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POVZETEK 

Razumevanje pri branju je glavni cilj branja v šoli, saj bralec bere zato, da bi prebrano 

razumel, kajti šele to mu omogoča uporabo informacij oziroma znanja v novih situacijah 

(Marjanovič-Umek, 2012, str. 66). Pri številnih šolskih predmetih poteka učenje preko branja 

iz učbenikov in drugih pisnih gradiv. Težave na področju bralnega razumevanja vplivajo na 

slabši učni uspeh, na nižjo oceno pri posameznih predmetih in posledično na splošno učno 

neuspešnost (Pečjak, 2010). Med učenci, ki se tekom vzgojno-izobraževalnega procesa 

pogosto srečujejo s težavami na področju bralnega razumevanja, so učenci s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja, in sicer na področju branja in pisanja ter prav tako učenci z 

govorno-jezikovnimi motnjami. Za nudenje ustrezne pomoči in podpore je pomembno 

poznavanje dejavnikov bralnega razumevanja.  

Namen diplomskega dela je izboljšati zmožnost bralnega razumevanja z metakognitivnim 

interstavčnim modelom bralnega razumevanja avtorice Carol Goldfus (v Košak Babuder, 

2012). Program sloni na razvijanju bralnega razumevanja z uporabo besedil ob sočasnem 

razvijanju posameznih bralnih veščin in metakognitivnega zavedanja (Košak Babuder, 2012). 

Specifičen trening je zajemal 15 srečanj. Izvajala sem ga 3 mesece. V eksperimentalni skupini 

1 so sodelovali trije učenci – učenca s primanjkljaji na področju branja in učenec z lažjo 

govorno-jezikovno motnjo, v eksperimentalno skupino 2 pa so bili vključeni trije učenci brez 

učnih težav. V kontrolni skupini 1 so bili prav tako vključeni trije učenci – učenca s 

primanjkljaji na področju branja in učenec z lažjo govorno-jezikovno motnjo, v kontrolno 

skupino 2 pa so bili vključeni trije učenci brez učnih težav. Pred in po izvajanju treninga sem 

z učenci eksperimentalne in kontrolne skupine izvedla podteste preizkusa ACADIA 

(Atkinson, Jonston in Lindsay, 1972), Test motenosti v branju in pisanju avtorja Šalija (1973), 

preizkus bralnega razumevanja z besedilom Morski pes išče prijatelja (Elley, Gradišar in 

Lapajne, 1995) in Vprašalnik metakognitivnega zavedanja avtorja Miholica (1994, v Pečjak, 

2010). Rezultate prvega in drugega testiranja učencev obeh eksperimentalnih skupin sem 

primerjala z rezultati učencev obeh kontrolnih skupin, ki treninga niso izvajali.  

Po končanem treningu je pri učencih eksperimentalne skupine, ki so bili vključeni vanj, 

opazen večji napredek na vseh izvedenih preizkusih in vprašalniku metakognitivnega 

zavedanja v primerjavi z učenci, ki v trening niso bili vključeni. Učenci eksperimentalne 

skupine so izboljšali rezultate na podtestih, ki merijo spretnosti, kot so slušno pomnjenje, 

besedni zaklad, tehnika branja in ki pomembno vplivajo na razvoj bralnega razumevanja.   
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Med učenci, ki so bili vključeni v trening je največji napredek opaziti pri učencih brez učnih 

težav iz eksperimentalne skupine 2. Na napredek učencev iz eksperimentalne skupine 2 je 

poleg treninga vplivala še učenčeva motiviranost, zagnanost in želja po uspehu.  

Učenci iz obeh kontrolnih skupin so na vseh preizkusih napredovali le minimalno oziroma so 

dosegli enake rezultate kot ob prvem merjenju. Učenci iz kontrolne skupine 2, ki nimajo 

učnih težav, so na preizkusu Slušno pomnjenje svoj rezultat v primerjavi s prvim merjenjem 

celo poslabšali, saj se je rezultat znižal za 4,67 povprečnih točk. Učenci v kontrolni skupini 1 

so imeli največ težav s samo tehniko branja kar je razvidno tudi iz rezultatov na preizkusih 

Besede 1 in Besede 2, kjer so dosegli najnižje rezultate. Pri prvem merjenju so brali počasi in 

naredili veliko napak, ki so jih ob drugem merjenju še povečali. Na podlagi dobljenih 

rezultatov lahko sklepamo da bi tudi učenci v kontrolni skupini rezultate izboljšali, če bi bili 

deležni treninga. 

Na osnovi raziskave, ki je bila izvedena s šestimi učenci – trije z učnimi težavami in trije brez 

učnih težav, iz dveh petih razredov, lahko zaključimo, da je predvsem pri učencih, ki imajo 

učne težave potrebno veliko pozornosti posvetiti elementom (dekodiranje, tekočnost, 

besedišče, pomnjenje, jezikovne sposobnosti, itd.), ki vplivajo na bralno razumevanje, in da 

le-te lahko s sistematičnim treningom bralnega razumevanja izboljšamo. Napredek na 

področju bralnega razumevanja je prav tako pogojen s poznavanjem in pravilno uporabo 

metakognitivnih strategij pred, med in po branju, ki so jih učenci pridobili tekom treninga. 

Trening, ki vključuje program z intervencijskim modelom, Metakognitivni inerstavčni model 

bralnega razumevanja, se je glede na dobljene rezultate izkazal kot uspešen, saj so učenci 

izboljšali svoje bralno razumevanje, metakognitivne strategije in nekatere kognitivne 

spretnosti (dekodiranje, tekočnost, besedišče, pomnjenje, jezikovne sposobnosti, itd.), kar 

nakazuje na potrebo po izvajanju tovrstnih programov.   

Ključne besede: bralno razumevanje, dejavniki bralnega razumevanja, metakognitivni-

interstavčni model bralnega razumevanja, učenci s primanjkljaji na področju branja, govorno 

jezikovne motnje. 
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TRAINING FOR DEVELOPING READING COMPREHENSION AND READING 

FOR LEARNING 

 

ABSTRACT 

Understanding a readed text is the aim of reading at school.  A reader reads to understand the 

meaning of a readed text and possibly use acquired informations in new sizuations. Student 

books and other written material is commonly used at schools. Reading comprehension 

difficulties lead toward loweer grades and consequently, to learning insuccess. 

Among students whit reading comprehension difficulties are some whit lacks in specific 

learning areas, such as difficulties at reading and writting like students whit speech and 

language disabilities. To provide an according help and support is fundamental to understand 

reading comprehension factors, 

  

This thesis aim is to improve reading comprehension by using the Carol Golfus method which 

included Metacognitive-inter-sentential model of reading comprehension (in Košak Babuder, 

2012). Special program leans on developing reading comprehension using texts while 

developing several reading skills and metacognitive awareness (Košak Babuder, 2012). 

Specific training included 15 meetings in a 3 months period. The experimental group 1 was 

consisted by 3 pupils – two of them with specific reading difficulties and one with speech and 

language disorder, the experimental group 2 was consisted by 3 pupils with no learning 

difficulties. The control group 1 was also consisted by 3 pupils - two of them with specific 

reading difficulties and one with speech and language disorder, the control group 2 was 

consisted by 3 pupils with no learning difficulties. Before and after the training all the pupils 

were tested with ACADIA subtests (Atkinson, Jonston in Lindsay, 1972), test for recognizing 

reading and writing disabilities (Šali, 1973), reading comprehension test using the text entitled 

Morski pes išče prijatelja (Elley, Gradišar in Lapajne, 1995) and metacognitive awareness 

questionar by Miholic (1994, v Pečjak, 2010). Results achieved from the first and second 

testing taken in experimental group 1 and 2 were compared with results from control group 1 

and 2, were no training was performed.  

 

Final results show pupils from experimental group achieved a bigger improvement on all the 

tests compared with pupils from control group were no training was performed. Pupils in 

experimental group show bigger improvement on auditory memory, vocabulary knowledge, 

decoding skills and fluency subtests, which have a major impact on reading comprehension. 
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The biggest improvement was made by pupils with no learning difficulties although with a 

major motivation, focus and determination.  

Pupils in control group 1 and 2 show minimal or same results as in first testing. Pupils from 

control group 2 with no learning difficulties even worsen their results on auditory memory 

test. The result decreased for 4, 67 average points. Pupils in control group 1 have achieved 

lower results on Besede 1 and Besede 2 tests. In fact, bigger decoding and reading fluency 

difficulties are noticeable. Fluency appears particularly critical. In fact, reading was slowly 

proceeding and a lot of mistakes were made. Considering results pupils in control group could 

improve skills if they were included in training.  

 

On basis of the research taken on 6 pupils – 3 with learning disabilities and 3 with no learning 

disabilities, from two 5
th

 grade classes is possible to conclude major attention has to be given 

on elements influencing reading comprehension, which can be improved by reading 

comprehension training, especially on pupils with learning difficulties. Successful reading 

comprehension is correlated with awareness and correct use of metacognitive strategies 

before, during and after reading, all skills achieved with the training, which includes 

Metacognitive-inter-sentential model of reading comprehension. The training appears to has a 

positive impact. Pupils meliorated reading comprehension, metacognitive strategies and some 

cognitive skills (decoding, fluency, vocabulary, language skills, ecc.). The results of this 

research show the need of including this type of training in school programs.  

 

Key words: reading comprehension, reading comprehension skills, Metacognitive-inter-

sentential model of reading comprehension, reading difficulties, speech and language 

disorder. 
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1. UVOD 
 

Definicije branja in bralne pismenosti so se skozi čas spreminjale, istočasno/paralelno s 

spremembami v družbi, ekonomiji in kulturi. Koncept učenja (predvsem vseživljenjskega) je 

razširil dojemanje bralne pismenosti. Pismenost ni več samo sposobnost, ki jo posameznik 

pridobiva v obdobju šolanja, ampak gre za širok nabor znanja, spretnosti in strategij, ki jih 

posameznik pridobiva skozi življenje in v različnih okoliščinah ter skozi interakcijo z vrstniki 

in družbo (Draft PISA 2015 Reading Literacy Framework.). 

V izobraževalnem sistemu je branje temeljna veščina v procesu učenja vseh šolskih 

predmetov (Doupona, 2011). Uspešno učenje posamezniku omogoča prav končni cilj 

bralnega procesa, t.j. branje z razumevanjem (Grginič, 2005). Razvite sposobnosti bralnega 

razumevanja so nujne za uspešnost v šoli predvsem takrat, ko pisni viri postanejo poglavitni 

vir pridobivanja znanja (Potočar, 2009).  

Težave na področju bralnega razumevanja vplivajo na slabši učni uspeh, na nižjo oceno pri 

posameznih predmetih in posledično na splošno učno neuspešnost (Pečjak, 2010). Poznavanje 

dejavnikov bralnega razumevanja je ključno za vzgojno-izobraževalno prakso. Slednje vpliva 

na sistematično razvijanje predvsem kognitivnih, metakognitivnih in čustveno-motivacijskih 

dejavnikov, ki imajo najmočnejši vpliv na bralno pismenost oz. na razumevanje prebranega 

(Pečjak, Bucik, Peštaj, Podlesek in Pirc, 2010). Za uspešno razumevanje prebranega je 

pomembno učenčevo poznavanje bralnih strategij, zaradi česar v diplomskem delu 

predstavljam trening za razvoj bralnega razumevanja avtorice M. Košak Babuder, ki je v 

osrednjem delu vključeval program z intervencijskim modelom Metakognitivni interstavčni 

model bralnega razumevanja. 

Učenci, ki se med vzgojno-izobraževalnim procesom pogosto srečujejo s težavami na 

področju bralnega razumevanja, so učenci s primanjkljaji na področju branja in pisanja ter 

prav tako učenci z govorno-jezikovnimi motnjami. Praviloma jim šola v skladu s 

petstopenjskim modelom obravnave otrok z učnimi težavami nudi učno pomoč in podporo, ki 

se razprostira od manj do bolj intenzivnih oblik pomoči in podpore.   
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1 PISMENOST 

 

Pojem pismenost izvira iz latinske besede litteratus, kar označuje ‘človeka, ki se uči’. V 

obdobju srednjega veka je bil pismen tisti, ki je znal brati latinsko. V obdobju reformacije je 

beseda pismenost pomenila sposobnost branja in pisanja v maternem jeziku (Pečjak, 2010).  

Dandanes se pismenost kaže kot kompleksen pojem, tako kot je kompleksna sodobna družba 

(Starc, 2011). Pismenost je ena temeljnih zmožnosti ljudi, ki omogoča na eni strani učinkovit 

ekonomski razvoj družbe, na drugi strani pa ima pomembno socialno integracijsko funkcijo, 

saj lajša socialno vključenost posameznikov v družbo (Pečjak, 2010).  

Pismenost je v bistvu zmožnost posameznika, da  uspešno komunicira v družbi, na vseh 

področjih. Pri tem moramo upoštevati različnost kultur, izraznih kanalov in komunikacijske 

tehnologije. Stalna lastnost pismenosti je dinamičnost kot posledica interakcije med okoljem, 

posameznikom in sredstvi, ki jih ima posameznik na razpolago, da lahko izmenjuje 

informacije z okoljem (Starc, 2011). 

Razvijanje pismenosti se šolski sistemi različnih držav lotevajo različno, vsi pa se zavedajo, 

da je osnovni pogoj za razvoj pismenosti na vseh ravneh bralna pismenost (Doupona, 2011). 
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2.1.1 Opredelitev bralne pismenosti  

 

Bralna pismenost je v raziskavi PISA 2006  opredeljena kot učenčeva sposobnost 

razumevanja in uporabe pisnega gradiva za doseganje določenih namenov (Puklek, 

Levpušček, Podlesek in Šterman Ivančič, 2012). Raziskava PISA v opredelitvi bralne 

pismenosti ne upošteva le sposobnosti razumevanja besedila, temveč tudi njegovo uporabo pri 

oblikovanju lastnega razmišljanja in izkušenj (prav tam). 

V mednarodni raziskavi PIRLS 2001 (Campbell, 2001, v Doupona , 2011, str. 9) pa je bralna 

pismenost opredeljena kot: »sposobnost razumeti in uporabiti tiste jezikovne oblike, ki jih 

zahteva delovanje v družbi in/ali so pomembne za posameznika«. 

Nacionalna strategija za razvoj pismenosti (2006, str. 7) opisuje bralno pismenost kot: »trajno 

razvijajočo se zmožnost posameznikov, da uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme 

simbolov za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za življenje v družini, 

šoli, na delovnem mestu in v družbi. Pridobljeno znanje in spretnosti ter razvite sposobnosti 

posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno osebnostno rast ter odgovorno delovanje v 

poklicnem in družbenem življenju«.  

S. Pečjak in M. Gradišar (2012, str. 58) navajata, da je bralno pismen tisti, ki bere tekoče, 

razume prebrano in je sposoben informacije, dobljene z branjem, uporabljati pri reševanju 

učnih in življenjskih težav ter za osebnostno rast. Človek, ki je bralno pismen, je sposoben 

fleksibilno uporabljati različne tehnike branja glede na vrsto bralnega gradiva in cilj branja. 
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2.1.2 Modeli razvoja bralne pismenosti  

 

Razvoj bralne pismenosti prikazujejo številni modeli. Med temi so celostni modeli, ki 

zajemajo razvoj bralnih sposobnosti od predbralnega obdobja do obdobja zrelega bralca, in 

ožji modeli, ki zajemajo le določena obdobja razvoja bralnih sposobnosti.  

Najpogosteje omenjena ožja modela sta model Marsha in sodelavcev (1981) in model L. Ehri 

(1995, 1999), ki zajemata zgodnji razvoj bralnih sposobnosti (Pečjak, 2010). S. Pečjak (2010) 

pojasnjuje, da osredotočenost na razvoj predbralnih zmožnosti in sposobnosti začetnega 

učenja branja izhaja iz dejstva, da je prav začetna bralna zmožnost dober pokazatelj za 

nadaljnji razvoj bralne pismenosti oz. celotne učne uspešnosti, saj je branje najpomembnejše 

sredstvo učenja.   

V nadaljevanju pa bomo predstavili klasični model avtorice J. Chall (1996, v Pečjak, 2010), 

kot enega izmed celostnih modelov razvoja bralne pismenosti. J. Chall postavi bralno 

razumevanje v ospredje na tretji stopnji modela, ko učenec avtomatizira tehniko branja in 

branje postane sredstvo za učenje. Prav bralno razumevanje je tudi osrednji del mojega 

diplomskega dela. Pečjak (2010) pojasnjuje, da nam je vseživljenjski model bralnih 

sposobnosti avtorice J. Chall blizu predvsem zato, ker ima velik vpliv na načrtovanje 

sodobnega bralnega pouka in izobraževanje učiteljev.  
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2.1.3 Celostni model bralnega razvoja po Chall (1996) 

 

J. Chall je pri oblikovanju stopenj razvoja bralnih sposobnosti izhajala iz Piagetove teorije 

spoznavnega razvoja. Na končno obliko stopenj je vplivalo avtoričino dolgoletno delo z 

učenci, ki so imeli bralne težave.  

Razvojna teorija branja avtorice J. Chall vsebuje pet bralnih stopenj ter stopnjo 0, ki 

predstavlja predbralno obdobje. Bralne stopnje predstavljajo logično zaporedje razvoja 

bralnih sposobnosti in omogočajo boljše razumevanje razvoja bralnih sposobnosti. Pri 

prehajanju z ene stopnje na drugo so predvsem pomembni pogoji – razvitost določenih 

bralnih sposobnosti, ki so potrebne za prehod na naslednjo stopnjo, ki narekujejo 

napredovanje na naslednjo, višjo stopnjo branja (Pečjak, 2010). 

Po avtorici J. Chall lahko na splošno govorimo o dveh fazah. Prva je faza učenja branja, 

kamor sodijo stopnja 0 – priprava na branje, prva stopnja – dekodiranje in druga stopnja 

razvoja branja – utrjevanje tehnike branja. Prva faza sovpada z učnim načrtom v prvem 

triletju. Drugo fazo imenujemo faza učenja s pomočjo branja, ki ji pripisujemo tretjo, četrto in 

peto stopnjo. Za drugo fazo je značilno tekoče branje z razumevanjem. Avtorica predvideva, 

da se učenci pomaknejo k razumevanju šele takrat, ko je dekodiranje avtomatično in tekoče.  

Branje z razumevanjem je torej odločilna zmožnost v nadaljnjem procesu učenja in 

izobraževanja. Učinkovito učenje ne zahteva le razvitih kognitivnih sposobnosti, ampak tudi 

razvite metakognitivne sposobnosti (Pečjak, Gradišar, 2012; Lipec-Stopar, 2000). 

Stopnja 0: Predbralno obdobje (priprava na branje) 

Predbralno obdobje oziroma obdobje, ki je označeno kot priprava na branje, traja od rojstva 

do 6. leta starosti. V tem obdobju otroci razvijajo metakognitivne sposobnosti, kar pomeni, da 

spoznavajo različne vidike jezika. Slednje vključuje semantiko, skladnjo ter znanje o naravi 

besed – zavedanje, da lahko isti glas ali črko uporabimo na začetku ali koncu besede; da lahko 

besede razstavimo na več delov ter iz posameznih delov tvorimo novo besedo. V predšolskem 

obdobju otrok razvija sposobnosti slušnega in vidnega razločevanja, kar je temeljno za 

nadaljnje razvijanje bralne učinkovitosti (Grginič, 2005; Pečjak, 2010). 
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Stopnja 1: Obdobje začetnega branja in dekodiranja 

Stopnja traja od 6. do 7. leta starosti. Otroci spoznajo, da vsaki črki pripada njen glas ter 

ponotranjijo kognitivno znanje. Končni cilj te stopnje je utrjena sposobnost vidnega in 

slušnega razločevanja. J. Chall opisuje tri faze, skozi katere gre otrok na tej stopnji. V prvi 

fazi je otrok pozoren na pomen besed in manj na obliko, kar privede do tega, da otrok prebere 

povsem drugo besedo, vendar je smiselna. V drugi fazi je otrok pozoren na grafično podobo 

besede in manj na njen pomen, v tretji fazi pa pride do sinteze prvih dveh faz, kar pomeni, da 

je otrok sposoben pozornost usmeriti tako na grafično obliko kot na njen pomen, kar privede 

do gladkega in natančnega branja (prav tam). 

Stopnja 2: Utrjevanje spretnosti branja (tekoče branje) 

Stopnja zajema obdobje med 7. in 8. letom starosti. Na tej stopnji učenec utrjuje bralno 

tehniko, natančno in hitro prepoznavanje črk oz. besed. Urjenje privede do avtomatizacije 

tehnike branja, ta pa do večje hitrosti pri branju. Ko postane dekodiranje avtomatično in je 

branje natančno in hitro, lahko pozornost usmerimo na višje miselne procese, torej na 

razumevanje in predelavo besedila (prav tam). 

 Stopnja 3: Branje za učenje (odkrivanje pomena) 

Stopnja zajema obdobje med 9. in 14. letom starosti. Na tej stopnji postane branje temeljno 

sredstvo učenja. Učenec z branjem pridobiva nove informacije. Challova deli 3. stopnjo 

branja za učenje na dve fazi. V prvi fazi učenec ne izraža svojega mnenja ali to počne le 

redko. Pridobljene informacije presoja z vidika avtorja. V drugi fazi je učenec že sposoben 

analizirati, sintetizirati ter se kritično odzvati na prebrano besedilo (prav tam). 

Stopnja 4: Večstranski pogled na prebrano (odnosi in stališča) 

Stopnja zajema starostno obdobje med 14. in 18. letom. Učenec v tem obdobju doseže 

določen spoznavni razvoj, ki mu omogoča sprejemanje, primerjanje in kot nam že samo ime 

stopnje pove, presojanje prebranega z več zornih kotov. Pomembna je predvsem učenčeva 

metakognicija, ki vključuje zavedanje lastnih dejavnosti med branjem (načrtovanje, 

spremljanje, vrednotenje lastnega branja) (prav tam). 
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Stopnja 5: Konstrukcija in rekonstrukcija – pogled na svet 

Ta stopnja predstavlja zrelo obdobje pri branju in traja od 18. leta dalje. Prehod na to stopnjo 

je najtežji, saj je odvisen od bralčevih spoznavnih sposobnosti, od količine njegovega znanja 

in motivacije. Stopnja poudarja kakovost posameznikovega znanja, splošnega in specifičnega 

znanja s področja brane vsebine, kar mu omogoča visoko bralno učinkovitost (prav tam). 

V prvem poglavju sta bili opredeljeni pismenost na splošno ter pomen bralne pismenosti. 

Podrobneje so opisane stopnje celostnega modela bralnega razvoja po Chall, ki zajema razvoj 

bralnih sposobnosti od predbralnega obdobja do obdobja zrelega bralca.   
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2.2 BRALNO RAZUMEVANJE 

 

Glavni cilj oziroma najvišja stopnja v razvoju branja je sposobnost bralnega razumevanja. 

Razumevanje je temeljni namen branja, ki bralcem predstavlja veliko motivacijo pri 

interpretaciji in analizi posameznega besedila. Vključuje iskanje pomena besed, iskanje 

povezav med besedilom in predhodnim znanjem, diskutiranje o posameznih idejah besedila z 

vrstniki in veliko več. Uspešno razumevanje omogoča bralcu pridobivanje novih informacij, 

doživljanje in zavedanje sveta (tudi fiktivnega), uspešno komuniciranje in doseganje 

izobraževalnih uspehov (Snowling, 2009).  

V pričujočem poglavju bo predstavljena definicija bralnega razumevanja ter z modeli 

bralnega razumevanja pojasnjen vpliv bralnih procesov na bralno razumevanje. V poglavju 

bodo predstavljene tudi stopnje bralnega razumevanja ter bralne strategije, ki imajo velik 

vpliv na razvijanje bralnega razumevanja pri učencih.  

2.2.1 Definicije bralnega razumevanja 

 

Ameriška skupina za proučevanje branja ( RAND Reading Study Group, v Snow, 2002) 

definira bralno razumevanje kot sočasni proces, v katerem bralec lušči in konstruira pomen iz 

besedila s pomočjo interakcije in lastne vpletenosti v besedilo. Zagovarja dejstvo, da so v 

proces razumevanja vključene značilnosti bralca, besedila in bralne aktivnosti pred, med in po 

branju (Snow, 2002). 

