo. Ker pa besedna tekočnost vpliva na dekodiranje in 

dekodiranje vpliva na bralno razumevanje, smo pogledali še posredni vpliv besedne 

tekočnosti prek dekodiranja na bralno razumevanje. Ta vpliv je pozitiven (β = 0,316) in 

statistično pomemben. Neposredni vpliv besedne tekočnosti na bralno razumevanje vključuje 
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hipoteza H5. Posredni vpliv smo potrdili, neposrednega vpliva pa ne. Hipotezo H5 zavrnemo, 

kajti preden smo neposredno povezavo med besedno tekočnostjo in bralnim razumevanjem 

omejili na 0, smo ugotovili, da je bila poveezava negativna (γ = -0,019) in statistično 

nepomembna (p = 0,520). Besedna tekočnost pa vpliva posredno poleg na bralno razumevanje 

tudi na slušno razumevanje in besedišče. Ta povezava je šibka (β = 0,251), vendar je 

statistično pomembna. 

Rezultati naše raziskave kažejo, da vidno zaznavanje neposredno vpliva na dekodiranje. 

Ugotovimo, da je povezava pozitivna in statistično pomembna (γ = 0,406, p<0,001), zato 

sprejmemo hipotezo H4. Iz končnega modela smo črtali povezavo med vidnim zaznavanjem 

in bralnim razumevanjem. Šlo je za neznatno povezanost – s koeficientom -0,047, p = 0,170. 

Hipotezo H6 zavrnemo. Ker pa vidno zaznavanje vpliva na dekodiranje in dekodiranje vpliva 

na bralno razumevanje, smo pogledali še posredni vpliv vidnega zaznavanja prek dekodiranja 

na bralno razumevanje. Ta vpliv je pozitiven (β = 0,394) in statistično pomemben. Vidno 

zaznavanje pa vpliva posredno preko dekodiranja poleg na bralno razumevanje tudi na slušno 

razumevanje in besedišče. Ta povezava je zmerna (β = 0,312) in je statistično pomembna. 

Iz slike 8 lahko vidimo, da obstaja močna povezava med dekodiranjem in slušnim 

razumevanjem in besediščem. Neposredni vpliv dekodiranja na slušno razumevanje in 

besedišče je pozitiven in statistično pomemben (β = 0,769, p < 0,001), zato H7 sprejmemo. 

Pričakovali bi tudi obratno in sicer, da bo vpliv slušnega razumevanja in besedišča na 

dekodiranje pozitiven. Preden smo povezavo omejili na 0, je bila ta povezava negativna in 

statistično nepomembna (β = -0,386, p = 0,105), zato H8 zavrnemo. 

Čeprav nekateri avtorji (van Gelderen et al., 2004) predlagajo, da bi metakognitivne 

strategije morale biti vključene v proučevanje konstrukta bralne zmožnosti, kajti v raziskavah 

so ugotovili pozitiven vpliv razvitih metakognitivnih strategij na bralno razumevanje, pa smo 

ugotovili, da metakognitivnih strategij ne moremo vključiti v naš model, kajti indikatorji 

zaradi slabi komunalitet ne tvorijo svojega faktorja metakognitivnih strategij. Te indikatorje 

smo morali pri eksplorativni faktorski analizi izpustiti. Zato H9 in H10 zavrnemo. 

Z modelom pojasnimo 94 % variance bralnega razumevanja, 59 % variance slušnega 

razumevanja in besedišča, 40 % variance dekodiranja. 
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7.4.3.1 Analiza vplivov za celoten vzorec 

7.4.3.1.1 Vpliv dekodiranja na bralno razumevanje 

 

Kot je razvidno iz slike 8 in tabele 35, dekodiranje (latentno spremenljivko dekodiranje 

opredeljujejo štirje indikatorji, ki merijo tekočnost branja ter pravopisne spretnosti v tujem 

jeziku) pomembno neposredno vpliva na bralno razumevanje. Povezava je pozitivna, zelo 

visoka (β = 0,970) in skladna z našimi predvidevanji. To pomeni, da je visok dosežek na testu 

bralnega razumevanja v tujem jeziku angleščini odvisen od bralne tekočnosti ter od dobro 

razvitih pravopisnih spretnosti (Erbeli, 2014). Glede na rezultate naše raziskave lahko za 

model branja v tujem jeziku pri slovenskih sedmošolcih zaključimo, da ta ne vključuje le 

faktorja dekodiranja, ki je opredeljen z indikatorji, ki merijo prepoznavo besed, temveč se v 

faktor dekodiranja vključujejo tudi indikatorji bralne tekočnosti ter indikatorji pravopisnih 

spretnosti. Tak faktor pomembno vpliva na bralno razumevanje v tujem jeziku. 

Raziskovalci, ki so analizirali svoje modele, ki so osnovani na modelu Preprost pogled na 

branje, vanje niso vključevali proučevanja vpliva tekočnosti branja na bralno razumevanje. 

Fuchs in sodelavci (2001) so poudarili potencialno pomembnost bralne tekočnosti na 

ocenjevanje bralne zmožnosti, med drugim tudi na ocenjevanje bralnega razumevanja in 

raziskovalci so oblikovali alternativne modele, v katerih so merili vpliv bralne tekočnosti na 

bralno razumevanje (Adlof et al., 2006; Kuhn, Schwanenflugel, & Meisinger, 2010; Tilstra et 

al., 2009; Wise, Sevcik, & Morris, 2008). Izsledki naše raziskave so skladni z rezultati 

nekaterih avtorjev. Riedel (2007) je ugotovil, da je bila spremenljivka tekočnost branja 

odstavka močan napovednik (prediktor) bralnega razumevanja v prvem jeziku v prvem 

razredu in da je imela tudi močan longitudinalni učinek v drugem razredu. Tilstra in sodelavci 

(2009) so ugotovili, da je tekočnost branja doprinesla k varianci bralnega razumevanja po 

spremenljivkah dekodiranje na ravni besed, slušno razumevanje ter ustno sporočanje v 

četrtem, sedmem in devetem razredu v prvem jeziku. V nasprotju z našo raziskavo in 

raziskavama, omenjenima zgoraj, pa rezultati raziskave Adlof, Catts, in Little (2006) pri 

testiranju učencev v drugem, šestem in osmem razredu kažejo, da ni nobenega doprinosa 

samega faktorja tekočnost branja na bralno razumevanje. Tekočnost branja tudi ni imelo 

longitudinalnega učinka na bralno razumevanje. 

Vzroke za nasprotujoče rezultate lahko iščemo v več razlikah med raziskavami. Merski 

model pričujoče raziskave in raziskave Adlof, Catts, in Little (2006) je bil v primerjavi z 

osnovnim bralnim modelom Preprost pogled na branje bolj robusten ter je vključeval 
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indikatorje bralne tekočnosti kot del konstrukta dekodiranje. To pomeni, da se je zaradi 

latentnih faktorjev zmanjšala varianca merske napake. Model Tilstre in sodelavcev (2009) je 

razložil 74 % variance bralnega razumevanja, model Adlofove in sodelavcev (2006) 99 % 

variance bralnega razumevanja, pričujoči model pa 94 % variance bralnega razumevanja. 

Razlika v razloženi varianci raziskave Tilstre in sodelavcev ter pričujoče raziskave in 

raziskave Adlofove in sodelavcev lahko razložimo z uporabo latentnih konstruktov v zadnjih 

dveh raziskavah, ki zmanjšajo napako merjenja. 

Razlika med raziskavo Adlofove in sodelavcev (2006) ter pričujočo raziskavo je v 

definiranju pojma bralna tekočnost. V obeh raziskavah je bil uporabljen instrument merjenja 

tekočnosti branja posameznih besed, vendar v raziskavi Adlofove in sodelavcev (2006) niso 

uporabili instrumenta, ki bi meril tekočnost branja besedila. V raziskavi Adlofove in 

sodelavcev (2006) so uporabili instrument Gray Oral Reading Test. Pri tem instrumentu se 

meri čas, ki ga učenec potrebuje, da prebere besedilo. Potem se ta rezultat pretvori na 

ordinalno lestvico, ki pa je neodvisna od natančnosti branja. Ta rezultat ne odraža tekočnosti 

branja besedila, kot je definirano v pričujoči raziskavi, kjer test TOSCRF meri tako hitrost kot 

natančnost prebranega, kajti učenec mora v treh minutah najti presledek med besedami v 

besedilu. Časovna omejitev testa omogoča merjenje hitrosti prebranega, iskanje presledka 

med posameznimi besedami pa zahteva natančno branje. Naša konceptualizacija tekočnosti 

branja, ki je vključevala tekočnost branja posameznih besed in tekočnost branja besedila je 

drugačna od prej uporabljenih konceptov v raziskavah, v katerih so preverjali veljavnost 

modela Preprost pogled na branje (Joshi & Aaron, 2000). Ta razlika bi lahko pojasnila 

pomembno vlogo tekočnosti branja za bralno razumevanje. 

Kar se tiče definiranja bralnega razumevanja, pa tudi obstajajo razlike med raziskavami. V 

raziskavi Tilstre in sodelavcev (2009), Adlofove in sodelavcev (2006) ter v pričujoči raziskavi 

so bili za merjenje bralnega razumevanja uporabljeni časovno neomejeni instrumenti z 

vprašanji odprtega tipa oz. vprašanji, ki so zahtevali za odgovor eksplicitne podatke iz 

besedila. V raziskavi Adlofove in sodelavcev (2006) so enega izmed razlogov za nevplivanje 

bralne tekočnosti na bralno razumevanje iskali v načinu merjenja bralnega razumevanja in 

sklepali, da bi morda uporaba časovno omejenih instrumentov bralnega razumevanja podala 

drugačne rezultate. Vendar je v raziskavi Tilstre in sodelavcev (2009) ter v pričujoči raziskavi 

bilo ugotovljeno, da tudi uporaba časovno neomejenih instrumentov bralnega razumevanja 

poda rezultate, da tekočnost branja pomembno vpliva na bralno razumevanje. Glede na 

kompleksnost konstrukta bralnega razumevanja (Keenan, Betjemann, & Olson, 2008) je 
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smiselno bralno razumevanje meriti z več indikatorji, ki merijo bralno razumevanje na več 

različnih načinov. 

V pričujoči raziskavi faktor dekodiranja tvorijo indikatorji, ki merijo bralno tekočnost in 

pravopisne spretnosti. V več raziskavah o branju v prvem jeziku se je izkazalo, da dekodiranje 

in tekočnost branja nista dva razločljiva faktorja v nižjih razredih šolanja, ko tekočnost branja 

še ni avtomatizirana, v višjih razredih pa tvorita dva ločljiva faktorja (Adlof et al., 2006). V 

naši raziskavi je kljub visoki starosti učencev tekočnost branja še vedno povezana z 

dekodiranjem in rezultati kažejo, da gre za isti konstrukt. Ena izmed možnih razlag je, da 

dekodiranje ter tekočnost branja še nista dovolj razvita, da bi bila diferencirana kot dve 

posamezni spretnosti. Podobno velja za zelo močno povezavo med faktorjem dekodiranje in 

bralnim razumevanjem. Mogoče je, da merita podoben konstrukt, to je globalno bralno 

zmožnost v angleškem jeziku, čeprav se je model z ločljivima faktorjema bolje prilegal 

podatkom kot hipotetični teoretični model, kjer sta faktorja dekodiranje in bralno razumevanje 

tvorila en nerazdružljiv faktor. 

Poleg vidika ločljivosti faktorjev dekodiranje in bralno razumevanje je pomembno 

analizirati vpliv dekodiranja na bralno razumevanje. Glede na model Preprost pogled na 

branje ter različne raziskave (Adlof et al., 2006; Tilstra et al., 2009; Vellutino et al., 2007) se 

tudi vloga dekodiranja pri vplivanju na bralno razumevanje spreminja. Tilstra in sodelavci 

(2009) so ugotovili, da se je povezanost med dekodiranjem in bralnim razumevanjem v 

angleščini kot prvem jeziku zmanjševala glede na višino razreda, ki so ga učenci obiskovali, 

medtem ko se je vloga jezikovnega razumevanja povečevala od četrtega do sedmega razreda. 

Poleg proučevanja vloge dekodiranja te avtorji ugotavljajo, da čeprav je vloga bralne 

tekočnosti ostala ista skozi vse razrede po vertikali, pa se značilnosti bralne tekočnosti 

spreminjajo, kajti bralna tekočnost je v višjih razredih bolj odvisna od jezikovnega 

razumevanja in manj od dekodiranja. Pri tem je potrebno tudi poudariti, da je bil model 

Preprost pogled na branje razvit kot model za proučevanje individualnih razlik med branjem 

in ne kot razvojni model branja. Komponente modela prepost pogled na branje se lahko 

spreminjajo ob različnih razvojnih obdobjih. Poleg tega so povezave med komponentami v 

modelu prepost pogled na branje lahko drugačne med drugimi vzorci. Kirby in Savage (2008) 

navajata vzorec otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Iz stališča 

pomembnosti vpliva faktorja dekodiranja na bralno razumevanje v sedmem razredu pri naši 

starosti vzorca (12-13 letniki) rezultati naše raziskave niso skladni z modelom Preprost pogled 

na branje. V modelu Preprost pogled na branje avtorja pravita, da v višjih razredih, ko ne gre 

več za začetno usvajanje tehnike branja in ko je dekodiranje že avtomatizirano, jezikovno 
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razumevanje prevzame glavni vpliv in največ doprinese k varianci bralenga razumevanja 

(Hoover & Gough, 1990). Še več, za uspešne bralce je v višjih razredih predvideno, da samo 

jezikovno razumevanje sestavlja ključen faktor za dobro bralno razumevanje (Marx & Stanat, 

2012). V pričujoči raziskavi pa je vpliv dekodiranja na bralno razumevanje najmočnejši 

izmed vseh faktorjev. Medtem ko v prvem jeziku dekodiranje pomemben napovednik 

(prediktor) v prvih letih učenja branja in kasneje slušno razumevanje postane bolj pomemben 

napovednik (prediktor) v primerjavi z dekodiranjem (Catts et al., 2005), pa pri branju v 

angleščini kot tujem jeziku v naši raziskavi ni tako. Pri nas v Sloveniji na vzorcu sedmošolcev 

dekodiranje še vedno igra najpomembnejšo vlogo napovednika (prediktorja) bralnega 

razumevanja. 

Tekočnost branja pa v vseh raziskavah ni imela neposrednega vpliva na bralno 

razumevanje. V eni raziskavah z vzorcem učencev z angleščino kot prvim jezikom so 

ugotovili, da bralna tekočnost v prvem jeziku igra mediacijsko vlogo. Služi kot mediator med 

bralnim razumevanjem in dekodiranjem. Dekodiranje ima neposreden vpliv na tekočnost 

branja, tekočnost branja pa ima neposreden vpliv na bralno razumevanje (Silverman et al., 

2013). V pričujoči raziskavi pa je ravno obratno, vloga tekočnosti branja v sedmem razredu je 

še zelo pomembna in neposredno vpliva na bralno razumevanje. Bralna tekočnost je ključna 

za bralno razumevanje učencev v našem vzorcu, to so učenci, ki prehajajo od ravni A1 do 

ravni A2 v učenju tujega jezika. Vzroke za razlike med zgoraj navedenimi raziskavami in 

našo raziskavo lahko iščemo v tem, da imajo učenci še razmeroma nizko stopnjo 

avtomatiziranosti jezika in ta vidik jezika morajo še utrditi. V višjih razredih šolanja 

pričakujemo, da se bo tudi za naš vzorec vloga jezikovnega razumevanja povečala ter vloga 

dekodiranja zmanjšala. 

Čeprav so vse zgoraj navedene raziskave za svoj vzorec imele učence z angleščino kot 

prvim jezikom, sklepamo, da se podoben vzorec vplivov dekodiranja na bralno razumevanje 

kot je v prvem jeziku ponovi tudi pri tujem jeziku, vendar v višjih razredih šolanja in ne v 

sedmem razredu šolanja. Teorija procesne učinkovitosti (LaBerge & Samuels, 1974), s katero 

so skušali razložiti razvoj bralnega razumevanja začetnih bralcev prvega jezika, pravi, da 

morajo biti procesi nižje ravni, kot so prepoznava besed in skladenjska razčlemba, dobro 

razviti in da so pomemben pogoj tako za razvoj bralnega razumevanja v prvem jeziku 

(Perfetti, 1999) kot tudi za razvoj bralnega razumevanja v tujem jeziku (Koda, 2010; 

Segalowitz, 2000). V času prehoda znanja tujega jezika iz ravni A1 na raven A2, kot v 

primeru našega vzorca v dobi adolescence, sklepamo, da so procesi nižje ravni za bralno 

razumevanje v prvem jeziku že dosegli tako visoko raven učinkovitosti, da ne doprinesejo 
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dodatnega vpliva na bralno razumevanje (van Gelderen et al., 2004) ali pa bralci v prvem 

jeziku kompenzirajo neučinkovitost procesiranja z uporabo strategij, kot je ponovno branje 

(Schoonen et al., 2003). To za tuji jezik ne velja. V tem obdobju so procesi dekodiranja še 

vedno zelo pomembni za bralno razumevanje v tujem jeziku. Teroija procesne učinkovitosti 

predvideva razliko v vplivih dekodiranja na bralno razumevanje v prvem in v tujem jeziku v 

istem razvojnem obdobju, v našem primeru v dobi adolescence, ko je raven tujega jezika med 

ravnijo A1 in A2. Čeprav procesi nižje ravni niso več bistveni za iskanje razlik med učenci v 

bralnem razumevanju v prvem jeziku, pa so še vedno pomembni za iskanje razlik med učenci 

v bralnem razumevanju pri tujem jeziku pri adolescentih. Mnogi učenci na ravni med A1 in 

A2 se morajo sprva naučiti procesirati besede in povedi v tujem jeziku z določeno hitrostjo in 

natančnostjo, preden lahko uporabijo procese višje ravni, potrebne za bralno razumevanje v 

tujem jeziku. Za adolescente, ki znanje jezika izkazujejo na ravni med A1 in A2 in se učijo 

angleščino kot tuji jezik, je veliko besed novih, za njihove vrstnike, ki so govorci angleščine 

kot prvega jezika, pa so te besede že znane v istem razvojnem obdobju. Zato razvite spretnosti 

na nižji ravni, kot so dekodiranje in pravopisne spretnosti v tujem jeziku, v tem razvojnem 

obdobju veliko doprinesejo k dosežku na testih bralnega razumevanja pri učencih z 

angleščino kot tujim jezikom, njihov vpliv pa ni tako močan pri govorcih angleščine z 

angleščino kot prvim jezikom (Pasquarella, Gottardo, Grant, 2012). Več raziskav je potrdilo, 

da imajo na bralno razumevanje v tujem jeziku veliko večji vpliv komponente tujega jezika, 

kot so bralna tekočnost, besedišče in poznavanje slovnice (Bernhardt & Kamil, 1995; Nassaji 

& Geva, 1999), kot dobro bralno razumevanje v prvem jeziku (van Gelderen, 2004). 

V naši raziskavi faktor dekodiranja tvorita še indikatorja, ki merita pravopisne spretnosti, 

in sicer indikator izbira črke ter indikator črkovanje. Da je vloga pravopisnih spretnosti 

ključna za branje in bralno razumevanje v prvem jeziku so potrdili raziskovalci v prejšnjih 

raziskavah (Ehri, 1992; Koda, 2007). Podobne raziskave so izvedli tudi na vzorcu učencev z 

angleščino kot drugim jezikom. V raziskavi Haynes in Carr (1990) so primerjali nivo 

zavedanja med prvimi in drugimi govorci angleščine glede pravopisnih pravil za angleščino. 

Ugotovili so, da so uspešni bralci angleščine kot drugega jezika imeli bolj podobne rezultate 

kot prvi govorci angleščine, šibki bralci pa ne. Zaključili so, da se pravopisna občutljivost 

razvije z večjim obvladanjem jezika in igra ključno vlogo pri razvoju branja v drugem jeziku 

(Koda, 2005, 2007). Podobno raziskavo sta izvedli Nassaji in Geva (1999), v kateri sta se 

osredotočili na posamezne vloge fonoloških in pravopisnih spretnosti dekodiranja. Vzorec je 

zajemal govorce s prvim jezikom Farsi in z angleščino kot drugim jezikom. Rezultati so 

pokazali, da tako fonološke kot pravopisne spretnosti dekodiranja pomembno korelirajo z 
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branjem v drugem jeziku. Vendar je bil doprinos pravopisne spretnosti dekodiranja višji kot 

doprinos fonološke spretnosti dekodiranja. Avtorici pravita, da je tak rezultat pričakovan 

zaradi visoke ravni znanja drugega jezika (Nassaji & Geva, 1999, str. 261).  

