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POVZETEK  

 

Načrtovanje in uresničevanje kvalitetne vzgoje in izobraževanja za skupino učencev z učnimi 

težavami v slovenskem prostoru temelji na petstopenjskem modelu pomoči za učence z učnimi 

težavami (v nadaljevanju petstopenjski model). Ta predstavlja učinkovit sistem pomoči in 

obravnave, ki predvideva fleksibilno prehajanje po stopnjah različno intenzivnih oblik pomoči. 

Strokovnjaki ugotavljajo, da najintenzivnejše oblike pomoči tudi v slovenskem prostoru prejme 

izredno veliko število učencev, kot možen razlog za to pa navajajo neučinkovito izvajanje pomoči 

pri prvih korakih petstopenjskega modela. Kot odgovor na izpostavljen strokovni problem smo v 

magistrskem delu priredili in preizkusili CBM formativni preizkus tekočnosti glasnega branja kot 

enega izmed več preizkusov ameriškega modela ocenjevanja, ki temelji na kurikulu (ang. CBM; 

curriculum based measurement). Preizkus smo izvedli na vzorcu učencev tretjega razreda 

osemnajstih slovenskih osnovnih šol. Vzorec učencev predstavljajo učenci brez učnih težav (N = 

254) in učenci z izrazitimi specifičnimi učnimi težavami na področju branja (N = 79). Rezultat 

magistrskega dela predstavlja analiza uspešnosti učencev na CBM preizkusu tekočnosti branja. 

Rezultate CBM preizkusa tekočnosti branja smo primerjali s podtestom tekočnosti branja SNAP, z 

učiteljevo oceno kvalitete glasnega branja učencev in s preizkusom bralnega razumevanja. 

Rezultate CBM preizkusa tekočnosti branja, izvedenega v tretjem razredu, smo za nekatere učence 

primerjali tudi z rezultati nacionalnih preizkusov znanja iz slovenščine, matematike in angleščine, 

ki so jih učenci reševali v 6. razredu. Za preizkus tekočnosti branja smo opredelili percentilne 

lokalne bralne norme za 3. razred za začetek šolskega leta ter ob pomoči tujih raziskovalnih 

izhodišč na tem področju predlagali kritično mejo (normo) tekočnosti branja, ki nam lahko pomaga 

pri odkrivanju rizičnih učencev. S pomočjo rezultatov smo ovrednotili tudi merske značilnosti 

preizkusa (zanesljivost, veljavnost, objektivnost, občutljivost in ekonomičnost) in uporabnost CBM 

preizkusa v povezavi s slovenskim petstopenjskim modelom. V magistrskem delu smo ugotovili, da 

je trenutna uporaba CBM preizkusa tekočnosti branja v slovenskem prostoru smiselna na ravni 

širokega skrininga za detekcijo učencev z učnimi težavami na področju začetnega branja kot 

splošnega indikatorja možne prisotnosti izrazitejših specifičnih učnih težav na področju začetnega 

branja. Rezultate CBM preizkusa tekočnosti branja je za pridobitev jasnejše slike o izvoru in 

intenzivnosti težav potrebno dopolnjevati z drugimi diferencialnimi preizkusi. Glavni doprinos 

magistrskega dela je preizkušanje uporabe enostavnega pripomočka, katerega primeren razvoj in 

uporaba lahko pripomoreta pri ocenjevanju težav in nudenju pomoči na področju usvajanja 

spretnosti branja na več stopnjah slovenskega petstopenjskega modela pomoči učencem z učnimi 

težavami. Z opravljenim delom prispevamo k razvoju časovno učinkovitih in preprostih oblik 



 

 

formativnega ocenjevanja in spremljanja napredka učencev na področju začetnega branja. Opisan 

prispevek predstavlja izhodišče za nadaljnje oblikovanje CBM preizkusov formativnega 

spremljanja napredka na področju branja in drugih osnovnih učnih spretnosti. 

 

Ključne besede: učne težave, petstopenjski model pomoči, formativno ocenjevanje, ocenjevanje, ki 

temelji na kurikulu, tekočnost branja 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Planning and implementation of a quality education for pupils with learning difficulties in 

Slovenia is based on the five-step model of learning support for pupils with learning difficulties 

(hereinafter referred to as a five-step model). The five step model represents an effective system of 

support and treatment for pupils with learning difficulties, which provides flexible transitions up 

and down through five stages of different intensity of support. Experts note that in Slovenia a very 

large number of students receive the most intense learning support and treatment (received at the 

fifth step of the five step model). A possible reason for that could be in an inefficient 

implementation of the five-step model, especially its first steps. As a response to the highlighted 

problem within this master thesis, as one of several tests, the US curriculum based measurement 

model  (CBM) formative test of oral reading fluency (CBM, curriculum based measurement) was 

adapted and tested. The test of oral reading fluency (CBM – ORF, curriculum based measurement 

– test of oral reading fluency) was performed on 18 different Slovenian primary schools on a 

sample of Slovenian third grade pupils with (N = 79, specific reading difficulty – PPPU, dyslexia) 

and without (N = 254, average readers) specific learning difficulties. The result of this master 

thesis represents an analysis of pupils’ performance on the CBM test of oral reading fluency. The 

results of the test were compared to pupils’ results on SNAP test of oral reading fluency, to pupils' 

results on the teacher's assessment of the quality of students' oral reading and to pupils' results on 

reading comprehension test. For a subsample of pupils, the results of the CBM test of oral reading 

fluency were also compared with pupil's results on the external assessment at the national level 

(NPZ) in sixth grade for different subject areas (Slovenian language, Mathematics and English). 