Kinch (1998, v Syatriana, 2012) pojasnjuje, da je razumevanje prebranega kombinacija 

procesov oblikovanja pomena iz besedila in procesov predznanja bralca. To pomeni, da gre za 

interakcijski proces med besedilom in bralcem (torej med besedilom in bralčevim 

predznanjem, izkušnjami ter motivi in cilji branja) ter kontekstom, v katerem bere (Pečjak, 

2010, str. 36). 

Kustaryo (1988, v Syatriana, 2012) opredeljuje bralno razumevanje kot aktivni miselni 

proces, ki ni odvisen le od sposobnosti razumevanja, ampak tudi od posameznikovih izkušenj, 

predznanja, besedišča ter povezave med besedami in kontekstom, organizacijo idej in 

razumevanja avtorjevega vidika. Bralno razumevanje je pomembno, saj če učenci ne 

razumejo prebranega besedila, ne morejo izluščiti glavne ideje.  
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Padovani (2006) pojasnjuje, da je razumevanje prebranega besedila zapleten proces, ki 

zahteva določene kognitivne sposobnosti ter koordinacijo le-teh na nivoju besede, stavka in 

besedila.  

2.2.2 Modeli bralnega razumevanja 

 

S. Pečjak (1999) pojasnjuje, da bralno razumevanje omogočajo različni bralni procesi. 

Številni psihološki modeli skušajo pojasniti vpliv teh procesov na bralno razumevanje. 

Bralni modeli od spodaj navzgor (ang. bottom-up modeli) govorijo o tem, da učenci 

oblikujejo razumevanje predvsem iz pomena posameznih dekodiranih besed (Pressley in 

Afflerbach, 1995, v Pečjak, 2010). Na drugi strani pa stojijo bralni modeli, ki spadajo v 

kognitivno psihologijo, strokovnjaki jim pravijo od zgoraj navzdol modeli (ang. top-down 

modeli). Slednji zagovarjajo dejstvo, da razumevanje ni odvisno le od pomena prebranih 

besed, ampak navajajo še pomembnost bralčevega predznanja, bralčeva pričakovanja v zvezi 

s besedilom, bralčeve napovedi v zvezi z vsebino ter vprašanja, ki si jih zastavlja med 

branjem (Pressley in Afflerbach, 1995 v Pečjak, 2010). Oba modela, tako od spodaj navzgor 

(ang. bottom-up) kot  od zgoraj navzdol (ang.top-down), sta pomembna za razvoj uspešnega 

bralnega razumevanja (Pečjak, 2010). 

Izmed različnih modelov, ki razlagajo proces bralnega razumevanja, bo predstavljen 

READER model (Just in Carpenter) ter model McKenne in Stahla (2003). 

2.2.2.1 Model bralnega razumevanja ( READER) avtorja Justa in 

Carpenterja  

 

Avtorja Just in Carpenter (1987, v Pečjak, 1999) sta oblikovala model bralnega razumevanja 

(READER) na podlagi spodaj navedenih in opisanih procesov, za katere sta prepričana, da so 

odločilnega pomena pri branju z razumevanjem:  

 zaznavni proces pri dekodiranju besed 

Začetek v procesu razumevanja pri branju predstavlja dekodiranje besed, torej prepoznave 

oziroma identifikacije vsake posamezne črke v besedi. Hitrost dekodiranja je odvisna od 

dolžine besede in od bralčevega poznavanja določene besede. 
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 besedni proces, pri katerem besedi določimo pomen 

Naslednje, s čimer se bralec sreča, je odkritje pomena določene dekodirane besede. Avtorja 

imenujeta proces določanja pomena besedi leksični proces. V sklopu leksičnega procesa so za 

razumevanje pomembne vsebina in zgradba bralčevega besedišča ter dostop do vsebine 

besedišča. Učenčevo besedišče zajema pomene številnih besed ali besednih pojmov.  

Večina besed ali pojmov je v besedišču grupirana po določenih značilnostih. Posamezni 

pojmi se glede na svoje značilnosti združujejo v pojmovne mreže.  

 proces skladenjskega organiziranja besed v povedih in daljših besednih zvezah 

Na proces razumevanja vpliva tudi delovanje posameznih skladenjskih elementov. Skladnjo 

opredelimo kot nauk o stavkih in stavčnih členih, torej določanje stavčnih členov in njihovih 

delov ter ugotavljanje odnosov med njimi. Na proces skladenjske zgradbe besedila vplivajo 

različni dejavniki, kot so: vrstni red besed, vrste stavčnih členov v stavku ali povedi, 

predpone, pomeni besed in postavljanje ločil. Skladenjski elementi delujejo na proces 

razumevanja sočasno.  

 proces pomenske organizacije besed v povedih in besedilih, 

Proces se nanaša na psihološke procese, ki bralcu omogočajo dojemanje odnosov med 

posameznimi pojmi oz. pomeni besed v besedilu. Proces je odvisen od treh informacij, in 

sicer od vloge oseb, ki nastopajo v povedi, od vrste dejanja ali stanja ter drugih okoliščin, ki 

nastopajo v povedi in odgovarjajo na vprašanja kje, kdaj, kako itd.  

V modelu bralnega razumevanja (READER) delujeta skladenjska in pomenska analiza 

sočasno. 

 proces konstrukcije pomena celotnega besedila 

Nazadnje govorimo še o procesu konstrukcije pomena celotnega besedila oziroma 

referenčnem prikazu besedila. Referenčni prikaz je odvisen od referenčnih pomenov besed, 

torej od jezikovnega ključa – pomen besed ter skladenjska in pomenska struktura besedila ter 

od koreferenčnih pomenov, ki predstavljajo bralčevo predznanje. Predznanje omogoča bralcu 

boljše razumevanje besedila, torej tistih elementov, na katere naleti v prebranem besedilu.  
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Model, ki sta ga zasnovala avtorja Just in Carpenter, daje vpogled v posamezne procese, ki po 

njunem mnenju pomembno vplivajo na razumevanje pri branju. Navajata, da je razumevanje 

pri branju pomembno povezano z večjim številom dejavnikov, med katerimi omenjata 

pogostost besed, eno- ali večpomenskost besed, izoliranost besede ali besede v sobesedilu ter 

obseg besedišča. 

2.2.2.2 Model bralnega razumevanja McKenna in Stahla, 2003 

 

Model avtorjev McKenn in Stahl (2003) je primeren tudi za pedagoške delavce, saj vključuje 

elemente, ki jih je mogoče v vsakodnevni šolski situaciji dokaj hitro prepoznati. Pedagoški 

delavci tako lažje določijo učenčeve šibka in močna področja, ki učencu omogočajo ali 

onemogočajo uspešno bralno razumevanje (McKenn in Stahl, 2003). 

Tako kot drugi modeli, tudi model bralnega razumevanja avtorjev McKenna in Stahla 

prikazuje komponente, ki (so) učinkujejo v končni bralni zmožnosti učenca. Končna bralna 

zmožnost učenca se kaže v njegovem bralnem razumevanju. Model prikazuje tri poti, ki 

vodijo do bralnega razumevanja (Pečjak, 2010):  

1. Prva pot prikazuje vse predhodne kognitivne zmožnosti, ki omogočajo avtomatizirano 

prepoznavanje besed oz. izurjeno tehniko branja. Prvi pomembni element je fonološko 

zavedanje, ki predstavlja temelj za proces dekodiranja. Zmožnost dekodiranja 

posamezniku omogoči tekoče branje in prepoznavo vidnih besed ter uporabo 

sobesedila. 

2. Druga pot prikazuje metakognitivna znanja, ki posameznika vodijo do bralnega 

razumevanja. Ta znanja so poznavanje osnov o oblikah in funkcijah tiska, določanje 

splošnega in specifičnih namenov branja, znanje o bralnih strategijah. 

3. Tretja pot prikazuje elemente, ki izhajajo iz značilnosti besedila, ki ga posameznik 

bere. Prvi element, ki vodi posameznika do bralnega razumevanja, je besedišče 

besedila ter bralčevo poznavanje le-tega. Predznanje o vsebini besedila pomembno 

vpliva na sposobnost bralnega razumevanja, saj več kot ima posameznik izkušenj in 

znanja o svetu, uspešnejši bo pri razumevanju. 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                  Tina Pribac, diplomsko delo 

 

12 
 

2.2.3 Stopnje bralnega razumevanja in strategije za izboljšanje bralnega 

razumevanja na posamezni stopnji 

 

Spodaj navedene stopnje bralnega razumevanja opredeljujejo Johnson in sodelavci (1990, v 

Marjanovič-Umek idr., 2012). Na posameznih stopnjah, kjer je bralno razumevanje 

kvalitativno in kvantitativno različno, so navedene tudi prilagoditve, s katerimi učitelj pomaga 

učencu z ustrezno podporo.  

1. stopnja bralnega razumevanja 

Zgoraj omenjeni avtorji navajajo frustracijsko stopnjo branja kot prvo stopnjo bralnega 

razumevanja. Na tej stopnji učenec slabo razume prebrano, in sicer le 50 odstotkov 

prebranega.  

Bralno razumevanje na tej stopnji se pri učencih kaže v naslednjih oblikah: 

 učenec ne zna poiskati bistva v zgodbi; 

 pri razumevanju pomena besed si ne pomaga s sobesedilom; 

 učenec našteje le nekatere elemente zgodbe, vendar ne v pravilnem vrstnem redu; 

 učenec ne zna odgovoriti na učiteljeva vprašanja v zvezi z besedilom; 

 ima težave z zaključitvijo nepopolne zgodbe po branju. 

Učiteljeva pomoč do učenčevega boljšega razumevanja prebranega na 1. stopnji: 

 učencem ponudi bralno gradivo, ki ne sme biti prezahtevno; 

 pred branjem besedila učencem pojasni nove, neznane besede; 

 učitelj nove besede večkrat uporabi; 

 učence spodbuja k izdelavi slovarčka z novimi, neznanimi besedami; 

 učencu nudi pomoč za izboljšanje procesa dekodiranja; 

 z vprašanji in podvprašanji vodi učence skozi besedilo. 

2. stopnja bralnega razumevanja 

Druga stopnja branja je stopnja, ki jo omogoča pouk. Na tej stopnji učenci razumejo od 75 do 

89 odstotkov prebranega. 
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Pomanjkljivosti se kažejo kot:  

 učenec manj natančno obnavlja prebrano besedilo, dela napake. Učenci obnavljajo 

manj bistvene dele besedila;  

 besedišče je skromnejše, kar mu znižuje tekočnost branja in posledično povzroča 

težave pri razumevanju. 

Učiteljeva pomoč do učenčevega boljšega razumevanja na 2. stopnji:  

 učitelj vodi učence skozi predelavo besedila, 

 učitelj usmerja učence s konkretnimi vprašanji in podvprašanji o besedilu, 

 učitelj in učenci skupaj iščejo bistvene informacije v besedilu, 

 učitelj učencem pojasnjuje nove in neznane besede v besedilu 

3. stopnja bralnega razumevanja 

Najvišjo stopnjo bralnega razumevanja predstavlja stopnja samostojnega branja. Učenci na 

tej stopnji kažejo dobro razumevanje gradiva, saj  razumejo 90 odstotkov prebranega.  

Kvalitativne značilnosti bralnega razumevanja so naslednje: 

 učenec je natančen pri odgovarjanju na vprašanja o dejstvih (faktografska vprašanja); 

 učenec razlaga prebrano (s sklepanjem); 

 se kritično odziva na prebrano; 

 pravilno obnavlja zaporedja dogajanja; 

 išče podobnosti in razlike med posameznimi deli v besedilu; 

 ugotovi, v kakšnem odnosu so manj bistvene informacije do ključnih besed v besedilu; 

 razume strukturo in organizacijo besedila. 

Učiteljeve prilagoditve za učence, ki berejo z razumevanjem, na 3. stopnji: 

 učence spodbuja in motivira k branju; 

 ponuditi mora gradivo, ki bo učencem predstavljalo izziv; 

 učencem priskrbi dodatne bralne naloge na višji stopnji; 

 učence spodbuja k nudenju pomoči manj kompetentnim vrstnikom. 
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2.2.4 Pomen bralnih strategij za razvijanje bralnega razumevanja 

 

Za razvijanje bralnega razumevanja so pomembne strategije bralnega razumevanja. To so 

specifični postopki, ki učencem omogočijo, da se zavejo, kako dobro so razumeli prebrano 

besedilo, da razumevanje izboljšajo in se iz tega česa naučijo. Dobri bralci uporabljajo 

različne strategije za razumevanje, pri čemer si pomagajo  z že obstoječim znanjem, 

postavljanjem vprašanj o besedilu, z znanjem o besedilu za lažje razumevanje jezikovne 

zgradbe v povezavi z vsebino (Eurydice, 2011).  

Razvijanje razumevanja zahteva tako kognitivne kot metakognitivne elemente. Zato so 

strategije bralnega razumevanja sestavljene iz kognitivnih in metakognitivnih strategij. S 

pomočjo kognitivnih strategij, osnovnih miselnih sposobnosti učenci gradijo znanje, ki ga z 

metakognitivnimi strategijami načrtujejo, uravnavajo in vrednotijo (TEAL, 2010). 

Med uspešne kognitivne strategije za učni uspeh v razredu sodijo strategije ponavljanja, 

elaboracijske in organizacijske strategije (Pečjak in Gradišar, 2012): 

 Strategije ponavljanja so tiste strategije, ki učencu omogočajo, da izbere in si zapomni 

pomembne informacije iz besedila ter jih shrani v delovni spomin. Te strategije 

omogočajo zapomnitev temeljnih podatkov. Strategije ponavljanja omogočajo tudi 

prenos podatkov v dolgoročni spomin. Pri učenju snovi iz učbenika so strategije 

ponavljanja usmerjene na selekcijo in ponavljanje ključnih podatkov z namenom, da 

jih razumemo in si jih zapomnimo. Ne omogoča pa, da bi nove informacije povezal z 

že obstoječim predznanjem.  

 Elaboracijske strategije omogočajo učencu vzpostavitev smiselne povezave med 

novimi informacijami in učenčevim predznanjem. Strategija ne omogoča le boljšega 

razumevanja in zapomnitve informacij, ampak tudi smiselno uporabo le-teh v 

prihodnosti. 

 Organizacijske strategije ali strategije urejanja informacij združujejo posamezne 

informacije v širše pojmovne kategorije. Tako pomagajo razbremeniti delovni spomin 

in pomagajo osmisliti informacije in jih vgraditi v spomin, tako da jih lahko v 

prihodnje še uporabljajo. 
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Metakognitivne strategije učenec uporablja pred, med in po branju. Pred procesom učenja  

aktivirajo najpomembnejše vidike obstoječega znanja in učencu pomagajo uporabiti ustrezne 

kognitivne strategije in tako omogočajo učencu lažje razumevanje snovi. Med procesom 

učenja omogočajo ocenjevanje učinkovitosti uporabe različnih strategij. Po končanem učenju 

nastopijo, ko ugotovi, da je v samem procesu učenja nekaj šlo narobe. Tako lahko učenec 

ponovno prebere besedilo, če ugotovi, da nečesa ne razume. Učnemu gradivu prilagaja hitrost, 

kar pomeni, da počasneje bere težje dele besedila in preleti manj pomembne dele. Ob koncu 

učnega procesa lahko učenec še preleti prebrano besedilo, tako da prebere vse ključne pojme 

učne snovi, ki so navadno odebeljenega tiska, ali še enkrat pregleda grafične prikaze in slike 

(Peklaj, 2000; Pečjak in Gradišar, 2012). 

Veliko intervencijskih študij je pred ugotovitvami nacionalnega bralnega sosveta ( NICHD, 

2000, v Butler, Urrutia, Buenger in Hunt, 2010) potrdilo, da poučevanje kognitivnih in 

metakognitivnih strategij vpliva na izboljšanje bralnega razumevanja. 
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2.2.4.1 Spodbujanje bralnega razumevanja v razredu 

 

V poročilu nacionalne komisije za branje (National Reading Panel Report v Peterson, 2008) 

strokovnjaki priporočajo neposredno učenje strategij bralnega razumevanja. Poučevanje 

strategij bralnega razumevanja vodi v napredovanje na področju razumevanja prebranega 

besedila in pri uporabi pridobljenih informacij. Učitelj poučuje strategije z demonstracijo in 

vodenjem učencev po korakih. Ko učenci postopek usvojijo, postanejo neodvisni od 

učiteljeve pomoči.  

Učinkovite strategije, s katerimi lahko učitelji pomagajo učencem, ki imajo težave na 

področju bralnega razumevanja, so naslednje:   

1. Ustvarjanje povezav 

Ustvarjanje povezav omogoči učencem aktivacijo predznanja. Pomaga jim videti povezave 

med informacijami, ki jih že poznajo, in na novo pridobljenimi.  

Učenci med branjem ustvarjajo osebne povezave z besedilom, ki ga berejo. Dobri bralci 

zasledijo dele v besedilu, ki jih lahko povežejo s: svojim življenjem, preteklimi izkušnjami in 

predznanjem; drugimi knjigami, članki, filmi, pesmimi; določenim dogodkom, osebo ali 

temo.  

Učitelj pomaga učencu krepiti ustvarjanje povezav, tako da učence spodbudi, da na listu 

izdelajo dve koloni, vsaki pripišejo svoj naslov. Prvi se glasi Jaz, drugi pa Knjiga ali Besedilo. 

Pred branjem in po branju učenci dodajajo podrobnosti o povezavah med besedilom in 

svojimi izkušnjami. 

2. Napovedovanje 

Učitelj usmeri učence k pregledu slik, kazala vsebin, naslovov in podnaslovov, map, grafov in 

vseh posebnosti v besedilu. Slednje mu skupaj z izkušnjami učenca omogoča predvidevati  

vsebino besedila. Nato spodbudi učence, da pred branjem zapišejo napovedi o besedilu. Med 

branjem pregledujejo svoje napovedi in jih potrdijo ali jih dopolnijo. 
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3. Postavljanje vprašanj 

Postavljanje vprašanj pomaga učencem pojasniti in poglobiti razumevanje besedila, ki ga 

berejo. Dobri bralci postavljajo vprašanja pred, med in po branju. Učitelj spodbuja učence, da 

zapišejo vsa vprašanja o besedilu. Medtem ko berejo, učenci nadaljujejo s pisanjem vprašanj. 

Pogosta vprašanja, ki so učencem v pomoč, delimo na splošna in specifična vprašanja, ki se 

nanašajo na določeno zvrst besedila. Vprašanja lahko zajemajo različne nivoje. Po Bloomovi 

taksonomiji postavljamo vprašanja, ki ugotavljajo pomnjenje podatkov, razumevanje, 

uporabo, ustvarjanje, presojanje in evalviranje.   

4. Vizualizacija 

Učenci v mislih ustvarijo mentalno predstavo besedila, ki ga berejo. Vizualizacija oživi 

besedilo, spodbudi domišljijo in vključi vse čute. To posamezniku omogoči boljše 

razumevanje besedila. Učitelji spodbujajo učence, da določene dele besedila vizualizirajo ter 

uporabijo vseh pet čutov, kar učencem omogoči, da se z vsebino osebno povežejo in si jo tako 

bolje zapomnijo. Učenci lahko po prebranem odstavku ali zgodbi skicirajo, kar so si 

predstavljali. V skupini si učenci skice izmenjajo med seboj in pogovorijo o tem, zakaj so 

besedilo prikazali na določen način.  

5. Povzemanje 

Učenci prepoznajo in zbirajo najpomembnejše pojme, ideje v besedilu in ga povzamejo s 

svojimi besedami. Povzemanje vključuje učenčevo presojanje in odločanje o tem, kaj je v 

besedilu ključno. Učenec lahko med branjem vsakega odstavka podčrta ključne besede in jih 

zapiše na list. Po branju skuša s pomočjo ključnih besed povzeti vsebino besedila.   

6. Opazovanje 

Učenec preneha z branjem, ko nečesa ne razume in ve, kaj mora takrat narediti. Učenec se 

sprašuje: Ali je to smiselno? Kaj sem se naučil? Bi moral upočasniti branje? Bi moral 

ponovno prebrati odstavek? Kako si lahko z besedilom pomagam, da pridobim manjkajočo 

informacijo? Kaj pomeni ta beseda?  
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Šest učinkovitih strategij za izboljšanje bralnega razumevanja, ki so zgoraj opisane, so 

povzete po naslednjih spletnih straneh: 

 http://www.busyteacherscafe.com/literacy/comprehension_strategies.html, 

https://www.cville.k12.in.us/Cville/LinkClick.aspx?fileticket=Zw_U43MP3P8, 

https://www.reading-tutors.com/tips/TH_Tips_CompStrat.pdf, 

http://www.curriculumsupport.education.nsw.gov.au/literacy/assets/pdf/packages/combook.p

df. 

Opisana bo še ena izmed strategij za izboljšanje bralnega razumevanja, tj. strategija SRR 

(Skim, Read and Review) – Preleteti, prebrati in pregledati-PPP, ki jo opisuje avtorica C. 

Rzadkiewicz (2009), in jo prav tako lahko učitelji uporabljajo pri pouku: 

Koraki strategije PPP so naslednji: 

1. Preleteti besedilo pred pravim branjem 

Prvi korak k izboljšanju bralnega razumevanja je preleteti besedilo, preden ga učenci začnejo 

zares brati. Učenec sledi naslednjim napotkom:   

 prebere prvi odstavek in skuša prepoznati glavno idejo ali ideje, ki jih bo avtor 

predstavil v besedilu; 

 potem, ko besedilo preleti, učenec poskusi natančno določiti glavne ideje, kot so 

predstavljene,  

 poskusi ugotoviti namen besedila; 

 označi ali izpiše vse neznane besede; 

 preleti vse podnaslove, saj zagotavljajo pregled vseh glavnih točk; 

 prebere prvi in zadnji stavek vsakega odstavka, da dobi vpogled v temo odstavka; 

 če je karkoli nejasno, se ustavi in vpraša, kaj je lahko temu vzrok; 

 zapiše si ključne točke in vprašanja, ki se pojavijo med samim preletom besedila. 

2. Prebrati besedilo 

Naslednji korak k boljšemu bralnemu razumevanju je temeljito branje besedila. Po prebranem 

besedilu učenec: 

 podčrta glavno idejo besedila ter ključne točke znotraj odstavkov;  

http://www.busyteacherscafe.com/literacy/comprehension_strategies.html
https://www.cville.k12.in.us/Cville/LinkClick.aspx?fileticket=Zw_U43MP3P8
https://www.reading-tutors.com/tips/TH_Tips_CompStrat.pdf
http://www.curriculumsupport.education.nsw.gov.au/literacy/assets/pdf/packages/combook.pdf
http://www.curriculumsupport.education.nsw.gov.au/literacy/assets/pdf/packages/combook.pdf
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 poveže besedilo s svojimi življenjskimi izkušnjami in zapiše povezave na list ali ob  

rob besedila; 

 zabeleži vsako dodatno vprašanje, ki se mu pojavi med besedilom; 

 poišče definicije neznanih besed, označene med preletom besedila. 

3. Pregledati besedilo za boljše razumevanje 

Zadnji korak je pregled besedila s postavljanjem naslednjih vprašanj: 

 Kaj je avtorjeva osrednja misel v besedilu? 

 Katere ključne točke podpirajo osrednjo idejo? 

 Katere so ideje, ki podpirajo ključne točke? 

 Kateri so odgovori na postavljena vprašanja med branjem? 

Če učenec na vprašanja ne odgovori uspešno, mora besedilo še enkrat predelati po navodilih 

(korak 1 in 2). 

Čeprav je potrebno nekaj vaje za uspešno uporabo PPP strategije, bodo učenci čez čas opazili 

velik napredek v razumevanju. Učenčeva pripoved o prebranem besedilu bo natančna in 

strnjena.  

 

V tem poglavju je bilo opredeljeno bralno razumevanje z vidika različnih avtorjev. 

Natančneje sta bila predstavljena dva modela bralnega razumevanja, ki pojasnjujeta vpliv 

posameznih elementov na končno bralno zmožnost učenca. Poudarjen je bil pomen bralnih 

strategij za razvijanje bralnega razumevanja in prav tako so bile predstavljene posamezne 

strategije, ki se jih lahko poslužujemo tudi v razredu. 
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2.3 DEJAVNIKI BRALNEGA RAZUMEVANJA 

 

V poglavju bodo natančneje predstavljeni dejavniki bralnega razumevanja, in sicer kognitivni, 

metakognitivni, čustveno – motivacijski in jezikovni, ki so ključnega pomena za dosego 

najvišje stopnje v razvoju branja, tj. sposobnost bralnega razumevanja.  