Vloga pravopisnih spretnosti pri razvoju branja in bralnega razumevanja pa je v angleščini 

še toliko bolj pomembna, ker gre za jezik z globokim pravopisom. Angleški pravopisni sistem 

pozna več različnih načinov, kako se določena kombinacija glasov zapiše, zato morajo biti 

bralci fleksibilni in lahko pričakujejo različne variacije, ko skušajo posamezne črke zliti v 

prepoznavne besede. Tako bralci v naši raziskavi ne morejo uporabiti strategije dekodiranja 

(ang. decoding strategy) (Ehri, 2014) na isti način kot v svojem prvem jeziku, kjer velja 

enoznačna povezava grafem – glas, temveč morajo poznati posamezne grafeme, kombinacijo 

grafemov ter tudi večje enote jezika, kot so zlogi ter morfemske enote (v angleščini –tion, -ed, 

-ing). Zato uporaba strategije dekodiranja (zlogovanje, glaskovanje) ni smotrna pri branju 

angleščine, kajti proces branja upočasnjuje, temveč je za bralce učinkoviteje, da pri branju 

angleščine berejo besede kot celote preko spomina. Zaradi značilnosti angleškega pravopisa 

branje znanih besed v angleščini poteka preko spomina. Ehri (1992, 1998, 2005) takim 

besedam pravi besede na pogled (ang. sight words), Berningerjeva (1996) pa govori o 

pravopisnih slikah. (primerjaj poglavje Eksplorativna faktorska analiza). Gre za besede na 

pogled, kajti takoj ko bralec pogleda besedo, se aktivira izgovorjava in pomen besede v 

njegovem spominu. Da pa bralec sploh lahko gradi besede na pogled v spominu, potrebuje 

dobro pravopisno kartiranje (ang. Orthographic Mapping) (Ehri, 2014). Bralci ustvarijo 

povezave med zapisom in izgovorjavo specifičnih besed in pri tem uporabljajo znanje o 

pravopisnem sistemu. Ko bralci vidijo novo besedo in jo izgovorijo ali slišijo izgovorjavo 

besede, se zapis besede poveže z izgovorjavo besede in njenim pomenom. Te povezave v 

pravopisnem kartiranju skupaj zlepijo zapis in izgovorjavo besede. Za tvorjenje povezav in 

ohranjanje besed v spominu bralci potrebujejo dobro fonemično zavedanje, poznati morajo 

grafemsko-fonemska ujemanja v pisnem sistemu in na višji ravni jezika tudi grafemsko-

zlogovne vzorce. Tako pri branju vseh nadaljnih besed ni več potrebna strategija dekodiranja, 

temveč berejo po spominu oz. uporabijo strategijo analogije (Ehri, 2014). V primerih 

neujemanja zapisa in izgovorjave besede s sobesedilom še vedno lahko uporabijo strategijo 

dekodiranja, da se prepričajo, da identificirane besede pomensko in vsebinsko sodijo v 

besedilo (Ehri, 2014). Slovenski uspešni bralci v sedmem razredu se torej morajo posluževati 

predvsem strategije branja besed kot celote. To strategijo pa lahko uporabijo le, če imajo 

veliko izkušenj z vzorcem zaporedij črk, zlogov ter če imajo močne asociativne povezave 

med besedami.  
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Če povzamemo, lahko zaključimo, da dekodiranje pozitivno statistično pomembno vpliva 

na bralno razumevanje v angleščini kot tujem jeziku pri slovenskih sedmošolcih v pričujoči 

raziskavi. Hitro in natančno branje posameznih besed in besed znotraj besedila, torej v 

določenem kontekstu, v tujem jeziku pomembno vpliva na dobro bralno razumevanje v tujem 

jeziku. Poleg tekočnosti branja imajo močan vpliv na bralno razumevanje tudi pravopisne 

spretnosti, torej poznavanje pravopisnih značilnosti angleškega jezika ter hiter in učinkovit 

priklic ˝pravopisne slike˝ besede iz spomina in uspešna aplikacija tega priklica v ustrezen 

zapis. Ko v tujem jeziku veščina bralne tekočnosti ni dovolj avtomatizirana ali ko pravopisne 

spretnosti niso dovolj razvite, imajo lahko slovenski sedmošolci s takimi težavami tudi težave 

na področju bralnega razumevanja v tujem jeziku. 

 

7.4.3.1.2 Vpliv slušnega razumevanja in besedišča na bralno razumevanje 

 

Kot je razvidno iz slike 8 in tabele 35, slušno razumevanje in besedišče (latentno 

spremenljivko slušno razumevanje in besedišče opredeljujejo štirje indikatorji, ki merijo 

slušno razumevanje ter obseg besedišča) neposredno ne vplivata na bralno razumevanje pri 

našem vzorcu na tej ravni znanja tujega jezika. Povezava je sicer bila pozitivna, vendar šibka 

(β = 0,068) in statistično nepomembna. Predvidevali smo, da bo povezava pozitivna in 

močna, torej boljše kot bo slušno razumevanje in obseg besedišča, boljše bo bralno 

razumevanje. Da pa smo dosegli bolj parsimoničen končni strukturni model, smo povezavo 

med slušnim razumevanjem in besediščem ter bralnim razumevanjem morali omejiti na 0 (kar 

je isto, kot če jo izbrišemo), tako da v končnem strukturnem modelu ni neposredne povezave 

med slušnim razumevanjem in besediščem ter bralnim razumevanjem. 

Z vidika (statistične) pomembnosti in moči povezave obstoja vpliva slušnega razumevanja 

in besedišča na bralno razumevanje takšen rezultat ni skladen s prejšnjimi raziskavami. Z 

vidika vrste povezanosti (povezava je pozitivna) pa je rezultat podoben rezultatom prejšnjih 

raziskav. 

Rezultati empiričnih raziskav kažejo na povezavo med slušnim razumevanjem in bralnim 

razumevanjem. Ta je še posebej izrazita pri vzorcu učencev, ki imajo angleščino kot drugi 

jezik (Droop & Verhoeven, 2003; Limbird, 2007). Proctor in sodelavci (2005) so testirali 

model bralnega razumevanja na vzorcu četrtošolcev z angleščino kot drugim jezikom ter 

ugotovili, da je slušno razumevanje najmočnejši napovednik (prediktor) bralnega 

razumevanja. Do podobnih rezultatov je prišel Limbird (2007). Poleg močnega vpliva 
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slušnega razumevanja na bralno razumevanje so prejšnje raziskave tudi dokazale, da obstaja 

močan vpliv besedišča na bralno razumevanje na vzorcu učencev z angleščino kot drugim 

jezikom (Lesaux & Kieffer, 2010; Mancilla-Martinez & Lesaux, 2010; Ouellette & Beers, 

2010). V pričujoči raziskavi indikatorji, ki merijo slušno razumevanje in obseg besedišča, 

niso pomembno vplivali na bralno razumevanje. Vzroke za neskladnje lahko iščemo v 

značilnostih oz. v razlikah v vzorcih. Ko so raziskovalci skušali razumeti razvoj branja v 

drugem jeziku, so raziskovali razlike med govorci angleščine kot prvega in govorci 

angleščine kot drugega jezika. Na začetku razvoja pismenosti so nekateri govorci angleščine 

kot drugega jezika še zaostajali za njihovimi vrstniki na področju dekodiranja, vendar se je 

razlika v splošni pismenosti čez čas in z ustreznim poučevanjem zmanjšala. Čeprav so 

govorci angleščine na začetku šolanja še zaostajali na dosežkih instrumentov, ki so merili 

branje besed in branje besed brez pomena (ang. pseudowords), so bile te razlike v četrtem 

razredu že zanemarljive (Lesaux, Rupp, & Siegel, 2007). Tako lahko v prvih letih šolanja 

učenci z angleščino kot drugim jezikom z ustreznim poučevanjem in pogosto izpostavitvijo 

drugemu jeziku dosežejo povprečen dosežek na instrumetnih, ki merijo branje posameznih 

besed (Lesaux, Rupp, & Siegel, 2007). Povprečen dosežek v dekodiranju in splošni 

pismenosti jim tako v višjih razredih omogoča, da razvijajo in širijo besedišče ter urijo 

spretnosti ustnega sporočanja, čeprav v višjih razredih pri branju zahtevnih besedil potem tudi 

te učenci v povprečju zaostajajo za prvimi govorci angleščine v dosežkih znanja besedišča in 

ustnega sporočanja (August & Shanahan, 2006; Geva, 2006). Kljub nedoseganju tako 

visokega dosežka na teh instrumentih v primerjavi s prvimi govorci, pa pri teh učencih z 

angleščino kot drugim jezikom v višjih razredih v dobi adolescence znanje besedišča in 

slušno razumevanju vplivata na bralno razumevanje. V tem razvojnem obdobju je je tudi pri 

teh govorcih vpliv dekodiranja šibek na bralno razumevanje. V naši raziskavi pa vzorec 

učencev z angleščino kot tujim jezikom na začetku šolanja ne more doseči ravni dekodiranja 

učenca z angleščino kot drugim jezikom in posledično tudi v višjih razredih šolanja ne tako 

visoke jezikovne ravni. Naš vzorec vključuje učence, ki niso preživeli več kot tri tedne v 

angleško govoreči državi. Rezultati kažejo, da se na tej ravni učenja tujega jezika naš vzorec 

pri bralnem razumevanju še vedno zanaša na vidik dekodiranja in ne na vidik jezikovnega 

razumevanja, to je obsega besedišča in slušnega razumevanja, kot se to učenci z angleščino 

kot drugim jezikom, ki so služili kot vzorec v zgoraj navedenih raziskavah. Za prve in druge 

govorce angleščine je v tem razvojnem obdobju dekodiranje avtomatizirano in dokaj 

preprosto, zato varianca bralnega razumevanja, ki je razložena s strani dekodiranja pada, 

medtem ko varianca bralnega razumevanja, razložena s strani slušnega razumevanja in 
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besedišča, raste (Tilstra et al., 2009). Poleg tega vidika lahko razlike v rezultatih naše 

raziskave in raziskav, opravljenih po svetu, razložimo z vidika časovnosti pridobivanja znanja 

jezika. Raziskave, opravljene na vzorcih učencev z angleščino kot drugim jezikom, opisujejo 

učence, ki se angleščino učijo simultano s svojim prvim jezikom, če pa so se je začeli učiti 

kasneje, je njihovo bivanje v angleško govoreči državi daljše od pet let. Učenci v naši 

raziskavi se angleščine učijo od četrtega razreda osnovne šole le v šolskem okolju. Tudi iz 

tega vidika vzorci ne morejo biti neposredno primerljivi in posledično tudi ne rezultati 

raziskav.  

Z vidika vrste povezanosti pa je povezava pozitivna, kar je skladno z rezultati prejšnjih 

raziskav (Pasquarella, Gottardo, & Grant, 2012). Med obsegom besedišča in bralnim 

razumevanjem obstaja pozitivna povezava, čeprav so v model vključene tudi ostali indikatorji 

(Ouellette & Beers, 2010; Proctor et al., 2005). Našega rezultata, da je povezava 

nepomembna, a pozitivna, ne moremo interpretirati na način, da besedišče in slušno 

razumevanje ne vplivata na bralno razumevanje. Ravno nasprotno, na tej ravni je ta faktor 

močno povezan s faktorjem dekodiranjem (β = 0,77) in faktor dekodiranje pozitivno močno 

vpliva na besedišče in slušno razumevanje in tudi na bralno razumevanje. Zato sklepamo, da 

se bo v višjih razredih šolanja z višanjem pomembnosti faktorja besedišče in slušno 

razumevanje ter nižanjem pomembnosti faktorja dekodiranja na bralno razumevanje tudi 

vzpostavila neposredna povezava med faktorjem besedišče in slušno razumevanje ter 

faktorjem bralno razumevanje. Sklepanje, da se bo vzpostavila neposredna povezava med 

faktorjem slušno razumevanje in besedišče in bralnim razumevanjem v višjih razredih šolanja, 

temelji na rezultatih raziskav, v katerih so raziskovali soodvisnost komponent dekodiranje, 

besedišče in slušno razumevanje ter njihov vpliv na bralno razumevanje (Babayigit & 

Stainthorp, 2013; Florit & Cain, 2011). V raziskavi Babayigit in Stainthorp (2013) se je 

izkazalo, da ima hitrost natančnega branja posameznih besed manjši in le začasen vpliv na 

bralno razumevanje v turškem jeziku. Veliko večji vpliv na bralno razumevanje ima slušno 

razumevanje. Ta ugotovitev je pričakovana, kajti turški jezik ima visoko transparenten 

pravopis. Podobno so ugotovili, ko so delali raziskave s finskim jezikom (Dufva, Niemi, & 

Voeten, 2001). Faktor jezikovnega razumevanja je pomemben napovednik (prediktor) 

bralnega razumevanja v prvih letih šolanja za bralce transparentnega pravopisa, pri bralcih 

angleščine pa faktor dekodiranje vpliva na bralno razumevanje močneje in dalj časa v 

primerjavi z bralci transparentnih pravopisov (Florit & Cain, 2011). V naši raziskavi imamo 

angleščino, ki ima v nasprotju s turškim in finskim jezikom globok pravopis, in ugotovimo, 

da ima hitrost natančnega branja posameznih besed veliko večji vpliv na bralno razumevanje 
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v primerjavi s slušnim razumevanjem, ki ima na bralno razumevanje v naši raziskavi še 

nepomemben neposredni vpliv. V raziskavi Babayigit in Stainthorp (2013) je slušno 

razumevanje največ doprineslo k razlagi variance bralnega razumevanja, četudi so vključili 

bralno tekočnost, ki je v transparentnih pravopisih v primerjavi z netransparentnimi še bolj 

zanesljiv kazalec spretnosti branja posameznih besed in četudi so bili v vzorec vključeni 

otroci na začetku razvoja svoje pismenosti, torej otroci z razmeroma malo izkušnjami glede 

pismenosti. Rezultati Babayigit in Stainthorp (2013) so v skladu s teorijo Preprost pogled na 

branje, ki pravi, da ko se stopnja natančnosti dekodiranja povečuje s starostjo in bralnimi 

izkušnjami učenca, se tudi vpliv tega dekodiranja na bralno razumevanje zmanjša ter s tem 

poveča vpliv jezikovnega razumevanja (ki je ponavadi merjeno z instrumentom, ki meri 

slušno razumevanje) na bralno razumevanje. Pride do premika v napovedni moči natančnosti 

branja posameznih besed in slušnega razumevanja, tako da slušno razumevanje v višji starosti 

z več bralnimi izkušnjami prevzame vodilno vlogo v napovedovanju rezultata na bralnem 

razumevanju (Gough, Hoover, & Peterson, 1996). V primeru visoko transparentnega 

pravopisa, kot je turški, učenci ta mejnik dosežejo hitro, kajti hitro napredujejo v spretnostih 

branja posameznih besed in tako premik v napovedni (prediktivni) vlogi bralnega 

razumevanja iz branja posameznih besed do slušnega razumevanja dosežejo že v prvih dveh 

letih formalnega učenja, medtem ko v naši raziskavi z angleščino kot netransparetnim 

pravopisom učenci ta mejnik avtomatiziranosti dekodiranja dosežejo v višjih razredih, zato 

tudi vloga slušnega razumevanja prevzame vodilno vlogo še kasneje. V sedmem razredu ima 

najmočnejšo napovedno (prediktivno) vlogo še vedno dekodiranje in ne slušno razumevanje. 

Če povzamemo, lahko zaključimo, da na ravni učenja tujega jezika med A1 in A2 pri 

slovenskih sedmošolcih slušno razumevanje in obseg besedišča še ne igrata ključne vloge 

vplivanja na bralno razumevanje. Na tej ravni na slušno razumevanje in obseg besedišča 

vplivajo predvsem avtomatizirana bralna tekočnost in razvite pravopisne spretnosti, besedišče 

in slušno razumevanje sama kot faktor pa še nimata pomembnega vpliva na bralno 

razumevanje. Na višji ravni znanja angleščine kot tujega jezika sklepamo, da bo tudi pri 

slovenskih učencih moč vpliva besedišča in slušnega razumevanja na bralno razumevanje 

večja kot vpliv dekodiranja na bralno razumevanje ter da bo ta vpliv pomemben. Kljub 

nepomembnemu neposrednemu vplivu faktorja slušno razumevanje in besedišče na bralno 

razumevanje ne moremo reči, da na tej ravni vežbanje slušnega razumevanja in obsega 

besedišča ni pomembno. Faktor slušnega razumevanja in besedišča je močno povezan s 

faktorjem dekodiranje, ta pa ima izjemno močan vpliv na bralno razumevanje. 
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7.4.3.1.3 Vpliv dekodiranja na slušno razumevanje in besedišče 

 

V pričujoči raziskavi ima faktor dekodiranja najmočnejši vpliv na bralno razumevanje. Ta 

faktor je tudi močno povezan s faktorjem slušno razumevanje in besedišče (β = 0,77) in 

njegov vpliv je neposreden in statistično pomemben. Rezultati, da hitro in avtomatizirano 

branje in dobro razvite pravopisne sposobnosti vplivajo na širjenje obsega besedišča in boljše 

slušno razumevanje, niso presenetljivi, temveč pričakovani in v skladu s prejšnjimi 

raziskavami. Pravopisne spretnosti učencev z angleščino kot prvim jezikom bolj vplivajo na 

zapomnitev novega besedišča, kot pa vpliva fonološki delovni spomin na zapomnitev novega 

besedišča. Ehri (2014) je ugotovila, da si učenci lažje zapomnijo novo besedo, če poleg 

fonološke oblike vidijo tudi pravopisno obliko novih besed. Tako lažje tvorijo povezave v 

spominu, zapis besede se poveže z izgovorjavo besede, pojasnijo se vse nejasnosti glede 

fonoloških konstituentov in fonološka reprezentacija besede v spominu se ojača. Tudi prejšnje 

raziskave so prišle do podobnih rezultatov (Ricketts, Bishop, & Nation, 2009). Izpostavljenost 

zapisu besed ob prvem stiku z novimi besedami in kasneje dobro razvite pravopisne spretnosti 

omogočajo, da učenci hitreje in učinkoviteje širijo svoje besedišče v tujem jeziku. 

Izpostavljenost zapisu besed pa učencem ne omogoča le zapomnitev fonološke reprezentacije 

besed, temveč učenci tudi lažje prikličejo pomen besede, kot pa če zapisa besede ne vidijo 

(Ehri, 2014). To velja tudi za vzorec v pričujoči raziskavi. Izpostavljenost pravopisni obliki 

besed učencem omogoča hitrejše učenje novih besed in boljše slušno razumevanje novih 

besed. To pomeni, da bi morali učitelji pri poučevanju novih besed skupaj s fonetično obliko 

predstaviti tudi pravopisno obliko besed na ravni učenja tujega jezika med ravnjo A1 in A2 za 

slovenske sedmošolce. Hkrati bi morali učence usmeriti, da pri spoznavanju novih besed pri 

branju poleg vidnega zaznavanja besedo tudi izgovorijo. Ko besedo pretvorijo v glasove, jim 

ta strategija pomaga, da tvorijo povezave in ohranijo zapis, izgovorjavo in pomen besede v 

spominu. 

Povezava med obema faktorjema, kot jo kažejo naši rezultati, kaže tudi na to, da je 

domnevna ločenost med faktorjem dekodiranje in faktorjem slušno razumevanje in besedišče 

v raziskavah prekomerna poudarjena (Protopapas et al., 2012). Jezikovno razumevanje z 

indikatorji slušno razumevanje in besedišče ter dekodiranje z indikatorji tekočnost branja in 

pravopisne spretnosti so močno povezani, kar je v skladu z rezultati prejšnjih raziskav 

(Protopapas et al., 2012). Besedišče je pomembno povezano z natančnostjo in tekočnostjo 

branja besed in tudi na latentni ravni sta faktorja povezana (Protopapas et al., 2012). Močne 

povezave med obema faktorjema so poudarjali že v teorijah o neločljivo povezanih konceptih 
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poznavanja pomena besede (semantično znanje) in prepoznavanju besede v njenem zapisu 

(pravopisno znanje) (Nation, 2008). Poudarek leži na povezavi in ne na ločenosti konstruktov, 

kar je tudi značilnost Perfettijeve hipoteze Hipoteza leksikalne kvalitete (Perfetti, 2007) 

(primerjaj poglavje Model verbalne učinkovitosti). Kakovost besedne reprezentacije je 

odvisna od moči povezav med fonološko, pravopisno, oblikoslovno-skladenjsko in 

pomenoslovno ravnjo besede in reprezentacija besede, ki je dobre kakovosti, ima dobro 

povezane vse zgoraj naštete ravni besede. Zato je znanje besedišča zapleteno povezano in 

odvisno od več komponent jezika, ki so povezane z bralnim razumevanjem, kakor kažejo tudi 

rezultati naše raziskave. Kakovostna besedna reprezentacija besede v tujem jeziku bo učencu 

olajšala avtomatično prepoznavo besede (indikatorja pravopisnih spretnosti v našem faktorju 

dekodiranje), kar mu omogoči, da so kognitivni viri usmerjeni v hiter in zanesljiv priklic 

pomena (indikator obseg besedišča v našem faktorju slušno razumevanje in besedišče). 