2.3.1 Kognitivni elementi bralnega razumevanja 

 

2.3.1.1 Dekodiranje  

 

Dekodiranje besed predstavlja začetek v procesu razumevanja pri branju. Gre za proces 

prepoznavanja posameznih vidnih simbolov in pretvarjanje le-teh v slušni kod ter 

povezovanje fonemov v besede. Na proces dekodiranja vpliva primarni proces zaznavanja. 

Najpomembnejši specifični sposobnosti zaznavanja sta sposobnost vidnega razločevanja – 

vizualna diskriminacija črk, zlogov in besed ter sposobnost glasovnega razločevanja-

fonemska segmentacija (Pečjak, 1999, 2010).  

Učenje dešifriranja, prevajanja grafemov v foneme predstavlja kritičen korak v procesu 

razumevanja. Brez analitičnega branja, v katerem otrok ugotovi besedo, ne more v prebrani 

besedi prepoznati njenega pomena (Grginič, 2005).  

Številne raziskave potrjujejo, da težave na področju dekodiranja vplivajo na težave bralnega 

razumevanja predvsem pri mlajših bralcih, ko branje še ni avtomatizirano (Shankweiler, 1999; 

Torgesen, 2000, v Sesma, Mahone, Levine, Eason in Cutting, 2009). Perfetti (1985, v Nation, 

2005) pojasnjuje, da kadar je dekodiranje počasno in oteženo, je miselna energija usmerjena 

na raven besednega procesiranja. Nasprotno, kadar je dekodiranje avtomatizirano, je miselna 

energija usmerjena v višje miselne procese, kot je razumevanje.  
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2.3.1.2 Tekočnost branja 

 

Tekočnost branja je naslednji kognitivni dejavnik, ki pomembno vpliva na bralno 

razumevanje pri učencih, ki branje uporabljajo kot sredstvo za učenje. Bralci preidejo od 

učenja branja k branju za učenje, torej od dekodiranja k avtomatizirani in učinkoviti 

prepoznavi besed (Yovanoff, Duesbery, Alonzo in Tindal, 2005, v Child Neuropsychol, 

2009). 

Tekočnost branja je po Johnsu in Berglundu (2006, v Košir,2011) definirana kot sposobnost 

natančnega, primerno hitrega in ekspresivnega branja, ki vključuje tudi vidik bralnega 

razumevanja, ki po mnenju avtorjev Braoddus in Worthy (2002, v Pepper, b.d.) omogoča  

pravo tekočnost branja.  

V poročilu nacionalne komisije za branje (National Reading Panel 2000) navajajo, da je 

tekočnost branja sposobnost hitrega, natančnega in ekspresivnega branja. Učenci, ki berejo 

tekoče, lahko avtomatizirano prepoznajo besede, glasno berejo brez napora in ekspresivno, 

miselna energija ni usmerjena v dekodiranje besed, ampak se lahko osredotočijo predvsem na 

razumevanje.  

Rasinski (2004, v Košir, 2011) tekočnost branja opisuje kot večdimenzionalen koncept, ki 

povezuje dekodiranje posameznih besed in bralno razumevanje:  

 Prvi vidik večdimenzionalnega koncepta o tekočnosti branja je avtomatizirano 

branje, hiter proces dekodiranja, ki omogoči, da se sprosti določena količina 

mentalne energija v delovnem spominu ter hkrati lahko posameznik usmeri 

pozornost ter zavestni nadzor proti višjim mentalnim procesom, potrebnim za 

oblikovanje pomena v besedilu – razumevanja pri branju. Kolić-Vehovec, Pečjak, 

Ajdišek in Rončevič (2008) pišejo, da hitrejši bralci oblikujejo bolj natančno in 

celostno mentalno predstavo o prebranem, kot tisti bralci, ki imajo težave z 

dekodiranjem.   

 Drugi vidik se nanaša na sposobnost bralca, da zna iz tekoče prebranega besedila 

izluščiti bistvo.  

 Tretji vidik je ekspresivno branje, torej primerna izraznost branja, uporaba 

ustrezne glasnosti, tona, poudarkov, naglasa, kar nakazuje, da bralec ob branju išče 

pomen.  
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Poleg vpliva tekočnosti branja na bralno razumevanje, ki ga pojasnjuje Rasinski (2004, v 

Košir, 2011), Dally III, S. Chafoulesas in Skinner (2005, v Pečjak, 2010) ugotavljajo, da 

ima tekočnost branja velik vpliv tudi na motivacijo. Torej če učenec zazna branje kot 

težavno dejavnost, se bo branju skušal izogniti, kar bo vplivalo tudi na njegovo 

razumevanje prebranega. 

 

2.3.1.3 Besedišče 

 

Besedišče zajema znanje o besedah in njihov pomen (Pečjak,  Bucik, Peštaj, Podlesek, in Pirc, 

2010). Je en izmed najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na bralno razumevanje (Nagy, 

1998, v Yildirim, Yildiz, in Ates, 2011). V besedišču ločimo receptivno besedišče – zajema 

vse besede, ki jih posameznik prepozna in razume preko slušnega ali vidnega koda, in 

produktivno besedišče – vsebuje besede, ki jih posameznik uporablja v govoru ali pri 

pisanju. 

Marjanovič-Umek, Fekonja-Peklaj in Pečjak (2012) pojasnjujejo, da bogato besedišče 

posamezniku ne omogoča le boljše razumevanje prebranega, ampak tudi olajša proces 

dekodiranja. Bogato besedišče namreč omogoča razvoj semantičnega/pomenskega ključa in 

sintaktičnega/skladenjskega, ki olajšata proces dekodiranja – razbremenita delovni spomin, ki 

ga bremeni proces dekodiranja in posameznik težko spremlja pomen prebranega in izboljšata 

razumevanje prebranega (Marjanovič-Umek idr., 2012). Ong (2011) piše, da posamezniki z 

obsežnejšim besediščem lahko izluščijo pomen posameznih odstavkov hitreje in temeljiteje 

kot posamezniki, ki ugibajo pomen neznanih besed s pomočjo besedila.  

Besedišče je tisti dejavnik, ki razlikuje bralce brez težav in bralce s težavami. Bralci brez 

težav so uspešnejši od bralcev s težavami predvsem v sposobnosti sklepanja, iskanju pomena 

besed, v spremljanju razumevanja in v uporabi različnih strategij ter uporabi splošnega 

besednjaka (Parker, Hasbrouck, Denton, 2002, v Yildirim, 2011). Učenci, ki imajo omejeno 

besedišče, bodo tako težje razumeli razlagalna besedila, saj le-ta vsebujejo zahtevne besede v 

primerjavi s pripovednimi besedili (Biemiller in Boote, 2006; Rupley in Nichols, 2005, v 

Yildirim, 2011). Ryder in Graves(1994, v Yildirim, 2011)  zagovarjata dejstvo, da je skromno 

besedišče razlog za šolski neuspeh.  
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Številne raziskave ugotavljajo, da je povezanost med besediščem in bralnim razumevanjem 

odvisna od vrste besedila (Diakidoy, Stylianou, Karefillidou in Papageorgiou, 2005; Graves, 

2009; Kelley in Clausen-Grase, 2010, v Yildirim, 2011). S. Pečjak (1989, v Pečjak, 2010) je 

prav tako ugotovila visoko povezanost med bralnim besediščem in stopnjo razumevanja, zato 

lahko razlike v bralnem razumevanju pripišemo tudi razlikam v besednem zakladu bralcev. 
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2.3.1.4 Predznanje  

 

Pomen predhodnega znanja za razumevanje prebranega je vključen v skoraj vseh sodobnih 

teorijah branja (Anderson in Pearson, 1984; Pressley, Wood, in Woloshyn, 1992; Spivey, 

1996, v Allington, 2010). Več predznanja imajo učenci o določeni tematiki, boljše bo njihovo 

razumevanje (LINCS, b.d.) in nasprotno, slabše predznanje vodi do težav z razumevanjem 

tistega, kar berejo (Alington, 2010). 

Učenci brez bralnih težav se večinoma ne zavedajo, v kolikšni meri predznanje pripomore k 

samemu razumevanju besedila. Bralno razumevanje je proces interpretacije pomena iz 

prebranega besedila. Proces vključuje vse elemente bralnega procesa, ki delujejo sočasno 

zato, da si lahko bralec v mislih ustvari predstavo besedila. Predznanje o določeni temi določa 

kognitivno strukturo ali shemo, v katero vključujemo nove informacije, pridobljene v besedilu 

(LINCS, b.d.).  

Učenci z bralnimi težavami težko ločijo staro in novo informacijo ali prepoznajo napačno 

informacijo v obstoječem znanju. Slednje vodi do nepravilnega procesa asimilacije in 

rekonstrukcije obstoječega znanja (Warsnak, 2006). 

Avtorji Alvermann, Smith in Readence (1985, v Warsnak, 2006) pravijo, da aktivacija 

predznanja, ki je neskladno z informacijami v besedilu, lahko ovira bralno razumevanje. Prav 

tako pa imajo učenci, ki se branja izogibajo, manj možnosti, da preko branja pridobijo novo 

znanje (Alington, 2010).  

Predznanje lahko vpliva na bralno razumevanje posredno ali neposredno. Neposredno vpliva 

takrat, kadar je od posameznikovega predznanja (poznavanja vsebine, terminologije) odvisno 

razumevanje vsebine. Posreden vpliv pa pomeni poznavanje in uporaba ustrezne bralne 

strategije, ki učencu pomaga pri razumevanju in učenju iz besedila (Fisher, b.d.). 

Anderson in Pearson (1984, v Warsnak, 2006) pojasnjujeta, da predznanje vpliva na bralno 

razumevanje na tri načine: med branjem omogoča lažje analiziranje in sklepanje, usmerja 

pozornost učenca na pomembne informacije v besedilu ter omogoča priklic informacij. 

Pearson (1997, v Warsnak) pravi, da naraščanje učenčevega pojmovnega znanja vpliva na 

bralno razumevanje bolj kot katerikoli trening bralnih spretnosti.  
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2.3.1.5 Delovni in dolgoročni spomin 

 

Ferbežar (2012) pojasnjuje, da se posameznikovo vedenje in znanje skladišči v spominu, ki 

ima zelo pomembno vlogo v procesu razumevanja, in vpliva na razumevanje ter na 

zapomnjenje besedila. Ker se kapaciteta posameznika nenehno spreminja, sodi spomin med 

nestabilne dejavnike razumevanja. Ferbežar (2012) razlaga, da avtorji večinoma ločijo dve 

vrsti spomina, dolgoročni spomin in kratkoročni oziroma delovni spomin.  

V procesu branja je še zlasti pomemben delovni spomin, ki ima omejeno kapaciteto, in sicer 7 

enot +/- 2 enoti ter označuje začetek procesa razumevanja (Pečjak, 1999). Delovni spomin 

vpliva na sposobnost zadržati informacijo v spominu v določenem trenutku in aktivira 

dolgoročni spomin med branjem. Težave na področju delovnega spomina ovirajo procesiranje 

daljših stavkov in razumevanje le-teh. Do tega lahko pride zaradi omejenega delovnega 

spomina ali počasnega branja (Numminen, 2002).  

Poleg delovnega spomina so pri učenju skozi branje oziroma branju z razumevanjem 

pomembne tudi uskladiščene informacije v obliki pojmovnih shem Dolgoročni spomin s 

svojo vsebino in organizirano strukturo vpliva na sposobnost razumevanja besedila. Težave 

na področju dolgoročnega spomina vodijo v slabše razumevanje jezikovne strukture jezika in 

besedišča, uporabljenega v besedilu (prav tam). 
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2.3.2 Jezikovni dejavniki bralnega razumevanja 

 

Eden od pomembnih ciljev pouka je razvijati jezikovne zmožnosti (branje/pisanje, 

poslušanje/govorjenje) učencev. Jezik ni samo sredstvo komunikacije, ampak tudi sredstvo 

mišljenja (Marentič-Požarnik, 2009). Lipec-Stopar (2000) med jezikovne komponente uvršča 

fonetično znanje – poznavanje  glasov in simbolov; diskurzivno znanje – poznavanje 

značilnosti besedil; semantično znanje – poznavanje pomenov; sintaktično znanje – 

poznavanje slovničnih vzorcev; morfološko strukturo.  

Jezikovni dejavniki so v procesu bralnega razumevanja zelo pomembni (Verhoeven, Reitsma 

in Siegel, 2011).Van den Broek (1994, v Padovani, 2006) pravi, da sta v procesu bralnega 

razumevanja predvsem pomembni semantični ali pomenski ključ ter sintaktični ključ. Grobler 

(2002) semantiko razlaga kot sposobnost razumeti in uporabiti pomen neodvisnih besed, 

sintakso pa kot skupek slovničnih pravil, ki omogočajo razumevanje in pomnjenje.  

Na ravni posamezne povedi postane razumevanje učinkovito, če je bralec zmožen prepoznati 

besede, prepoznati sintaktične strukture in izluščiti globlji pomen. Če se premaknemo na 

stopnjo besedila, razumevanje besed in povedi ni zadostno. Pomembno je tudi prepoznati 

povezave med posameznimi deli besedila. Na podlagi dobrega razumevanja lahko 

posameznik konstruira reprezentacijo pomena (Kintch, 1998; Levorato, 1988; Gernsbacher, 

1990, v Padovani, 2006).  

Hoover in Gough (1990 v Verhoeven, Reitsma in Siegel, 2011) sta v preprostem modelu 

branja (Simple view of reading) ugotavljala, da jezikovni procesi vpleteni v slušno 

razumevanje močneje vplivajo na bralno razumevanje. Navadno je povezava večja med 

bralnim razumevanjem in slušnim razumevanjem, ko bralno razumevanje postane odvisno 

predvsem od znanja in razumevanja bolj kot od dekodiranja samega. Raziskave kažejo, da sta 

slušno in bralno razumevanje odvisna od podobnih osnovnih procesov. K. Nation and M. J. 

Snowling (1998, v Nation, 2004) sta v raziskavi ugotovili, da se učenci, ki imajo težave z 

bralnim razumevanjem, prav tako srečujejo s težavami na področju slušnega razumevanja. 
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2.3.3 Metakognitivni dejavniki bralnega razumevanja      

 

Metakognicija je znanje in razmišljanje o kognitivnih pojavih (Flavell, 1979). Temeljno za 

metakognicijo je razmišljanje o lastnih mislih (Peklaj, 2000). Strle (2003) pojasnjuje, da 

metakognicija od učenca zahteva zavedanje lastnega razumevanja, kar pomeni, da ga 

nadzoruje, usmerja in vrednoti. 

Metakognitivni procesi, ki so povezani z bralnim razumevanjem, vključujejo metakognitivno 

znanje in metakognitivno spremljanje in kontrolo (van Kraayenoord, 2010).Veliko študij je 

dokazalo povezavo med metakognicijo in bralnim razumevanjem. Pri manj izurjenih bralcih 

je prisotno slabše metakognitivno znanje, manj pogosta uporaba strategij in slaba kontrola 

lastnega razumevanja (Garner,1987; De Beni in Pazzaglia, 1995; Cornoldi, 1995; Cataldo in 

Cornldi, 1998 v Padovani, 2006). 

Vlogo metakognicije v povezavi z bralnim razumevanjem Phillips s sodelavci (2007, v Košak 

Babuder, 2011) opredeljuje na dveh nivojih, in sicer na makro (nivo organizacije besedila) in 

mikro nivoju (nivo povedi). Na makro nivoju se bralec zanaša na avtorjevo organizacijo 

besedila, ki bralcu omogoči vpogled v besedilo, na mikro nivoju pa si bralec prizadeva 

razumeti posamezne enote besed in idej v okolju njihove uporabe ter osmisliti fraze in povedi 

z namenom, da bi povezal informacije v besedilu z že obstoječim znanjem.   

Metakognitivno znanje vključuje spremljanje in kontrolo lastnega branja in razumevanja ter 

izbiro takih strategij, ki posamezniku omogočijo doseči zastavljene bralne cilje (Paris, Wasik 

in Turner 1991, v Pečjak idr. 2010). Učenčevo znanje in uporaba učnih strategij omogoča 

učencu prepoznavo pomembnih informacij v besedilu, priklic ustreznih informacij oziroma že 

obstoječe znanje iz dolgoročnega spomina ter sposobnost sklepanja in povzemanja, da lahko 

oblikuje razumevanje prebranega (Kolić-Vehovec idr., 2008). 
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2.3.4 Čustveno motivacijski dejavniki bralnega razumevanja  

 

S. Pečjak in A. Gradišar (2002, v Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006, str. 7) opisujeta 

bralno motivacijo kot: »nadpomenko za različne motivacijske dejavnike, ki spodbujajo 

človeka k branju, dajejo bralnemu procesu smisel in tako pomagajo posamezniku, da vztraja 

do cilja in si želi bralno izkušnjo še ponoviti«. 

Avtorice S. Pečjak in sod. (2006) so povzele ugotovitve o bralni motivaciji in razdelile 

dejavnike bralne motivacije na zunanje in notranje dejavnike.  

Za notranjo motivacijo velja, da izhaja iz notranje želje in potrebe posameznika. Cilji notranje 

motivacije so dolgoročnejši in vodijo učenca do pogostejšega in vseživljenjskega branja. 

Notranjo motivacijo opredeljujejo kompetentnost, bralni interes, zatopljenost ali zavzetost 

učenca za branje in stališče/odnos do branja (Pečjak in Gradišar, 2012).  

Zunanjo motivacijo spodbujajo zunanji dejavniki, kot so ocena, pohvala, nagrada in 

tekmovanje. Posameznika ne vodi do trajnejšega bralnega interesa. Učencu, ki je zunanje 

motiviran, branje pomeni le sredstvo za pridobitev dobre ocene. Učenci, pri katerih prevladuje 

zunanja motivacija, so vezani na potrditev v socialnem okolju. Branju se začnejo izogibati, če 

potrditev izostane. Prav tako pa uporabljajo tudi manj kompleksne učne strategije. Bralcu, ki 

potrebuje več zunanjih motivacijskih pobud, je smiselno dolgoročni cilj razdeliti na več 

kratkoročnih ciljev, da jih lahko doseže hitreje in tako z vsakim ciljem krepimo notranjo 

motivacijo (Pečjak in Gradišar, 2012). 

Guthrie, Anderson, Alao in Rinehart (1999, v Pečjak idr., 2006)  v svojih raziskavah 

pojasnjujejo, da bralci, ki so notranje motivirani in imajo interes – pokažejo zanimanje za 

določeno temo, tudi bolje razumejo, kar berejo. S. Pečjak in A. Gradišar (2012) povezujeta 

notranjo motivacija z globljim kognitivnim procesiranjem, kar vodi v uporabo bolj 

kompleksnih bralnih strategij. M. Klavž-Dolinar (2007) razlaga, da so učenci, ki imajo težave 

pri branju in razumevanju prebranega, manj motivirani za bralne naloge, branja ne marajo, 

večinoma se mu izogibajo. Posledično imajo težave pri učenju s pisnim gradivom in so na 

učnem področju manj uspešni.  
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Stanovich (1986, v Pečjak idr., 2006) razlaga, da je pri učencih, ki niso motivirani za branje, 

prisotna manjša učna uspešnost in manjša možnost za razvoj strategij bralnega razumevanja. 

Pečjak in Gradišar (2012) dodajata, da se pri učencih, ki jim usvajanje tehnike branja dela 

težave, začnejo kazati znaki nemotiviranosti.  

Vendar v obdobju usvajanja bralne tehnike učenec nima toliko negativnih izkušenj, da bi 

motivacija povsem upadla. Težava nastane, ko postane branje glavno sredstvo učenja.    
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2.4 SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE  

 

V pričujočem poglavju bo pojasnjeno, kdo so učenci s specifičnimi učnimi težavami ter kdaj 

govorimo o primanjkljajih na posameznih področjih učenja. Podrobneje bodo opisani 

specifični primanjkljaji na področju branja ter jezika oziroma govorno jezikovne motnje, saj 

so v raziskavo vključeni učenci s tovrstnimi težavami.  

Glede na stopnjo primanjkljajev delimo specifične učne težave na nižjo in višjo stopnjo 

težavnosti.  

Prva vključuje lažje in del zmernih specifičnih učnih težav. Učenci s tovrstnimi težavami niso 

usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Slednji so v 

šoli deležni pomoči, ki jim jo nudijo učitelji, šolski svetovalni delavci in specialni pedagogi. 

Na prvi stopnji modela odziv na obravnavo nudi pomoč učitelj, in sicer v razredu, pri 

dopolnilnem pouku in v okviru podaljšanega bivanja. Na drugi stopnji pomoči pa učencem 

občasno nudijo pomoč šolske svetovalne službe in specialno pedagoške službe, ko je pomoč 

že bolj usmerjena. V kolikor pomoč na drugi stopnji ne zadostuje, je učenec deležen tedenske 

individualne ali skupinske učne pomoči na tretji stopnji modela odziv na obravnavo.  

Učenci, ki sodijo v višjo stopnjo težavnosti, so tisti z zmernimi, težjimi in najtežjimi 

specifičnimi učnimi težavami, imenovane tudi primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

Le-ti so usmerjeni v Izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, ki se izvaja na peti stopnji modela odziv na obravnavo in učencem omogoča 

specifično pomoč ter intenzivnejše prilagoditve (Magajna idr., 2008). 

2.4.1 Primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

 

Izraz primanjkljaji na posameznih področjih učenja označuje heterogeno skupino 

primanjkljajev, ki se kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali v izrazitih težavah na 

katerem koli od naslednjih področij: pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, 

komunikacija, branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna kompetentnost in čustveno 

dozorevanje. Primanjkljaji vplivajo na posameznikovo sposobnost interpretiranja zaznanih 

informacij in/ali povezovanja informacij ter tako ovirajo učenje šolskih veščin (branja, 

pisanja, pravopisa, računanja).  
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Težave so notranje, nevrofiziološke narave in niso primarno pogojene z vidnimi, slušnimi ali 

motoričnimi okvarami, motnjami v duševnem razvoju, čustvenimi motnjami ali neustreznimi 

okoljskimi dejavniki, čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi (Kavkler, Bregar-Golobič, 

Čačinovič Vogrinčič, Magajna, Klug, Pečjak, in Vernik, 2008). 

Učence s specifičnimi primanjkljaji delimo na primanjkljaje na ravni slušno – vizualnih 

procesov in na specifične primanjkljaje na ravni vizualno – motoričnih procesov. Prva 

skupina zajema motnje branja (disleksija), pravopisne težave (disortografija) in ostale učne 

težave na področju jezika. Druga skupina zajema težave na področju pisanja (disgrafija), 

matematike (spacialna diskalkulija), načrtovanja in izvajanja praktičnih dejavnosti 

(dispraksija) in na področju socialnih veščin (Magajna idr., 2008).  

Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja imajo pogosto motena naslednja 

področja kognitivnega procesiranja: vidno procesiranje, slušno procesiranje, procesiranje 

zaporedij informacij (sekvencialno procesiranje), pojmovno ali holistično (celostno) 

procesiranje (sočasno predelovanje informacij), hitrost predelovanja informacij, pozornost 

(Kavkler idr., 2008). 

2.4.1.1 Specifični primanjkljaji na področju branja-disleksija 

Med najpogostejšo obliko primanjkljajev na področju branja in pisanja sodi disleksija. 

Disleksija je notranje (nevrofiziološko) pogojena motnja in izvira iz posebnosti delovanja 

osrednjega živčevja (Košak Babuder, 2014). Disleksija prizadene razvoj pismenosti in veščin, 

povezanih z jezikom, kar pripelje do težav na področju branja in posledično oteženemu 

sledenju napisanega sporočila (prav tam).  

Disleksijo spremljajo naslednji primanjkljaji: 

- motnje v fonološkem (glasovnem) procesiranju; 

- primanjkljaji v delovnem  pomnjenju (težave pri ohranjanju verbalnega gradiva v 

delovnem spominu, še posebej nesmiselnih besed, ki zahtevajo mehanično pomnjenje 

zaporedij glasov); 

- težave pri poimenovanju barv, simbolov, težave pri manipuliranju abstraktnih pojmov 

levo – desno, merskih enot, kemičnih formulah); 

- primanjkljaji v zaznavanju časa in počasen tempo odzivanja otežujejo izkazovanje 

znanja v danih časovnih okvirjih in ovirajo učinkovitost šolskega dela tudi ob velikem 

trudu (Kavkler idr., 2008).  
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Najpomembnejši kognitivni veščini, povezani z disleksijo, sta fonološko zavedanje in hitro 

avtomatizirano poimenovanje (hitro prepoznavanje besed). Fonološko zavedanje, sposobnost 

prepoznavanja in manipuliranja z glasovi, je močan napovednik razvoja sposobnosti 

dekodiranja oziroma uspešnega začetka učenja branja (Hulme in Snowling, 2009, v Košak 

Babuder, 2014). Hitro avtomatizirano poimenovanje je povezano z bralno natančnostjo, 

hitrostjo in bralnim razumevanjem. Čeprav učenci z disleksijo berejo pravilno, njihova hitrost 

branja in tekočnost ne dosežeta nivoja vrstnikov, kar pomembno vpliva na pojav težav 

bralnega razumevanja (Youman, 2012, v Košak Babuder, 2014).  