Besedna reprezentacija nizke kakovosti pripelje do težav na ravni branja posameznih besed 

(primer slaba identifikacija besed ali oteženo dekodiranje) in do težav na ravni razumevanja 

(Paquarella, Gottardo, & Grant, 2012). 

 

7.4.3.1.4 Vpliv metakognitivnih strategij na bralno razumevanje 

 

Neposredne povezave med metakognitivnimi strategijami in bralnim razumevanjem nismo 

našli. Metakognitivno znanje je bralčeva ozaveščenost o pomembnosti iskanja pomena, tako 

da aktivira védenjsko podlago, medtem ko preletava besedila. Poleg tega bralec pozna 

različne strategije, ki jih lahko uporablja pred, med in po branju za lažje bralno razumevanje. 

Da v pričujoči raziskavi faktor metakognitivnih strategij ni tvoril faktorja, ki bi bil del modela 

bralne zmožnosti v angleškem jeziku, nismo pričakovali. Razloge lahko iščemo vsaj v dveh 

interpretacijah. Prvič, vrsta metode za zbiranje podatkov o komponenti metakognitivne 

strategije je drugačna od metod za zbiranje testnih rezultatov ostalih komponent, npr. 

komponente dekodiranje ali vidno zaznavanje. Za ugotavljanje uporabe metakognitivnih 

strategij za učence smo uporabili neformalni ocenjevalni instrument. Ta vprašalnik je meril 

uporabo metakognitivnih strategij na petstopenjski Likertovi lestvici. Pri merjenju ostalih 

komponent smo uporabili standardizirani instrumentarij, pri katerem je šlo bolj za obliko 

testov v klasičnem pomenu besede. Drugič, bralčevo vedenje o pomembnosti poznavanja 

metakognitivnih strategij še samo po sebi ne izboljša bralnega razumevanja. Povezava je 

možna le, kadar bralec prenese svoje znanje v resnično uporabo različnih strategij, to pomeni, 
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da s pomočjo strategij razume besedilo in pomen zna kombinirati v abstraktni koncept. 

Sedmošolci imajo še razmeroma malo izkušenj z različnimi besedili v tujem jeziku, ki bi 

zahtevala neodvisno procesiranje. V večini primerov se ukvarjajo z razlagalnimi besedili, ki 

so kratka in niso kompleksna. To pomeni, da jih učenci lahko razumejo, ne da bi pri tem 

uporabljali specifične metakognitivne strategije. Poleg tega na tej ravni znanja tujega jezika 

glede na hipotezo jezikovnega praga (primerjaj poglavje Individualne razlike ter branje v 

tujem jeziku) učenci zaradi nizkega znanja besedišča in slovnice še ne morejo 

metakognitivnih strategij, ki jih poznajo pri branju v prvem jeziku, prenesti in uporabiti pri 

branju v tujem jeziku. Bralec mora mejo specifičnega jezikovnega znanja tujega jezika 

premostiti, preden lahko prenese spretnosti iz prvega jezika v tuji jezik. Kot so pokazali naši 

rezultati, so učenci v pričujoči raziskavi še vedno na ravni, ko dekodiranje najmočneje vpliva 

na bralno razumevanje. Na ravni med A1 in A2 jezikovno razumevanje (slušno razumevanje 

in besedišče) še ni tako razvito, da bi učenci metakognitivne strategije sploh lahko uporabljali 

oz. jih prenesli iz prvega jezika. 

 

7.4.3.1.5 Povzetek poglavja 

 

Kot je razvidno iz rezultatov vplivov posameznih komponent na bralno razumevanje, je pri 

slovenskih sedmošolcih najpomembnejša in najmočnejša komponenta dekodiranje, ki vsebuje 

pravopisne spretnosti ter bralno tekočnost. Višji dosežek kot sedmošolec doseže pri obeh 

spretnostih, boljše bo njegovo bralno razumevanje v tujem jeziku. Tako močnega in 

pomembnega vpliva na bralno razumevanje nima nobena druga komponenta, posreden vpliv 

na bralno razumevanje preko komponente dekodiranja pa imata še komponenti vidno 

zaznavanje in bralna tekočnost. Pri slovenskih sedmošolcih vpliv slušnega razumevanja in 

besedišča (jezikovno razumevanje) na bralno razumevanje še ni neposreden, sklepamo da bo 

jezikovno razumevanje pridobilo na moči in pomembnosti vpliva v višjih razredih šolanja. Pri 

tem vzorcu metakognitivne strategije niso del konstukta bralne zmožnosti v angleščini, 

sklepamo, da se bo to zgodilo z višanjem ravni znanja tujega jezika. 

Te rezultati temeljijo na celotnem vzorcu sedmošolcev pričujoče raziskave, v nadaljnjem 

delu pa bomo analizirali vplive posameznih komponent za uspešne in šibke bralce. Z 

iskanjem razlik v vplivih med skupinama lahko ugotovimo, pri katerih komponentah so šibki 

bralci šibki ter se najbolj razlikujejo od uspešnih bralcev. S to ugotovitvijo lahko sestavimo 

ciljan program pomoči na izboljšanje bralnega razumevanja v tujem jeziku. 
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7.4.4 Merski model za skupino uspešnih in šibkih bralcev 

 

Da bi preverili vplive dekodiranja, slušnega razumevanja in besedišča, vidnega zaznavanja 

in besedne tekočnosti na bralno razumevanje za skupino uspešnih in šibkih bralcev, smo na 

podlagi spremenljivke THB_3 (postopek je razložen v poglavju Instrumenti) oblikovali 

skupino uspešnih in skupino šibkih bralcev. Skupini se razlikujeta v vseh v model sprejetih 

spremenljivkah, kar kaže rezultat MANOVE in tabela 25 v poglavju Opisna statistika. 

S SEM analizo želimo preveriti, ali indikatorji delujejo enako na faktorje med skupinama 

(preverjanje enakosti med faktorskimi utežmi), ali obstajajo razlike med skupinama v 

teoretičnem konstruktu bralne zmožnosti v angleščini (preverjanje enakosti med korelacijami 

med faktorji) in če da, v katerih poteh se skupini med seboj razlikujeta (preverjanje razlik v 

poteh med faktorji). Glede na postopke, ki jih predlaga Byrne (2010), smo izvedli analizo 

razlik med skupinama. Byrne (2010) predlaga, da se najprej oceni osnovni (ang. baseline) 

model za vsako skupino posebej. V našem primeru je to model, prikazan na sliki 9 za uspešne 

bralce in model, prikazan na sliki 10 za šibke bralce. Gre za isti model, ki se pa glede na 

vsako skupino posebej različno prilega podatkom (tabela 37). 

Tabela 37: Indeksi prileganja modela podatkom 

 Model χ
2
 df p CFI RMSEA 

Skupina – 

uspešni 

Osnovni 211,499 101 p < 0,001 0,964 0,064 

Skupina - 

šibki 

Osnovni 145,200 101 p < 0,001 0,982 0,046 

 

Iz tabele 37 je razvidno, da se model bolje prilega za skupino šibkih bralcev, vendar sta 

glede na indekse globalne ustreznosti in inkrementalne indekse modela za obe skupini 

sprejemljiva, zato ju sprejmemo v nadaljnjo analizo. 

 



 

153 

 

 

Slika 9: Merski model za skupino uspešnih bralcev 
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Slika 10: Merski model za skupino šibkih bralcev 

V naslednjem koraku ocenimo osnovni model za obe skupini hkrati. Byrne (2010) 

poimenuje ta model oblikovni model (ang. configural model). Oblikovni model predstavlja 

model, ki bo služil za primerjavo za vsak naslednji ocenjeni model. Naš oblikovni model 

izgleda tako, kot ga prikazujeta slika 9 in slika 10, gre pa za model, ki je ocenjen za skupino 

uspešnih in skupino šibkih bralcev hkrati. Model se dobro prilega našim podatkom, indeski 
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globalne ustreznosti in inkrementalni indeksi so ustrezni: χ
2 

= 356,699, df = 202, p < 0,001, 

χ2/df = 1,766, CFI = 0,972, RMSEA = 0,040. Če primerjamo rezultat χ
2  

modela obeh skupin 

hkrati z rezultati χ
2  

vsake skupine posebej v tabeli 37, opazimo, da gre pri modelu obeh 

skupin hkrati za sumacijo χ
2 

vsake skupine posebej. 

Naslednji korak je testiranje enakosti oblikovnega modela skupine uspešnih in skupine 

šibkih bralcev. Pri tem nas zanima, ali indikatorji delujejo enako na faktorje med skupinama 

(preverjanje enakosti med faktorskimi utežmi) in ali obstajajo razlike med skupinama v 

teoretičnem konstruktu bralne zmožnosti v angleščini (preverjanje enakosti med korelacijami 

med faktorji). Omejimo vse faktorske uteži z arbitrarnimi omejitvami in ocenimo model. Ta 

model (model A na sliki 11) primerjamo z oblikovnim modelom s testom razlike χ
2
 (ang. chi-

square difference test) in če je razlika pomembna, vemo, da se faktorske uteži v določenem 

faktorju razlikujejo med skupinama. Poleg testa razlike χ
2 

lahko uporabimo tudi razliko v 

vrednosti indeksa CFI (razlika med skupinama obstaja, če je razlika v indeksu CFI več kot 

0,001 pri pomembnosti p < 0,01) (Byrne, 2010, str. 221), raziskovalec pa se sam odloči, 

rezultate katerega testa bo upošteval, če en test kaže na razlike med skupinama, drugi pa na 

enakost med skupinama (Byrne, 2010, str. 271). Tabela 38 prikazuje rezultate. 

Tabela 38: Test razlike χ2 in CFI med modelom A in oblikovnim modelom 

 χ
2
 df ∆χ

2
 ∆df p CFI ∆CFI 

Oblikovni model 356,699 202 - - - 0,972 - 

Model A – omejeni vsi 

indikatorji vseh faktorjev 

420,052 214 63,353 12 p < 

0,001 

0,962 0,01 

 

Iz tabele 38 je razvidno, da se glede na test razlike χ2 in test razlike v indeksu CFI 

faktorske uteži razlikujejo med skupino uspešnih in šibkih bralcev.  
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Slika 11: Model A 

 

V naslednjem koraku nas zanima, v katerem faktorju natančno so te razlike med 

skupinama. Analiziramo vsak faktor in njegove faktorske uteži posebej. Najprej bomo omejili 

faktorske uteži na faktorju bralno razumevanje, vse ostale faktorske uteži izbrišemo (model 

B). Model B z omejenimi faktorskimi utežmi na faktorju bralno razumevanje primerjamo s 
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testom razlike χ
2 

in testom razlike v indeksu CFI z oblikovnim modelom. Če je test razlike χ
2 

pomemben, pomeni, da se faktorske uteži med skupinama razlikujejo. Slika 12 prikazuje 

model B. 

 

Slika 12: Model B 
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Tabela 39 kaže rezultate testov razlike. 

Tabela 39: Tabela 39: Test razlike χ2 in CFI med modelom B in oblikovnim modelom 

 χ
2
 df ∆χ

2
 ∆df p CFI ∆CFI 

Oblikovni model 356,699 202 - - - 0,972 - 

Model B – omejeni vsi 

indikatorji faktorja 

bralno razumevanje 

365,781 206 9,082 4 p < 0,05 0,971 0,001 

 

Iz tabele 39 je razvidno, da se glede na test razlike χ2 skupini razlikujeta v faktorskih 

utežeh na faktorju bralno razumevanje, glede na test razlike v indeksu CFI pa ne. Upoštevali 

bomo test razlike χ
2
. Želimo ugotoviti, v kateri faktorski uteži oz. v katerih faktorskih utežeh 

natančno so razlike med skupinama. Omejimo faktorsko utež na indikator read_compr_2 in 

pogledamo, ali gre za pomembno razliko. Če da, potem je razlika med skupinama v tej 

faktorski uteži. Tako pregledamo za vse 4 indikatorje faktorja bralno razumevanje. Tabela 40 

kaže rezultate testa razlike χ
2 

in testa razlike CFI za faktor bralno razumevanje in vse 4 

njegove indikatorje. 

Tabela 40: Test razlike χ2 in CFI med celotnim faktorjem bralno razumevanje in oblikovnim modelom 

 χ
2
 df ∆χ

2
 ∆df p CFI ∆CFI 

Oblikovni model 356,699 202 - - - 0,972 - 

Model B 365,781 206 9,082 4 p < 

0,05 

0,971 0,001 

Model C – omejen indikator 

read_compr_2 

357,873 203 1,174 1 NS 0,972 0,000 

Model D – omejena 

indikatorja read_compr_2 in 

read_compr_3 

362,410 204 5,711 2 p < 

0,05 

0,971 0,001 

Model D – omejena 

indikatorja read_compr_2 in 

read_compr_4 

364,115 204 7,416 2 p < 

0,05 

0,971 0,001 

Model E – omejena 

indikatorja read_compr_2 in 

read_compr_5 

359,028 204 2,329 2 NS 0,972 0,000 

NS = ni pomembnosti 

 

Iz tabele 40 je razvidno, da se skupini razlikujeta v faktorskih utežeh indikatorjev 

read_compr_3 in read_compr_4. Nadalje nadaljujemo s faktorjem vidno zaznavanje. 
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Omejimo indikator visual_closure, vse omejitve faktorja bralno razumevanje, ki niso 

pomembne, pa pustimo (torej read_compr_2 in read_compr_5). Tabela 41 kaže rezultate za 

faktor vidno zaznavanje. 

Tabela 41: Test razlike χ2 in CFI med celotnim faktorjem vidno zaznavanje in oblikovnim modelom 

 χ
2
 df ∆χ

2
 ∆df p CFI ∆CFI 

Oblikovni model 356,699 202 - - - 0,972 - 

Model F – omejena indikatorja 

read_compr_2, read_compr_5 

in visual_closure 

359,277 205 2,578 3 NS 0,972 0,000 

 

Iz tabele 41 je razvidno, da v faktorskih utežeh faktorja vidno zaznavanje med skupinama 

ni razlike. Sledijo analize za ostale fakorje s posameznimi faktorskimi utežmi. Rezultati so 

prikazani v tabeli 42. 

Iz tabel 40 in 42 je razvidno, da se skupini razlikujeta v faktorskih utežeh indikatorjev 

READ_COMPR_3, READ_COMPR_4, LETTER_CHOICE, TOSCRF, 

AUDIT_ELABORATIVE, AUDIT_MORPHEME, AUDIT_VOCAB. 

Sedaj preverimo še, ali obstajajo razlike med skupinama v teoretičnem konstruktu bralne 

zmožnosti v angleščini (preverjanje enakosti med korelacijami med faktorji). Omejimo vse 

korelacije med faktorji, omejitve v faktorskih utežeh, ki so bile nepomembne, pa pustimo. 

Rezultati so predstavljeni v tabeli 43. Iz tabele 43 je razvidno, da je razlika med skupinama v 

korelaciji faktorjev bralno razumevanje ter slušno razumevanje in besedišče. 

S preverjanjem merskega modela smo ugotovili, da indikatorji na faktorje delujejo 

različno, med skupinama so bile razlike. Med skupinama torej obstajajo razlike v teoretičnem 

konstruktu bralne zmožnosti v angleščini. 
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Tabela 42: Test razlike χ2 in CFI med faktorjem besedna tekočnost, dekodiranje, slušno razumevanje in besedišče in oblikovnim modelom 

 χ
2
 df ∆χ

2
 ∆df p CFI ∆CFI 

Oblikovni model 356,699 202 - - - 0,972 - 

Model G – omejeni indikatorji read_compr_2, read_compr_5, visual closure, letters 360,738 206 4,039 4 NS 0,972 0,000 

Model H – omejeni indikatorji read_compr_2, read_compr_5, visual closure, letters, 

sight_spelling, letter_choice, toscrf 

385,979 209 29,280 7 p < 0,001 0,968 0,004 

Model I - omejeni indikatorji read_compr_2, read_compr_5, visual closure, letters, 

sight_spelling 

360,778 207 4,079 5 NS 0,972 0,000 

Model J - omejeni indikatorji read_compr_2, read_compr_5, visual closure, letters, 

sight_spelling, letter_choice 

369,279 208 12,580 6 p < 0,05 0,970 0,002 

Model K - omejeni indikatorji read_compr_2, read_compr_5, visual closure, letters, 

sight_spelling, toscrf 

380,696 208 23,997 6 p < 0,001 0,968 0,004 

Model L - omejeni indikatorji read_compr_2, read_compr_5, visual closure, letters, 

sight_spelling, audit_elaborative, audit_morpheme, audit_vocab 

388,119 210 31,420 8 p < 0,001 0,967 0,005 

Model M - omejeni indikatorji read_compr_2, read_compr_5, visual closure, letters, 

sight_spelling, audit_elaborative 

383,204 208 26,505 6 p < 0,001 0,968 0,004 

Model N - omejeni indikatorji read_compr_2, read_compr_5, visual closure, letters, 

sight_spelling, audit_morpheme 

373,014 

 

208 16,315 6 p < 0,05 0,970 0,002 

Model P - omejeni indikatorji read_compr_2, read_compr_5, visual closure, letters, 

sight_spelling, audit_vocab 

373,371 208 16,672 6 p < 0,05 0,970 0,002 
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Tabela 43: Test razlike χ2 in CFI med korelacijami vseh faktorjev in oblikovnim modelom 

 χ
2
 df ∆χ

2
 ∆df p CFI ∆CFI 

Oblikovni model 356,699 202 - - - 0,972 - 

Model R – omejeni indikatorji read_compr_2, read_compr_5, visual closure, letters, 

sight_spelling, korelacije (kor) med vsemi faktorji 

391,885 217 35,186 15 p < 

0,01 

0,968 0,004 

Model S – omejeni indikatorji read_compr_2, read_compr_5, visual closure, letters, 

sight_spelling, kor slušno razumevanje in besedišče-dekodiranje 

361,272 208 4,573 6 NS 0,972 0,000 

Model T – omejeni indikatorji read_compr_2, read_compr_5, visual closure, letters, 

sight_spelling, kor slušno razumevanje in besedišče-dekodiranje, kor slušno razumevanje in 

besedišče-besedna tekočnost 

363,224 209 6,525 7 NS 0,972 0,000 

Model U – omejeni indikatorji read_compr_2, read_compr_5, visual closure, letters, 

sight_spelling, kor slušno razumevanje in besedišče-dekodiranje, kor slušno razumevanje in 

besedišče- besedna tekočnost, kor slušno razumevanje in besedišče-vidno zaznavanje 

364,960 210 8,261 8 NS 0,972 0,000 

Model V – omejeni indikatorji read_compr_2, read_compr_5, visual closure, letters, 

sight_spelling, kor slušno razumevanje in besedišče-dekodiranje, kor slušno razumevanje in 

besedišče- besedna tekočnost, kor slušno razumevanje in besedišče- vidno zaznavanje, kor 

slušno razumevanje in besedišče-bralno razumevanje 

378,936 211 22,237 9 p < 

0,01 

0,969 0,003 

Model Z – omejeni indikatorji read_compr_2, read_compr_5, visual closure, letters, 

sight_spelling, kor slušno razumevanje in besedišče-dekodiranje, kor slušno razumevanje in 

besedišče- besedna tekočnost, kor slušno razumevanje in besedišče- vidno zaznavanje, kor 

dekodiranje- besedna tekočnost 

365,325 211 8,626 9 NS 0,972 0,000 

Model AA – omejeni indikatorji read_compr_2, read_compr_5, visual closure, letters, 

sight_spelling, kor slušno razumevanje in besedišče-dekodiranje, kor slušno razumevanje in 

besedišče- besedna tekočnost, kor slušno razumevanje in besedišče- vidno zaznavanje, kor 

dekodiranje- besedna tekočnost, kor dekodiranje- vidno zaznavanje 

366,599 212 9,9 10 NS 0,972 0,000 
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Model AB – omejeni indikatorji read_compr_2, read_compr_5, visual closure, letters, 

sight_spelling, kor slušno razumevanje in besedišče-dekodiranje, kor slušno razumevanje in 

besedišče- besedna tekočnost, kor slušno razumevanje in besedišče- vidno zaznavanje, kor 

dekodiranje- besedna tekočnost, kor dekodiranje-vizulno zaznavanje, kor dekodiranje-bralno 

razumevanje 

374,071 213 17,372 11 NS 0,970 0,002 

Model AC – omejeni indikatorji read_compr_2, read_compr_5, visual closure, letters, 

sight_spelling, kor slušno razumevanje in besedišče-dekodiranje, kor slušno razumevanje in 

besedišče- besedna tekočnost, kor slušno razumevanje in besedišče- vidno zaznavanje, kor 

dekodiranje- besedna tekočnost, kor dekodiranje- vidno zaznavanje, kor dekodiranje-bralno 

razumevanje, kor besedna tekočnost- vidno zaznavanje 

374,476 214 17,777 12 NS 0,971 0,001 

Model AD – omejeni indikatorji read_compr_2, read_compr_5, visual closure, letters, 

sight_spelling, kor slušno razumevanje in besedišče-dekodiranje, kor slušno razumevanje in 

besedišče- besedna tekočnost, kor slušno razumevanje in besedišče- vidno zaznavanje, kor 

dekodiranje- besedna tekočnost, kor dekodiranje- vidno zaznavanje, kor dekodiranje-bralno 

razumevanje, kor besedna tekočnost- vidno zaznavanje, kor besedna tekočnost-bralno 

razumevanje 

374,541 215 17,842 13 NS 0,971 0,001 

Model AE – omejeni indikatorji read_compr_2, read_compr_5, visual closure, letters, 

sight_spelling, kor slušno razumevanje in besedišče-dekodiranje, kor slušno razumevanje in 

besedišče- besedna tekočnost, kor slušno razumevanje in besedišče- vidno zaznavanje, kor 

dekodiranje- besedna tekočnost, kor dekodiranje- vidno zaznavanje, kor dekodiranje-bralno 

razumevanje, kor besedna tekočnost- vidno zaznavanje, kor besedna tekočnost-bralno 

razumevanje, kor vidno zaznavanje -bralno razumevanje 

377,644 216 20,945 14 NS 0,970 0,002 
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7.4.5 Strukturni model za skupino uspešnih in šibkih bralcev 

 

V teoretičnem konstruktu bralne zmožnost v angleškem jeziku obstajajo razlike med 

skupinama. Na strukturnem modelu pa bomo preverili, v katerih poteh se skupini med seboj 

razlikujeta. Postopek je enak kot v poglavju Merski model za skupino uspešnih in šibkih 

bralcev.  

S SEM analizo želimo preveriti, ali indikatorji delujejo enako na faktorje med skupinama 

(preverjanje enakosti med faktorskimi utežmi) in v katerih poteh se skupini med seboj 

razlikujeta (preverjanje razlik v poteh med faktorji). Glede na postopke, ki jih predlaga Byrne 

(2010), smo izvedli analizo razlik med skupinama. Byrne (2010) predlaga, da se najprej oceni 

osnovni (ang. baseline) model za vsako skupino posebej. V našem primeru je to model, 

prikazan na sliki 13 za uspešne bralce, in model, prikazan na sliki 14, za šibke bralce. Gre za 

isti model, ki se pa glede na vsako skupino posebej različno prilega podatkom (tabela 44). 

Tabela 44: Indeksi prileganja modela podatkom 

 Model χ
2
 df p CFI RMSEA 

Skupina 

uspešni 

Osnovni 223,939 106 p < 0,001 0,961 0,064 

Skupina 

šibki 

Osnovni 159,717 106 p < 0,01 0,978 0,049 

 

Iz tabele 44 je razvidno, da se model bolje prilega za skupino šibkih bralcev, vendar sta 

glede na indekse globalne ustreznosti in inkrementalne indekse modela za obe skupini 

sprejemljiva, zato ju sprejmemo v nadaljnjo analizo. 
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Slika 13: Strukturni model za skupino uspešnih bralcev 
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Slika 14: Strukturni model za skupino šibkih bralcev 

 

V naslednjem koraku ocenimo osnovni model za obe skupini hkrati. Byrne (2010) 

poimenuje ta model oblikovni model (ang. configural model). Oblikovni model predstavlja 

model, ki bo služil za primerjavo za vsak naslednji ocenjeni model. Naš oblikovni model 
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izgleda tako, kot ga prikazujeta slika 13 in slika 14, gre pa za model, ki je ocenjen za skupino 

uspešnih in skupino šibkih bralcev hkrati. Model se dobro prilega našim podatkom, indeski 

globalne ustreznosti in inkrementalni indeksi so ustrezni: χ
2 

= 383,656, df = 212, p < 0,001, 

χ2/df = 1,810, CFI = 0,969, RMSEA = 0,041. Če primerjamo rezultat χ
2  

modela obeh skupin 

hkrati z rezultati χ
2  

vsake skupine posebej v tabeli 44, opazimo, da gre pri modelu obeh 

skupin hkrati za sumacijo χ
2 

vsake skupine posebej. 

Naslednji korak je testiranje enakosti oblikovnega modela skupine uspešnih in skupine 

šibkih bralcev. Pri tem nas zanima, ali indikatorji delujejo enako na faktorje med skupinama 

(preverjanje enakosti med faktorskimi utežmi) in v katerih poteh se skupini med seboj 

razlikujeta (preverjanje razlik v poteh med faktorji). Omejimo vse faktorske uteži z 

arbitrarnimi omejitvami in ocenimo model. Ta model (model SA) primerjamo z oblikovnim 

modelom s testom razlike χ
2
 (ang. chi-square difference test) in če je razlika pomembna, 

vemo, da se faktorske uteži v določenem faktorju razlikujejo med skupinama. Poleg testa 

razlike χ
2 

lahko uporabimo tudi razliko v vrednosti indeksa CFI (razlika med skupinama 

obstaja, če je razlika v indeksu CFI več kot 0,001 pri pomembnosti p < 0,01) (Byrne, 2010, 

str. 221), raziskovalec pa se sam odloči, rezultate katerega testa bo upošteval, če en test kaže 

na razlike med skupinama, drugi pa na enakost med skupinama (Byrne, 2010, str. 271). 

Tabela 45 prikazuje rezultate. 

Tabela 45: Test razlike χ2 in CFI med modelom SA in oblikovnim modelom 

 χ
2
 df ∆χ

2
 ∆df p CFI ∆CFI 

Oblikovni model 383,656 212 - - - 0,969 - 

Model SA – omejeni vsi 

indikatorji vseh faktorjev 

440,630 224 56,975 12 p < 

0,001 

0,969 0,000 

 

Iz tabele 45 je razvidno, da se glede na test razlike χ
2
 faktorske uteži razlikujejo med 

skupino uspešnih in šibkih bralcev, glede na test razlike v indeksu CFI pa se skupini ne 

razlikujeta. Prevzeli bomo rezultate testa razlike χ
2
 in ugotovili, v kateri faktorski uteži se 

skupini razlikujeta. 

V naslednjem koraku nas zanima, v kateri faktorski uteži natančno so te razlike med 

skupinama. Gledamo vsak faktor in njegove faktorske uteži posebej. Najprej bomo omejili 

faktorske uteži na faktorju bralno razumevanje, vse ostale faktorske uteži izbrišemo (model 

SB). Model SB z omejenimi faktorskimi utežmi na faktorju bralno razumevanje primerjamo s 

testom razlike χ
2 

in testom razlike v indeksu CFI z oblikovnim modelom. Če je test razlike χ
2 
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pomemben, pomeni, da se faktorske uteži med skupinama razlikujejo. Tabela 46 kaže 

rezultate testov razlike. 

Tabela 46: Test razlike χ2 in CFI med modelom SB in oblikovnim modelom 

 χ
2
 df ∆χ

2
 ∆df p CFI ∆CFI 

Oblikovni model 383,656 212 - - - 0,969 - 

Model SB – omejeni 

vsi indikatorji faktorja 

bralno razumevanje 

392,588 216 8,932 4 NS 0,968 0,001 

NS = ni pomembnosti 

 

Iz tabele 46 je razvidno, da se glede na test razlike χ
2
 in test razlike v indeksu CFI skupini 

ne razlikujeta v faktorskih utežeh na faktorju bralno razumevanje.  

Nadalje nadaljujemo s faktorjem vidno zaznavanje. Omejimo indikator visual_closure, vse 

omejitve faktorja bralno razumevanje, ki niso pomembne, pa pustimo. Tabela 47 kaže 

rezultate za faktor vidno zaznavanje. 

Tabela 47: Test razlike χ2 in CFI med celotnim faktorjem vidno zaznavanje in oblikovnim modelom 

 χ
2
 df ∆χ

2
 ∆df p CFI ∆CFI 

Oblikovni model 383,656 212 - - - 0,969 - 

Model SC – omejeni vsi 

indikatorji faktorja bralno 

razumevanje in indikator 

visual_closure 

393,376 217 9,720 5 NS 0,968 0,001 

 

Iz tabele 47 je razvidno, da v faktorskih utežeh faktorja vidno zaznavanje med skupinama 

ni razlike. Sledijo analize za ostale fakorje s posameznimi faktorskimi utežmi. Rezultati so 

prikazani v tabeli 48. 

Iz tabele 48 je razvidno, da se skupini razlikujeta v faktorskih utežeh indikatorjev 

LETTER_CHOICE, TOSCRF, TOSWRF, VOCAB, AUDIT_ELABORATIVE, 

AUDIT_MORPHEME, AUDIT_VOCAB. 

Sedaj preverimo še, ali in če da, v katerih poteh se skupini med seboj razlikujeta 

(preverjanje razlik v poteh med faktorji). Omejimo vse poti med faktorji, omejitve v 

faktorskih utežeh, ki so bile nepomembne, pa pustimo. Rezultati so predstavljeni v tabeli 49. 

Iz tabele 49 je razvidno, da je razlika med skupinama v poteh med faktorjema dekodiranje in 

bralno razumevanje ter med faktorjema dekodiranje in slušno razumevanje. 
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Tabela 48: Test razlike χ2 in CFI med faktorjem besedna tekočnost, dekodiranje, slušno razumevanje in besedišče in oblikovnim modelom 

 χ
2
 df ∆χ

2
 ∆df p CFI ∆CFI 

Oblikovni model 383,656 212 - - - 0,969 - 

Model SD – omejeni vsi indikatorji faktorja bralno razumevanje, visual_closure, letters 394,931 218 11,275 6 NS 0,968 0,001 

Model SE – omejeni vsi indikatorji faktorja bralno razumevanje, visual_closure, 

letters, sight_spelling, letter_choice, toscrf 

418,667 221 35,011 9 p < 0,001 0,964 0,005 

Model SE1 - omejeni vsi indikatorji faktorja bralno razumevanje, visual_closure, 

letters, letter_choice, toscrf, toswrf 

418,667 221 35,011 9 P < 0,001 0,964 0,005 

Model SF – omejeni vsi indikatorji faktorja bralno razumevanje, visual_closure, letters, 

sight_spelling 

394,953 219 11,297 7 NS 0,968 0,001 

Model SF1 - omejeni vsi indikatorji faktorja bralno razumevanje, visual_closure, 

letters, toswrf 

402,810 219 19,154 7 p < 0,01 0,966 0,003 

Model SG – omejeni vsi indikatorji faktorja bralno razumevanje, visual_closure, 

letters, sight_spelling, letter_choice 

403,445 220 19,789 8 p < 0,02 0,966 0,003 

Model SH – omejeni vsi indikatorji faktorja bralno razumevanje, visual_closure, 

letters, sight_spelling, toscrf 

413,319 220 29,663 8 p < 0,001 0,965 0,004 

Model SI – omejeni vsi indikatorji faktorja bralno razumevanje, visual_closure, letters, 

sight_spelling, audit_elaborative, audit_morpheme, audit_vocab 

416,808 222 33,152 10 p < 0,001 0,964 0,005 

Model SI1 - omejeni vsi indikatorji faktorja bralno razumevanje, visual_closure, 

letters, sight_spelling, vocab, audit_morpheme, audit_vocab 

424,361 222 40,705 10 p < 0,001 0,963 0,006 

Model SJ – omejeni vsi indikatorji faktorja bralno razumevanje, visual_closure, letters, 

sight_spelling, audit_elaborative 

413,738 220 30,082 8 p < 0,001 0,964 0,005 

Model SJ1 - omejeni vsi indikatorji faktorja bralno razumevanje, visual_closure, 

letters, sight_spelling, vocab 

421,318 220 37,662 8 p < 0,001 0,963 0,006 

Model SJ2 – omejeni vsi indikatorji faktorja bralno razumevanje, visual_closure, 403,451 220 19,795 8 p < 0,02 0,966 0,003 
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letters, sight_spelling, audit_morpheme 

Model SK – omejeni vsi indikatorji faktorja bralno razumevanje, visual_closure, 

letters, sight_spelling, audit_vocab 

403,781 220 20,125 8 p < 0,01 0,066 0,003 

 

Tabela 49: Test razlike χ2 in CFI med potmi vseh faktorjev in oblikovnim modelom 

 χ
2
 df ∆χ

2
 ∆df p CFI ∆CFI 

Oblikovni model 383,656 212 - - - 0,969 - 

Model SL – omejeni vsi indikatorji faktorja bralno razumevanje, visual_closure, letters, 

sight_spelling, vse poti med faktorji 

412,628 223 28,972 11 p < 

0,005 

0,965 0,004 

Model SM – omejeni vsi indikatorji faktorja bralno razumevanje, visual_closure, letters, 

sight_spelling, pot besedna tekočnost->dekodiranje 

396,478 220 12,822 8 NS 0,968 0,001 

Model SN – omejeni vsi indikatorji faktorja bralno razumevanje, visual_closure, letters, 

sight_spelling, pot besedna tekočnost->dekodiranje, pot vidno zaznavanje >-dekodiranje 

399,619 221 15,963 9 NS 0,967 0,002 

Model SO – omejeni vsi indikatorji faktorja bralno razumevanje, visual_closure, letters, 

sight_spelling, pot besedna tekočnost->dekodiranje, pot vidno zaznavanje ->dekodiranje, pot 

dekodiranje->bralno razumevanje 

405,801 222 22,145 10 p < 0,02 0,966 0,003 

Model SP – omejeni vsi indikatorji faktorja bralno razumevanje, visual_closure, letters, 

sight_spelling, pot besedna tekočnost->dekodiranje, pot vidno zaznavanje ->dekodiranje, pot 

dekodiranje->slušno razumevanje in besedišče 

410,312 222 26,656 10 p < 

0,005 

0,965 0,004 

Model SR – omejeni vsi indikatorji faktorja bralno razumevanje, visual_closure, letters, 

sight_spelling, pot besedna tekočnost->dekodiranje, pot vidno zaznavanje ->dekodiranje, kor 

besedna tekočnost- vidno zaznavanje 

400,146 222 16,490 10 NS 0,967 0,002 
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V tabeli 50 prikazujemo standardizirane parametre končnega modela za obe skupini hkrati, 

v tabeli 51 pa koeficiente poti za obe skupini hkrati glede na zastavljene hipoteze. V 

nadaljevanju podrobneje analiziramo skupne in posredne vplive med posameznimi 

spremenljivkami ter preverjamo veljavnost postavljenih hipotez. 
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Tabela 50: Standardizirane uteži, varianca posameznega indikatorja oz. zanesljivost indikatorjev (R2) za naš končni model 

 

Skupina uspešni bralci Skupina šibki bralci Razlika med 

skupinama 

Konstrukt Standardizirane uteži 

(statistična pomembnost p < 

0,001 ***) 

R
2
 Konstrukt Standardizirane uteži 

(statistična pomembnost p < 

0,001 ***) 

R
2
  

ξ1: Besedna 

tekočnost 

X14:CATEG 0,633*** 0,401 ξ1: Besedna 

tekočnost 

X14:CATEG 0,792*** 0,628 ne 

X15:LETTERS 0,823*** 0,678 X15:LETTERS 0,715*** 0,511 ne 

ξ2: Vidno 

zaznavanje 

X16:FIGURE_GROUND 

0,789*** 

0,623 ξ2: Vidno 

zaznavanje 

X16:FIGURE_GROUND 

0,679*** 

0,461 ne 

X17:VISUAL_CLOSURE 

0,597*** 

0,357 X17:VISUAL_CLOSURE 

0,697*** 

0,486 ne 

η1: Bralno 

razumevanje 

Y1:READ_COMPR_1 

0,914*** 

0,835 η1: Bralno 

razumevanje 

Y1:READ_COMPR_1 

0,901*** 

0,811 ne 

Y2:READ_COMPR_2 

0,902*** 

0,813 Y2:READ_COMPR_2 

0,860*** 

0,739 ne 

Y3:READ_COMPR_3 

0,885*** 

0,784 Y3:READ_COMPR_3 

0,912*** 

0,832 ne 

Y4:READ_COMPR_4 0,828 Y4:READ_COMPR_4 0,808 ne 



 

172 

 

 0,910*** 0,899*** 

Y5:READ_COMPR_5 

0,933*** 

0,870 Y5:READ_COMPR_5 

0,889*** 

0,790 ne 

η2: 

Dekodiranje 

Y10:TOSWRF 0,767*** 0,588 η2: 

Dekodiranje 

Y10:TOSWRF 0,864*** 0,747 da 

Y11:TOSCRF 0,861*** 0,742 Y11:TOSCRF 0,885*** 0,783 da 

Y12:LETTER_CHOICE 

0,509*** 

0,259 Y12:LETTER_CHOICE 

0,498*** 

0,248 da 

Y13:SIGHT_SPELLING 

0,689*** 

0,487 Y13:SIGHT_SPELLING 

0,794*** 

0,630 ne 

η3: Slušno 

razumevanje 

in besedišče 

Y6:VOCAB 0,874*** 0,764 η3: Slušno 

razumevanje 

in besedišče 

Y6:VOCAB 0,800*** 0,640 da 

Y7:AUDIT_VOCAB 

0,685*** 

0,469 Y7:AUDIT_VOCAB 

0,722*** 

0,522 da 

Y8:AUDIT_MORPHEME 

0,699*** 

0,488 Y8:AUDIT_MORPHEME 

0,719*** 

0,517 da 

Y9:AUDIT_ELABORATIVE 

0,483*** 

0,233 Y9:AUDIT_ELABORATIVE 

0,663*** 

0,440 da 
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Tabela 51: Koeficienti poti za naš končni model 

Skupina uspešni bralci Skupina šibki bralci Razlika med 

skupinama 

Pot (številka hipoteze) Koeficient poti 

(statistična 

pomembnost p 

< 0,001***) 

Pot (številka 

hipoteze) 

Koeficient poti 

(statistična 

pomembnost p 

< 0,001***) 

 

Besedna tekočnost – 

dekodiranje (H3_1)  

γ = 0,118* Besedna 

tekočnost – 

dekodiranje 

(H3_1) 

γ = 0,235** ne 

Vidno zaznavanje – 

dekodiranje (H4_1) 

γ = 0,383*** Vidno 

zaznavanje – 

dekodiranje 

(H4_1) 

γ = 0,449*** ne 

Dekodiranje – bralno 

razumevanje (H1_1) 

β = 0,972*** Dekodiranje – 

bralno 

razumevanje 

(H1_1) 

β = 0,951*** da 

Dekodiranje – slušno 

razumevanje in 

besedišče (H7_1) 

β = 0,736*** Dekodiranje – 

slušno 

razumevanje 

in besedišče 

(H7_1) 

β = 0,708*** da 

Besedna tekočnost <-

> vidno zaznavanje 

φ = 0,363*** Besedna 

tekočnost <-> 

vidno 

zaznavanje 

φ = 0,362*** ne 

 

Glede na rezultate ugotovimo, da med latentnimi faktorji v modelu obstajajo povezave, tako 

neposredne kot posredne. Kot predhodniki dekodiranja nastopajo besedna tekočnost, vidno 

zaznavanje, kot posledica pa bralno razumevanje in slušno razumevanje in besedišče. Vse 
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povezave so statistično pomembne. Na splošno lahko torej potrdimo utemeljenost 

postavljenih hipotez, ki jih v nadaljevanju podrobneje analiziramo, kot izhaja iz tabele 52.  

Tabela 52: Preverjanje hipotez 

Hipoteza Sprejmemo (+) 

Zavrnemo (-) 

H1_1: Vpliv dekodiranja na bralno razumevanje je močnejši pri uspešnih kot 

pri šibkih bralcih. 

+ 

H2_1: Vpliv slušnega razumevanja in poznavanja besedišča na bralno 

razumevanje je močnejši pri uspešnih kot pri šibkih bralcih. 

- 

H3_1: Vpliv besedne tekočnosti na dekodiranje je močnejši pri uspešnih kot 

pri šibkih bralcih. 

- 

H4_1: Vpliv vidnega zaznavanja na dekodiranje je močnejši pri uspešnih kot 

pri šibkih bralcih. 

- 

H5_1: Vpliv besedne tekočnosti na bralno razumevanje je močnejši pri 

uspešnih kot pri šibkih bralcih. 

- 

H6_1: Vpliv vidnega zaznavanja na bralno razumevanje je močnejši pri 

uspešnih kot pri šibkih bralcih. 

- 

H7_1: Vpliv dekodiranja na slušno razumevanje in besedišče je močnejši pri 

uspešnih kot pri šibkih bralcih. 

+ 

H8_1: Vpliv slušnega razumevanja in besedišča na dekodiranje je močnejši 

pri uspešnih kot pri šibkih bralcih. 

- 

H9_1: Vpliv metakognitivnih strategij na dekodiranje je močnejši pri 

uspešnih bralcih. 

- 

H10_1: Vpliv metakognitivnih strategij na bralno razumevanje je močnejši 

pri uspešnih bralcih. 