2.4.1.2 Učenci z disleksijo in bralno razumevanje.  

 

Challova razlaga, da 3. Stopnja – Branje za učenje, zajema temeljni cilj branja, t. j. bralno 

razumevanje. Branje postane temeljno sredstvo učenja, ki učencu omogoča pridobivanje 

novih informacij (Pečjak, 1999). Učenje iz učbenikov in drugih pisnih virov ter sledenje 

pisnim navodilom zahteva sposobnost razumevanja in pomnjenje prebranega.  

Dobri bralci brez večjih težav spremljajo razumevanje prebranega, povežejo vsebino s 

predhodnim znanjem, uporabijo učinkovite strategije branja pred, med in po branju ter so 

sposobni določiti namen branja in prilagoditi uporabo strategij glede na vsebino in besedilo. 

Bralci z disleksijo ne vedo, kdaj je razumevanje prekinjeno, ne zmorejo uporabljati meta-

kognitivnih strategij, imajo omejeno znanje in uporabo strategij za pridobivanje novih 

informacij iz besedila, ne berejo z namenom ali ciljem ter velikokrat ne berejo z veseljem 

oziroma ne doživljajo branja kot nekaj koristnega (Boardman idr., 2008, v Košak Babuder, 

2014). Pri zahtevnejših besedilih je branje učenca z disleksijo počasno, zatikajoče in pri 

branju delajo številne napake. Težave s samo tehniko branja jim onemogočajo osredotočenost 

na pomen prebranega.  

Učiteljeva pomoč in pomoč drugih strokovnih delavcev, ki učencem z disleksijo pomagajo pri 

razvijanju bralnega razumevanja, je usmerjena v (Hannel, 2004, v Košak Babuder 2014): 

-  izbiro knjig, ki po težavnosti ne presegajo bralnih zmožnosti učenca;  

- kratko predstavitev knjige, preden jo začne brati, zaradi boljšega pregleda nad 

vsebino;  

- izbiro knjig s čim več ilustracij, ki omogočajo boljše razumevanje; 

- spodbujanje k ponovnemu branju knjige, saj je prvo branje usmerjeno v dekodiranje, 

drugo pa v razumevanje prebranega;  
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- spodbujanje pogovora o prebrani knjigi s postavljanjem alternativnih vprašanj; 

- spodbujanje obnavljanja knjige na različne načine, npr. z risanjem stripa. 

2.4.2 Specifični primanjkljaji na področju jezika ali govorno-jezikovna 

motnja 

 

Skupina učencev z govorno-jezikovno motnjo je izjemno heterogena skupina. Učenci imajo 

zmanjšano zmožnost usvajanja, razumevanja in/ali smiselne uporabe govora, jezika in 

komunikacije. Govorne-jezikovne motnje se pojavljajo na kontinuumu od lažje do težke 

motnje na enem ali več področjih: pragmatika, sintaksa, semantika, fonologija, artikulacija in 

fluentnost govora (Skamlič,Dular-Kolar, Korošec, Ocepek, Kovač, 2014). 

Zakon, ki ureja področje posebnih potreb v Združenih državah Amerike ( IDEA), definira 

govorno-jezikovno motnjo kot motnjo komunikacije. To so lahko motnje ritma in tempa, 

motnje artikulacije, motnje glasu ali motnje jezika, ki vplivajo na otrokovo učno uspešnost 

(NICHCY, 2013).  

Po Medicinski klasifikaciji bolezni (MKB10) so specifične razvojne motnje pri govorjenju in 

jezikovnem izražanju motnje, pri katerih so normalni vzorci pridobivanja jezikovnega 

izražanja moteni od zgodnjih razvojnih faz. Teh motenj ni mogoče neposredno pripisati 

nevrološkim ali govornim mehanizmom oziroma njihovim primanjkljajem, senzoričnim 

okvaram, duševni zaostalosti ali dejavnikom okolja. Specifičnim razvojnim motnjam pri 

govorjenju in jezikovnem izražanju pogosto sledijo pridruženi problemi, kot so težave pri 

branju in pisanju, težave v medosebnih odnosih in emocionalne ter vedenjske motnje (MKB-

10-AM, 2008, str. 283). 

Pri otrocih z govorno jezikovnimi motnjami so prisotna neskladja med besednimi in 

nebesednimi sposobnostmi na področju razumevanja, strukturiranja, procesiranja in izražanja, 

pri čemer so nebesedne sposobnosti boljše od besednih. Pomemben kriterij za opredelitev 

govorno jezikovne motnje je ugotovitev, da ima taka motnja močan vpliv na otrokovo šolsko 

uspešnost. V splošnem otroci z  govorno jezikovnimi motnjami kažejo težave na področju 

branja, pisanja in učenja v celoti (Uradni list RS, 54/2003). 
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2.4.2.1 Učenci z govorno-jezikovnimi motnjami in bralno razumevanje 

 

Govorno-jezikovne motnje se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do težkih motenj na enem 

ali več področjih: pragmatika, semantika, sintaksa, fonologija, artikulacija in fluentnost 

govora. Primanjkljaji se lahko kažejo v različnih oblikah glede na ovirano področje jezika in 

komunikacijski vidik jezika (Skamlič, Dular-Kolar, Korošec, Ocepek in Kovač, 2014). 

Učenci imajo lahko težave na področju dekodiranja – pretvarjanje  posameznega vidnega 

simbola v slušni kod. Raziskave kažejo, da učenci z govorno-jezikovno motnjo izražajo šibko 

fonološko zavedanje (Gillon, 2002, v PARA, 2004). 

Dokazano je, da se z urjenjem glasovnega razčlenjevanja, štetja glasov, poznavanja zveze 

glas-črka izboljša sposobnost dekodiranja, ki ima pomembno vlogo v bralnem razumevanju 

(Ball in Blachman, 1991; Snow, Burns in Griffin, 1998 v PARA, 2004).  

Težave na področju bralnega razumevanja se pri učencih z govorno-jezikovno motnjo 

pojavijo tudi zaradi slabšega razumevanja jezikovno kompleksnejših besedil (Bishop, 1997; 

Westby, 2005, v PARA, 2004). Težave z razumevanjem so torej posledica šibkega 

razumevanja višjih ravni jezika, tako ustnega kot pisnega. Omejeno besedišče je eden izmed 

specifičnih  težav področja semantike, ki vpliva na slabše razumevanje prebranega in uporabo 

sobesedila za izboljšanje razumevanja. Šolski jezik, namenjen pridobivanju in izražanju 

znanja, je abstrakten. Boljše razumevanje le-tega zahteva dobro razvito besedišče in znanje o 

rabi slovničnih pravil, ki je pri učencih s specifično govorno-jezikovnimi motnjami šibko 

(Catts, 1997, v Hudgins, 2013). 

Učenci z govorno-jezikovno motnjo lahko izboljšajo bralno razumevanje z učenjem besedišča 

(Ehren, 2002, v PARA, 2004). Strategije učenja besed naj bi vplivale tudi na izboljšanje 

tekočnosti branja in razumevanje pomena v kontekstu besedila (McGregor, 2005, v PARA, 

2004). 

V poglavju so bili opredeljeni primanjkljaji na posameznem področju učenja ter natančneje 

opisani učenci z govorno-jezikovno motnjo ter učenci s specifičnimi primanjkljaji na področju 

branja – disleksija. V poglavju so poudarjeni ključni primanjkljaji pri posamezni skupini 

otrok, ki se kažejo v slabšem bralnem razumevanju.  
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Raziskave PIRLS 1991 in PIRLS 2001, 2006 in 2011 kažejo, da se bralna pismenost 

slovenskih šolarjev, starih od 9 do 10 let, vseskozi pomembno zvišuje (Doupona, 2011).  V 

letu 1991 je bil bralni dosežek (preračunano na točke PIRLS) 470 točk, v letu 1991 502 točki, 

leta 2006 522 točk in v letu 2011 530 točk (prav tam, 2011). Ne glede na napredek, smo po 

bralnem dosežku še vedno za večino evropskih držav in ne smemo prezreti dejstva, da je šele 

znanje branja na višjem mednarodnem nivoju tisto, ki omogoča, da se učenke in učenci z 

branjem lahko učijo in v Sloveniji ga dosega 42% otrok, najvišji nivo pa le 8% (Doupona, 

2011).  

Bralno razumevanje je najvišja stopnja v razvoju bralnih sposobnosti. V drugi fazi bralnega 

razvoja je sposobnost razumevanja ključnega pomena, saj branje predstavlja ključ do novega 

znanja in novih informacij. Pomembno vpliva na splošno šolsko uspešnost, torej na vsa učna 

področja. Številne raziskave (Duffy, idr., 1987, Palincsar in Brown, 1984, Pressley, 1998 v 

Butler idr., 2010) so pokazale, da poučevanje bralnih strategij pripomore k izboljšanju 

bralnega razumevanja. Prav iz tega razloga sem se v diplomskem delu osredotočila na razvoj 

bralnega razumevanja s pomočjo specifičnega treninga. Trening za razvoj bralnega 

razumevanja, ki je v osrednjem delu vključeval Metakognitivni interstavčni model bralnega 

razumevanja avtorice C. Goldfus, je oblikovala M. Košak Babuder (2012). Trening, ki 

vključuje program z intervencijskim modelom, Metakognitivni interstavčni model bralnega 

razumevanja, je namenjen učencem, ki imajo težave pri razumevanju prebranega. 

Namen diplomskega dela je ugotoviti vpliv 15-urnega treninga bralnega razumevanja, ki 

vključuje program z intervencijskim modelom, Metakognitivni interstavčni model bralnega 

razumevanja na izboljšanje razumevanja pri branju. Ugotavljala sem, ali so učenci z rednim 

treningom izboljšali nekatere specifične kognitivne in metakognitivne sposobnosti, saj s 

treningom učenci razvijajo bralno razumevanje z uporabo besedil ob sočasnem razvijanju 

posameznih bralnih veščin in metakognitivnih strategij (Košak Babuder, 2012). Trening je bil 

izveden z učencem z govorno-jezikovno motnjo in dvema učencema s primanjkljaji na 

področju branja, ki imajo težave na področju bralnega razumevanja. Trening je bil izveden 

tudi s tremi učenci brez učnih težav, ki nimajo večjih težav na področju bralnega razumevanja 

in so na učnem področju uspešni, vendar načrtno ne uporabljajo strategij pred, med in po 

branju.   
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Zanimalo me je, ali bo po tem, ko trening zaključijo, viden napredek in bodo učenci še bolj 

uspešni na področju bralnega razumevanja in samostojnem učenju iz besedil, ali nanje ne bo 

imel večjega učinka.  Ugotavljala sem tudi, ali bodo učenci samostojno in suvereno 

uporabljali strategije med pred in po branju, tako kot so to počeli v sklopu treninga, ki 

vključuje program z intervencijskim modelom, Metakognitivni interstavčni model bralnega 

razumevanja.  

3.1.1 Cilji raziskave 

 

Glede na opisan problem smo si zastavili naslednje cilje: 

- Preveriti posamezna področja (bralno razumevanje, slušno pomnjenje, besedni zaklad, 

avtomatizirani besedni zaklad, hitrost in natančnost branja in metakognitivno 

zavedanje) pri učencih iz eksperimentalne skupine 1 (učenca s primanjkljaji na 

področju branja in učenec z govorno-jezikovno motnjo), eksperimentalne skupine 2 

(trije učenci brez učnih težav) ter pri učencih iz kontrolne skupine 1 (učenca s 

primanjkljaji na področju branja in učenec z govorno-jezikovno motnjo) in kontrolne 

skupine 2 (trije učenci brez učnih težav), pred in po izvedenim treningom, ki vključuje 

program z intervencijskim modelom, Metakognitivni interstavčni model bralnega 

razumevanja. 

 

- Izvesti trening za razvijanje bralnega razumevanja, ki vključuje program z 

intervencijskim modelom, Metakognitivni interstavčni model bralnega razumevanja, z 

učenci, ki so vključeni v eksperimentalno skupino 1 in eksperimentalno skupino 2. 

 

 

- Preveriti vpliv treninga, ki vključuje program z intervencijskim modelom, 

Metakognitivni interstavčni model bralnega razumevanja na bralno razumevanje, 

slušno pomnjenje, besedišče, avtomatizirani besedni zaklad, hitrost in natančnost 

branja in metakognitivno zavedanje s primerjavo začetne in končne ocene slednjih 

področij med eksperimentalno skupino 1 in kontrolno skupino 1 ter eksperimentalno 

skupino 2 in kontrolno skupino 2. 
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3.1.2 Raziskovalna vprašanja 

 

Glede na zastavljene cilje smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kakšno je bralno razumevanje učencev v eksperimentalni skupini1 in eksperimentalni 

skupini 2 ter v kontrolni skupini 1 in kontrolni skupini 2 pri testu Razumevanje tihega branja 

pred in po izvedbi treninga, ki vključuje program z intervencijskim modelom, Metakognitivni 

interstavčni model bralnega razumevanja?  

 2. Kakšno je slušno pomnjenje, besedišče, avtomatizirani besedni zaklad, hitrost in 

natančnost branja učencev v eksperimentalni skupini 1 in eksperimentalni skupini 2 ter v 

kontrolni skupini 1 in kontrolni skupini 2 pred in po izvedbi treninga, ki vključuje program z 

intervencijskim modelom, Metakognitivni interstavčni model bralnega razumevanja? 

3. Kakšen je napredek po opravljenem treningu, ki vključuje program z intervencijskim 

modelom, Metakognitivni interstavčni model bralnega razumevanja, pri učencih v 

eksperimentalni skupini 1 in eksperimentalni skupini 2 v primerjavi z učenci kontrolne 

skupine 1 in kontrolne skupine 2, ki treninga niso opravljali na področjih slušno pomnjenje, 

besedišče, avtomatizirani besedni zaklad, hitrost in natančnost branja, bralno razumevanje in 

metakognitivno zavedanje? 

4. Kakšno je metakognitivno zavedanje učencev v eksperimentalni skupini 1 in 

eksperimentalni skupini 2 ter v kontrolni skupini 1 in kontrolni skupini 2 pred in po izvedbi 

treninga, ki vključuje program z intervencijskim modelom, Metakognitivni interstavčni model 

bralnega razumevanja?   

5. Kako učiteljici ocenjujeta uspešnost treninga, ki vključuje program z intervencijskim 

modelom, Metakognitivni interstavčni model bralnega razumevanja na področju bralnega 

razumevanja pri učencih iz eksperimentalne skupine1 in eksperimentalne skupine 2, ki so bili 

deležni specifičnega treninga, ki vključuje program z intervencijskim modelom, 

Metakognitivni interstavčni model bralnega razumevanja?    
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3.2 METODE DELA 

3.2.1 Opis vzorca 

 

V raziskavo sem vključila 12 učencev iz dveh petih razredov osnovne šole. Učenci sodijo v 

starostno skupino od 10 let in 3 mesece do 10 let in 9 mesecev. Učiteljici in specialna 

pedagoginja pojasnjujeta, da je iz strokovnega mnenja razvidno, da učenci celotne 

eksperimentalne in kontrolne skupine dosegajo povprečne intelektualne sposobnosti. 

V vsaki skupini, eksperimentalni in kontrolni, je bilo vključenih po šest učencev. 

Eksperimentalna skupina je bila razdeljena na dve podskupini – eksperimentalna skupina 1 

(ES1) in eksperimentalna skupina 2 (ES2).V ES1 so bili vključeni trije učenci, usmerjeni v 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo – učenca s primanjkljaji na 

področju branja (PPB) in učenec z lažjo govorno-jezikovno motnjo (GJM). V ES2 pa so 

sodelovali trije učenci brez učnih težav (brez UT).  

Kontrolna skupina je bila prav tako razdeljena na kontrolno skupino 1 (KS1) in kontrolno 

skupino 2 (KS2). V KS1 so bili vključeni trije učenci, usmerjeni v program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo – učenca s primanjkljaji na področju branja (PPB) 

in učenec z lažjo govorno-jezikovno motnjo (GJM). Trije učenci brez učnih težav (brez UT) 

pa so bili vključeni v KS2.  

Pri izbiri vzorca učencev je bila starost ključnega pomena, saj v petem razredu učenci naredijo 

korak od mehaničnega učenja branja k procesu branja za učenje (Chall, 1996, v Pečjak, 2010). 

Prav bralno razumevanje pa je v središču raziskave. Učenci, ki so bili vključeni v  ES1 in 

KS1, imajo težave z branjem in bralnim razumevanjem. V ES2 in KS2 so bili izbrani učenci 

brez težav na področju branja in bralnega razumevanja, vendar so bili vključeni v raziskavo, 

da bi ugotovila, ali lahko s treningom še napredujejo in izboljšajo bralno razumevanje. Učenci 

v ES1 in ES2 so bili deležni 15-urnega programa razvijanja bralnega razumevanja in 

metakognitivnih strategij.   
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Predstavitev učencev eksperimentalne in kontrolne skupine: 

EKSPERIMENTALNA SKUPINA  1 

 

 

 2 učenca s PPB (učenec 1, učenec 2) 

 1 učenec z GJM (učenec 3) 

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 2 

 

 

 

 3 učenci brez  UT (učenec 4, učenec 

5 in učenec 6) 

Učenec 1: Težave ima na področju branja in pisanja. Diagnosticirana je disleksija. Bere 

počasi. Prisotne so substitucije vizualno podobnih grafemov. Težave ima z razumevanjem 

kompleksnih besedilnih navodil. Šibko je slušno in vidno zaporedno kratkoročno pomnjenje. 

Šibka je vizualno motorična percepcija. Težave ima z razumevanjem prebranega. Za naloge 

potrebuje daljši čas kot vrstniki. Težave ima na področju pozornosti in koncentracije.   

Učenec 2: Pri delu je počasen in slabše organiziran. Kompleksnejše jezikovne strukture slabše 

razume in potrebuje več časa in pogosto tudi dodatno razlago za reševanje tekstnih nalog. 

Težave ima pri procesiranju in zapomljivosti podatkov, kar negativno vpliva na usvajanje 

učnih vsebin. Svoje misli težje ubesedi in zapiše. Težave ima s priklicem ustreznega izraza. 

Učenec 3: Učenec je opredeljen kot govorno-jezikovna motnja. Učenčevo branje je zatikajoče 

in neritmično. Daljše in neznane besede ugiba. Vizualno motorična integracija je šibka. 

Težave ima s skladnjo jezika. Tempo obdelave informacij je počasen. Besedišče je skromno. 

Razumevanje prebranega je manj zanesljivo.  

 

Učenci 4, 5, in 6: Pri usvajanju šolskih veščin učenci ne izkazujejo težav. Učiteljici jih 

opisujeta kot motivirane za učenje in zelo vedoželjne. Zelo radi berejo tudi v prostem času, 

kar izkazujejo z vestnim opravljanjem vseh domačih branj in bralne značke. Njihovo branje je 

tekoče. Učenci imajo ustrezno besedišče. Kadar se srečajo z neznano besedo, poiščejo njen 

pomen. Pri delu so dobro organizirani. Učenje iz besedil jim večinoma ne povzroča težav. 

Večkrat potrebujejo pomoč  pri določanju ključnih delov v besedilu. Pri ocenjevanju je vidno, 

da se učenci naučijo informacije, ki niso bistvene. Obnove besedil večkrat vsebujejo manj 

pomembne informacije.  
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KONTROLNA SKUPINA 1  2 učenca s PPB (učenec 1, učenec 

2) 

 1 učenec z GJM (učenec 3) 

KONTROLNA SKUPINA 2 

 

 

 3 učenci brez  UT (učenec 4, 

učenec 5 in učenec 6) 

Učenec št. 1: Prisotne so izrazite težave na področju branja in pisanja, ki so posledica 

disleksije. Težave ima s priklicem ustreznih izrazov. Opazne so težave s kratkoročnim 

spominom in z razumevanjem kompleksnih navodil. Prisoten je izrazit odklon na področju 

vizualne percepcije. Bere počasi. Razumevanje prebranega je šibko in nezanesljivo. Težave 

ima prav tako s pozornostjo in koncentracijo. Pri delu je slabše organiziran in nesistematičen.  

Učenec št. 2: Branje je relativno počasno, ritem, tempo in melodija so dobri, vendar se zatika 

ob daljših besedah, predvsem tistih, ki vsebujejo težje soglasniške sklope. Sistematično 

zamenjuje b in d, včasih tudi a in o, dela inverzije, metateze in substitucije. Manj učinkovito 

je kratkoročno slušno in vidno zaporedno pomnjenje in dolgotrajno pomnjenje za vizualno 

vkodirane informacije. Prebrano le delno obnovi, izpusti podrobnosti, ki so prav tako 

pomembne za razčlenjeno obnovo. Za smiselno obnovo prebranega potrebuje vprašanja, 

podvprašanja in vidno oporo, pomaga si z vzpostavljanjem asociativnih zvez.  

Učenec št. 3: Učenec je opredeljen kot lažja govorno-jezikovna motnja. Največje težave so na 

področju jezika, ki se kažejo v izražanju, branju in razumevanju prebranega. Težave ima z 

razumevanjem sestavljenih jezikovnih struktur in abstraktnejših vsebin. S težavo se uči 

abstraktnejših vsebin. Težave ima na področju skladnje. Sam tudi težko sestavi povedi in 

besedilo, npr. prosti spis. Ima težave z dolgotrajnim pomnjenjem. Težave ima s predelavo 

slušnih informacij. Misli težko in pogosto nejasno formulira. Hitro se utrudi, je počasen. 

 

Učenci št. 4, 5, in 6: Učenci uspešno sledijo učnemu procesu. Pri delu so dobro organizirani. 

V učno snov se poglobijo, kar izkazujejo z dobrim razumevanjem in postavljanjem dodatnih 

vprašanj. Pri obnavljanju vsebine si pomagajo s podčrtovanjem bistvenih informacij. 

Učiteljica jih večkrat zaposli z dodatnimi nalogami. Dobro sodelujejo v skupini. Šibkejšim 

učencem nudijo pomoč. Večkrat se udeležujejo šolskih tekmovanj. Branje je tekoče. Zelo radi 

berejo tudi v prostem času, kar izkazujejo z vestnim opravljanjem vseh domačih branj in 

bralne značke.  
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3.2.2 Opis instrumentarija 

 

Z učenci, ki so bili vključeni v raziskavo, sem na prvem in drugem testiranju izvedla 

naslednje preizkuse: podtesti ACADIA, preizkus Besede 1 in Besede 2 Šalijevega testa 

motenj branja in pisanja, preizkus bralnega razumevanja pri tihem branju in Vprašalnik meta-

kognitivnega zavedanja. Na podlagi rezultatov na posameznih testih sem izvedla primerjavo 

med učenci iz ES 1 in ES 2 ter učenci iz KS 1 in KS 2, kar je pripomoglo k ugotavljanju 

morebitnega napredka pri učencih, ki so bili vključeni v trening.  

1. ACADIA test razvojnih sposobnosti 

Test ACADIA (Atkinson, Jonston in Lindsay, 1972) je standardiziran kanadski test. Zajema 

štiri področja sposobnosti, in sicer: senzorne sposobnosti, psihomotorične sposobnosti, 

senzomotorične sposobnosti in kognitivne sposobnosti. S preizkusom lahko hitro in efektivno 

odkrijemo učenčeve težave na področju učenja. Meri sposobnosti učencev, starih od šest let in 

treh mesecev do dvanajst let in treh mesecev. Preizkus je sestavljen iz trinajstih podtestov, 

vsak podtest ima dvajset nalog. Vsaka naloga je ovrednotena s predpisanim točkovnikom. 

Aritmetična sredina posameznega podtesta je 50, standardna deviacija pa 10. Če je pri učencu 

zaslediti rezultate pri enem ali več testih, pod dvema standardnima deviacijama, ima učenec 

težave (Novosel, 1989). 

Podtesti preizkusa ACADIA, uporabljeni v diplomskem delu: 

Podtest št. 8: Slušno pomnjenje 

Podtest meri sposobnost slušnega pomnjenja števil in besed. Zajema sposobnosti 

kratkoročnega spomina. Učenci zapišejo številke v slišanem vrstnem redu ali le posamezno 

številko ter skupine besed.  

Podtest št. 10: Osvojen besedni zaklad 

S podtestom preverimo obseg besednega zaklada in razumevanje pomena besed, kar 

predstavlja pomembno iztočnico uspešnega bralnega razumevanja. V podtestu osvojen 

besedni zaklad učenci na sliki prepoznajo zapisano ali slišano besedo. Ostale naloge zahtevajo 

identifikacijo besede, ki je opisana ali odgovoriti na vprašanje, ki preverja poznavanje 

pomena besede.  
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Podtest št. 11: Avtomatiziran besedni zaklad 

Podtest preverja jezikovne sposobnosti učenca, in sicer semantično in sintaktično področje 

jezika. Podtest avtomatizirani besedni zaklad zahteva dopolnjevanje stavkov z manjkajočo 

besedo. To izberejo med štirimi danimi možnostmi.  

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

Test motenosti v branju in pisanju, avtor Šali (1973), je test, ki se uporablja za identifikacijo 

otrok z motnjami branja in pisanja.  

Test je sestavljen iz enajstih različnih, med seboj neodvisnih preizkusov. Pet preizkusov je 

namenjenih preverjanju branja, po eden pa pisanju, orientaciji, stranskosti, slušnemu 

razločevanju in neposrednemu slušnemu pomnjenju. Z namenom, da bi preverila usvojeno 

tehniko branja, sem uporabila 8. in 9. preizkus: 

 Preizkus Besede I – branje krajših besed v stolpcih.  

 Preizkus Besede II – branje daljših besed v stolpcih. 

Z obema preizkusoma smo preverjali hitrost branja in število napak pri branju. Besede 1 

vsebujejo petinštirideset besed, besede 2 pa prav tako petinštirideset. Učenec besede bere v 

kolonah od zgoraj navzdol, začenši v levem zgornjem kotu (Šali, 1975).   

3. Preizkus bralnega razumevanja pri tihem branju 

Bralno razumevanje smo preverjali z besedilom Morski pes išče prijatelje, ki je bilo 

uporabljeno v mednarodni raziskavi o bralni pismenosti leta 1991 (Elley, Gradišar in Lapajne, 

1995). Za vsak pravilni odgovor lahko učenec dobi 1 točko. Največje možno število točk je 6. 

Razumevanje preverja 5 vprašanj izbirnega tipa, vsako vprašanje ponuja štiri različne 

odgovore, med katerimi učenec izbere le enega. Šesta naloga pa zahteva prosto nadaljevanje 

zgodbe (Košak Babuder, 2012). 
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4. Vprašalnik metakognitivnega zavedanja 

Vprašalnik metakognitivnega zavedanja avtorja Miholica (1994, v Pečjak, 2010) daje 

informacije o tem, kaj bralci vedo o samem procesu učenja s pomočjo branja ter o tem, koliko 

so sposobni sami regulirati in spremljati proces učenja. Preizkus je namenjen vpogledu v 

učenčeve metakognitivne spretnosti pri branju, ki zajemajo strategije za razumevanje 

neznanih besed oz povedi, za iskanje bistva ipd., kar lajša bralno razumevanje. Strokovni 

delavci s pomočjo vprašalnika ugotovijo, katere strategije učenci slabo poznajo in jih usmerijo 

v uporabo boljših strategij, ki omogočajo boljše bralno razumevanje. 

Vprašalnik vsebuje 10 vprašanj. Vsako vprašanje učencu ponuja štiri odgovore, med katerimi 

učenec izbere tiste, ki so po njegovem mnenju pravilni oziroma omogočajo uspešnost pri 

branju.  Vprašanja se nanašajo na naslednja področja: regulacija branja, znanje o uporabi 

strategij, načrtovanje pred branjem in na evalvacija lastnega procesa branja (Miholic, 1994, 

v Pečjak, 2010). 

Področje regulacije branja zajema šest vprašanj. Odgovori nakazujejo na učenčevo 

spretnost pri spremljanju in preusmerjanju lastnega truda pri branju za doseganje cilja. 

Vprašalnik ponuja izbor trditev, ki pričajo o tem, ali učenci vedo, kaj narediti, ko naletijo na 

besedo, poved ali del besedila, ki ga ne razumejo. Primeri trditev, ki omogočajo uspešnost pri 

branju, so naslednja: pogledam v slovar, vprašam učiteljico, pomagam si s kontekstom, 

ponovno preberem. Trditve, ki ne omogočajo uspeha, pa so: težke besede glasno izgovorim; 

del, ki ga ne razumem, kar preskočim.  

Vprašalnik ponuja tudi izbor trditev, ki nakazujejo, kaj narediti oziroma kaj je pomembno 

med samim učenčevim branjem besedila. Primeri trditev, ki omogočajo uspešnost pri branju, 

so naslednji: hitrost branja prilagodim težavnosti snovi v učbeniku; delam napovedi o tem, kaj 

bo sledilo; se usmerim na bistvo; pomembno je, da se zavedam, kaj že vem o tem, kar berem. 

Trditve, ki ne omogočajo uspeha, pa so: vso snov berem enako hitro; vem, da so besedila 

napisana zmedeno in jih lahko ignoriram; nerazumljive dele preskočim. 
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Področje uporaba strategij zajema vprašanje Kaj narediti, da bi si bolje zapomnil 

pomembne informacije, kadar bereš snov iz učbenika, ki ponuja vpogled v znanje o uporabi 

strategij. Primeri trditev, ki omogočajo uspešnost pri branju, so: postavim si vprašanja o 

pomembnih podatkih, bistvu; vem, katere deli so pomembni in si jih moram zapomniti; 

povežem to, kar berem, s tem, kar že vem; podčrtam pomembne informacije. Trditve, ki ne 

omogočajo uspeha, pa so: nimam strategije, enostavno preskočim nerazumljive dele. 

Področje načrtovanje pred branjem zajema vprašanje, ki nam pove, kaj učenec naredi, 

preden se loti branja besedila. Primeri trditev, ki omogočajo uspešnost pri branju, so: 

aktiviram predznanje, osredotočim se na namen oz. cilj branja. Trditve, ki ne omogočajo 

uspeha, so: ne potrebujem nobenega načrta, enostavno začnem brati; premišljujem predvsem 

o tem, da bi snov čim hitreje prebral. 

Evalvacija lastnega bralnega procesa zajema vprašanji Kaj pomeni, če med branjem ne 

razumeš določenih povedi? Katere povedi so v besedilu najpomembnejše?, ki dajeta 

informacijo o tem, kakšna je evalvacija učenčevega bralnega procesa. Primeri trditev, ki 

omogočajo uspešnost pri branju za vprašanje Kaj pomeni, če med branjem ne razumeš 

določenih povedi, so naslednja: nisi pravilno povezal smisla novih besed ali pojmov v 

povedih; pisec ni jasno izrazil svojih misli; sta dve povedi morda namenoma v nasprotju 

druga z drugo. Trditev, ki ne omogoča uspeha, pa je: ti iskanje pomena povedi po 

nepotrebnem jemlje čas.  

Primeri trditev, ki omogočajo uspešnost pri branju za vprašanje Katere povedi so v besedilu 

najpomembnejše, so: povedi s pomembnimi podatki in dejstvi; povedi, ki so direktno povezane 

z bistvom. Trditvi, ki ne omogočajo uspeha, pa sta: skoraj vse povedi so pomembne, sicer jih 

ne bi bilo v besedilu; povedi, ki vsebujejo največ podrobnosti. 
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3.2.3 Opis poteka raziskave 

Raziskava je potekala v šolskem letu 2012/ 2013. Trajala je 3 mesece, in sicer 21 ur, od marca 

2013 do junija 2013. V prvem mesecu smo učiteljicama in staršem otrok, ki so bili vključeni v 

raziskavo, predstavili cilje raziskovalne naloge in potek celotnega treninga za razvoj bralnega 

razumevanja. Pred začetkom izvedbe treninga smo za vsakega otroka pridobili pisno soglasje 

staršev. 

Pred začetkom treninga sem v razredu opazovala učence med učno uro naravoslovja. Naloga 

učencev je bila, da v učbeniku preberejo besedilo in nato naredijo smiseln povzetek o 

prebranem. Naloge so se lotevali različno. Večina opazovanih učencev je besedilo prebrala in 

v zvezek zapisala večino prebranega besedila. Le nekaj učencev je besedilo obnovilo z 

miselnim vzorcem. Ob pogovoru o prebrani vsebini jih je učiteljica spraševala o pomenu 

določenih besed. Učenci, ki besed niso razumeli, so le-te preprosto preskočili. Neznanih besed 

niso posebej označevali, prav tako pa ne vprašali o pomenu besede. Opazovanje učne ure je 

bilo zanimivo in uporabno. Dobila sem vpogled v problematiko učenja iz besedil, predvsem 

pri posameznih učencih, ki smo jih vključili v trening.   

Naslednji dve srečanji sta bili namenjeni začetnemu testiranju. S preizkusom Acadia sem 

preverila vidno prostorsko in motorično koordinacijo, slušno pomnjenje, besedišče in 

avtomatiziran govor. S Šalijevim testom motenj branja in pisanja (MBP) sem preverila hitrost 

branja in število narejenih napak pri branju. Sposobnost bralnega razumevanja sem preverila 

ob tihem branju. V raziskavo sem vključila tudi vprašalnik metakognitivnega zavedanja, ki je 

v procesu učenja ključnega pomena. Testiranje je potekalo v skupinski obliki, medtem ko je 

bil test motenj branja in pisanja izveden individualno. Testiranje je potekalo v ES1, ES2 in 

KS1 ter KS2 v enakem časovnem obdobju. 

V naslednjih 15-ih srečanjih je bil izveden specifičen trening, modificirani program z 

metakognitivnim interstavčnim modelom bralnega razumevanja. Osrednji del treninga je 

sestavila C. Goldfus (Goldfus, 2004, v Košak Babuder 2012), ostale dele treninga pa je 

oblikovala M. Košak Babuder (Košak Babuder, 2012). V trening so bili vključeni le učenci 

ES1 in učenci ES2. Končno testiranje je potekalo meseca junija 2013, ko smo zaključili s 

treningom bralnega razumevanja. Končno ocenjevanje je obsegalo vse teste, ki smo jih izvedli 

v začetnem testiranju. Končno testiranje so prav tako kot začetno izvajali učenci v ES1, ES2 

in KS1 ter KS2.  
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3.3 TRENING ZA RAZVOJ BRALNEGA RAZUMEVANJA 

3.3.1 Splošno o treningu 

 

Trening za razvoj bralnega razumevanja je oblikovan tako, da je vsako srečanje sestavljeno iz 

treh delov. Prvi del – predbralne aktivnosti in tretji del – aktivnosti po branju je oblikovala M. 

Košak Babuder, osrednji del, ki vključuje intervencijski model, Metakognitivni interstavčni 

model bralnega razumevanja, pa je oblikovala C. Goldfus. 

Goldfus (2004, v Košak Babuder, 2012) pojasnjuje, da je metakognitivni interstavčni model 

bralnega razumevanja primeren za otroke vseh starosti, ne glede na vrsto učnih težav. Trening 

se izvaja v manjših skupinah od štiri do šest otrok. Besedila, ki se pri treningu uporabljajo, 

morajo biti ustrezno prilagojena otrokovim zmožnostim. Model predstavlja uravnavanje 

metakognicije skupaj z znotrajstavčnim in medstavčnim procesiranjem besedila, pri čimer ima 

glavno vlogo spomin. S prepoznavanjem odnosov znotraj povedi in med povedmi (z 

določanjem glagolov kot osnovnih nosilcev pomena povedi) ter sklepanjem na pomen 

celotnega besedila (določanje ključnih besed) učenci aktivno tvorijo pomen besed, povedi ali 

celotnega besedila (Goldfus, 2004, v Košak Babuder, 2012).  

Pomen predstavlja ključno komponento pri učenju z razumevanjem. Vključuje tudi 

metakognicijo. V modificiranem programu z metakognitivnim interstavčnim modelom 

bralnega razumevanja so učenci s predbralnimi in aktivnostmi po branju urili naslednje 

veščine in znanja, pomembne za razumevanje prebranega: 

 dekodiranje besed; 

 razumevanje sintaks – skladnje; 

 sposobnost zadržati v delovnem spominu sekvenco besed; 

 da zna bralec uporabiti ključne besede; 

 ustrezen besednjak (Goldfus, 2004; 2007, v Košak Babuder, 2012). 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                  Tina Pribac, diplomsko delo 

 

47 
 

3.3.2 Organizacija treninga 

V trening sem vključila šest otrok iz dveh petih razredov osnovne šole. Trening sem izvajala 

dvakrat tedensko, v torek in četrtek, in sicer prva skupina (ES1) peto, druga (ES2) pa šesto 

šolsko uro. V primeru odsotnosti otrok sva se z učiteljico dogovorili o spremembi urnika. 

Trening je zajemal 15 srečanj za vsako skupino. Vsako srečanje je trajalo 45 minut.  

3.3.3 Potek treninga  

Vsako srečanje v sklopu treninga za razvijanje bralnega razumevanja in branja za učenje, ki 

vključuje program z intervencijskim modelom Metakognitivni interstavčni model bralnega 

razumevanja, sestavljajo trije deli (Košak Babuder, 2012): 

 predbralne aktivnosti: učenci širijo besedišče in prepoznavajo povedek in osebek 

preko različnih in zanimivih dejavnosti;    

 bralne aktivnosti oziroma predelava besedila po modelu; 

 aktivnosti po branju. 

Predbralne aktivnosti: 

Vsako srečanje se začne s predbralnimi aktivnostmi. Aktivnosti učencem omogočijo 

pridobivanje in utrjevanje znanja in strategij, ki so potrebne za razvijanje bralnega 

razumevanja po metakognitivnem interstavčnem modelu bralnega razumevanja. Med 

predbralne aktivnosti sodijo naslednje dejavnosti (Košak Babuder, 2012): 

- učenje osnovnih stavčnih členov (osebek in povedek), saj osrednji del programa 

zahteva poznavanje in razumevanje le-teh; 

- tvorjenje povedi (učenci s povedjo opišejo izvedeno gibalno vajo, ob sličicah 

odgovarjajo na vprašanja: Kdo je na sliki? ali Kaj se z njim dogaja?); 

- določanje ključnih besed v slikovnem gradivu ali pisnem (v povedi) gradivu; 

- motivacija in spodbujanje učenčevega predznanja s pomočjo razgovora o naslovu 

besedila. Učenci na podlagi naslova sklepajo o vsebini besedila. 
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Bralne aktivnosti: 

Bralne aktivnosti vključujejo predelavo krajših besedil po metakognitivnem interstavčnem 

modelu bralnega razumevanja. Specifičen trening za razvoj bralnega razumevanja je razdeljen 

na tri sklope (Goldfus, 2004, v Košak Babuder, 2012). Prvi sklop treninga zajema tri srečanja, 

drugi devet, tretji sklop pa zajema ponovno tri srečanja.  

1. del modela: učenci v krajšem besedilu označujejo povedi, povedke in osebke. 

Korak 1: Učenci štejejo povedi. Konec vsake povedi označijo s črtico. Z vajo se 

naučijo hitrega pregledovanja besedila. 

Korak 2: V vsaki povedi pravilno označi povedek z rdečim pisalom. Učenec se nauči, 

da mora biti v sestavku  toliko povedkov, kot je povedi. 

Korak 3: V vsaki povedi pravilno označi osebek s črnim pisalom. 

2. del modela: Učenci v krajšem besedilu po odstavkih določijo povedke, osebke in s 

ključnimi besedami povzamejo vsebino posameznega stavka. 

Korak 1: V vsakem odstavku so najprej s črtico označili konec povedi in določili 

število, ki so ga zapisali ob strani. 

Korak 2: V prvem odstavku nato določijo povedke in osebke ter jih ustrezno označijo. 

Povedek z rdečim pisalom, osebek s črnim pisalom. 

Korak 3: Ko so podčrtali vse osebke in povedke, ponovno preberejo odstavek. Tokrat 

je njihova pozornost osredotočena na pomen podčrtanih besed. Ko so odstavek 

prebrali, obrnejo list in zapišejo ključne besede za vsebino, ki so si jo zapomnili. 

Napišejo tisto, kar je po njihovem mnenju najpomembnejše. 

Korak 4: Nato ponovno preberejo odstavek in preverijo, kaj so si zapomnili in česa ne.  

Po navedenih korakih (od druge točke do vključno  četrte) predelajo še ostale odstavke.  

Cilj drugega sklopa treninga je, da učenec prebere besedilo, si zapomni glavno misel, 

ponovno prebere ter preveri razumevanje in svoje pomnjenje. 
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3. del modela: Učenci po povedih analizirajo krajše besedilo, ki je sestavljeno iz manjšega 

števila krajših odstavkov. Besedilo je jezikovno zahtevno in vsebuje veliko pomembnih 

informacij. Besedilo je pripravljeno tako, da je na prvem listu zapisan le naslov, na drugem 

sta naslov in prva poved, na tretjem listu je poleg naslova in prve povedi še druga poved itd. 

Korak 1: Učenec prebere naslov in razmisli o njegovem pomenu. 

Korak 2: List obrne na naslednjo stran in prebere prvo poved. V njej določi povedek in 

osebek ter ju pravilno označi. Obrne list in zapiše ključno besedo ali glavno idejo 

povedi.  

Korak 3: Nato obrne list na naslednjo stran, kjer je ob naslovu in prvi povedi še druga 

poved. Učenec prebere in analizira le drugo poved. List obrne in na hrbtno stran zapiše 

ključno besedo prve povedi in nato še druge. 

Korak 4: Ponovno obrne list. Zdaj je na listu poleg naslova, prve in druge povedi, še 

tretja poved. Učenec analizira samo tretjo poved. List obrne in na hrbtno stran zapiše 

ključno besedo prve, druge ter tretje povedi.  

Korak 5: Ko učenec obdela odstavek, obrne list in povzame vsebino odstavka. 

Učenec tako obdela celotno besedilo. Cilj tega sklopa treninga je, da učenec natančno prebere 

posamezne povedi, si zapomni vedno več besed in tako uri mehanično pomnjenje. 

Aktivnosti po branju: 

Aktivnosti po branju so zajemale obnovo prebranih besedil. Učenci so besedila lahko obnovili 

na različne načine, in sicer v obliki stripa, risbe, miselnega vzorca, dramatizacije ali v obliki 

pisnega izdelka. Aktivnosti po branju so zajemale tudi metakognicijo, saj so učenci razmislili 

o prebrani vsebini, o tem, ali so imeli že kaj predznanja o vsebini, kje bi o prebrani vsebini še 

lahko dobili dodatne informacije ter kakšno bi lahko bilo nadaljevanje vsebine (Košak 

Babuder, 2012). 
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3.4 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

V empiričnem delu diplomskega dela so rezultati prikazani v tabelah, grafih in opisno. Za 

opravljene kvantitativne in kvalitativne analize sta bila uporabljena programa SPSS in 

Microsoft Excell.   

Na podlagi pridobljenih rezultatov prvega in drugega merjenja sem opravila naslednje 

primerjave: 

 med učenci iz ES1 (trije učenci z odločbo -  dva s primanjkljaji na področju branja in 

eden z lažjo govorno-jezikovno motnjo), ki so opravljali trening, in učenci KS1 (trije 

učenci z odločbo - dva s primanjkljaji na področju branja in eden z lažjo govorno-

jezikovno motnjo), ki treninga niso opravljali; 

 

 med učenci iz ES2 (trije učenci brez učnih težav), ki so opravljali trening, in učenci 

KS2 (trije učenci brez učnih težav), ki treninga niso opravljali; 
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3.4.1 Rezultati in interpretacija 

V nadaljevanju so prikazani rezultati pri učencih iz ES1, ES2 in KS1 ter KS2, pridobljeni:  

 s podtesti preizkusa ACADIA (Slušno pomnjenje, Besedni zaklad, Avtomatizirani 

besedni zaklad); 

 s podtesti Besede 1 in Besede 2 preizkusa Motnje branja in pisanja, 

 z vprašalnikom o metakognitivnem zavedanju, 

 s testom Razumevanje tihega branja. 

3.4.1.1 Primerjava pridobljenih vrednosti prvega in drugega testiranja na 

podtestih preizkusa ACADIA – pred in po specifičnem treningu, med 

učenci v ES1, ES2 in KS1 ter KS2. 

1. Podtest Slušno pomnjenje – rezultati in interpretacija 

Tabela 1: : Individualni rezultati podtesta Slušno pomnjenje po prvem in drugem testiranju 

vseh učencev posameznih podskupin znotraj eksperimentalne in kontrolne skupine. 

  VREDNOSTI UČENCA NA PODTESTU 

SLUŠNO POMNJENJE 

 1. testiranje                        2. testiranje 

 

ES1 

učenec 1 z GJM 29 46 

učenec 2 s PPB  22 35 

učenec 3 s PPB  39 42 

 

ES2 

učenec 4 brez UT  49 56 

učenec 5 brez UT  46 53 

učenec 6 brez UT  35 46 

 

KS1 

učenec 7 z GJM 35 35 

učenec 8 s PPB 1 42 46 

učenec 9 s PPB 2 32 32 

 

KS2 

učenec 10 brez UT  56 46 

učenec 11 brez UT  60 49 

učenec 12 brez UT  53 60 
(ES1-ekspreimentalna skupina 1; ES2-eksperimentalna skupina 2; KS1-kontrolna skupina 1; KS2-kontrolna skupina 2; GJM-

govorno jezikovna motnja; PPB-primanjkljaji na področju branja; brez UT-brez učnih težav) 

Tabela 1 prikazuje standardizirane vrednosti po prvem in drugem testiranju, pridobljene na 

podtestu Slušno pomnjenje za posameznega učenca iz ES 1, ES 2 ter iz KS 1 in KS 2. 

Iz tabele 1 lahko ugotovimo, da je največji napredek zabeležen pri učencih iz ES 1 in ES 2. V 

KS 1 in KS 2 so učenci rezultat na drugem testiranju večinoma poslabšali ali je ostal enak 

rezultatu prvega testiranja.   
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Najslabši rezultat, 22 standardiziranih točk, je na prvem testiranju dosegel učenec 2 s PPB iz 

ES1. Največji napredek je pri drugem testiranju naredil učenec z GJM iz ES1, in sicer za 17 

standardiziranih točk. Med učenci iz ES1 in ES2 je najmanj napredoval  učenec 3 s PPB, in 

sicer le za 3 standardizirane točke.  

Pri učencu z GJM  in učencu 9 s PPB iz KS1 se rezultat na drugem testiranju ni spremenil. 

Presenetljiv rezultat je zabeležen pri učencu 10 brez UT in učencu 11 brez UT iz KS2, saj sta 

rezultat na drugem testiranju poslabšala za 10 oziroma 11 standardiziranih točk. Učenec 12 

brez UT je na drugem testiranju napredoval in se z doseženimi točkami, 60 standardiziranih 

točk, najbolj približal maksimalnemu številu možnih točk na podtestu Slušno pomnjenje, 

čeprav ni bil vključen v trening. 

Graf 1: Prikaz povprečnih vrednosti podtesta Slušno pomnjenje po prvem in drugem 

testiranju posameznih podskupin znotraj eksperimentalne in kontrolne skupine. 

 
(ES1-ekspreimentalna skupina 1; ES2-eksperimentalna skupina 2; KS1-kontrolna skupina 1; KS2-kontrolna skupina 2; GJM-

govorno jezikovna motnja; PPB-primanjkljaji na področju branja; brez UT-brez učnih težav) 

Graf 1 prikazuje povprečno število točk podtesta Slušno pomnjenje za otroke iz ES1, ES2, 

KS1 in KS2 pri prvem in drugem testiranju. Podtest slušno pomnjenje zahteva dobro razvito 

sposobnost kratkoročnega spomina. Učenci si morajo zapomniti zaporedje števil in besed.  