- 

 

Rezultati koeficientov poti kažejo, da dekodiranje neposredno vpliva na bralno 

razumevanje za skupino šibkih in uspešnih bralcev in da je ta povezava zelo močna               

(β = 0,951, β = 0,972). Povezava je pozitivna, vpliv dekodiranja na bralno razumevanje je 

močnejši pri skupini uspešnih bralcev (∆χ
2
 (10) = 22,145, p < 0,02). Hipotezo H1_1 

sprejmemo.  
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Povezavo med slušnim razumevanjem in besediščem ter bralnim razumevanjem smo 

izbrisali, zato da smo dosegli bolj parsimoničen model. Povezava je bila nepomembna. Tako 

moramo hipotezo H2_1 zavrniti.  

Nadalje ugotovimo, da besedna tekočnost neposredno in pozitivno vpliva na dekodiranje 

pri obeh skupinah (šibki, uspešni) (γ = 0,235, γ = 0,118), vendar med skupinama ni 

pomembnih razlik, zato hipotezo H3_1 zavrnemo. Ker pa besedna tekočnost vpliva na 

dekodiranje in dekodiranje vpliva na bralno razumevanje, smo pogledali še posredni vpliv 

besedne tekočnosti prek dekodiranja na bralno razumevanje. Ta vpliv je pozitiven pri obeh 

skupinah (β = 0,142, β = 0,156) in statistično pomembna (p = 0,017, p = 0,017). Neposredni 

vpliv besedne tekočnosti na bralno razumevanje pri obeh skupinah vključuje hipoteza H5_1. 

Posredni vpliv smo potrdili, neposrednega vpliva pa ne. Hipotezo H5_1 zavrnemo, kajti 

neposredna povezava med besedno tekočnostjo in bralnim razumevanjem je bila statistično 

nepomembna (p = 0,520). Besedna tekočnost pa poleg na bralno razumevanje posredno preko 

dekodiranja vpliva tudi na slušno razumevanje in besedišče pri obeh skupinah. Ta povezava ni 

tako močna (šibki, uspešni) (β = 0,104, β = 0,120), vendar je statistično pomembna               

(p = 0,014, p = 0,012). 

Nadalje ugotovimo, da vidno zaznavanje neposredno in pozitivno vpliva na dekodiranje pri 

obeh skupinah (šibki, uspešni) (γ = 0,449, γ = 0,383), vendar med skupinama ni pomembnih 

razlik, zato hipotezo H4_1 zavrnemo. Iz končnega modela smo črtali povezavo med vidnim 

zaznavanjem in bralnim razumevanjem. Vpliv je bil nepomemben (p = 0,170). Hipotezo 

H6_1 zavrnemo. Ker pa vidno zaznavanje vpliva na dekodiranje in dekodiranje vpliva na 

bralno razumevanje, smo pogledali še posredni vpliv vidnega zaznavanja prek dekodiranja na 

bralno razumevanje. Ta vpliv je pozitiven pri obeh skupinah (šibki, uspešni) (β = 0,391,         

β = 0,411) in statistično pomemben (p < 0,001, p < 0,001). Vidno zaznavanje pa poleg na 

bralno razumevanje posredno preko dekodiranja vpliva tudi na slušno razumevanje in 

besedišče. Ta poveezava je zmerna (β = 0,301, β = 0,300) in pomembna (p < 0,001,                

p < 0,001). 

Iz slik 13 in 14 lahko vidimo, da obstaja močna povezava med dekodiranjem in slušnim 

razumevanjem in besediščem za obe skupini. Neposredni vpliv dekodiranja na slušno 

razumevanje in besedišče je pozitiven in statistično pomemben za obe skupini (šibki, uspešni) 

(β = 0,708, β = 0,736, p<0,001, p < 0,001). Ta povezava je močnejša pri uspešnih bralcih, 

zato H7_1 sprejmemo (∆χ
2
(10) = 26,656, p < 0,005). Neposreden vpliv med slušnim 

razumevanjem in besediščem ter dekodiranjem je bil nepomemben, zato H8_1 zavrnemo. 



 

176 

 

Hipotezi H9_1 in H10_1 moramo zavrniti iz istih razlogov, kot so navedeni v poglavju 

Strukturni model. 

Z modelom pojasnimo pri šibkih bralcih 90 % variance bralnega razumevanja, 50 % 

variance slušnega razumevanja in besedišča, 33 % variance dekodiranja; pri uspešnih bralcih 

pa 95 % variance bralnega razumevanja, 54 % variance slušnega razumevanja in besedišča, 

19 % variance dekodiranja. 

 

7.4.5.1 Analiza vplivov za skupino uspešnih in šibkih bralcev – razlike med skupinama 

 

Ker se je v naši raziskavi komponenta dekodiranje izkazala za tisto, ki ima največji vpliv 

na bralno razumevanje, in pri kateri se vpliv na bralno razumevanje razlikuje med uspešnimi 

in šibkimi bralci, se ji je potrebno še posebej posvetiti. Vpliv dekodiranja na bralno 

razumevanje je pri obeh skupinah pozitiven in zelo močan. Vendar pa obstaja razlika med 

skupinama v moči povezave med faktorjema. Povezava med faktorjema je močnejša pri 

skupini uspešnih bralcev (β = 0,972) v primerjavi s skupino šibkih bralcev (β = 0,951). Poleg 

te razlike obstaja razlika med skupinama tudi v moči faktorskih uteži med indikatorji, ki 

opredeljujejo faktor dekodiranje. Tako so rezultati pokazali, da se skupini razlikujeta v 

faktorskih utežeh indikatorjev LETTER_CHOICE, TOSCRF ter TOSWRF. 

Faktor dekodiranja opredeljujejo spremenljivke, ki merijo bralno tekočnost in pravopisne 

spretnosti v tujem jeziku. Pravopisne spretnosti merita testa, ki sta definirana z indikatorjema 

črkovanje (SIGHT_SPELLING) in izbira črke (LETTER_CHOICE). Pri obeh je za visok 

dosežek potrebno prepoznati angleške besede na pogled, to pomeni s holističnim pristopom. 

Če želijo učenci doseči dober dosežek na testu pravopisnih spretnosti, naj ne bi ugibali o tem, 

za katere besede gre ali jih izgovarjali fonemsko, temveč bi besedo nemudoma prepoznali kot 

celoto (primerjaj poglavji Eksplorativna faktorska analiza ter Vpliv dekodiranja na bralno 

razumevanje). Že v prejšnjih raziskavah se je izkazalo, da napredek v branju najbolje določa 

dejstvo, kako učinkovito učenec bere besede na pogled (ang. sight vocabulary) (Kilpatrick, 

2014). Šibki bralci imajo vedno malo besedišča na pogled. Če jih primerjamo z njihovimi 

sovrstniki, manj besed prepoznajo takoj, zanašati se morajo na fonemsko analizo besede, 

ugibanje ali oboje. V nasprotju z njimi pa imajo uspešni bralci veliko besedišča na pogled. 

Večino besed takoj prepoznajo in samo če naletijo na novo besedo, se morajo zanesti na 

fonemsko analizo in/ali ugibanje. Uspešni bralci identificirajo poznane besede v 1/20 

sekunde, se naučijo nove besede po eni do pet ponovitvah, si zapomnijo besede, ki so se jih 

naučili, brez napak pri priklicu, besede prepoznajo takoj in ne potrebujejo posebnih namigov 
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iz sobesedila. To pa ne velja za šibke bralce. Šibki bralci morajo biti posameznim besedam 

pogosto izpostavljeni, da si jih zapomnijo, berejo počasi in z veliko napora, pozabijo besede, 

ki so se jih prej naučili in si morajo zelo pomagati z namigi iz sobesedila. Vzrok za takšne 

razlike med obema skupinama je besedišče na pogled (Kilpatrick, 2014). 

Drugi vidik razlik med skupinama lahko razložimo z razlikami v prenosu prepoznave 

besed in pravopisnih spretnosti iz prvega v tuji jezik. Glede na ugotovitve Koda (2005) 

(primerjaj poglavje Pravopisne spretnosti) pri naših šibkih bralcih prevladuje sledeča razlaga 

prenosa pravopisnih spretnosti iz prvega v tuji jezik: izkušnje pri procesiranju prvega jezika 

ohranjajo večinski vpliv pri prepoznavi besed v tujem jeziku. Kvalitativne razlike, ki izhajajo 

iz izkušenj pri branju v prvem jeziku, ne izginejo pri procesiranju tujega jezika. Bralci tujega 

jezika, katerih pravopis prvega jezika se zelo razlikuje od pravopisa tujega jezika, bodo vedno 

v zaostanku v primerjavi z bralci tujega jezika, katerih pravopis prvega jezika je podoben 

pravopisu tujega jezika. Kot kažejo naši rezultati ta vrsta prenosa, pri katerem prvi jezik 

ohranja glavno vlogo, ne prinaša uspešnega branja v tujem jeziku za kombinacijo jezikov 

slovenščina-angleščina, kajti konsistenten pravopis slovenščine in globok in nekonsistenten 

pravopisni sistem angleščine si nista podobna. Neuspešna implementacija takega prenosa se 

izkazuje na sledečih področjih: Šibki bralci so prenesli slovnična in fonološka pravila iz 

prvega v tuji jezik, kar se je pri indikatorjih SIGHT_SPELLING in LETTER_CHOICE 

kazalo kot maličenje besed ali fonemični zapis besed. Crombie (1997) navaja, da so težave pri 

zapisu tujega jezika povezane s poskusi učencev, da bi smiselnost pisnega jezika v tujem 

jeziku dosegli z uporabo ustrezne povezave grafem-fonem, ki jo poznajo iz prvega jezika. 

Zaradi razlik v konsistentnosti pravopisa med slovenščino in angleščino, se ta strategija 

prenosa ne obnese in pripelje do maličenja besed in fonemskega zapisa besed, kajti šibki 

bralci upoštevajo pravopisna pravila prvega jezika, torej slovenščine, in ne pravopisna pravila 

tujega jezika, torej angleščine. Raziskave sicer kažejo, da se ne glede na jezik oz. 

konsistentnost pravopisa pojavljajo isti napovedniki (prediktorji) individualnih razlik v 

bralnem dosežku (ti napovedniki (prediktorji) so poznavanje črk in kombinacije črk, 

fonemsko zavedanje in dosežek na testu RAN), vendar so vsi ti napovedniki (prediktorji) 

osnovani na univerzalni komponenti, to je komponenti, ki je neodvisna od prvega ali tujega 

jezika ali od kombinacije prvi-tuji jezik. Razlike med jeziki se pojavljajo v toliko, da se 

razlikuje hitrost pridobivanja veščine branja in izrazitost težav, a šibkim bralcem v vseh 

jezikih je skupno, da imajo težave na področju zgoraj navedenih napovednikov (prediktorjev) 

(Caravolas et al., 2012). Če pa natančneje pogledamo le jezikovne komponente, potem za 

našo kombinacijo jezikov slovenščina-angleščina ugotovimo, da prenos iz prvega v tuji jezik 
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na področju pravopisnih spretnosti in tekočnosti branja ne sme biti neposreden, temveč 

morajo tekočnost branja in pravopisne spretnosti temeljiti na (jezikovnem) znanju tujega 

jezika in ne na znanju prvega jezika, ki se prenese v tuji jezik. Naši šibki bralci so počasi 

spreminjali črke oz. kombinacije črk v glasove oz. kombinacijo glasov, kar je pripeljalo do 

počasnega, težavnega branja oz. nizkega dosežka na testu tekočnosti branja v angleškem 

jeziku. Počasno branje v tujem jeziku je temeljilo na šibkih pravopisnih spretnostih v tujem 

jeziku. 

V primerjavi s šibkimi bralci pa pri uspešnih bralcih lahko z drugo ugotovitvijo Kode 

(2005) razložimo prenos pravopisnih spretnosti iz prvega v tuji jezik: izkušnje iz tujega jezika 

pri procesiranju tujega jezika vplivajo na zmožnost prepoznave besed v tujem jeziku. V tem 

primeru vpliv prvega jezika nima dolgoročnih razsežnosti pri procesiranju tujega jezika. Po 

tem, ko si je bralec pridobil veliko izkušenj glede zapisa v tujem jeziku, vpliv prvega jezika 

postane ničen. Iz teh analiz vidimo, da je predvsem poznavanje jezikovnega in pravopisnega 

sistema tujega jezika tisto znanje, ki ga slovenski sedmošolci potrebujejo za uspešno 

dekodiranje in bralno razumevanje v tujem jeziku (primerjaj poglavje Dekodiranje kot vir 

individualnih razlik: Preprost pogled na branje). To ugotovitev lahko podpremo z rezultati 

analiz, ki smo jih opravili na delnem vzorcu našega celotnega vzorca (delni vzorec smo 

razdelili v štiri skupine, in sicer (1) šibki bralci v SLO in TJA, (2) šibki bralci v SLO, uspešni 

bralci v TJA, (3) uspešni bralci v SLO, šibki bralci v TJA, (4) uspešni bralci v SLO in TJA). 

Proučevali smo povezanost bralne tekočnosti v slovenščini in angleščini s pravopisnimi 

spretnostmi v angleščini v teh štirih skupinah in ugotovili, da so šibki bralci v angleščini (ne 

glede na to, ali so bili uspešni ali šibki bralci v slovenščini) dosegli pomembno nižje rezultate 

na testih pravopisnih spretnosti v angleščini v primerjavi z uspešnimi bralci. To pomeni, da so 

njihove težave na področju pravopisnih spretnosti v angleščini povezane s šibkim branjem v 

angleščini in ne s šibkim branjem v slovenščini. Veljalo je tudi obratno, uspešni bralci v TJA 

so dosegli višje rezultate na testih pravopisnih spretnosti v TJA, ne glede na to, ali so šibki ali 

uspešni bralci v SLO (Erbeli & Pižorn, 2015). Taki rezultati podpirajo ugotovitve Kode 

(2005), da je pri nesorodnih jezikih in jezikih z veliko jezikovno oddaljenostjo jezikovno in 

pravopisno znanje tujega jezika tisto, ki vpliva na dekodiranje in bralno razumevanje v tujem 

jeziku in da prvi jezik ne igra velike vloge pri tem. V pričujoči raziskavi lahko odgovorimo na 

staro Aldersonovo vprašanje (1984) sledeče: pri slovenskih sedmošolcih gre pri branju v 

tujem jeziku za jezikovni problem. Šibko branje v tujem jeziku je posledica nezadostnega 

poznavanja jezikovnih in pravopisnih zakonitosti tujega jezika in ni posledica šibke bralne 

zmožnosti v prvem jeziku. Četudi so slovenski sedmošolci šibki bralci v prvem jeziku, ne 
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bodo šibki bralci v tujem jeziku, če imajo dobro razvite in utrjene spretnosti in komponente 

tujega jezika. 

Tretji vidik razlik med skupinama v faktorskih utežeh v faktorju dekodiranje ter v 

keoficientu poti med faktorjem dekodiranje in faktorjem bralno razumevanje je moč razložiti 

s teorijo The Psycholinguistic Guessing Game (Goodman, 1967). Ta pravi, da uspešni bralci 

prepoznajo besede s tremi interaktivnimi sistemi namigov, grafo-fonemičnim, sobesedilnim in 

jezikovnim. Ta teorija spodbuja učitelje, naj učence že pri začetnem razvoju pismenosti učijo 

razvijati vse tri interaktivne sisteme namigov. Naslednji primer ilustrira to teorijo. Učenec 

vidi poved Deček na postajališču čaka na ______. Ko z branjem prispe do zadnje besede, 

ugotovi, da se zadnja beseda prične na črko a. Ta informacija, ki jo kombinira z namigi iz 

sobesedila, mu pomaga, da ugane, da je beseda avtobus tista, ki sledi. Tudi lingvistični namig 

mu pomaga, kajti ve, da sledi samostalnik. Tako se nabor možnih besed še zmanjša. Nadaljnja 

analiza potrdi to domnevo (npr. vidi del bus), vendar nadaljnja analiza niti ni potrebna, kajti 

fonetični aspekt (prva črka) skupaj s sobesedilom mu omogoči, da izpelje pomen iz povedi. V 

tej teoriji je torej dekodiranje v veliki meri rezultat razumevanja prebranega. Po tej teoriji 

učenec ne bere besed po postopku, da takoj dostopa do znanih besed iz dolgoročnega 

spomina, temveč učenci neprekinjeno ugibajo besede, ko se premikajo po besedilu. Uspešni 

bralci so zelo dobri ugibalci, šibki bralci pa ne. Na testu TOSCRF je bilo natanko to 

zahtevano od učencev. Hitro so morali identificirati posamezne besede znotraj povezanega 

besedila, pri čemer jim je sobesedilo lahko izjemno pomagalo pri hitri najdbi posameznih 

besed. Uspešni bralci so v povprečju prebrali več besed v besedilu (to je na testu TOSCRF; M 

= 90) kot pa posameznih besed (to je na testu TOSWRF; M = 88), medtem ko so šibki bralci v 

treh minutah prebrali več posameznih besed (M = 63) kot pa besed v besedilu (M = 59). 

Rezultati kažejo, da se šibki bralci osredinjajo na dekodiranje posameznih besed in pri tem 

pozabljajo na sobesedilo (Jenkins et al., 2003), medtem ko si uspešni bralci pri tekočem 

branju za hitro dekodiranje hkrati pomagajo z razumevanjem sobesedila.  

Četrti vidik razlik med skupinama v keoficientu poti med faktorjem dekodiranje in 

faktorjem bralno razumevanje je mogoče razložiti z modelom Preprost pogled na branje 

(Hoover & Gough, 1990) in naši rezultati so podobni rezultatom raziskav, ki so temeljile in 

proučevale veljavnost tega modela. Glede na model Preprost pogled na branje in raziskave, ki 

temeljijo na njem (Catts, Adlof, & Ellis-Weismer, 2006; Nation et al., 2004), lahko primere 

slabega bralnega razumevanja pripišemo slabemu dekodiranju, slabemu jezikovnemu 

razumevanju (slabo slušno razumevanje in majhen obseg besedišča) ali obojemu. Potrebno je 

natančno določiti, na katerem področju imajo učenci težave, da je pomoč ustrezno usmerjena. 
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V pričujoči raziskavi se je izkazalo, da je dekodiranje tista komponenta, ki najmočneje vpliva 

na bralno razumevanje in zaradi počasnega branja in šibkih pravopisnih spretnosti (indikatorji 

faktorja dekodiranje) učenci tudi slašbe razumejo besedilo. Sedmošolci v naši raziskavi torej 

slabo razumejo tujejezično besedilo zaradi slabega dekodiranja v tujem jeziku. Glede na 

model Preprost pogled na branje tudi sklepamo, da se bo vloga faktorja slušno razumevanje in 

besedišče v višjih razredih šolanja na višji ravni znanja angleščine ojačala, tako da bo 

neposreden vpliv slušnega razumevanja in besedišča na bralno razumevanje tudi postal 

pomemben (primerjaj poglavje Vpliv slušnega razumevanja in besedišča na bralno 

razumevanje). Ker pa je že v pričujoči raziskavi povezava med dekodiranjem ter slušnim 

razumevanjem in besediščem močna in je že pri našem vzorcu razlika med skupinama tudi v 

tej povezavi, lahko izpeljemo, da bodo imeli isti učenci, ki imajo sedaj težave z dekodiranjem 

in posledično z bralnim razumevanjem, v višjih razredih šolanja tudi težave s slušnim 

razumevanjem in besediščem in posledično z bralnim razumevanjem. V naši raziskavi namreč 

šibko dekodiranje z močno povezavo vpliva na šibko slušno razumevanje in nizek obseg 

besedišča, ker pa se bo vloga slušnega razumevanja in besedišča v višjih razredih povečala v 

smislu pomembnosti vpliva slušnega razumevanja in besedišča na bralno razumevanje, bo 

posledično tudi šibko bralno razumevanje zaradi šibkega slušnega razumevanja in majhnega 

obsega besedišča.  

Pri šibkih bralcih 90 % variance bralnega razumevanja razložijo faktorji v modelu, pri 

uspešnih bralcih pa je ta odstotek 95 %. Glede na značilnosti šibkih bralcev z nalogami s 

sklepanjem, lahko glede na prejšnje raziskave ugibamo, da preostanek variance med drugim 

razložijo tudi spretnosti sklepanja in generaliziranja (Compton et al., 2014). Cain in Oakhill 

(1999) ugotavljata, da imajo šibki bralci težave z odgovarjanjem na vprašanja, katerih 

odgovore najdejo implicitno, torej interpretativne naloge s sklepanjem. Četudi šibki bralci 

imajo znanje za sklepanje, tega znanja ne znajo uporabiti, ko morajo odgovoriti na vprašanja s 

sklepanjem (Cain & Oakhill, 1999). Še več, ko so učence urili v bazi znanja in jih potem 

spraševali vprašanja tipa kaj, kako, ... ter vprašanja s sklepanjem, so bili uspešni in šibki 

bralci uspešni pri vprašanjih tipa kaj, kako, ..., medtem ko so bili uspešni bralci boljši pri 

odgovarjanju na vprašanja s sklepanjem (Cain et al., 2001). Tudi v naši raziskavi so pri 

nalogah bralnega razumevanja šibki bralci slabo odgovarjali ali pa sploh niso odgovarjali na 

vprašanja, ki so zahtevala odgovore, ki so jih pridobili s sklepanjem. Rezultati prejšnjih 

raziskav tudi kažejo, da so spretnosti sklepanja visoko povezana z bralnim razumevanjem, 

vendar niso povezana z obsegom besedišča ali drugimi jezikovnimi spretnostmi, tudi ne s 

prepoznavanjem besed (Kendeou et al., 2008). 
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7.4.5.2 Povzetek poglavja 

 

Kot je razvidno iz rezultatov vplivov posameznih komponent na bralno razumevanje, je pri 

slovenskih šibkih in uspešnih bralcih v sedmem razredu najpomembnejša in najmočnejša 

komponenta dekodiranje, ki vsebuje pravopisne spretnosti ter bralno tekočnost. Skupini se 

razlikujeta v faktorskih utežeh indikatorjev LETTER_CHOICE, TOSCRF, TOSWRF, 

VOCAB, AUDIT_ELABORATIVE, AUDIT_MORPHEME, AUDIT_VOCAB ter v poteh 

med faktorjema dekodiranje in bralno razumevanje ter med faktorjema dekodiranje in slušno 

razumevanje. Šibki bralci pri branju v tujem jeziku prenašajo spretnosti, ki jih imajo z 

branjem v prvem jeziku, ta vrsta prenosa pa za kombinacijo jezikov slovenščina-angleščina ne 

prinese uspešnih rezultatov na nalogah bralnega razumevanja zaradi razlik v jezikovni 

oddaljenosti in pravopisni skladnosti med jezikoma. Prenos, ki ga uporabljajo uspešni bralci, 

je bolj ustrezen. Pri uspešnih bralcih izkušnje iz tujega jezika pri procesiranju tujega jezika 

vplivajo na zmožnost prepoznave besed v tujem jeziku, kar za primer angleščine pomeni, da 

posamezne besede prepoznavajo v večini primerov s holističnim pristopom ter si pri hitrem 

branju pomagajo s sobesedilom. 

Na podlagi teh razlik bomo oblikovali poskusen model pomoči za uspešno bralno 

razumevanje v tujem jeziku za šibke bralce. 
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8 Sklepno poglavje 

8.1 Splošni zaključki 

 

Raziskava posega na ugotavljanje latentne strukture branja v tujem jeziku angleščina pri 

uspešnih in šibkih bralcih. Podrobneje raziskava posega na področje proučevanja vpliva 

posameznih komponent na bralno razumevanje v angleščini in iskanja razlik v vplivih teh 

komponent pri šibkih in uspešnih bralcih v 7. razredu slovenske osnovne šole. Ugotovitev, za 

katere težave na področju posameznih komponent gre, je zelo pomembna z vidika nadaljnje 

pomoči tem učencem. Če povzamemo z drugimi besedami, doktorska disertacija se umešča na 

področje bralne zmožnosti v tujem jeziku angleščina, na dejavnike oz. komponente branja v 

tujem jeziku in razlike med vplivi teh komponent med šibkimi in uspešnimi bralci ter v 

integrativnem delu identificira in analizira komponente, pomembne za uspešno bralno 

razumevanje v tujem jeziku angleščina. 

V sklepnem poglavju bomo povzeli glavne ugotovitve raziskave, in sicer s pomočjo 

pregleda doseženih ciljev, ki smo jih zastavili v poglavju Cilji raziskave. Sklepne ugotovitve 

izhajajo iz empiričnih rezultatov raziskave in splošnega uvida in izkušenj, ki jih imamo iz 

pedagoške prakse poučevanja angleščine kot tujega jezika. 

Prvi cilj je bil identificirati in raziskati latentno strukturo bralne zmožnosti v angleščini pri 

uspešnih in šibkih bralcih. S pomočjo eksplorativne faktorske analize smo identificirali pet 

faktorskih konstruktov, ki opredeljujejo konstrukt bralne zmožnosti v angleščini. Gre za 

konstrukte bralno razumevanje, dekodiranje, besedna tekočnost, slušno razumevanje in 

besedišče ter vidno zaznavanje. Konstrukta bralnega razumevanja in dekodiranja sta zelo 

podobna in komplementarna, vendar se je model, v katerem bralno razumevanje in 

dekodiranje predstavljata dva posamezna konstrukta, izkazal za tistega, ki se bolje prilega 

podatkom, zato smo ju ohranili kot dva različna konstrukta. Faktor oz. konstrukt bralnega 

razumevanja opredeljujejo spremenljivke, ki merijo bralno razumevanje v tujem jeziku, in 

sicer so v faktorju povezane vse ravni bralnega razumevanja (razumevanje posameznosti, 

razumevanje osrednjega sporočila besedila in povezovanje različnih delov besedila med seboj 

ter uporaba dejstev iz besedila na reševanje novih problemov in situacij). Faktor dekodiranja 

opredeljuejo spremenljivke, ki merijo tekočnost branja ter pravopisne spretnosti v angleščini. 

Iz te povezanosti spremenljivk lahko ugotovimo, da bralci, ki hitro in natančno berejo v 

angleščini, dobro prepoznajo pravilen zapis nekonsistentnih besed v angleščini in jih znajo 

tudi sami zapisati. Faktor besedne tekočnosti opredeljujeta spremenljivki, ki merita besedne 

konceptualizacije in tekočnost ter temeljita na hitrosti procesiranja. Faktor slušnega 
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razumevanja in besedišča, ki bi ga lahko glede na model Preprost pogled na branje 

poimenovali tudi jezikovno razumevanje, opredeljujejo spremenljivke, ki merijo slušno 

razumevanje in obseg besedišča. Te spretnosti so povezane s slovničnim znanjem tujega 

jezika, kajti posamezne spremenljivke slušnega razumevanja merijo slušno razumevanje 

slovničnih morfemov ter skladenjsko zapletenih zvez in povedi. Faktor vidno zaznavanje 

opredeljujeta spremenljivki, ki merita vidno zaznavanje. V latentni strukturi bralne zmožnosti 

smo pričakovali tudi faktor metakognitivnih strategij. Eden od razlogov za odsotnost faktorja 

je ta, da konstrukt metakognitivnih strategij drugače opredeljen kot ostali konstrukti. 

Metakognitivne strategije smo merili z anketnim vprašalnikom, ki ni bil na istem nivoju 

merjenja kot ostali instrumenti, pri katerih je šlo bolj za obliko testov v klasičnem pomenu 

besede. S pomočjo komponentne analize (izvedli smo jo s statističnim postopkom 

eksplorativne faktorske analize) smo za ugotavljanje latentne strukture bralne zmožnosti v 

angleščini analizirali ne le več posameznih komponent, temveč tudi več posameznih 

podkomponent oz. spretnosti, ki opredeljujejo vsako posamezno komponento. To pomeni, da 

smo analizirali povezanosti oz. soodvisnosti več (pod)komponent skupaj, kar v slovenskem 

prostoru za bralno zmožnost v angleščini še ni bilo raziskano. 

Drugi cilj je bil ugotoviti in analizirati vpliv faktorjev, identificiranih v latentni strukturi, 

na bralno razumevanje v angleščini. Na podlagi proučenih modelov o bralni zmožnosti v 

prvem in tujem jeziku smo opredelili neposredne povezave med proučevanimi konstrukti. 

Tako so kot napovedniki (prediktorji) nastopali dekodiranje, slušno razumevanje in besedišče, 

vidno zaznavanje ter besedna tekočnost, kot posledica pa bralno razumevanje, dekodiranje ter 

slušno razumevanje in besedišče. Od predhodnikov smo potrdili vpliv enega na bralno 

razumevanje, in sicer vpliv dekodiranja na bralno razumevanje je zelo močan (β = 0,970) 

(hipoteza H1). Od ostalih predhodnikov so pomembni sledeči vplivi: vpliv besedne tekočnosti 

na dekodiranje (γ = 0,326) (hipoteza H3), vpliv vidnega zaznavanja na dekodiranje (γ = 

0,406) (hipoteza H4) ter vpliv dekodiranja na slušno razumevanje in besedišče (β = 0,769) 

(hipoteza H7). Ostali neposredni vplivi so bili izključeni iz modela, saj so bile povezave 

statistično nepomembne in šibke. Najbolj nas je presenetila odsotnost neposredne povezave 

med slušnim razumevanjem in besediščem ter bralnim razumevanjem. Pričakovali smo, da bo 

le-ta pozitivna in močna, vendar se je za naš vzorec izkazalo, da bo ta povezava postala 

bistvena v višjih razredih, ko bo prevzela vlogo vpliva dekodiranja na bralno razumevanje. V 

višjih razredih postane dekodiranje avtomatizirano, njegov močan vpliv na bralno 

razumevanje se zmanjša, slušno razumevanje in besedišče prevzame najmočnejšo vlogo 

vpliva na bralno razumevanje. To predvidevanje bi veljalo v prihodnje podrobneje raziskati. S 
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potrditvijo strukturnega modela bralne zmožnosti v tujem jeziku angleščina za slovenske 

sedmošolce smo ugotovili, da z jezikovnimi komponentami v tujem jeziku (pravopisne 

spretnosti, bralna tekočnost, slušno razumevanje in besedišče, obseg besedišča) ter s 

komponentama vidno zaznavanje in besedna tekočnost dobro pojasnimo bralno zmožnost v 

tujem jeziku. Zelo kratek odgovor na vprašanje, kateri dejavniki vplivajo na bralno 

razumevanje pri tujem jeziku, se glasi: na bralno razumevanje v tujem jeziku neposredno 

vplivajo dekodiranje (bralna tekočnost in pravopisne spretnosti v tujem jeziku), posredno pa 

vidno zaznavanje (oblika-ozadje in dopolnitev vzorca) in besedna tekočnost (tekočnost 

kategorij in tekočnost besed). 

Tretji cilj je bil primerjati vplive faktorjev, identificiranih v latentni strukturi, na bralno 

razumevanje v angleščini med skupino uspešnih in šibkih bralcev. Neposredne povezave med 

proučevanimi konstrukti so bile iste kot pri celotnem vzorcu. Ugotovili smo, da je vpliv 

dekodiranja na bralno razumevanje močnejši pri uspešnih (β = 0,972) kot pri šibkih (β = 

0,951) bralcih (hipoteza H1_1). Šibki bralci pravila dekodiranja v slovenskem jeziku 

prenesejo na dekodiranje v angleškem jeziku, kar ni ustrezna strategija uspešnega branja v 

tujem jeziku. Nasprotno pa uspešni bralci izkušnje iz tujega jezika prenesejo na procesiranje 

novih besed v tujem jeziku, pri čemer je vpliv slovenščine ničen. Iz teh ugotovitev razberemo, 

da je predvsem jezikovno in pravopisno znanje tujega jezika tisto znanje, ki ga slovenski 

sedmošolci potrebujejo za uspešno dekodiranje in bralno razumevanje v tujem jeziku. Kratek 

odgovor na Aldersonovo vprašanje (1984), ali gre pri branju v tujem jeziku za bralni ali 

jezikovni problem, je pri slovenskih sedmošolcih sledeč: gre za jezikovni problem. Šibko 

branje v tujem jeziku je posledica nezadostnega poznavanja jezikovnih in pravopisnih 

zakonitosti tujega jezika in ni posledica šibke bralne zmožnosti v prvem jeziku. Četudi so 

slovenski sedmošolci šibki bralci v prvem jeziku, ne bodo šibki bralci v tujem jeziku, če 

imajo dobro razvite in utrjene spretnosti in komponente tujega jezika. Skupini se razlikujeta 

tudi v moči vpliva dekodiranja na slušno razumevanje in besedišče. Ta vpliv je močnejši za 

skupino uspešnih (β = 0,736) kot skupino šibkih (β = 0,708) bralcev (hipoteza H7_1). Ker 

dekodiranje močno vpliva na slušno razumevanje in besedišče, pomeni, da isti šibki bralci, ki 

imajo težave z dekodiranjem, imajo hkrati težave s slušnim razumevanjem in besediščem. Ker 

se bo vpliv slušnega razumevanja in besedišča na bralno razumevanje ojačal v višjih razredih 

šolanja, sklepamo, da bodo isti učenci, ki imajo sedaj težave z dekodiranjem in posledično z 

bralnim razumevanjem, tudi imeli težave s slušnim razumevanjem in besediščem in 

posledično z bralnim razumevanjem v višjih razredih šolanja. Pri ostalih neposrednih vplivih 

na dekodiranje in bralno razumevanje ni prišlo do razlik med skupinama, zato se je za 
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nadaljnji program pomoči za šibke učence potrebno osredotočiti na vidik dekodiranja in 

slušnega razumevanja ter besedišča. 

Četrti cilj je bil pripraviti model programa pomoči oz. model aktivnosti pri pouku 

angleškega jezika za šibke bralce, ki bo usmerjen v odpravljanje težav na področjih tistih 

komponent, pri katerih se izkaže, da najbolj razlikujejo skupini šibkih in uspešnih bralcev. 

Gre za komponenti dekodiranja in slušnega razumevanja ter besedišča. Šibki bralci morajo 

uriti fonemsko zavedanje na ravni zlogov in rim ter uriti pravopisno kartiranje za uspešen 

zapis in branje nekonsistentnih besed v angleščini. Poleg aktivnosti dekodiranja morajo šibki 

bralci uriti jezikovne zmožnosti s pripovednimi besedili, s katerimi širijo besedišče ter se urijo 

v slušnem razumevanju. Za šibke bralce so pomembne tudi aktivnosti, s katerimi gradimo 

vedenjsko podlago ter aktivnosti za spodbujanje razumevanja s sklepanjem iz sobesedila. 

S strukturnim modelom bralne zmožnosti v tujem jeziku angleščina za slovenske 

sedmošolce smo raziskali in analizirali vse pomembne komponente, ki vplivajo na bralno 

razumevanje v tujem jeziku in z modelom pomoči glede na rezultate raziskave predlagali 

priporočila za pedagoško prakso. 

 

8.2 Prispevek doktorske disertacije k razvoju teorije 

 

Izvirni znanstveni prispevek doktorske disertacije je v analiziranju latentne strukture bralne 

zmožnosti v angleškem jeziku pri šibkih in uspešnih bralcih, kar v našem področju še ni bilo 

raziskano, glede na svetovne sodobne raziskave na področju bralne zmožnosti v več jezikih pa 

je to zelo pomembna ugotovitev. Modeli branja temeljijo predvsem na bralni zmožnosti v 

angleščini kot prvem in drugem jeziku, malo modelov obstaja za angleščino kot tuji jezik. V 

slovenskem prostoru pa takega modela do sedaj ni bilo razvitega. Bralna zmožnost v 

angleščini kot tujem jeziku je večdimenzionalna spremenljivka, zato smo zajeli njene 

posamezne komponente z ustreznimi podkomponentami – bralno razumevanje, dekodiranje, 

slušno razumevanje in besedišče, vidno zaznavanje, besedna tekočnost. Tako smo v doktorski 

disertaciji ugotovili, da naša bralna zmožnost ne zajema le dve osnovni komponenti glede na 

teorijo Preprost pogled na branje (torej komponenti dekodiranja in jezikovnega razumevanja), 

temveč je sestavljena tudi iz ostalih komponent. Vključevanje ostalih komponent, kot so 

vidno zaznavanje, besedna tekočnost, ter ostalih podkomponent, kot so bralna tekočnost ter 

pravopisne spretnosti, v dosedanji literaturi še ni bilo uporabljeno. Tako je za celostno 

obravnavo bralne zmožnosti v angleščini pomembno upoštevati vse analizirane komponente. 
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Večina raziskav do sedaj se je osredotočala na vzorce, ki so imeli angleščino kot prvi ali 

drugi jezik. Na teh vzorcih tudi temelji večina modelov. V naši raziskavi smo v model ne le 

vključili vzorec, ki je redko uporabljen v raziskavah, torej vzorec učencev z angleščino kot 

tujim jezikom, temveč smo analizirali model za ta vzorec glede na to, ali gre za uspešne ali 

šibke bralce. Preko teh dveh modelov primerjav med uspešnimi in šibkimi bralci lahko 

ugotovimo, katera komponenta v modelu je vir bralnih težav v tujem jeziku (za naš vzorec 

dekodiranje) ter ali je vir bralnih težav univerzalna komponenta, torej komponenta, ki je 

neodvisna od kombinacije prvega in tujega jezika, ali jezikovna komponenta tujega jezika, 

torej komponenta, ki se navezuje na znanje in spretnosti v tujem jeziku (za naš vzorec 

jezikovna komponenta). Tako smo v teorijo bralnih modelov vključili modele za uspešne in 

šibke bralce s slovenščino kot prvim jezikom in z angleščino kot tujim jezikom. 

Empirični test predlaganega modela bralne zmožnosti v angleščini je v Sloveniji edina 

raziskava, ki uporablja modele strukturnih enačb. Modeli strukturnih enačb omogočajo 

hkratno testiranje zastavljenih hipotez ob nadzoru merskih napak, ki nastajajo v procesu 

zbiranja podatkov. Ta pristop je vsebinsko smiseln, saj vključi vse korelacijske povezave med 

opazovanimi spremenljivkami in ne analizira ločenih serij izoliranih vplivov. Z empiričnim 

testom modela bralne zmožnosti v angleščini, ki smo ga izgradili na osnovi predhodnih 

raziskovalcev branja v anglosaksonskem svetu, smo pokazali, da je tam razvite modele moč 

uporabiti tudi v našem okolju ob upoštevanju razlik v vzorcih ter ob upoštevanju razlik v 

kombinaciji prvega in drugega/tujega jezika. Naš model ima visoko zanesljivost ter je 

diskriminantno in nomološko veljaven. Gre za najustreznejši parsimoničen model, ki 

zagotavlja ustrezno razlago kovarianc merjenih konstruktov, zato ga privzemamo kot končni 

model bralne zmožnosti v angleškem jeziku za slovenske sedmošolce. 

 

8.3 Prispevek doktorske disertacije za pedagoško prakso oziroma model programa 

pomoči/model aktivnosti pri pouku tujega jezika 

 

Na osnovi rezultatov naše raziskave lahko izpeljemo priporočila oz. oblikujemo model 

aktivnosti za učence za učenje branja v tujem jeziku angleščina v slovenski osnovni šoli. Pri 

prenosu modela v šolo so pri izvajanju pouka poudarjene tiste komponente bralne zmožnosti 

v angleščini, pri katerih se je pokazalo, da šibki bralci dosegajo slabe rezultate in pri katerih je 

razlika med skupino šibkih in uspešnih bralcev največja. Končni rezultat prenosa modela je 

izdelava predloga poučevanja bralne zmožnosti v angleškem jeziku za šibke bralce za 

premostitev njihovih težav. Spoznanja, katere so težave na področju bralne zmožnosti v 
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angleškem jeziku pri šibkih bralcih, prispevajo k ozaveščanju pomena učenja in poučevanja 

angleškega jezika za vse učence in so pomembna za načrtovanje, izvedbo pouka in ustrezno 

nudenje pomoči šibkim bralcem. 

Glavna vodila metod poučevanja za premostitev težav na področju dekodiranja združujejo 

vaje na področju fonemskega zavedanja z vajami poznavanja črk oz. kombinacij črk z glasovi 

ter vaje, pri katerih te spretnosti utrjujejo v kontekstu branja. Hatcher in sodelavci (1994) so 

bili eni izmed prvih raziskovalcev, ki so ocenjevali uspešnost te metode, tako da so poleg 

eksperimentalne preverjali še kontrolno skupino. Otroke, sicer stare sedem let in pol, so 

razdelili v tri skupine, ki so imele tri vrste pomoči, ter v četrto skupino, ki je služila kot 

kontrolna skupina. Tri vrste pomoči so obsegale: prvič, samo branje gradiv, primerna starosti. 