Maksimalno število točk, ki jih učenci lahko dosežejo pri podtestu Slušno pomnjenje, je 74.  
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Rezultati kažejo, da so vsi učenci iz ES1 in ES2 rezultate izboljšali, kar pomeni, da je bil 

trening zanje učinkovit. Učenci iz KS 1 in KS 2 so na prvem testiranju dosegli boljše rezultate 

v primerjavi z učenci iz ES1 in ES2, vendar so slednji rezultate zvišali na drugem testiranju. 

Največji napredek je opaziti pri učencih iz ES1. Rezultat so na drugem testiranju izboljšali za 

11 standardiziranih povprečnih točk. Učenci iz KS1 so rezultat minimalno izboljšali, učenci iz 

KS2 pa so rezultat poslabšali, in sicer za 4,67 standardiziranih povprečnih točk. Brez treninga 

torej učenci bistveno ne napredujejo, rezultate celo poslabšajo.  

Specifičen trening, ki so ga izvajali učenci iz ES1 in ES2, daje velik poudarek na pomnjenje. 

Delovni spomin vpliva na sposobnost zadržati informacijo v spominu v določenem trenutku 

med branjem (Numminen, 2002). Učenci so v tretjem sklopu srečanj urili delovni in 

kratkoročni spomin, saj so morali ohraniti v spominu vsako prejšnjo ključno besedo stavka do 

zaključenega odstavka, kar bi lahko pojasnilo večji napredek pri učencih iz ES1 in ES2.  

2. Podtest Besedni zaklad – rezultati in interpretacija 

Tabela 2: Individualni rezultati podtesta Besedni zaklad po prvem in drugem testiranju vseh 

učencev posameznih podskupin znotraj eksperimentalne in kontrolne skupine. 

  VREDNOSTI UČENCA NA 

PODTESTU  BESEDNI ZAKLAD 

 1. testiranje                       2. testiranje 

 

ES1 

učenec 1 z GJM 54 57 

učenec 2 s PPB  35 50 

učenec 3 s PPB  46 50 

 

ES2 

učenec 4 brez UT  61 61 

učenec 5 brez UT  46 57 

učenec 6 brez UT  50 57 

 

KS1 

učenec 7 z GJM 50 50 

učenec 8 s PPB 46 50 

učenec 9 s PPB  35 39 

 

KS2 

učenec 10 brez UT  50 57 

učenec 11 brez UT  54 54 

učenec 12 brez UT 57 61 
(ES1-ekspreimentalna skupina 1; ES2-eksperimentalna skupina 2; KS1-kontrolna skupina 1; KS2-kontrolna skupina 2; GJM-

govorno jezikovna motnja; PPB-primanjkljaji na področju branja; brez UT-brez učnih težav) 

Tabela 2 prikazuje standardizirane vrednosti po prvem in drugem testiranju, pridobljene na 

podtestu Besedni zaklad, za posameznega učenca iz ES 1, ES 2 ter iz KS1 in KS 2. 
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Iz tabele 2 je razvidno, da so na drugem testiranju bolj napredovali učenci iz ES 1 in ES 2 v 

primerjavi z učenci iz KS 1 in KS 2.  

Na podtestu besedni zaklad je najvišji rezultat dosegel učenec 4 brez UT iz ES 2, saj je tako 

na prvem kot na drugem testiranju dosegel najvišje število možnih točk. Tudi ostali učenci iz 

ES1 in ES2 so se na drugem testiranju približali maksimalnemu številu točk, tj. 61. Najnižji 

rezultat sta na prvem testiranju dosegla učenca 2 in 9 s PPB, s 35 standardiziranih točk, 

vendar je učenec 2, ki je bil vključen v 15-urni program razvijanja bralnega razumevanja, 

rezultat izboljšal za 15 standardiziranih točk, učenec, ki ni bil vključen v program, pa le za 4. 

V KS1 in KS2 je pri učencu z GJM in učencu 11 brez UT  rezultat ostal enak, ostali učenci so 

rezultat izboljšali. Učenec 12 brez UT je na drugem testiranju rezultat izboljšal in tako 

dosegel najvišje število možnih točk, čeprav ni bil vključen v trening.  

Graf 2: Prikaz povprečnih vrednosti podtesta Besedni zaklad po prvem in drugem testiranju 

posameznih podskupin znotraj eksperimentalne in kontrolne skupine 

 

(ES1-ekspreimentalna skupina 1; ES2-eksperimentalna skupina 2; KS1-kontrolna skupina 1; KS2-kontrolna skupina 2; GJM-

govorno jezikovna motnja; PPB-primanjkljaji na področju branja; brez UT-brez učnih težav) 

 

Graf 2 prikazuje povprečno število točk podtesta Besedni zaklad za otroke iz ES1, ES2, KS1 

in KS2 pri prvem in drugem testiranju. Maksimalno število točk, ki jih učenci lahko dosežejo 

pri podtestu Besedni zaklad, je 61. 
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Učenci ES1, ES2, KS1 in KS2 so rezultate na drugem testiranju izboljšali v primerjavi s 

prvim testiranjem. Napredek pri učencih iz ES1 in ES2 je večji kot pri učencih iz KS1 in KS2, 

saj so med treningom veliko časa posvečali prav razlagi in iskanju pomena neznanih besed, 

sproti so ustvarjali tudi svoj slovarček besed, kar je pripomoglo k pozitivnemu učinku 

treninga na osvojen besedni zaklad. Največji napredek sta naredila učenca s PPB in učenec z 

GJM v ES1, in sicer za 7,34 standardiziranih povprečnih točk.  

3. Podtest Avtomatiziran besedni zaklad – rezultati in interpretacija 

Tabela 3: Individualni rezultati podtesta Avtomatizirani besedni zaklad po prvem in drugem 

testiranju vseh učencev posameznih podskupin znotraj eksperimentalne in kontrolne skupine. 

  VREDNOSTI UČENCA NA PODTESTU 

AVTMATIZIRANI BESEDNI ZAKLAD 

 

 1. testiranje                        2. testiranje 

 

ES1 

učenec 1 z GJM 44 51 

učenec 2 s PPB  53 56 

učenec 3 s PPB  44 53 

 

ES2 

učenec 4 brez UT 51 58 

učenec 5 brez UT 51 58 

učenec 6 brez UT 56 58 

 

KS1 

učenec 7 z GJM 49 51 

učenec 8 s PPB  44 46 

učenec 9 s PPB  42 40 

 

KS2 

 

učenec 10 brez UT  56 56 

učenec 11 brez UT 58 58 

učenec 12 brez UT 56 56 

(ES1-ekspreimentalna skupina 1; ES2-eksperimentalna skupina 2; KS1-kontrolna skupina 1; KS2-kontrolna skupina 2; GJM-

govorno jezikovna motnja; PPB-primanjkljaji na področju branja; brez UT-brez učnih težav) 

Tabela 3 prikazuje standardizirane vrednosti po prvem in drugem testiranju, pridobljene na 

podtestu Avtomatizirani besedni zaklad za posameznega učenca iz ES 1, ES 2 ter KS1 in KS 

2. 

Iz tabele 3 je razvidno, da so na drugem testiranju bolj napredovali učenci  iz ES 1 in ES 2. 

Največji napredek je naredil učenec 3 s PPB iz ES1, in sicer za 9 standardiziranih točk. 

Zanimivi rezultati so po drugem testiranju zabeleženi pri učencih brez UT iz ES 2, saj so vsi 

trije dosegli enako število točk, 58 standardiziranih točk. Podtest avtomatizirani besedni 

zaklad je najslabše reševal učenec 9 s PPB iz KS 1, saj je tako na prvem kot na drugem 

testiranju dosegel najnižje število točk. Slednji je na drugem testiranju dosegel nižji rezultat 

kot na prvem testiranju, in sicer za 2 standardizirani točki. Vsi učenci iz KS 2 so tako na 

prvem kot na drugem testiranju dosegli enako število točk, rezultat je ostal nespremenjen.   
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Graf 3: Prikaz povprečnih vrednosti podtesta Avtomatizirani besedni zaklad po prvem in 

drugem testiranju posameznih podskupin znotraj eksperimentalne in kontrolne skupine. 

 

(ES1-ekspreimentalna skupina 1; ES2-eksperimentalna skupina 2; KS1-kontrolna skupina 1; KS2-kontrolna skupina 2; GJM-

govorno jezikovna motnja; PPB-primanjkljaji na področju branja; brez UT-brez učnih težav) 

 

Graf 3 prikazuje povprečno število točk podtesta Avtomatizirani besedni zaklad za otroke iz 

ES1, ES2, KS1 in KS2 pri prvem in drugem testiranju. Za uspešno reševanje tega podtesta je, 

kot navaja M. Košak Babuder (2012), pomembno poznavanje odnosov med pojmi, kar so 

učenci s treningom urili.  Maksimalno število točk, ki jih učenci lahko dosežejo pri podtestu 

Avtomatizirani besedni zaklad, je 60. 

Rezultati so pokazali, da so učenci iz ES1 in ES2 na drugem testiranju izboljšali rezultat v 

primerjavi s prvim testiranjem, kar potrjuje učinkovitost treninga. Najvišji rezultat so pri 

drugem testiranju dosegli učenci brez UT iz ES2, in sicer 58 standardiziranih povprečnih točk 

in se tako približali maksimalnemu številu možnih točk na podtestu Avtomatizirani besedni 

zaklad. Pri učencih iz KS2 je ob drugem testiranju rezultat ostal nespremenjen, vendar so se z 

56,67 povprečnimi točkami zelo približali rezultatu, ki so ga dosegli učenci v ES2. Najnižje 

število točk so tako pri prvem kot pri drugem testiranju dosegli učenci iz KS1, ki niso bili 

deležni treninga. Glede na rezultate učencev iz ES1 in ES2 lahko ugotovimo, da bi bil možen 

napredek tudi pri učencih iz KS1 in KS2, če bi bili deležni treninga.  
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3.4.1.2 Primerjava pridobljenih vrednosti prvega in drugega testiranja na 

preizkusu bralnega razumevanja – pred in po specifičnem treningu, med 

učenci v ES1, ES2 in KS1 ter KS2.  

 

Tabela 4: Individualni rezultati testa Razumevanje tihega branja po prvem in drugem 

testiranju vseh učencev posameznih podskupin znotraj eksperimentalne in kontrolne skupine. 

  VREDNOSTI UČENCA NA TESTU 

RAZUMEVANJE TIHEGA BRANJA 

 1. testiranje 2. testiranje 

 

ES1 

učenec 1 z GJM 1 3 

učenec 2 s PPB  3 4 

učenec 3 s PPB  3 4 

 

ES2 

učenec 4 brez UT 5 5 

učenec 5 brez UT 4 6 

učenec 6 brez UT 4 6 

 

KS1 

učenec 7 z GJM 1 2 

učenec 8 s PPB  2 3 

učenec 9 s PPB 3 3 

 

KS2 

učenec 10 brez UT  4 5 

učenec 11 brez UT  4 4 

učenec 12 brez UT 5 5 
(ES1-ekspreimentalna skupina 1; ES2-eksperimentalna skupina 2; KS1-kontrolna skupina 1; KS2-kontrolna skupina 2; GJM-

govorno jezikovna motnja; PPB-primanjkljaji na področju branja; brez UT-brez učnih težav) 

Tabela 4 prikazuje točke po prvem in drugem testiranju, pridobljene na testu Razumevanje 

tihega branja za posameznega učenca iz ES 1, ES 2 ter KS 1 in KS 2. 

Rezultati v tabeli 4 prikazujejo, da so učenci iz ES 1 in ES 2 po drugem testiranju bolje 

razumeli besedilo, saj so odgovorili na večje število vprašanj kot pri prvem testiranju. Učenca 

5 in 6 brez UT iz ES 2 sta na drugem testiranju edina dosegla 6 točk, kar predstavlja najvišje 

število možnih točk. Test bralnega razumevanja je najslabše reševal učenec z GJM iz KS1 z 

enim pravilnim odgovorom na prvem in dvema na drugem  testiranju. V KS1 in KS2 je z 

enim odgovorom napredoval tudi učenec 8 s PPB in učenec 10 brez UT1. Učenec 9 s PPB iz 

KS1 in učenca 11 ter 12 iz KS2 pri drugem testiranju niso napredovali, saj so odgovorili na 

enako število vprašanj kot pri prvem testiranju.  
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Graf 4: Prikaz povprečnih vrednosti testa Razumevanje tihega branja po prvem in drugem 

testiranju posameznih podskupin znotraj eksperimentalne in kontrolne skupine. 

 

(ES1-ekspreimentalna skupina 1; ES2-eksperimentalna skupina 2; KS1-kontrolna skupina 1; KS2-kontrolna skupina 2; GJM-

govorno jezikovna motnja; PPB-primanjkljaji na področju branja; brez UT-brez učnih težav) 

 

Graf 4 prikazuje povprečno število točk oziroma povprečno število pravilnih odgovorov na 

preizkusu bralnega razumevanja za otroke iz ES1, ES2, KS1 in KS2 pri prvem in drugem 

testiranju. Maksimalno število točk, ki jih učenci lahko dosežejo na preizkusu bralnega 

razumevanja, je 6 točk. Vprašanja lahko razdelimo v tri ravni bralnega razumevanja, in sicer 

na nižjo, srednjo in najvišjo stopnjo bralnega razumevanja. 

Glede na rezultate iz grafa 5 je vidno, da so učenci iz ES1, ES2, KS1 in KS2 napredovali na 

testu, ki preverja bralno razumevanje, vendar je večji napredek opaziti pri učencih iz ES1 in 

ES2. M. Košak Babuder (2012) razlaga, da za razumevanje povedi mora posameznik poleg 

dekodiranja obvladati še sintakso, ohraniti zaporedje besed, uporabiti kontekstualne namige in 

imeti ustrezen besednjak. Za razumevanje povedi mora vse našteto potekati sočasno, kar so 

učenci skozi trening urili in je razvidno v večjem napredku pri učencih iz ES1 in ES2. Učenci 

iz KS1 in KS2 bi glede na rezultate lahko pokazali še večji napredek, če bi bili deležni 

treninga.    
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ES1 ES2 KS1 KS2 

Preizkus bralnega razumevanja 

1. TEST 

2.TEST 
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3.4.1.3 Primerjava pridobljenih vrednosti prvega in drugega testiranja na 

podtestih Besede 1 in Besede 2 preizkusa Motnje branja in pisanja – pred in 

po specifičnem treningu med učenci ES1, ES2 in KS1 ter KS2.  

 

1. Podtest Besede 1 – rezultati in interpretacija 

Tabela 5: Individualni rezultati podtesta Besede 1 po prvem in drugem testiranju vseh 

učencev posameznih podskupin znotraj eksperimentalne in kontrolne skupine. 

  VREDNOSTI UČENCA NA PODTESTU 

BESEDE 1 

  1. testiranje 2. testiranje 

  

HITROST        NAPAKE 

     (s)                                                               

 

HITROST     NAPAKE 

       (s) 

 

ES1 

učenec 1 z GJM 48                             15 50                      7 

učenec 2 s PPB 74                              4 45                              2 

učenec 3 s PPB  59                              5 71                              5 

 

ES2 

učenec 4 brez UT 20                              0 20                              0 

učenec 5 brez UT 31                              2 42                              0 

učenec 6 brez UT 23                              0 21                              0 

 

KS1 

učenec 7 z GJM 40                              7 45                        0 

učenec 8 s PPB  195                           24 187                          27 

učenec 9 s PPB  105                           11 95                            13 

 

KS2 

učenec 10 brez UT  22                              1 25                              1 

učenec 11 brez UT  32                              0 24                              0 

učenec 12 brez UT  21                              0 22                              0 
(ES1-ekspreimentalna skupina 1; ES2-eksperimentalna skupina 2; KS1-kontrolna skupina 1; KS2-kontrolna skupina 2; GJM-

govorno jezikovna motnja; PPB-primanjkljaji na področju branja; brez UT-brez učnih težav) 

Tabela 5 prikazuje vrednosti po prvem in drugem testiranju, pridobljene na podtestu Besede 1 

za posameznega učenca iz ES1, ES2, KS1 in KS2. 

Pri prvem podtestu Besede 1 so hitrost branja povečali naslednji učenci: učenec 2 s PPB iz 

ES1 in učenec 6 brez UT iz ES2, ter učenca 8 in 9 s PPB iz KS1 in učenec 11 brez UT iz 

KS2. Največji napredek je viden pri učencu 2 s PPB, saj je čas izboljšal za 29 sekund in je 

tako imel največjo razliko v hitrosti med začetnim in končnim branjem.  Pri učencu 4 brez UT 

je na drugem testiranju čas ostal nespremenjen, vsi ostali učenci so hitrost branja zmanjšali.  

Iz tabele 5 je razvidno, da sta le dva učenca, in sicer učenca s PPB iz KS1, na drugem 

testiranju naredila več napak v primerjavi s prvim testiranjem. Hitrost branja sta želela 

izboljšati, saj sta pomembno odstopala od ostalih učencev, posledično pa sta manj pozornosti 

usmerila v pravilno in natančno branje.   
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Oba učenca z GJM sta po drugem testiranju najbolj znižala število napak pri branju, in sicer 

učenec iz ES1 je naredil 8 napak manj, učenec iz KS1 pa 7. 

Tabela 6: Prikaz povprečnih vrednosti podtesta Besede 1 po prvem in drugem testiranju 

posameznih podskupin znotraj eksperimentalne in kontrolne skupine. 

 BESEDE 1 (1. TEST) BESEDE 1 (2. TEST) 

M   

HITROSTI (s) 

M    

NAPAK NA 

SKUPINO 

M   

HITROSTI (s) 

M     

NAPAK NA 

SKUPINO 

ES1 
(PPB/2 učenca; 

GJM/1 učenec) 

60,34 8 55,34 4,67 

ES2 
brez UT/3 učenci 

24,67 0,67 27,67 0 

KS1 
(PPB/2 učenca; 

GJM/1 učenec) 

113,34 11,67 109 12,34 

KS2 
brez UT/3 učenci 

25 0,34 23,67 0,34 

(ES1-ekspreimentalna skupina 1; ES2-eksperimentalna skupina 2; KS1-kontrolna skupina 1; KS2-kontrolna skupina 2; GJM-

govorno jezikovna motnja; PPB-primanjkljaji na področju branja; brez UT-brez učnih težav; M-povprečje) 

Tabela 6 prikazuje povprečne vrednosti na podtestu Besede 1 za otroke iz ES1, ES2, KS1 in 

KS2 pri prvem in drugem testiranju. Pri tem podtestu smo merili hitrost – v kolikšnem času 

prebere besede ter število napak, ki jih naredi med branjem.  

Na podtestu Besede 1 so na prvem testiranju najhitreje brali učenci brez UT iz ES2, saj so za 

branje v povprečju porabili 24,67 sekund. Najmanj napak pa so na drugem testiranju naredili 

učenci brez UT iz KS2. Pri drugem testiranju so napredovali učenci iz ES1, saj so zvečali 

hitrost branja za 5 sekund in naredili 3, 3 napake manj kot na prvem testiranju. Napredek je 

opazen tudi pri učencih iz ES2, saj so pri drugem testiranju besede prebrali natančno, brez 

napak. Učenci KS1 in KS2 so na drugem testiranju število napak ali povečali ali je ostalo 

nespremenjeno.  
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2. Podtest Besede 2 – rezultati in interpretacija 

Tabela 7: Individualni rezultati podtesta Besede 2 po prvem in drugem testiranju vseh 

učencev posameznih podskupin znotraj eksperimentalne in kontrolne skupine. 

  VREDNOSTI UČENCA NA PODTESTU 

BESEDE 2 

  1. testiranje 2. testiranje 

 UČENCI HITROST          NAPAKE 
    (s) 

HITROST         NAPAKE 
    (s) 

 

ES1 

učenec 1 z GJM 101,5                      10 129                9 
učenec 2 s PPB 128                           8 70                             4 
učenec 3s PPB 75                              7 94                             8 

 

ES2 

učenec 4 brez UT  41                              0 39                             0 
učenec 5 brez UT  57                              6 65                             2 
učenec 6 brez UT  34                              0 33                             0 

 

KS1 

učenec 7 z GJM 88                   15 52                      0 
učenec 8 s PPB 314                         23 256                        25 
učenec 9 s PPB 158                         20 160                        20 

 

KS2 

učenec 10 brez UT  37                              2 39                             3 
učenec 11 brez UT  38                              1 40                             0 
učenec 12 brez UT  34                              1 33                             1 

(ES1-ekspreimentalna skupina 1; ES2-eksperimentalna skupina 2; KS1-kontrolna skupina 1; KS2-kontrolna skupina 2; GJM-

govorno jezikovna motnja; PPB-primanjkljaji na področju branja; brez UT-brez učnih težav) 

Tabela 7 prikazuje vrednosti po prvem in drugem testiranju, pridobljene na podtestu Besede 2 

za posameznega učenca iz ES1, ES2, KS1 in KS2. 

Pri drugem podtestu Besede 2 so na drugem testiranju hitrost pri branju povečali naslednji 

učenci:učenec s PPB1 iz ES1, učenca 1 in 3 brez UT iz ES2, učenec z GJM in učenec s PPB1 

iz KS1ter učenec brez UT3 iz KS2. Ostali učenci so hitrost branja zmanjšali.  

Najpočasneje sta brala učenca s PPB iz KS1, pri katerih je čas branja zelo odstopal od ostalih 

učencev. Pri branju sta prav tako naredila največje število napak.  

Učenec 2 s PPB iz ES1 je na drugem testiranju čas branja izboljšal za kar 58 sekund in prav 

tako naredil 4 napake manj kot pri prvem branju. Prav tako je učenec 8 s PPB iz KS1 izboljšal 

čas branja za 58 sekund, vendar je število napak pri branju povečal. Presenetljiv rezultat se je 

pokazal pri učencu z GJM iz KS1,  ki je čas branja izboljšal za 36 sekund in prav tako število 

napak, saj je po drugem testiranju naredil 15 napak manj in tako vse besede pravilno prebral, 

čeprav ni bil vključen v trening. 
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Tabela 8: Prikaz povprečnih vrednosti podtesta Besede 2 po prvem in drugem testiranju 

posameznih podskupin znotraj eksperimentalne in kontrolne skupine. 

 BESEDE 2 (1. TEST) 

 

BESEDE 2 (2. TEST) 

M         

HITROSTI (s) 

M          

NAPAK NA 

SKUPINO 

M      

HITROSTI (s) 

M           

NAPAK NA 

SKUPINO 

ES1 
(PPB/2 učenca; 

GJM/1 učenec) 

97 15,34 97,67 7 

ES2 
brez UT/3 

učenci 

44 2 45,67 0,67 

KS1 
(PPB/2 učenca; 

GJM/1 učenec) 

174 14,67 156 15 

KS2 
brez UT/3 

učenci 

36,34 1,34 37,34 1,34 

(ES1-ekspreimentalna skupina 1; ES2-eksperimentalna skupina 2; KS1-kontrolna skupina 1; KS2-kontrolna skupina 2; GJM-

govorno jezikovna motnja; PPB-primanjkljaji na področju branja; brez UT-brez učnih težav; M-povprečje) 

Tabela 8 prikazuje povprečne vrednosti na podtestu Besede 2 za otroke iz ES1, ES2, KS1 in 

KS2 pri prvem in drugem testiranju. Pri tem podtestu smo merili hitrost – v kolikšnem času 

prebere besede ter število napak, ki jih naredi med branjem.  

Učenci ES1 in ES2 so pri drugem testiranju zmanjšali število napak. Največji napredek so 

naredili učenci iz ES1, saj so število napak v povprečju zmanjšali za 8,34. Iz tabele 8 je 

razvidno, da imajo učenci iz KS1 veliko težav pri branju. Branje je počasno in nenatančno, saj 

so na prvem testiranju v povprečju porabili 174 sekund in naredili 14,67 napak. Pri drugem 

testiranju so hitrost povečali, in sicer za 18 sekund, števila napak pa niso zmanjšali.  

Pri podtestu Besede 1 in Besede 2 je pomembna hitrost dekodiranja zaporednih vizualnih 

informacij. Trening je terjal veliko branja, tehnika se je izboljšala, vendar pri učencih s 

težavami opazimo, da branje ni tekoče, dovolj hitro, kar lahko pojasni težave z razumevanjem 

prebranega, saj avtomatizirano in hitro branje pomembno vpliva na uspešnost bralnega 

razumevanja, saj šele ko postane branje avtomatizirano, se lahko pozornost posameznika 

preusmeri na pomen vsebine (Perfetti, 1985, v Nation, 2005).  
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Učenci, ki so bili deležni treninga, ki je vključeval intervencijski program Metakognitivni 

interstavčni model bralnega razumevanja, so pri drugem testiranju brali hitreje in bolj 

natančno kot pri prvem branju, kar omogoča bralcu, da bere brez napora in miselna energija ni 

v tolikšni meri usmerjana v dekodiranje, ampak predvsem v razumevanje. 