Učitelji so utrjevali učinkovite bralne strategije, da so izboljšali spretnosti branja pri učencih; 

drugič, samo fonologijo, pri katerih so imeli vaje za razvoj fonemskega zavedanja na ravni 

zloga, rime in fonemov; tretjič, branje in fonologija, pri kateri so združili prvo in drugo 

metodo in pri kateri so otroci vadili kombinacijo spretnosti preko nalog branja in pisanja. Po 

koncu dvajset tedenske pomoči so otroci s tretjo metodo imeli pomembno boljši dosežek pri 

natančnosti branja, črkovanju in bralnem razumevanju. Izboljšave pri branju so bile vidne še 

pet mesecev po končanju pomoči. Pri mlajših otrocih so to metodo še malo spremenili ter 

delali z otroki na področju teh komponent: vaje črka-glas, združevanje in razdruževanje 

glasov, bralne vaje, ki so potekale individualno in v skupini. Po primerjavah s kontrolno 

skupino se je zopet izkazalo, da so otroci pridobili in bili pomembno boljši pri nalogah 

fonemskega zavedanja, natančnosti branja proze, branja nebesed ter črkovanja. Take vrste 

pomoči kažejo, da lahko učenci s ciljno naravnanimi vajami dožejo boljši rezultat na testih 

bralnega razumevanja. V našem vzorcu so zaobjeti otroci, stari dvanajst do trinajst let, za 

katere je morda taka vrsta pomoči že prepozna, kajti pri tej starosti že imajo utrjene 

(kompenzatorne) strategije za premostitev svojih težav. Ne glede na to pa nam rezultati 

raziskave kažejo, na katerih področjih komponente dekodiranje bi bilo potrebno vaditi z 

učenci v prvih letih šolanja na področju prvega jezika in v prvih letih začetkov učenja tujega 

jezika. Ker je angleščina jezik z inkonsistentnim pravopisom, je potrebno zlasti na začetku 

učenja tujega jezika poudarjati vaje za učenje črka oz. kombinacija črk – glas. Poleg tega je 

angleščina jezik s številnimi besedotvornimi morfemi, zato je potrebno poudarjati tudi vaje 

fonemskega zavedanja na ravni zlogov ter rim.  

Rezultati kažejo, da pomoč, ki temelji na fonološki osnovi, pomaga pri premositvi težav z 

dekodiranjem. Ker pa so težave z branjem lahko povezane tudi z drugimi jezikovnimi vidiki 

(v našem primeru sklepamo, da bo do te situacije prišlo v višjih razredih šolanja), ne smemo 
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pozabiti na pomoč na področju jezika. Fricke s sodelavci (2013) je v raziskavi ugotovil, da je 

pri predšolskih štiriletnih otrocih, ki so imeli slabo razvite jezikovne spretnosti, trideset 

tedenski program, ki je vključeval delo z pripovednimi besedili, besedišče in slušno 

razumevanje, izboljšal ustne jezikovne spretnosti pri otrocih. Te so vključevale besedišče, 

slušno razumevanje ter slovnico. Pomoč je vplivala tudi na njihove spretnosti pred samo 

pismenostjo, namreč na poznavanje črk, povezovanje aliteracij in zmožnost fonetičnega 

črkovanja. Šest mesecev kasneje je bil vpliv te pomoči viden na področju bralnega 

razumevanja. Ker so tudi rezultati naše raziskave potrdili, da sta dekodiranje in slušno 

razumevanje in besedišče povezana, ne smemo pozabiti na urjenje učencev z besedili, ki so 

jim predstavljena ustno, da lahko vadijo jezik in strukturo besedila, ki je značilna za angleški 

pisani jezik. V teh primerih, četudi dekodiranje pri njih še ni avtomatizirano, pridobijo novo 

besedišče in znanja o skladenjskih značilnostih angleškega jezika. Raziskovalci so razvili 

vrsto pristopov za urjenje te komponente bralne zmožnosti (Marx & Stanat, 2012). Čeprav je 

število empiričnih raziskav, ki so raziskovale učinkovit pouk za urjenje jezikovne 

komponente pri drugem ali tujem jeziku, majhno, pa so se določeni pristopi izkazali za 

uspešne. Pri zgodnjem učenju tujega jezika z branjem zgodbic urimo to komponento. En vidik 

je, da odrasla oseba bere zgodbico in otrok le pasivno posluša, drug vidik pa je, da odrasla 

oseba spodbuja otrokovo aktivno vlogo s postavljanjem vprašanj o sobesedilu in z dajanjem 

povratne informacije s ponavljanjem oz. modeliranjem odgovorov (Lonigan & Phillips, 

2007). Gre za branje v dialogu, za katerega so raziskave pokazale, da ima močne vplive na 

razvoj besedišča ter na splošno jezikovno zmožnost (Arnold et al., 1994; Whitehurst et al., 

1998). Appel in Vermeer (1998) sta oblikovala program pomoči za povečanje obsega 

besedišča učencev z nizozemščino kot drugim jezikom. V ure sta vključila urjenje otrokovega 

predznanja, razlago neznanih besed ob branju zgodbice, podkrepljene s slikami, opis ilustracij 

v zgodbi. Program se je izkazal za učinkovitega, učenci so širili receptivno in produktivno 

besedišče ter izboljšali svoje bralne spretnosti (Appel & Vermeer, 1998). Pri starejših učencih 

morajo modeli pomoči vsebovati eksplicitno razlago, kajti učenci že uporabljajo analitično 

mišljenje (DeKeyser, 2003). Tako so prejšnje raziskave pokazuale, da starejši učenci veliko 

znanj o jeziku pridobijo iz aktivnosti, pri kateri iščejo podobnosti med prvim in tujim 

jezikom, zato da lahko znanja prenesejo iz prvega v tuji jezik (Jimenez et al., 1996), vendar so 

bile te raziskave opravljene na vzorcu španskih otrok, ki so se učili angleščino kot drugi jezik, 

zato ne moremo generalizirati teh ugotovitev tudi na kombinacijo jezikov našega vzorca 

slovenščina – angleščina. Čeprav se v naši raziskavi faktor metakognitivnih strategij ni 

izkazal kot del modela, pa so prejšnje raziskave pokazale, da z aktivnostmi načrtovanja, 
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spremljanja in evalviranja slušnih aktivnosti uspešno spodbujamo kognitivne in 

metakognitivne strategije (Vandergrift, 1999).  

V naši raziskavi so na področju pravopisnih spretnosti pomembne razlike med uspešnimi 

in šibkimi bralci. Izrazite težave in velike razlike med skupinama je opaziti na področju zapisa 

besed na pogled. Glede na teorijo Ehrijeve (2014) je mogoče te besede graditi tako, da imajo 

učenci dobro pravopisno kartiranje (Ehri, 2014) (prim. poglavje Vpliv dekodiranja na bralno 

razumevanje). Da bi imeli učenci dobro pravopisno kartiranje, morajo imeti znanje in 

spretnosti, kako priklicati povezave, ko besede vidijo in jih preberejo. To vključuje aktivnosti 

učenja pisnega sistema jezika z grafo-fonemskimi odnosi, učenje fonemske segmentacije in 

učenje strategij dekodiranja pri branju novih besed. Za urjenje teh spretnosti aktivnosti 

vključujejo poimenovanje črk in glasovanje črk v vrtcu ter fonološko zaznavanje na ravni 

zlogov in začetnih rim (Vellutino et al., 1996, Torgesen et al., 2001). Osnovno zaznavanje na 

fonemskem nivoju se mora razvijati v prvem razredu, zato da se lahko razvije sistem 

pravopisnega kartiranja. Brez tega bodo učenci razvili kompenzatorne navade, ki niso 

konsistentne z učinkovitim razvojem besed na pogled. Učenci, ki te spretnosti zgodaj 

razvijejo, so uspešni pri kasnejšem branju (Kilpatrick, 2014). V višjih razredih šolanja lahko 

učenci dekodirajo in izgovarjajo neznane besede naglas med samostojnim branjem. Učenci 

lahko eksplicitno identificirajo povezave, ki jih morajo ustvariti pri določenih besedah, tako 

da segmentirajo izgovorjavo v foneme in potem povežejo te foneme z grafemi, ki jih vidijo v 

zapisu besede. Nadalje učenci lahko vadijo in ponavljajo te povezave, da kasneje pravilno 

besede zapišejo. Aktivnosti za urjenje besed na pogled lahko vključujejo branje zaporedij 

podobno zapisanih, enozložnih besed, pri katerih se v zaporednem zapisu spremeni le ena 

črka (npr. sock, sack, sick; sing, song, sang). Lažji zapis besed na pogled lahko učenci vadijo 

z ponavljajočim branjem sklopa večzložnih besed, tako da jih segmentirajo v grafo-zlogovne 

enote (Ehri, 2014). Učenci z disleksijo, ki imajo težave z zaporedji, si le-te težko zapomnijo, 

(zaporedja črk so bistvena v angleških besedah), zato jim moramo pomagati tako, da jim 

besede predstavimo kot celote, npr. z vizualnimi triki. V takih primerih si zapomni sliko, kako 

je beseda predstavljena, in zato si zapomni tudi zapis besede (Kormos & Smith, 2012). 

Osnova branju besed na pogled pa je poznavanje pisnega sistema jezika, a hkrati gre za 

vzajemen odnos. Začetniki v jeziku se učijo odnos grafem-fonem in te uporabijo pri branju 

besed. Medtem ko pisne besede shranjujejo v svojem spominu, dobivajo dodatna znanja o 

pisnem sistemu jezika, kar zopet vpliva in olajša branje besed. V angleškem jeziku so zelo 

pomembne enote grafem-fonem in grafem-zlog, vendar se učenci učijo tudi drugih 

pravopisnih pravilnosti. Med branjem besed spoznavajo statistično verjetnost, da se dve ali 
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skupina črk pojavlja v isti kombinaciji, spoznavajo verjetnost, kako se taka kombinacija črk 

prebere in spoznavajo pravilne in nepravilne kombinacije črk v jeziku (Ehri, 2014). Venezky 

(1999) je analiziral preko 200 pravil, ki jih najdemo v zapisu besed v angleščini, kljub temu, 

da gre za veliko inkonsistentnost v pravopisu. Tako se učenec preko statistične verjetnosti in 

preko velike izpostavljenosti celotnim zbirkam besed nauči, da se kombinacijo samoglasnikov 

ea, če ta ne sledi črki r, izgovori /i/ v približno 63 % primerov (meat), /ε/ v približno 27 % 

primerov (e.g., threat), v 10% ostalih primerov, npr. /ei/ (great), /ə/ (ocean), in /I/ (Chelsea). 

Veliko od teh pravil se večina učencev nauči implicitno, ko si z branjem večajo mentalni 

leksikon in med branjem opažajo različne vzorce, ki se nenehno ponavljajo v besedah 

(Tunmer & Nicholson, 2011), šibke bralce pa je potrebno eksplicitno usmeriti k pravilom, da 

lahko pravopisno-fonološke povezave in vzorce zavestno zaznajo (Kormos & Smith, 2012). 

Šibki bralci si lahko zgradijo te pravopisno-fonološke povezave le tako, da so izpostavljeni 

ogromnim zbirkam besed. Šele v takih primerih se lahko tudi šibki bralci naučijo verjetnosti, 

kako se določena kombinacija grafemov izgovori, in uporabijo to statistično znanje pri 

nadaljnjih pravopisno-fonoloških povezavah. Zbikra besed pa mora vključevati pomembne in 

visoko frekventne pravopisne enote (Compton et al., 2014). Tako si lahko tudi šibki bralci 

akumulirajo znanje o pisnem jeziku angleščine, izpilijo si pričakovanja o zapisu besed in ko 

vidijo novo besed in jo preberejo, si njen zapis tudi lažje zapomnijo. Nova orodja omogočajo 

gradnjo različnih zbirk besed, ki sledijo pravilom dekodiranja, a se sistematično lahko 

spreminjajo glede na pravopisni ali fonološki vidik. Tako lahko z zbirkama English Lexicon 

Project (Balota et al., 2007) in Children's Printed Word Database (Masterson et al., 2010) 

identificiramo celotne serije besed, ki so si blizu ali pravopisno ali fonološko. Pri tem 

uporabljajo Levensteinovo funkcijo ustvarjanja pravopisne razdalje (Balota et al., 2007) in 

vključujejo poleg tega še ostale pomembne informacije o besedah (frekventnost, dolžino 

besed, pravopisno strukturo). Izziv ostane le izbira ustreznih besed za zbirko besed, ki bo 

namenjena urjenju pravopisnih (črk, kombinacij črk, zlogov, celotnih besed) in fonoloških 

enot v programih pomoči za šibke bralce. Seveda pa dobro dekodiranje avtomatično še ne 

pomeni učinkovitega prepoznavanja besed in učinkovito prepoznavanje besed še ne pomeni 

tekočega branja besedila. Te spretnosti so povezane, s programom pomoči pa moramo 

preverjati napredek v vseh teh domenah in vsakemu učencu posebej prilagoditi vaje glede na 

njegova močna in šibka področja. 

Za razliko variance bralnega razumevanja, ki ni razložena z našim modelom, smo glede na 

prejšnje raziskave sklepali, da jo razložijo spretnosti sklepanja in generaliziranja iz sobesedila. 

Zato je potrebno pri programu pomoči uporabljati ne le aktivnosti za spodbujanje hitrega in 
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natančnega dekodiranja, temveč tudi aktivnosti, s katerimi urimo spretnosti na višji ravni. V 

naši raziskavi se je izkazalo, da je bila razlika med skupinama pomembna tudi pri 

indikatorjih, ki merijo tekočnost branja v sobesedilu. Rezultati na indikatorju, ki meri 

tekočnost branja v sobesedilu, so pokazali, da si šibki bralci ne pomagajo z namigi iz 

sobesedila za hitrejše dekodiranje. Prav tako so šibki bralci dosegali pomembno nižje 

rezultate pri vprašanjih bralnega razumevanja, ki so zahtevala implicitno sklepanje iz 

besedila. Za premostitev teh težav Compton s sodelavci (2014) predlaga, da se moramo pri 

pouku pred branjem osredotočiti na uporabo aktivnosti, s katerimi gradimo znanja o 

˝mikrosvetu˝. Veliko je dokazov, da igra predznanje veliko vlogo pri spodbujanju gradnje 

konstrukcije koherentnega situacijskega modela med branjem (Rawson & Van Overschelde, 

2008). Vendar pa šibki bralci pogosto k reševanju nalog bralnega razumevanja prinesejo le 

omejeno ali nepopolno vedenjsko podlago. Zato mora učitelj uporabiti aktivnosti, s katerimi 

gradi znanja o »mikrosvetu« pri otrocih s težavami bralnega razumevanja. Znanje o 

»mikrosvetu« se navezuje na omejen niz dogodkov ali situacij v svetu, ki je iztrgan iz večjega 

konteksta resničnih dogodkov, in ki vsebuje znanje o določenih vzrokih, ki so bistveni za 

razumevanje besedila. S tem se šibkim bralcem omogoči izgradnja vedenjske podlage za 

spodbujanje razumevanja s sklepanjem. Drugo priporočilo Comptona in sodelavcev (2014) pa 

so eksplicitne vaje za spodbujanje razumevanja s sklepanjem iz sobesedila. Nekateri šibki 

bralci kljub ustrezni in poznani temi še vedno ne morejo sklepati iz sobesedila. Tehnika, ki 

daje pozitivne rezultate pri povečanju razumevanja s sklepanjem pri uspešnih in šibkih 

bralcih, je uporaba namigov v besedilu (Yuill & Oakhill, 1988; v Compton et al., 2014). S to 

tehniko bralci identificirajo ključne besede, postavljajo vprašanja, predvidevajo, kako se bo 

besedilo nadaljevalo in sklepajo o kraju dogajanja ter možnih posledicah dogodkov, o katerih 

govori besedilo (Compton et al., 2014). Skupaj z vajami za izboljšanje sklepanja iz sobesedila 

pa je pri učencih potrebno graditi na splošnem vedenju, kajti splošno vedenje je pogoj za 

uspešno sklepanje iz besedila. 
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Slika ____: Model pomoči 

 

 

nadaljevanje na naslednji strani 

Dekodiranje 

NA ZAČETKU UČENJA TUJEGA JEZIKA: 

 Razvoj fonemskega zavedanja na ravni zlogov, rim, 

fonemov; poimenovanje črk in glasovanje črk v prvih 

razredih šolanja. 

 Vaje črka, kombinacija črk – glas. 

 Združevanje, razdruževanje glasov. 

AKTIVNOSTI ZA URJENJE PRAVOPISNEGA KARTIRANJA: 

 Dekodiranje in izgovarjanje neznanih besed naglas med samostojnim 

branjem. 

 Segmentacija izgovorjave besed v foneme in povezovanje teh fonemov z 

grafemi, s katerimi je beseda zapisana. 

 Branje zaporedij podobno zapisanih, enozložnih besed. 

 Ponavljajoče branje sklopa večzložnih besed, tako da jih segmentirajo v 

grafo-zlogovne enote. 

 Opozarjanje na besedotvorne in pravopisne vzorce angleških besed. 

 Zapis besede, vkorporiran v sliko, ki prikazuje to besedo 

 Eksplicitno, zavestno usmerjanje k pravilom zapisa besed > gradijo si 

pravopisno-fonološke povezave z ogromnimi zbirkami besed > učitelj 

uporablja orodja za pripravo zbirk besed za učence English Lexicon Project, 

Children's Printed Word Database. 

Slušno razumevanje in besedišče 

NA ZAČETKU UČENJA TUJEGA JEZIKA: 

 Urjenje jezikovnih zmožnosti z besedili, ki so jim 

predstavljena ustno. 

 Branje zgodbic (učenec pasivno posluša ali branje z  

učenčevim odgovarjanjem in dopolnjevanjem. 

 Razlaga neznanih besed ob branju zgodbic, 

podkrepljenih s slikami. 

 Opis ilustracij v zgodbi. 

 

 Aktivnosti s pripovednimi besedili. 

 Urjenje predznanja. 

 Aktivnosti za širjenje besedišča, predvsem visoko 

frekventnih besed. 

 Aktivnosti slušnega razumevanja. 

 Eksplicitna razlaga, (eventuelno še: iskanje podobnosti 

med prvim in tujim jezikom). 

 Aktivnosti načrtovanja, spremljanja, evalviranja slušnih 

aktivnosti. 
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Shema 2: Poskus oblikovanja modela aktivnosti za uspešno bralno razumevanje pri tujem jeziku angleščina glede na rezultate pričujoče raziskave

Bralno razumevanje 

 Aktivnosti, s katerimi gradimo znanja o mikrosvetu > 

izgradnja vedenjske podlage za spodbujanje razumevanja s 

sklepanjem. 

 Eksplicitne vaje za spodbujanje razumevanja s sklepanjem 

> iskanje namigov v besedilu (ključne besede, vprašanja, 

sklepanje o kraju dogajanja, o možnih posledicah). 
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8.4 Omejitve in priporočila za prihodnje raziskave 

 

Rezultati naše naloge so kljub svojim prispevkom le delček v celotnem mozaiku 

proučevanja bralne zmožnosti v tujem jeziku. Konceptualni model bralne zmožnosti v tujem 

jeziku, ki smo ga razvili in testirali v disertaciji, daje nov uvid v bralno zmožnost. Hkrati pa 

opozarja na vprašanja in odprte teme. Teh je še veliko in tukaj želimo poudariti le najbolj 

očitne. 

Naša empirična raziskava izhaja iz zbranih podatkov sedmošolcev, testiranje modela na 

drugem vzorcu osnovnošolcev in v drugih kombinacijah prvega in tujega jezika bi prispevalo 

k novim vsebinskim spoznanjem in konceptualnim izboljšavam. Zanimivo bi bilo primerjati 

vpliv različnih indikatorjev v prvem in tujem jeziku na bralno zmožnost v tujem jeziku med 

učenci s prvim jezikom, ki je pravopisno in glasoslovno soroden tujemu jeziku, z učenci s 

prvim jezikom, katerih prvi jezik pravopisno in glasoslovno ni soroden tujemu jeziku. Tako bi 

lahko ugotovili, v kolikšni meri primanjkljaji (fonološki, pravopisni, pomenoslovni) v prvem 

jeziku vplivajo na branje v tujem jeziku med sorodnimi in nesorodnimi jeziki in ali so te 

primanjkljaji povezani z jezikovno oddaljenostjo med prvim in tujim jezikom. Tako bi se 

lahko izkazalo, da imajo posamezniki težave pri branju v enem jeziku, v drugem pa ne, kajti 

med jeziki so razlike v fonologiji, pomenoslovju, pravopisu, ki imajo za posledico različne 

zahteve pri branju posameznih besed in besedila. 

Z omejitvijo raziskave iz prejšnjega odstavka je povezana še ena omejitev. V naši raziskavi 

smo uporabili instrumentarij, ki je meril različne spretnosti v tujem jeziku, nismo pa vključili 

spremenljivk, ki bi merile spretnosti v maternem jeziku. Poleg spremenljivk, ki merijo 

spretnosti v maternem jeziku, bi lahko vključili tudi emotivne (bralčevo ocenjevanje oz. 

vrednotenje informacij iz besedila in njegove emocionalne reakcije ob besedilu (Pečjak, 

1995)) in motivacijske faktorje branja (želja po dosegu cilja oz. uspeha, pozitivnega stališča, 

bralnega užitka, nagrada). Na variabilnost bralnega razumevanja pa vplivajo tudi okoljski 

dejavniki, kot so pismenost in izobrazba staršev (Aaron et al., 2008), ter genetski dejavniki 

(Hart et al., 2013), vendar zaradi praktičnih razlogov vseh faktorjev nismo mogli kontrolirati.  