3.4.1.4 Primerjava pridobljenih vrednosti prvega in drugega testiranja pri 

vprašalniku o metakognitivnem zavedanju – pred in po specifičnem 

treningu, med učenci eksperimentalne skupine 1, eksperimentalne skupine 

2 in kontrolne skupine 1 ter kontrolne skupine 2. 

1. Vprašalnik metakognitivnega zavedanja – rezultati in interpretacija 

Tabela 9: Individualni rezultati vprašalnika o metakognitivnem zavedanju po prvem in 

drugem testiranju vseh učencev posameznih podskupin znotraj eksperimentalne in kontrolne 

skupine. 

   ES 1       ES 2                                                  KS 1 KS 2 

 MAX 

št. 

pravilni
h odg. 

 U1 

GJM 

 

U2 

PPB 

U3 

PPB 

U4  

BP 

U5 

BP 

U6  

BP 

U7 

GJM 

U8 

PPB 

U9 

PPB 

U10 

BP 

U11 

BP 

U12 

BP 

 

Regulacij

a branja 

16 1. 

TEST 
2 6 5 6 6 5 4 3 5 8 8 8 

2. 

TEST 
9 9 7 11 12 14 6 4 6 9 8 8 

 

Uporaba 

strategij 

3 1. 

TEST 
0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

2. 

TEST 
1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 2 1 

Načrtova

nje pred 

branjem 

2 1. 

TEST 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

2. 

TEST 
1 1 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 

Evalvacij

a lastnega 

procesa 

5 1. 

TEST 
1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 

2. 

TEST 
2 2 2 4 4 3 1 1 2 2 2 2 

(ES1-ekspreimentalna skupina 1; ES2-eksperimentalna skupina 2; KS1-kontrolna skupina 1; KS2-kontrolna skupina 2; GJM-

govorno jezikovna motnja; PPB-primanjkljaji na področju branja; brez UT-brez učnih težav; U-učenec, št. od 1 do 12-število 

učencev) 

Tabela 9 prikazuje vrednosti – število pravilnih odgovorov po prvem in drugem testiranju, 

pridobljenih na vprašalniku o metakognitivnem zavedanju za posameznega učenca iz ES1, 

ES2, KS1 in KS2. Pri vprašalniku smo beležili število obkroženih odgovorov, ki nakazujejo  

pravilno uporabo strategij pred, med in po branju.  
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Na področju regulacije branja je najmanjše število pravilnih odgovorov obkrožil učenec z 

GJM iz ES1, in sicer samo 2 od možnih 16 odgovorov. Je pa v skupini ES1 najbolj 

napredoval na drugem testiranju, in sicer je obkrožil  7 pravilnih odgovor več kot na prvem 

testiranju. Tudi ostali učenci v ES1 in ES2 so povečali izbor pravilnih odgovorov. Najbolj je 

napredoval učenec 6 brez UT iz ES2 z 9 odgovori in tako obkrožil skupaj 14 pravilnih 

odgovorov, kar pomeni, da se je izredno približal največjemu številu možnih odgovorov. 

Učenci v KS1 so povečali izbiro odgovorov, učenci v KS2 pa so ostali na enakem številu, le 

učenec 10 brez UT je obkrožil 1 pravilni odgovor manj kot na prvem testiranju.   

Na področju uporabe strategij se je po prvem testiranju izkazalo, da so učenci iz ES1 

najslabše reševali vprašanja tega področja. Obkrožili niso niti enega pravilnega odgovora, 

vendar so po drugem testiranju obkrožili po en pravilen odgovor od treh. Vsi trije učenci brez 

UT iz ES2 so obkrožili po en pravilen odgovor. Slednji so po drugem testiranju napredovali, 

saj sta dva obkrožila vse tri možne odgovore, eden pa je svoj izbor izboljšal za en odgovor. 

Ob prvem testiranju so v KS1 in KS2 vsi izbrali po en pravilni odgovor, le učenec z GJM ni 

obkrožil nobenega. Slednji je poleg učenca 11 brez UT napredoval za en pravilni odgovor. Pri 

ostalih se v KS1 in KS2 število pravilnih obkroženih odgovorov ni spremenilo.  

Na področju načrtovanja pred branjem je samo učenec brez 5 UT iz ES2 obkrožil en pravilni 

odgovor od dveh možnih. Na drugem testiranju je slednji svoj rezultat izboljšal in tako kot 

edini obkrožil oba pravilna odgovora. Vsi učenci iz KS1 in učenec 12 brez UT iz KS2 

rezultata niso izboljšali, ostali so obkrožili po en pravilni odgovor.  

Na področju evalvacije lastnega branja je bila po prvem testiranju izbira trditev pri učencih iz  

ES1, ES2, KS1 in KS podobna. V ES1 in ES2 so na drugem testiranju napredovali vsi učenci. 

Najbolj je napredoval učenec 1 brez UT s tremi odgovori in se tako z učencem 5 brez UT iz 

ES2 s 4 pravilnimi odgovori najbolj približal maksimalnemu številu možnih odgovorov. V 

KS1 in KS2 je z enim odgovorom napredoval le učenec 8 s PPB, pri ostalih pa je število 

obkroženih odgovorov ostalo nespremenjeno.  

Uspešno bralno razumevanje je odvisno tudi od spretnosti višjih ravni, kot je sposobnost 

sklepanja in sposobnost kritičnega presojanja (Vellutino, Scanlon in Lyon, 2000 v Sesma idr., 

2009). Učenci, ki nimajo težav na področju bralnega razumevanja, uspešneje uporabljajo 

kognitivne in metakognitivne strategije v primerjavi  učenci, ki so manj uspešni pri bralnem 

razumevanju (Palincsar in Brown, 1984;, Pearson in Fielding, 1991; Pressley, 2000; Tierney   
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in Cunningham, 1984, v Sesma idr., 2009). Slednje so pokazali tudi rezultati, ki smo jih 

pridobili po prvem testiranju, saj so učenci brez učnih težav iz ES2 in KS2 tako na preizkusu 

bralnega razumevanja kot pri ugotavljanju metakognitivnega zavedanja dosegli najboljše 

rezultate. Po drugem testiranju je največji napredek opaziti pri učencih iz ES1 in ES2, kar 

lahko pojasnimo s specifičnim treningom za razvoj bralnega razumevanja, s katerim so 

razvijali metakognitivne strategije.  

3.4.1.5 Primerjava uspešnosti treninga med učenci eksperimentalne skupine 

in učenci kontrolne skupine, glede na pridobljene rezultate uporabljenih 

preizkusov in vprašalnika 

 

 Primerjava pridobljenih rezultatov na podtestih ACADIA, na testu motenosti v branju 

in pisanju (Besede I, Besede II), na preizkusu bralnega razumevanja pri tihem branju 

in na vprašalniku metakognitivnega zavedanja, med ES1 in KS1  

Tabela 10: Primerjava pridobljenih povprečnih vrednosti na prvem in drugem testiranju, med 

učenci iz eksperimentalne skupine 1in učenci iz kontrolne skupine 1. 

  ES1 KS1 
  1. 

TESTIRANJE:  
2.TESTIRANJE:  1.TESTIRANJE:  

 
2.TESTIRANJE:  

 

A
C

A
D

IA
 T

ES
TI

 

SLUŠNO 
POMNJENJE: 
M točk 

30 41 36,34 37,67 

BESEDNI ZAKLAD: 
M točk 

45 52,34 43,67 46,34 

AVTOMATIZIRAN 
BESEDNI ZAKLAD:  
M točk 

47 53,34 45 45,67 

BESEDE 
1 
 

M HITROSTI (s) 
 

60,34 55,34 113,34 109 

M NAPAK 
 

8 4,67 11,67 12,34 

BESEDE 
2 
 

M HITROSTI (s) 
 

97 97,67 174 156 

M NAPAK 
 

15,34 7 14,67 15 

PREIZKUS BRALNEGA 
RAZUMEVANJA: 
M pravilnih odgovorov 

2,34 3,67 2 2,67 

(ES1-ekspreimentalna skupina 1; KS1-kontrolna skupina 1; M-povprečje) 
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Tabela 10 prikazuje primerjavo pridobljenih vrednosti po prvem in drugem testiranju na vseh 

opravljenih preizkusih med učenci iz ES1, ki so bili vključeni v trening, in učenci iz KS1, ki 

niso bili vključeni v trening. Učencih obeh skupin imajo težave na področju branja in bralnega 

razumevanja. 

Iz tabele 10 je razvidno, da so pri prvem testiranju učenci iz ES1 in KS1 pri vseh podtestih 

preizkusa ACADIA v povprečju dosegali precej podobne rezultate. Med skupinama je 

največjo razliko opaziti na podtestu Slušno pomnjenje, saj so učenci iz KS1 dosegli 36, 67 

povprečnih točk in bili tako za 6,34  povprečnih točk boljši od učencev iz ES1. Na podtestu 

Avtomatizirani besedni zaklad so učenci iz ES1 dosegli 47 povprečnih točk in tako zabeležili 

za 2 povprečni točki boljši rezultat kot učenci iz KS1 s 45 povprečnimi točkami. Najmanjša  

razlika med skupinama je pri podtestu Besedni zaklad, saj so bili učenci iz KS1 z 43, 67 

povprečnimi točkami le za 1,33 povprečne točke slabši kot učenci iz ES1, ki so dosegli 45 

povprečnih točk. Drugo testiranje pa je pokazalo veliko večji napredek pri učencih iz ES1, v 

primerjavi z učenci iz KS1. Predvidevam, da je napredek posledica treninga, ki so ga bili 

deležni učenci iz ES1. 

Na  podtestu Besede1so na prvem testiranju učenci iz ES1 hitreje in bolj natančno prebrali 

besede v primerjavi z učenci iz KS1. Razlika med dvema skupinama je zelo velika, saj so 

učenci iz ES1 na prvem testiranju v povprečju porabili 60,34 sekund časa z 8 napakami, 

medtem ko so učenci iz KS1 porabili 113,34 sekund in naredili 11,67 napak. Na drugem 

testiranju so učenci ES1 hitrost izboljšali za 5 sekund in naredili 3,34 napake manj. Pri branju 

so bili pozorni, brali so natančneje kot pri prvem testiranju. Učenci iz KS1 so prav tako 

povečali hitrost, vendar pri branju niso bili natančni, saj se je število napak minimalno 

povečalo. 

Na podtestu Besede 2 so bili prav tako uspešnejši učenci iz ES1. Na prvem in drugem 

testiranju so za branje daljših besed porabili manj časa v primerjavi z učenci iz KS1. Pri 

učencih iz ES1 je hitrost branja ostala precej podobna, saj so porabili le 0,67 sekunde več  na 

drugem testiranju. Med branjem so bili veliko bolj pozorni, saj so število napak zelo 

izboljšali, v povprečju so naredili 8,34 napak manj. Učenci v KS1 so sicer hitrost branja 

izboljšali, vendar števila napak niso zmanjšali, temveč minimalno povečali.   

Na preizkusu Razumevanje tihega branja (Elley, Gradišar in Lapajne, 1995) so učenci iz ES1 

na prvem testiranju v povprečju bolje odgovarjali na vprašanja kot učenci iz KS1. V obeh 

skupinah je opazen napredek, kar pomeni, da so po drugem branju učenci bolje razumeli 
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besedilo. Večji je napredek pri učencih iz ES1, ki so bili deležni 15-urnega programa za 

razvijanje bralnega razumevanja.  

 Primerjava pridobljenih rezultatov na podtestih ACADIA, na testu motenosti v branju 

in pisanju (Besede I, Besede II), na preizkusu bralnega razumevanja pri tihem branju 

in na vprašalniku metakognitivnega zavedanja med učenci iz ES2 in KS2 . 

Tabela 11: Primerjava pridobljenih povprečnih vrednosti na prvem in drugem testiranju med 

učenci brez učnih težav iz eksperimentalne skupine ter  učenci brez učnih težav iz kontrolne 

skupine. 

  ES2 KS2 
  1. TESTIRANJE 2. TESTIRANJE 1. TESTIRANJE 2. TESTIRANJE 

A
C

A
D

IA
 T

ES
TI

 

SLUŠNO 
POMNJENJE:  
M točk 

43,34 51,67 56,34 51,67 

BESEDNI ZAKLAD:  
M točk 

52,34 58,34 53,67 57,34 

AVTOMATIZIRAN 
BESEDNI ZAKLAD: 
 M točk 

52,67 58 56,67 56,67 

BESEDE 
1 
 

M HITROSTI (s) 
 

24,67 27,67 25 23,67 

M NAPAK 
 

0,67 0 0,34 0,34 

BESEDE 
2 
 

M HITROSTI (s) 
 

44 45,67 36,34 37,34 

M NAPAK 
 

2 0,67 1,34 1,34 

PREIZKUS BRALNEGA 
RAZUMEVANJA:                          
M pravilnih odgovorov 

4,34 5,67 4,34 4,67 

(ES2-ekspreimentalna skupina 2; KS2-kontrolna skupina 2; M-povprečje) 

Tabela 11 prikazuje primerjavo pridobljenih vrednosti po prvem in drugem testiranju na vseh 

opravljenih preizkusih med učenci iz ES2, ki so bili vključeni v trening, in učenci iz KS2, ki 

niso bili vključeni v trening. Učencih obeh skupin nimajo težav na področju branja in 

bralnega razumevanja. 

Pri podtestih preizkusa ACADIA so učenci iz KS2 na prvem testiranju dosegli boljše rezultate 

kot učenci iz ES2. Na drugem testiranju pa so bili učenci iz ES2 uspešnejši, le pri podtestu 

slušno pomnjenje so dosegli enak rezultat, in sicer 51,67 povprečnih standardiziranih točk.   
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Učenci iz ES2 so napredovali na vseh treh podtestih, medtem ko so učenci iz KS2 napredovali 

le na podtestu  besedni zaklad. Na podtestu avtomatizirani besedni zaklad je rezultat ostal 

nespremenjen, na podtestu slušno pomnjenje pa je rezultat upadel. Največji napredek je 

zabeležen na podtestu slušno pomnjenje pri učencih iz ES2, in sicer za 8,34 povprečnih 

standardiziranih točk. 

Na podtestu Besede 1 so učenci precej izenačeni. Na prvem testiranju so hitreje brali in več 

napak naredili učenci iz ES2. Ti so na drugem testiranju hitrost zmanjšali, vendar so prebrali 

brez napak, medtem ko so učenci iz KS2 hitrost povečali, vendar so  bili pri branju manj 

pozorni in število napak je ostalo enako kot na prvem testiranju.  

Na podtestu Besede 2 so tako na prvem kot na drugem testiranju z večjo hitrostjo brali učenci 

iz KS2. Učenci iz ES2 so na drugem testiranju hitrost zmanjšali in iz dveh napak prešli na 

0,67 napake v povprečju. Učenci iz KS2 s na prvem in drugem testiranju naredili enako 

število napak, in sicer v povprečju 1,34 napake.  

Na preizkusu Razumevanje tihega branja (Elley, Gradišar in Lapajne, 1995) so tako učenci iz 

ES2 kot učenci iz KS2 enako razumeli besedilo. Po drugem testiranju so učenci iz ES2 

dosegli skoraj najvišje število možnih točk, kar pomeni, da so pravilno odgovorili skoraj na 

vsa vprašanja. Učenci iz KS2 so minimalno izboljšali svoj rezultat in se tako približali 

rezultatu učencev iz ES2. 
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3.5 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1. Kakšno je bralno razumevanje učencev v eksperimentalni skupini 1 in 

eksperimentalni skupini 2 ter v kontrolni skupini 1 in kontrolni skupini 2 pri testu 

Razumevanje tihega branja pred in po izvedbi treninga, ki vključuje program z 

intervencijskim modelom Metakognitivni interstavčni model bralnega razumevanja?  

 

Trening je pripomogel k razvijanju sposobnosti, ki so pomembne za uspešno bralno 

razumevanje. Drugo testiranje je pokazalo, da so učenci ES2 napredovali na vseh podtestih 

preizkusa ACADIA in na podtestu Besede 1 in Besede 2 ter povečali metakognitivno 

zavedanje, ki smo ga preverjali z vprašalnikom. Posledično je napredek viden tudi na 

preizkusu bralnega razumevanja. Učenci so na prvem testiranju od šestih vprašanj v povprečju 

pravilno odgovorili na 4,34 vprašanja. Na drugem testiranju so napredovali, saj so v 

povprečju pravilno odgovorili na 5,67 vprašanj. S. Pečjak, A. Podlesek in T. Pirc (2009 v 

Pečjak 2010) so v svoji raziskavi o bralni pismenosti ugotovile, da na bralno razumevanje 

direktno vplivata besedišče in strategije povzemanja. Torej tisti učenci, ki imajo bogato 

besedišče in znajo v besedilu poiskati bistvo in ga na kratko povzeti, prebrano bolje razumejo. 

Avtorice so ugotovile, da učenci, ki imajo avtomatizirano branje, berejo veliko več kot učenci 

s slabo tehniko, s čimer si širijo besedišče, ki se neposredno odraža  v boljšem razumevanju 

(prav tam).  

Učenci s PPB in GJM iz ES1 so na prvem testiranju odgovorili na 2,34 vprašanja, potem pa 

na 3,67. Avtomatizirano branje omogoča, da učenci usmerijo miselno energijo na bralno 

razumevanje in strategije, ki omogočajo boljše razumevanje pri branju (Rasinski in Padak, 

1998, v M. McConnaughhay, 2008), kar so učenci dokazali, saj so med treningom nekoliko 

izboljšali tehniko branja in izboljšali rezultat na testu bralnega razumevanja. A. Gradišar (v 

Ivšek, 2001) ugotavlja, da so v petem razredu učenci, ki imajo tehniko branja avtomatizirano, 

ter jih ta ne ovira pri razumevanju, vendar so odstopanja še precej pogosta. Dosegli so visoke 

rezultate pri preverjanju besedišča in avtomatiziranem besednem zakladu, zaradi česar so 

poleg napredka v tehniki branja  napredovali pri bralnem razumevanju. Pri branju so si 

pomagali s semantičnim in skladenjskim znanjem – branje po indirektni, leksični poti, ki jo 

razlaga model dveh poti (Colheart, Rastle, Perry, Langdon in Ziegler, 2001, v Marjanovič-

Umek, 2012).  
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Na boljše razumevanje besedila je vplivalo tudi razvijanje metakognitivnega zavedanja med 

treningom, ki pomeni, da učenec ve, da je za dobro razumevanje pomembno poiskati bistvo, 

aktivirati predznanje, spremljati razumevanje že med branjem ipd. (Pečjak, 2010). Bralno 

razumevanje lahko razvijamo z učenjem strategij bralnega razumevanja in njihove fleksibilne 

uporabe (Armbruster, 2001; Bukowiecki, 2007, v McConnaughhay, 2008). 

A. Stojanović (Ivšek, 2001) je izvedla trening recipročnega učenja, ki sloni na poučevanju 

bralnih strategij, in ugotovila, da se je bralno razumevanje izboljšalo pri učencih, ki so bili 

deležni treninga.  

Napredek je višji pri učencih obeh ES, zato lahko sklepamo, da je specifičen trening, ki sem 

ga izvajala, pomembno vplival na razvoj bralnega razumevanja. Napredek v KS1 in KS2 je 

prisoten, vendar je zelo majhen. Napredek lahko pripišemo tendenci normalnega razvoja 

učencev in učnemu procesu, ki so mu sledili.  
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2. Kakšno je slušno pomnjenje, besedišče, avtomatizirani besedni zaklad, hitrost in 

natančnost branja učencev v eksperimentalni skupini 1 in eksperimentalni skupini 2 ter 

v kontrolni skupini 1 in kontrolni skupini 2 pred in po izvedbi treninga, ki vključuje 

program z intervencijskim modelom Metakognitivni interstavčni model bralnega 

razumevanja? 

Kognitivne oziroma miselne sposobnosti so procesi, ki omogočajo mišljenje, pomnjenje in 

učenje. Kognitivne sposobnosti zajemajo najrazličnejše sposobnosti (hitrost procesiranja, 

vizualno in slušno procesiranje, delovni in dolgoročni spomin, pozornost, sposobnost 

logičnega sklepanja), ki so nujne za analiziranje glasov in simbolov, priklic informacij, 

ustvarjanje povezav med informacijami in ohranjanje pozornosti, na katerih sloni sposobnost 

branja in pisanja (Stewart, 2011). Nekatere kognitivne sposobnosti, kot so slušno pomnjenje, 

besedni zaklad, avtomatizirani besedni zaklad, hitrost in natančnost branja, sem preverjala s 

podtesti preizkusa ACADIA in s podtestom Besede 1 in Besede 2.  

Pri podtestih preizkusa ACADIA, ki merijo slušno pomnjenje, besedišče in avtomatizirani 

besedni zaklad, ter na podtestu Besede 1 in Besede 2, ki merita hitrost in natančnost branja, so 

na prvem in drugem testiranju najvišje rezultate dosegli učenci brez učnih težav iz ES2 in 

KS2.  

Učenci brez UT iz ES2 so na preizkusu ACADIA najvišje rezultate dosegli na podtestu 

Besedni zaklad in Avtomatizirani besedni zaklad. Na prvem testiranju so na podtestu Besedni 

zaklad dosegli 52,34 standardiziranih povprečnih točk, na drugem testiranju pa so se približali 

najvišjemu številu možnih točk - 61, in sicer 58,34 povprečnih točk. Tudi na podtestu 

Avtomatizirani besedni zaklad so na drugem testiranju napredovali za 4 standardizirane 

povprečne točke in tako dosegli 58 standardiziranih povprečnih točk od 60. Učenci brez UT iz 

ES2 so imeli največ težav na podtestu Slušno pomnjenje. Na prvem testiranju so dosegli 

43,34 standardiziranih povprečnih točk, na drugem pa 51,67 standardiziranih povprečnih točk 

od 74.  
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Na podtestu Besede 1 so pokazali, da jim branje ne povzroča težav, saj so na prvem testiranju 

naredili minimalno napako, ki so jo na drugem testiranju z manjšo hitrostjo, ki je omogočila 

še večjo pozornost na samo dekodiranje, odpravili. Pri branju daljših besed na podtestu 

Besede 2 so porabili več časa kot pri podtestu Besede 1. Pri branju so naredili dve napaki, 

vendar so na drugem testiranju ponovno brali nekoliko počasneje in naredili povprečno 1, 34 

napake manj.  

Učenci brez UT iz KS2 so podobno kot učenci iz ES2 na preizkusu ACADIA najvišje 

rezultate dosegli na podtestu Besedni zaklad in Avtomatizirani besedni zaklad. Na prvem 

testiranju so se zelo približali maksimalnemu številu možnih točk, saj so dosegli 53,67 

standardiziranih povprečnih točk od 61. Čeprav učenci niso bili vključeni v trening, so na 

drugem testiranju napredovali in dosegli 57,34 standardiziranih povprečnih točk. Zelo dobro 

so rešili podtest Avtomatizirani besedni zaklad z doseženimi 56,67 standardiziranih 

povprečnih točk od 60. Na drugem testiranju učenci niso napredovali, doseženi rezultat je 

ostal enak. Najslabše so rešili podtest Slušno pomnjenje, saj so prejeli 56, 34 standardiziranih 

povprečnih točk od 74. Na drugem testiranju pa so svoj rezultat še poslabšali, in sicer za 4,67 

standardiziranih točk. Na podtestu Besede 1 so v povprečju naredili le 0,34 napake. Na 

drugem testiranju so hitrost povečali, število napak pa je ostalo enako. Na podtestu Besede 2 

so brali 1 sekundo dlje, vendar napake niso zmanjšali. Napredke pri učencih iz KS lahko 

pripišemo trendu normalnega razvoja in načinu poučevanja v razredu. 

Učenci v ES1 in KS1 so vse podteste slabše reševali kot učenci brez UT. Najslabše so rešili 

podtest Slušno pomnjenje, saj so na prvem testiranju učenci iz ES1 dosegli 30 

standardiziranih povprečnih točk od 74, učenci iz KS1 pa 36,34. Učenci obeh skupin so na 

drugem testiranju napredovali. Učenci iz ES1 so zelo povečali rezultat, za 11 standardiziranih 

točk, vendar je ta veliko manjši od doseženega rezultata učencev brez UT. Pri učencih iz KS1 

je napredek minimalen. Na podtestu Besedni zaklad in Avtomatizirani besedni zaklad sta 

skupini na prvem testiranju podobno reševali. Na drugem testiranju se je maksimalnemu 

številu točk in tako točkam, ki so jih dosegli učenci brez UT, veliko bolj približala ES1, ki je 

bila vključena v trening. Na podtestu Besedni zaklad so dosegli 52,34 standardiziranih 

povprečnih točk od 61. Na podtestu Avtomatizirani besedni zaklad so dosegli še boljši 

rezultat, in sicer 53,34 standardiziranih povprečnih točk od 60. Na podtestu Besede 1 in 

Besede 2 so imeli učenci veliko več težav kot učenci brez UT. Branje je bilo počasno in 

nenatančno, predvsem pri učenih iz KS1. Hitrost branja in število napak nakazujeta na to, da 

tehnika branja še ni avtomatizirana.   
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Beddley (1979 v Pečjak 1999), Morris, Johnes (1990 v Pečjak 1999) in Martin (1993 v Pečjak 

1999) pravijo, da učenci z avtomatizirano tehniko branja porabijo za proces prepoznavanja 

malo miselne energije, zato je več ostane v delovnem spominu za procese razumevanja in 

pomnjenja prebranega. Na drugem testiranju so učenci iz ES1 napredovali. Predvidevam, da 

so k temu pripomogla številna prilagojena bralna besedila, ki so jih učenci imeli na voljo.  

Zaključimo lahko, da so na drugem testiranju največji napredek dosegli učenci iz ES1 in ES2, 

kar lahko pripišemo aktivnostim, ki so jih učenci izvajali v sklopu treninga za razvoj bralnega 

razumevanja. Največji napredek so naredili na podtestu Slušno pomnjenje. Napredek je 

posledica specifičnega treninga za razvoj bralnega razumevanja, ki je temeljil na pomnjenju. 

M. Košak Babuder (2012) pravi, da prav sposobnost slušnega pomnjenja vpliva na razvoj 

jezikovnih sposobnosti, ki so ključne za dobro bralno razumevanje. Pogled v model bralnega 

razumevanja avtorja Justa in Carpenterja kaže na vpliv posameznih dejavnikov (slušno 

pomnjenje, hitrost in natančnost branja, besedišče in avtomatizirani besedni zaklad), ki smo 

jih preverjali na prvem in drugem testiranju, na izboljšanje bralnega razumevanja (Pečjak, 

1999).  

3. Kakšen je napredek po opravljenem treningu, ki vključuje program z intervencijskim 

modelom Metakognitivni interstavčni model bralnega razumevanja, pri učencih v 

eksperimentalni skupini 1 in eksperimentalni skupini 2 v primerjavi z učenci kontrolne 

skupine 1 in kontrolne skupine 2, ki treninga niso opravljali na področjih slušno 

pomnjenje, besedišče, avtomatizirani besedni zaklad, hitrost in natančnost branja, 

bralno razumevanje in metakognitivno zavedanje? 

 

Učenci iz ES1 in ES2 so s pomočjo treninga, ki vključuje program z intervencijskim 

modelom Metakognitivni interstavčni model bralnega razumevanja, izboljšali rezultate na 

področjih slušno pomnjenje, besedišče, avtomatizirani besedni zaklad, hitrost in natančnost 

branja, bralno razumevanje in metakognitivno zavedanje, v primerjavi z učenci iz ES2 in 

KS2. 

Največji napredek je opazen pri učencih iz ES1. Napredek je najbolj opazen, če rezultate 

primerjamo z učenci iz KS1, ki niso bili vključeni v trening. Učenci iz ES1 so izboljšali 

rezultate pri podtestih Slušno pomnjenje, Besedni zaklad in Avtomatizirani besedni zaklad. 

Učenci v ES1 in KS1 so se pred treningom zaradi slabše bralne tehnike branju izogibali.   
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S treningom so učenci iz ES1 izboljšali tehniko branja, saj so imeli možnost prebrati veliko 

število besedil, ki so bila zanje prilagojena, kar jih je pri branju motiviralo. Bila so krajša, 

jezikovno lažja in zapisana s primerno pisavo in večjim razmakom med vrsticami. Branje 

različnih besedil je poleg izboljšanja tehnike branja prav tako pripomoglo k izboljšanju 

bralnega besednjaka, zaradi česar so bolje brali tudi ostala besedila. Na boljšo zmožnost 

avtomatiziranega dekodiranja je vplival tudi napredek na področju slušnega pomnjenja, ki so 

ga učenci urili s treningom. Slušni spomin omogoča zadržati trenutno asociativno zvezo med 

črkami v besedi in njeno glasovno podobo, kar vpliva na hitrost dekodiranja (Pečjak, 2010). 

Vse to pa vpliva na zmožnost bralnega razumevanja, ki so ga učenci ob drugem testiranju 

izboljšali. Učenci iz ES1 so napredovali v primerjavi z učenci iz KS1. Učenci iz KS1, ki niso 

bili vključeni v trening, niso bistveno napredovali. Rezultati drugega testiranja so namreč zelo 

podobni rezultatom prvega testiranja. Ob rednem šolskem delu učenci niso napredovali na 

področjih, kjer imajo težave. Berejo še vedno zelo počasi in delajo napake. Branje ni tekoče, 

kar vpliva na uspešnost bralnega razumevanja, saj šele ko postane branje avtomatizirano, se 

lahko pozornost posameznika preusmeri na pomen vsebine (Perfetti, 1985, v Nation, 2005).  

Učenci, ki nimajo težav na področju bralnega razumevanja, bolj pogosto uporabljajo 

kognitivne in metakognitivne strategije, medtem ko se učenci s težavami manj poslužujejo teh 

strategij (Sesma idr., 2009). Z vprašalnikom o metakognitivnem zavedanju sem ugotovila, da 

učenci iz ES1 in KS1 uporabljajo manjše število strategij in manj pogosto, kot učenci iz ES2 

in KS2. Učenci ES1 in ES2, ki so bili vključeni v trening, so po drugem testiranju povečali 

uporabo metakognitivnih startegij pred med in po branju v primerjavi z učenci iz KS1 in KS2, 

ki niso bili vključeni v trening. Učenci brez UT iz KS2, ki niso bili vključeni v trening, so na 

prvem testiranju dosegli višje rezultate na podtestih Slušno pomnjenje, Besedni zaklad in 

Avtomatizirani besedni zaklad, vendar so učenci brez UT iz ES2 na drugem testiranju dosegli 

boljše rezultate, za kar je predvidoma zaslužen specifičen trening bralnega razumevanja. 

Bogato besedišče, dober slušni spomin in jezikovne veščine omogočajo boljše bralno 

razumevanje.  

Iz rezultatov na podtestu Besede 1 in Besede 2 je razvidno, da učenci iz ES2 in KS2 nimajo 

težav z dekodiranjem. Učenci veliko berejo, kar prispeva k bolj tekočemu branju. Kadar je 

dekodiranje avtomatizirano, je miselna energija usmerjena v višje miselne procese, kot je 

razumevanje (Perfetti, 1985, v Nation, 2005). Obe skupini, ES2 in KS2, sta izboljšali rezultate 

na preizkusu bralnega razumevanja. Učenci iz ES2 so na drugem testiranju v povprečju 
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pravilno odgovoril skoraj na vseh šest vprašanj, medtem ko  učenci iz KS2 niso bistveno 

napredovali.  

Da bi učenci iz ES1 na preizkusih dosegli tako dobre rezultate, kot so jih dosegli učenci iz 

ES2, bi potrebovali daljši trening. Pri nekaterih podtestih so se učenci iz ES1 zelo približali 

učencem iz ES2.   
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4. Kakšno je metakognitivno zavedanje učencev v eksperimentalni skupini 1 in 

eksperimentalni skupini 2 ter v kontrolni skupini 1 in kontrolni skupini 2 pred in po 

izvedbi treninga, ki vključuje program z intervencijskim modelom Metakognitivni 

interstavčni model bralnega razumevanja?   

 

Med metakognitivne sposobnosti sodi zavedanje učencev, kako poteka proces branja nasploh 

in kakšen je potek procesa razumevanja. Poznavanje teh procesov je pomembno, saj učenci 

lahko na določene procese vplivajo in jih usmerjajo s pomočjo metakognitvnih strategij 

(Pečjak, 1999). Metakognitivne strategije predstavljajo fleksibilen pristop oziroma načrt, ki 

pripomore k učinkovitemu učenju različnih vrst gradiva s pomočjo branja (Pečjak, 1999). 

 

Po prvem testiranju je vidno, da so vsi učenci iz ES1, ES2 in KS1 ter KS2 manj uspešni na 

področju regulacije branja. Učenci iz ES1 in KS1 večinoma izpustijo besedo, poved ali del 

besedila, ki ga ne razumejo. Med branjem besedila učenca s PPB iz ES1 prilagajata hitrost 

branja težavnosti besedila, učenec z GJM pa nerazumljive dele preskoči. V KS1 so rezultati 

zelo podobni.  

Učenci brez UT iz ES2 in KS2 ustrezno ravnajo, in sicer vprašajo učiteljico ali ponovno 

preberejo. Učenci brez UT iz KS in ES prav tako prilagodijo hitrost branja težavnosti snovi 

ter se usmerijo na bistvo.  

Po drugem testiranju so vsi učenci napredovali, vendar je večji napredek opaziti pri učencih iz 

ES. Učenci so pri aktivnostih, ki jih je zajemal trening, delali napovedi o tem, kaj bo v 

besedilu sledilo, se spraševali, kaj o določeni temi že vedo, si postavljali vprašanja. Omenjene 

strategije so se naučili in jih sprejeli, kar so pokazali na vprašalniku po drugem testiranju.  

Na področju uporabe strategij so dobljeni rezultati ob prvem testiranju pokazali, da učenci iz 

ES1, ES2 in KS1 ter KS2 v večini samo podčrtajo pomembne informacije ali ne uporabljajo 

nobene strategije, da bi si bolje zapomnili pomembne informacije v besedilu. Ob drugem 

testiranju so vsi učenci ES napredovali, povečali so število strategij. Vsi povezujejo že 

obstoječe znanje s snovjo, ki jo berejo. V KS1 in KS2 ni večjih sprememb, saj izbira trditev 

ostaja večinoma enaka kot pri prvem testiranju.   
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Na področju načrtovanja pred branjem so učenci iz ES1, ES2 in KS1 ter KS2 po prvem 

testiranju mnenja, da pred začetkom branja ne potrebujejo načrta, vendar enostavno začnejo 

brati besedilo. Le učenec brez UT iz ES2 se osredotoči na namen oziroma cilj branja. Po 

drugem testiranju je opaziti napredek pri vseh učencih ES, saj so vsi izbrali trditev aktiviram 

predznanje. Eden izmed učencev brez UT iz ES2 je po drugem testiranju, poleg trditve 

osredotočim se na namen oziroma cilj branja (izbral jo je na prvem testiranju), izbral še 

trditev aktiviram svoje predznanje. V KS1 in KS2 po drugem testiranju ni opaziti večjega 

napredka. Z izjemo dveh učencev brez UT iz KS2, ki izbereta trditev osredotočim se na 

namen oziroma na cilj branja, so ostali učenci še vedno mnenja, da ne potrebujejo posebnega 

načrta pred pričetkom branja. 

Na področju evalvacije lastnega bralnega procesa je bila na prvem testiranju izbira trditev 

pri učencih iz ES1, ES2 in KS1 ter KS2 zelo podobna. Učenci so po prvem testiranju izbrali 

naslednje trditve, ki omogočaj uspešnost pri branju: pomembne povedi so tiste, ki so direktno 

povezane z bistvom; morda sta dve povedi namenoma v nasprotju druga z drugo, pomembne 

so povedi s pomembnimi podatki in dejstvi. Učenci s PPB in GJM iz ES1 in KS1 so prav tako 

obkrožili tudi trditve, ki ne omogočajo uspešnosti pri branju, in sicer: pomembne so povedi, ki 

vsebujejo največ podrobnosti in skoraj vse povedi so pomembne, sicer jih ne bi bilo v 

besedilu. Po drugem testiranju so vsi učenci iz ES1 in ES2 pokazali napredek z izbiro večjega 

števila ustreznih trditev. V KS je napredoval le eden od učencev s PPB, ostali niso pokazali 

napredka. Drugi učenec s PPB in učenec z GJM sta po drugem testiranju, poleg trditve: 

pomembne so povedi s pomembnimi podatki in dejstvi, ponovno izbrala neustrezni trditvi: vse 

povedi so pomembne, sicer jih v besedilu ne bi bilo in pomembne so povedi, ki vsebujejo 

največ podrobnosti. 

Za učinkovito učenje iz besedila je učencem v veliko pomoč poznavanje in uporaba 

metakognitivnih strategij. Učenec mora za dobro razumevanje aktivirati svoje predznanje, 

zadržati nove informacije v delovnem spominu in priklicati že obstoječe informacije iz 

dolgoročnega spomina, prepoznati ključne besede v besedilu (Ericsson in Kintch, 1995; 

Kintch, 1998, v Kolić-Vehovec idr., 2008). Prav to so učenci razvijali s treningom, ki je 

vključeval intervencijski model Metakognitivni interstavčni model bralnega razumevanja.   

Po prvem testiranju se je izkazalo, da so najboljše rezultate na področju metakognitivnega 

zavedanja dosegli učenci brez UT, tako v ES kot v KS. Rezultati prvega testiranja so nam 

pokazali manj ustrezno metakognitivno zavedanje pri učencih, ki so usmerjeni kot PPPU in 

GJM. 
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Manj pogosto uporabljajo ustrezne metakognitivne strategije pri delu z besedilom in zato 

potrebujejo sistematično učenje in pomoč na področju metakognitivnih strategij. Gaultney 

(1998, v Larkin, 2010) je v svoji raziskavi dokazal, da imajo učenci s težavami manj znanja o 

tem, katero strategijo uporabiti, kdaj jo uporabiti in kako.  

Drugo testiranje je pokazalo, da so na področju metakognitivnega zavedanja najbolj 

napredovali učenci brez UT in prav tako učenca s PPB  in učenec z GJM iz ES. Trening je s 

sistematičnim učenjem na področju metakognicije pozitivno vplival tudi na učence s 

težavami. Rezultati so pokazali, da je trening učence spodbudil k razmišljanju.  Učenci so 

spoznali, da obstajajo postopki, strategije, ki jih lahko pripeljejo do boljšega razumevanja. 

Razumeli so, da je aktivno branje tisto, ki jih vodi do uspeha. Doumeli so pomembnost 

iskanja pomena neznanih besed, torej poznavanje strategij, ki jim olajša razumevanje bistva. 

Opaziti je bilo, da so učenci po treningu postali bolj vedoželjni ter do besedil vzpostavili 

pozitivnejši odnos. Učenci brez UT, učenca s PPB in učenec z GJM iz KS, so po drugem 

testiranju uporabljali enake strategije, saj le-teh niso načrtno razvijali. Nekatera vprašanja so 

pokazala minimalen napredek, kar lahko pripišemo normalnemu razvoju otroka, saj se otrok 

še vedno razvija in spreminja.  

 

5. Kako učiteljici ocenjujeta uspešnost treninga, ki vključuje program z intervencijskim 

modelom Metakognitivni interstavčni model bralnega razumevanja na področju 

bralnega razumevanja pri učencih iz eksperimentalne skupine1 in eksperimentalne 

skupine 2, ki so bili deležni specifičnega treninga, ki vključuje program z 

intervencijskim modelom Metakognitivni interstavčni model bralnega razumevanja?  

Bralno razumevanje je temeljna sposobnost, ki učencu omogoča učenje na vseh predmetnih 

področjih. Učiteljici obeh razredov se srečujeta z učenci, ki imajo težave z bralnim 

razumevanjem in ne obvladajo strategij, ki jim omogočajo večjo uspešnost pri razumevanju 

besedila. Iz tega razloga sta z veseljem sprejeli, da bom z učenci izvajala trening bralnega 

razumevanja. 

Učiteljici sta po zaključenem 15-urnem programu razvijanja bralnega razumevanja pri 

učencih, ki so bili vključeni v trening, opazili boljše razumevanje prebranega in bistvene 

razlike pri uporabi strategij ob branju besedila in končnemu povzemanju. Uspešnost treninga 

lahko nazadnje potrdijo tudi višje ocene, predvsem pri družboslovju in naravoslovju.  
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Pri povzemanju bistva iz besedil iz učbenika in drugih pisnih gradiv imajo desetletniki kar 

precej težav in v razredu je v okviru pouka težko čas posvetiti razvijanju strategij bralnega 

razumevanja. Iz tega razloga menita, da so treningi tihega branja in podčrtovanja ključnih 

besed bistveno pripomogli k boljšemu in hitrejšemu razumevanju in učenju povzemanja. 

Trening za razvijanje bralnega razumevanja se je izkazal za zelo učinkovitega, saj so učenci 

bolje razumeli besedilo, bili so bolj učinkoviti pri določanju ključnih besed in povzemanju 

bistva iz besedila. Večina je izboljšala tehniko branja in povečala obseg besedišča. Zato 

menita, da velja razmisliti o stalnem treningu oziroma učenje z besedili umestiti v letni 

delovni načrt ali v okvir interesnih dejavnosti.   

Učiteljici opisujeta, da imajo otroci s strategijami po branju  kar veliko težav, saj si nekateri 

težje zapomnijo bistvo in ne razumejo ključnih besed. Zato bo metoda podčrtovanje ključnih 

besed postala zvezda stalnica pri vseh njunih urah naravoslovja in branju neumestnostih 

besedil. 

Nekateri otroci zelo težko uspejo svojo pozornost nadzorovati, usmerjati in sistematično 

premikati po besedilu. Sploh pa slabo poznajo bralne  učne strategije. Učiteljici sta mnenja, da 

se je pri učencih, ki so bili deležni treninga, stanje izboljšalo.  

Otroci, ki v tem času obiskujejo 4. in 5. razred, pa seveda tudi prej in kasneje, razvijajo 

splošno in jezikovno znanje za razumevanje besedila in shranjevanje pomena besedila v 

spomin, bi morali biti deležni obveznih vaj in treningov. Le na tak način bi izboljšali branje z 

razumevanjem oziroma funkcionalno branje besedila. 

Obe učiteljici ocenjujeta velik napredek na področju učenja z besedilom pri učencih, ki so 

izvajali specifičen trening za razvijanje bralnega razumevanja. Učenci so pridobili nove 

veščine branja. Želeli bi si, da bi lahko tudi šola več naredila v smislu učenja bralnega 

razumevanja. V naslednjem letu načrtujeta izvajanje podobnega treninga za razvoj bralnega 

razumevanja v okviru rednega pouka ali morda interesne dejavnosti po pouku. Ker bi se radi 

več naučili, se priporočata za nadaljnje delo pod vodstvom delavca, ki tovrstno področje 

obvlada. 
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4. ZAKLJUČEK 
 

Doseganje bralne pismenosti je dolgotrajen proces, ki ga je potrebno sistematično načrtovati 

in izvajati. Traja vse od predšolskega obdobja v vrtcu pa do konca osnovne in srednje šole. 

Sistematično opismenjevanje je potrebno načrtno razvijati za različne potrebe, različne načine 

branja, različna besedila in predvsem za razna predmetna področja pri vseh predmetih, skozi 

vsa šolska obdobja. Za uspešno razvijanje bralne pismenosti je ključno učiteljevo poznavanje 

procesov branja in stopenj bralnega razvoja (Grosman, 2007). 

Učenci v prvih letih šolanja utrjujejo temeljne bralne zmožnosti, da lahko osvojijo končni cilj, 

tj. razumevanje prebranega besedila in uporabo branja kot sredstva za učenje (Eurydice, 

2011). Na začetni stopnji branja potrebujejo posamezne bralne komponente vso pozornost. 

Le-te  postajajo vse bolj  avtomatizirane in  učencev ne ovirajo več pri razumevanju bralnih 

gradiv. Po končanem prvem triletju se poudarek pri branju pomakne od dekodiranja k 

razumevanju prebranega in k razvijanju in urjenju strategij, ki pomagajo izboljšati 

razumevanje (Lipec Stopar, 2000). Nekateri učenci imajo dobro razvite veščine, ki vplivajo na 

bralno razumevanje, nekateri pa se srečujejo z različnimi težavami, ki ovirajo uspešno 

razumevanje prebranega, kar je značilno za otroke v našem vzorcu, ki so opredeljeni kot 

otroci s primanjkljaji na področju branja in kot otroci z govorno-jezikovno motnjo.  

Temeljni namen moje raziskave je bil preizkusiti trening za razvijanje bralnega razumevanja – 

metakognitivni interstavčni model bralnega razumevanja. Pred in po treningu sem z učenci, ki 

so bili vključeni v eksperimentalno in kontrolno skupino, izvedla podteste preizkusa 

ACADIA, preizkus bralnega razumevanja, podtest Besede 1 in Besede 2 ter vprašalnik 

metakognitivnega zavedanja, ki so preverili kognitivne in metakognitivne sposobnosti 

posameznika. S primerjavo pridobljenih vrednosti na posameznem testu med skupinama sem 

ugotovila učinkovitost treninga pri učencih, ki so bili vanj vključeni. Trening je obiskovalo 

šest učencev, in sicer trije s težavami na področju bralnega razumevanja in trije brez težav.  

Po opravljenem treningu so učenci eksperimentalne skupine 1 (učenca s primanjkljaji na 

področju branja in učenec z govorno-jezikovno motnjo) in eksperimentalne skupine 2 (trije 

učenci brez učnih težav) izboljšali rezultate na vseh preizkusih. Povečali so uporabo strategij 

pred, med in po branju, kar učinkovito vpliva na izboljšanje razumevanja prebranega. 

Učiteljica je poudarila, da se je pri učencih, ki so bili vključeni v trening, vidno spremenil 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                  Tina Pribac, diplomsko delo 

 

81 
 

odnos do bralnega gradiva in način predelovanja in učenja s pomočjo besedil. Rezultati 

nakazujejo na to, da je bil izveden trening uspešen.  

V kolikor bi ponovno izvajala trening, bi v raziskavo vključila testiranje več komponent, ki 

vplivajo na bralno razumevanje, da bi dobili boljši vpogled na področja, ki so razlog za 

neuspešno bralno razumevanje, in ugotovili intenziteto posamezne komponente. Uspešnost 

raziskave bi povečala tudi z večjim številom učencev, vključenih v izvajanje treninga. 

Ključnega pomena je upoštevanje posebnih potreb posameznika in v trening vključiti vaje za 

izboljšanje določenih področji, ki onemogočajo uspešno bralno razumevanje. Za ugotavljanje 

uspešnosti treninga bi le-tega z učenci izvajala daljše časovno obdobje. 

Med izvajanjem treninga sem ugotovila, da so s sprejemanjem nalog imeli najmanj težav  

učenci s težavami v primerjavi z učenci brez učnih težav, saj niso imeli izoblikovane nobene 

strategije. Učenci brez učnih težav, ki so med treningom veliko nalog označili kot nepotrebne 

in nesmiselne, so po zaključenem treningu ugotovili, da so izoblikovali drugačen pristop do 

besedila. Povedali so, da razmišljanje o besedilu pred branjem omogoči, da iz spomina 

prikličejo veliko informacij, ki jim med branjem koristijo za boljše razumevanje. Ostanejo 

zbrani in bolj pozorni na vsebino, saj so si o njej že pred branjem ustvarili predstavo in 

razmišljali o lastnih pričakovanjih nad vsebino. Po branju so tudi zaradi usmerjene pozornosti 

v ključne besede lažje in hitreje obnovili bistvene dele besedila.   

Vzorec, ki sem ga vključila v raziskavo, je premajhen, da bi lahko rezultate posploševala, 

vendar menim, da bi bilo za učence dobro vključiti načrtno razvijanje bralnega razumevanja v 

sestavni del pouka. Znanje o strategijah bralnega razumevanja je pomembno za vse učitelje, 

saj je bralno razumevanje proces, ko učenci oblikujejo pomen pisnega besedila, ki so sestavni 

del večine predmetnih področij. Poučevanje bralnega razumevanja ne sodi le k pouku 

slovenskega jezika, ampak k vsem predmetom. Z znanjem o strategijah lahko učitelji 

omogočijo otroku učinkovitejše razumevanje besedil in učno uspešnost pri posameznem 

predmetu.  
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