Za izpeljavo trdnejših sklepov glede vzročno-posledičnih povezav med komponentami 

modela bi bilo treba model testirati na longitudinalnih podatkih. V naši raziskavi smo 

upoštevali presečne podatke na določeni časovni točki, koncept bralne zmožnosti v tujem 

jeziku pa se za posameznika s časom zelo spreminja. Čeprav naš model temelji na 

ugotovitvah prejšnjih raziskav s podobnimi modeli ter vsi statistični indeksi kažejo na dober 

model, nikoli ne moremo zatrditi, da gre za dokončen, edini pravi model. Prednosti analize 
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modeliranja strukturnih enačb lahko uporabimo le, če imamo veljavne in zanesljive 

spremenljivke. Zato lahko v prihodnjih raziskavah naše rezultate preverimo s krosvalidacijo z 

ostalimi skupinami z večjim numerusom z uporabo veljavnega in zanesljivega 

instrumentarija. Poleg tega smo v naši raziskavi faktor metakognitivnih strategij mersko 

drugače opredelili v primerjavi z ostalimi faktorji, zato se naš faktor metakognitivnih strategij 

ni vključil v naš strukturni model. Prihodnja raziskovalna prizadevanja bodo usmerjena v 

smer vključitve metakognitivnih strategij v model, kajti ta faktor nakazuje pomembnost 

vplivanja na bralno razumevanje v tujem jeziku. Za merjenje ostalih faktorjev smo uporabili 

že oblikovan merski instrumentarij, ki smo ga morali prirediti za slovenske sedmošolce. Kljub 

temu ni idealen in je treba izpopolniti njegove psihometrične lastnosti. Še posebej to velja za 

občutljivost testa TACL, kjer imamo 9 srednje občutljivih in 4 slabo občutljive postavke (od 

skupno 27). Poleg tega smo pri preizkusih bralnega razumevanja v angleščini poskušali 

zaobjeti maksimalno število in različne dimenzije bralnega razumevanja (Pečjak, 1995). 

Zaradi praktičnih omejitev (ena šolska ura) smo glede na pilotsko raziskavo uspeli vključiti 

osem postavk za vsako besedilo in tako skušali čim bolj povečati zanesljivost instrumentarija. 

Bralno razumevanje pa je dinamičen proces, pri katerem značilnosti besedila in bralčeve 

karakteristike medsebojno vplivajo na interpretacijo besedila (Pasquarella, Gottardo, & Grant, 

2012). Variacije v vsebini, prezentaciji besedila, obliki odgovarjanja na vprašanja vplivajo na 

bralčevo razumevanje. Vse te razloge je potrebno upoštevati pri raziskovanju razlik v bralnem 

razumevanju pri različnih skupinah bralcev. Pri testih hitrosti, kot so TOSWRF in TOSCRF, 

LETTER_CHOICE, CATEG in LETTERS, bi bilo pri inkorporaciji v posamezen faktor 

zanimivo vključiti še parameter časovnosti, to je čas, ki ga vsak bralec potrebuje, da odgovori 

na določeno postavko (Petscher, Mitchell, & Foorman, 2014). Tako bi se določanje 

zanesljivost posameznikovega rezultata na določenem testu še povečala.  

Kljub vsem omejitvam doktorske disertacije smo prepričani, da smo dosegli zastavljene 

cilje in pripomogli k poglobljenemu razumevanju bralne zmožnosti v tujem jeziku med 

slovenskimi sedmošolci. Bralna zmožnost v prvem jeziku je precej raziskano področje, bralna 

zmožnost v tujem jeziku za učence s slovenščino kot prvim jezikom pa do sedaj še ni bilo 

raziskano področje. Z doktorsko disertacijo smo analizirali ta konstrukt. Glede na rezultate 

modela tega konstrukta smo izdelali predlog za poučevanje bralne zmožnosti v tujem jeziku 

pri slovenskih sedmošolcih. 
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10 Priloga 

 

Priloga 1: Normalizacija 

 

Spremenljivki TOSWRF in TOSCRF imata normalno porazdelitev. Spremenljivka 

VOCAB je platikurtična. Izvedene so bile normalizacije. Metoda korenjenja je prinesla 

najboljšo spremembo pri koeficientu sploščenosti, vendar se je KA povečal, zato 

spremenljivke VOCAB nismo normalizirali. Pri spremenljivki AUDIT_VOCAB gre za 

porazdelitev v desno. Metoda kvadriranja je prinesla najboljšo spremembo pri KA, KS se 

je tudi zmanjšal. Nova normalizirana spremenljivka se imenuje 

AUDIT_VOCAB_SQUARED. Tudi pri spremenljivki AUDIT_MORPHEME gre za 

porazdelitev v desno. Metoda kubiranja je prinesla najboljšo spremembno pri KA (KA = 

0,041), vendar se je KS znižal na KS = -1,313. Metoda reflect in logaritmiranje je 

spremenila koeficient asimetrije na KA = -0,189, vendar je koeficient sploščenosti znašal 

KS = -1,041, zato spremenljivke AUDIT_MORPHEME nismo normalizirali. Tudi pri 

spremenljivki AUDIT_ELABORATIVE gre za porazdelitev v desno. Metoda reflect in 

logaritmiranje je koeficient asimetrije iz KA = -1,406 spremenila v KA = 0,716, koeficient 

sploščenosti pa iz KS = 1,509 v KS = -0,821. Nova transformirana spremenljivka se 

imenuje AUDIT_ELABORATIVE_R_LOG10. Spremenljivki GRAPHEME_MATCHING 

in LETTER_CHOICE sta leptokurtični. Nobena od metod (kvadriranje, inverzija, reflect in 

logaritmiranje, korenjenje) ni prinesla izboljšanja KA in KS, zato spremenljivki nista bila 

normalizirani. Pri spremenljivki SIGHT_SPELLING gre za razporeditev v desno ter 

leptokurtičnost. Nobena od metod (kvadriranje, inverzija, reflect in logaritmiranje, 

korenjenje) ni prinesla izboljšanja KA in KS, zato spremenljivka ni bila normalizirana. 

Spremenljivka CATEG je leptokurtična (KS = 0,325). KS se ni izboljšal z nobeno od 

metod normaliziranja, zato spremenljivka ostane. Pri spremenljivki LETTERS gre za 

razporeditev v levo. Metode normalizacije niso prinesle sprememb pri KA. Spremenljivka 

ni bila normalizirana. Pri spremenljivki TRAIL_C gre za razporeditev v desno in 

platikurtičnost. Nobena od metod normalizacije ni prinesla sprememb pri KA, ne da bi pri 

tem KS zrasel nad +1 oz. se spustil pod -1. Spremenljivka ostaja. Pri spremenljivki 

FIGURE_GROUND gre za razporeditev v desno ter platikurtičnost. Normalizacija s 

kvadriranjem je KA spremenila iz KA = -0,554 v –KA = 0,157, vendar se je KS spremenil 

iz KS = -0,462 v KS = -0,934, tako da spremenljivke nismo normalizirali. Tudi slika 1 

Priloga kaže na to, da spremenljivke ne normaliziramo. 
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Slika 1 Priloga: Razporeditev surovih rezultatov spremenljivke FIGURE_GROUND glede na normalno razporeditev ter 

razporeditev normalizirane spremenljivke FIGURE_GROUND glede na normalno razporeditev 

Spremenljivka VISUAL_CLOSURE ima razporeditev v desno in je leptokurtična. 

Normalizacija z metodo reflect in logaritmiranje je KA spremenila iz KA = -0,837 v KA = 

-0,467 ter KS iz KS = 0,456 v KS = 0,286. Normalizirana spremenljivka se imenuje 

VISUAL_CLOSURE_R_LOG10. Spremenljivka MET_PRED je leptokurtična (KS = 

0,399), slika 2 Priloga kaže, da je razporeditev zelo blizu normalne, tudi KA = 0,066 kaže 

na to. Spremenljivka ni bila normalizirana. 

 

Slika 2 Priloga: Razporeditev surovih rezultatov spremenljivke MET_PRED glede na normalno razporeditev 

Za spremenljivko MET_MED velja podobno. Slika 3 Priloga kaže na razporeditev blizu 

normalni. Spremenljivka ni bila normalizirana. 
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Slika 3 Priloga: Razporeditev surovih rezultatov spremenljivke MET_MED glede na normalno razporeditev 

Pri spremenljivki MET_PO gre za rahlo razporeditev v levo ter leptokurtičnost, vendar 

nobena metoda normalizacije ni doprinesla k izboljšanju KA in KS. Spremenljivka ni bila 

normalizirana. KA in KS, njihove standardne napake (SE), vrednosti Kolmogorov-

Smirnov testa (KST), statistična pomembnost testa (p<0,001 označeno z zvezdico ***) ter 

eventuelne normalizacije in nova imena spremenljivk so prikazani v tabeli 22 za vsako 

prediktorsko spremenljivko.  
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Priloga 2: Linearnost 

 

  

 

 

  

  

Slika 4 Priloga: Razsevni grafi za bivariatne povezave nekaterih spremenljivk 
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Priloga 3: Homoskedastičnost 

 

 

 

 

Slika 5 Priloga: Razsevni rezidualni grafi 
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Priloga 4: Normalnost porazdelitve rezidualov 

 

 

Slika 6 Priloga: Histogrami porazdelitve rezidualov 
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Priloga 5: Matrika Pearsonovih korelacijskih koeficientov med manifestnimi spremenljivkami 

Tabela 1 Priloga: Matrika Pearsonovih korelacijskih koeficientov med manifestnimi spremenljivkami 

 TOSWRF TOSCRF VOCAB AUDIT_VOCAB 

AUDIT_MOR

PHEME 

AUDIT_ELABO

RATIVE 

GRAPHEME_

MATCHING 

LETTER_CHOI

CE 

SIGHT_SPELLI

NG 

TOSWRF  1         

TOSCRF ,791** 1        

VOCAB ,491** ,594** 1       

AUDIT_VOCAB ,400** ,486** ,628** 1      

AUDIT_MORPHEME ,431** ,534** ,613** ,652** 1     

AUDIT_ELABORATIV

E 
-,318** -,402** -,413** -,480** -,555** 1    

GRAPHEME_MATCHI

NG 
,463** ,484** ,205** ,226** ,255** -,236** 1   

LETTER_CHOICE ,526** ,510** ,383** ,311** ,289** -,220** ,339** 1  

SIGHT_SPELLING ,693** ,716** ,655** ,532** ,572** -,445** ,325** ,525** 1 

** 2p ≤ 0,01; * 2p ≤ 0,05 

 
Nadaljevanje tabele 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
** 2p ≤ 0,01; * 2p ≤ 0,05 

  

 

TOSWRF TOSCRF VOCAB AUDIT_VOCAB 

AUDIT_MOR

PHEME 

AUDIT_ELABO

RATIVE 

GRAPHEME_

MATCHING 

LETTER_CHOI

CE 

SIGHT_SPEL

LING 

CATEG ,374** ,410** ,219** ,276** ,250** -,287** ,470** ,293** ,309** 

LETTERS ,358** ,376** ,192** ,219** ,249** -,250** ,413** ,249** ,289** 

TRAIL_C ,269** ,283** ,220** ,267** ,258** -,243** ,359** ,170** ,230** 

FIGURE_GROUND ,368** ,372** ,346** ,340** ,325** -,285** ,212** ,214** ,331** 

VISUAL_CLOSURE -,357** -,335** -,242** -,242** -,280** ,258** -,185** -,255** -,315** 

MET_PRED ,021 ,046 ,080 ,022 -,024 ,032 ,005 ,039 -,020 

MET_MED ,121** ,149** ,075 ,006 ,070 -,066 ,059 ,055 ,095* 

MET_PO ,153** ,145** ,135** ,056 ,100* -,050 ,071 ,139** ,137** 
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Nadaljevanje tabele 1 

 

 

** 2p ≤ 0,01; * 2p ≤ 0,05 

Vrednost determinante je 0,002. 

 

  

 CATEG LETTERS TRAIL_C FIGURE_GROUND VISUAL_CLOSURE MET_PRED MET_MED MET_PO 

CATEG 1        

LETTERS ,614** 1       

TRAIL_C ,274** ,210** 1      

FIGURE_GROUND ,282** ,296** ,184** 1     

VISUAL_CLOSURE -,230** -,263** -,254** -,502** 1    

MET_PRED ,035 ,066 -,048 ,067 -,078 1   

MET_MED ,173** ,147** -,028 ,080 -,056 ,159** 1  

MET_PO ,059 ,123** ,008 ,093* -,127** ,177** ,244** 1 
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Priloga 6: Še nekaj o SEM 

 

Različni programski paketi (LISREL, EQS, AMOS, SAS CALIS, mi smo uporabili 

AMOS) omogočajo strukturno analizo kovarianc. Strukturna analiza kovarianc je 

multivariatna statistična tehnika, ki združuje CFA in modeliranje za namen analiziranja 

hipotetiziranih odnosov med latentnimi oz. neopazovanimi (teoretičnimi) spremenljivkami, ki 

jih merimo z opazovanimi oz. empiričnimi indikatorji (Diamantopoulos & Siguaw, 2000, str. 

4). SEM deluje na osnovi CFA. S CFA poskušamo ugotoviti, ali hipotetične povezave, ki so 

bile postavljene na podlagi literature, preteklih dognanj in logičnega sklepanja, držijo ali ne.  
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Priloga 7: Primeri testov 

 

Bralno razumevanje v angleščini READ_COMPR 

 

Preberi besedilo in odgovori na vprašanja. 

The Lucky Cricket (L2, p 217)     

 Once upon a time, there was a young girl by the name of Ling-Ling. She was playing 

in a garden one day and found a cricket (čriček). ˝Crickets are lucky,˝ she said. ˝I will keep 

this cricket and it will bring me luck.˝ Ling-Ling put the cricket in her pocket. The cricket 

heard Ling-Ling and said to himself, ˝I'm not lucky! How can I be lucky? I'm just a cricket.˝ 

 Ling-Ling looked up at the sky. As she did, a lovely crow (vrana) landed beside her. 

The crow looked at Ling-Ling for a long time before it nodded its head at her and flew away. 

˝How lucky I am to have seen this beautiful crow,˝ said Ling-Ling. ˝It must be because of my 

lucky cricket!˝ Again, the cricket heard Ling-Ling. ˝The crow did not come because of me. I 

am not lucky. Ling-Ling is wrong.˝ 

 Then Ling-Ling walked onto a bridge. As she looked into the stream below, she saw a 

beautiful goldfish. She sat on the bridge to look at the fish more closely. The fish stopped 

swimming and looked into Ling-Ling's eyes. ˝What a beautiful fish,˝ said Ling-Ling. ˝How 

lucky I am to have seen it. It must be because of my lucky cricket!˝ Again, the cricket heard 

her and thought, ˝The fish did not come to Ling-Ling because of me. I am not lucky. I want to 

get out of here.˝ 

 Ling-Ling got up and saw a shiny stone in the water. ˝I will take that stone to my 

grandmother,˝ thought Ling-Ling, and she reached to pick it up. Just then the cricket jumped 

out of her pocket and landed on her neck. Ling-Ling was surprised and pulled her hand back. 

As she looked down, she saw a water snake coiled around the stone. ˝If I had picked up that 

stone, the snake would have bitten me,˝ she said. ˝My lucky cricket saved me.˝ ˝I did save 

her!˝ said the cricket. ˝If I hadn't jumped on her, she would have picked up that stone with the 

snake. Maybe I am lucky after all.˝ (346 words) 

ANSWER THE QUESTIONS (ODGOVORI NA VPRAŠANJA): 

1. Where did the story take place? 

 

2. At the beginning of the story, why did Ling-Ling keep the cricket she found? 

 

3. Why did Ling-Ling think that the cricket was lucky after she'd seen the crow? 

 

4. Why did the cricket want to get away from Ling-Ling? 



 

229 

 

 

5. What did Ling-Ling see when she sat on the bridge? 

 

6. Why did Ling-Ling want to pick up the shiny stone in the water? 

 

7. How did the cricket surprise Ling-Ling when she reached to pick up the stone? 

 

8. Why did the cricket decide at the end that he was lucky after all? 

 

Test pravopisne zmožnosti priredba TOC 

 

Prepoznavanje ujemanja grafemov GRAPHEME_MATCHING 

Prečrtaj par, ki je isti. 

1.  ort tro tor tro otr 

2.  bah bha nhb hab hab 

3.  ptre rept trpe eprt rept 

 

Izbira črke LETTER_CHOICE 

Vstavi p d b q. 

 

1. u______ 

2. ______y 

3. ______o 

4. an______ 

5. ______ag 

 

Črkovanje SIGHT_SPELLING 

Učiteljica bo prebrala besedo, ti jo pravopisno pravilno zapiši. V pomoč so ti črke, ki so že 

zapisane. 

 

1. w_____nt 

2. e_____e 
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3. c_____ 

4. li_____ 

5. th____ 

6. g_____l 

 

Test slušnega razumevanja priredba TACL 

 

Obkroži črko pod tisto sliko, za katero misliš, da najbolje označuje besede, ki jih bo 

učiteljica prebrala. Primer:  

Učiteljica prebere besedo LEFT. Ali boš obkrožil/a A, B ali C? Pravilni odgovor je A, ker 

slika A prikazuje LEVO, kar se v angleščini reče LEFT. 

 

 A        B       C 

 

The girls are eating and watching TV. 

 

 

 A       B       C 
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Test tekočnosti tihega branja besedila priredba TOSCRF 

 

Zapisanih je 15 odstavkov besedil. Potegni črte med besedami tam, kjer meniš, da se 

beseda začne oz. konča. 

1 .  FA T H ERWE N TO UT T O BU YSO ME PRE T TY FLO W E R S

A N D A C H O C O L A T E  

 

Test tekočnosti tihega branja besed priredba TOSWRF 

 

Zapisanih je 22 vrstic besed. Potegni črte med besedami tam, kjer meniš, da se beseda 

začne oz. konča. Časa imaš 3 minute. 

s e e h e i n m y g o g e t d o u p g r e e n t w o d r e s s /  

n e w f l e w a m c a n l i t t l e i t s s t i l l p l a c e j u s t /  

 

Test besedne konceptualizacije in tekočnosti priredba TVCF 

 

Test sledenja TRAIL C 

S svinčnikom se postavi na START. Poveži številke in besede po vrsti. Na voljo imaš 30 

sekund. 

 

 

Besede v določeni kategoriji CATEG 

V 30 sekundah zapiši čim več besed, ki spadajo v kategorijo živali. 
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ŽIVALI 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

 

Besede na določeno črko LETTERS 

V 30 sekundah zapiši čim več besed, ki spadajo v kategorijo živali. 

 

S 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  
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Test vidnega zaznavanja priredba TVPS 

 

Vidno zaznavanje oblika-ozadje FIGURE_GROUND 

Lik, ki je narisan zgoraj, moraš poiskati v eni od slik spodaj. Lik je lahko obrnjen, manjši 

ali večji, ampak vedno gre za enak lik. Primer:  

Zgoraj je narisan lik. V kateri sliki spodaj najdeš ta lik? Ali je ta lik v sliki 1, ali sliki 2, ali 

sliki 3 ali sliki 4? 

Lik najdemo v sliki 2, zato obkrožimo številko pod sliko 2. 
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Vidno zaznavanje dopolnitev vzorca VISUAL_CLOSURE 

Lik, ki je narisan zgoraj, je narisan tudi spodaj, le da manjka nekaj črt. Obkrožiti moraš 

številko pod tisto sliko, ki predstavlja zgornji lik. Torej, katera slika, če bi vse črte med seboj 

povezali, predstavlja zgornji lik? Primer:  

Zgoraj je narisan lik. Katera slika spodaj prikazuje ta lik, če bi vse črte med seboj 

povezali? Ali je to slika 1, ali slika 2, ali slika 3 ali slika 4? 

Slika, ki predstavlja zgornji lik, je slika številka 4, zato obkrožiš številko 4 pod sliko. 
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Test obsega besedišča priredba VOCAB 

 

Zapisanih je 26 sklopov. V vsakem sklopu iščemo razlago besede, ki je v debelem tisku. 

Obkroži črko (a,b,c ali d) pred tisto besedo/pred tistimi besedami, ki najbolje razložijo besedo 

v debelem tisku. Test se konča, ko prideš do konca vseh nalog. Reši vse naloge. Primer: 

1. see: They saw it. 

a) cut 

b) waited for 

c) looked at 

d) started 

4. standard: Her standards are very high. 

a) the bits at the back under her shoes 

b) the marks she gets in school 

c) the money she asks for 

d) the levels she reaches in everything 

5. maintain: Can they maintain it? 

a) keep it as it is 

b) make it larger 

c) get a better one than it 

d) get it 

 

Anketni vprašalnik za ugotavljanje metakognitivnih strategij za učence MET 

 

Nikoli0  Redko 1  Včasih 2  Pogosto 3  Vedno 4 

6. Iz sobesedila skušam ugotoviti 

pomen tistih neznanih besed, 

za katere mislim, da so  

pomembne za razumevanje besedila .                   

7. Sproti predvidevam, kako se bo 

zgodba nadaljevala.                                 

 