For the CBM test of oral reading fluency the local percentile norms for the beginning of the 3rd 

grade were developed. On the basis of foreign research results in this area the critical values 

(criteria, thresholds) of oral reading fluency, which could help in identifying students at risk for 

reading difficulties in reading, were suggested. On the basis of our results the psychometric 

characteristics of the test (reliability, validity, objectivity, sensitivity and economy) and the 

usefulness of the CBM test of oral reading fluency in conjunction with the Slovenian five-step 

model of support for pupils with learning difficulties in reading, were evaluated.  

The suggested use of CBM test of oral reading fluency in Slovenia is at the level of a broad 

screening for detection. The CBM test is useful as an indicator of the possible presence of specific 

learning difficulties. As a matter of obtaining clearer picture of the source and intensity of the 

reading difficulties other differential tests need to be performed. 

 



 

 

The main contribution of the master thesis is in evaluation of CBM oral reading fluency test. Its 

further development and usage could help in assessing problems and providing support in early 

reading skills acquisition within the first four stages of the Slovenian five-step model of support for 

pupils with learning difficulties.  

The presented work and its results contribute to the development of time-efficient and simple forms 

of formative assessment of student progress in the area of early reading. It represents a starting 

point for further development of CBM tests for formative assessment of progress in reading and 

other basic learning skills. 

 

 

Key words: learning difficulties, five-step model, formative assessment, curriculum based 

measurement, reading fluency 
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Uvod 
 
 

Učna uspešnost močno vpliva na predstavo otrok o njihovi zmožnosti in lastni vrednosti 

(Šilih, 1961, Mikuš - Kos, 1972) in vpliva na širši (ne samo izobraževalni) vidik 

posameznikovega življenja. Razvijanje kvalitetnega sistema podpore in pomoči učencem z 

učnimi težavami je zato tudi v slovenskem prostoru že dalj časa pomemben del zagotavljanja 

kvalitetne vzgoje in izobraževanja, ki omogoča zagotavljanje enakovrednih vzgojno- 

izobraževalnih možnosti vsem učencem. V zadnjih dveh desetletjih so bili na tem področju 

storjeni pomembni koraki v smeri oblikovanja zakonodajnih in strokovnih osnov, ki raznoliki 

skupini učencev z učnimi težavami omogočajo kvalitetno podporo in pomoč. 

 

Slovenski sistem odkrivanja, ocenjevanja ter pomoči in podpore namenjen učencem z učnimi 

težavami sledi najnovejšim mednarodnim trendom. Pomembno osnovo opisanega sistema 

danes v slovenskem prostoru predstavlja uresničevanje petstopenjskega modela pomoči za 

učence z učnimi težavami. Slednji je različica tujega modela odziv na obravnavo. Osnova  

obeh je zagotavljanje kontinuuma prehajanja med različno intenzivnimi oblikami pomoči, kar 

med drugim zahteva visoko kvalitetno splošno poučevanje, detekcijo (skrining), ki je široko 

zasnovana, nudenje oblik pomoči, ki so znanstveno dokazano učinkovite, kontinuirano 

spremljanje napredka učencev, ovrednotenje, presojo o potrebi, upravičenosti do specifičnih, 

intenzivnejših oblik pomoči (O'Connor in Sanchez, 2011). Modela predstavljata kvalitativni 

premik v nudenju pomoči učencem z učnimi težavami, a ob tem teoriji in praksi zastavljata 

vrsto izzivov in problemov. V slovenskem prostoru strokovnjaki izpostavljajo problem 

uresničevanja modela na njegovih prvih štirih stopnjah. Strokovnjaki glede na številčnost 

postopkov usmeritev učencev v skupini učencev z najizrazitejšimi specifičnimi učnimi 

težavami, PPPU (primanjkljaji na posameznih področjih učenja) v zadnjih letih namreč 

izpostavijo skrb, da nudenje ustreznih splošnih in preprostejših oblik pomoči na prvih korakih 

modela ni dovolj učinkovito (Opara idr., 2010, Košir idr., 2011). 

 

Če želimo na izpostavljen izziv uresničevanja petstopenjskega modela pomoči za učence z 

učnimi težavami odgovoriti, je potrebno zagotoviti nekatere osnove, ki podpirajo kvalitetno 
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izvajanje modela. Med drugim so to učinkoviti in preprosti načini zaznavanja potencialnih 

učnih težav ter spremljanje in ovrednotenje (ne)učinkovitosti nudenja oblik pomoči na 

različnih stopnjah petstopenjskega modela. V slovenskem prostoru se pri tem srečujemo s 

pomanjkanjem formalnih in neformalnih pripomočkov, namenjenih formativnemu 

ocenjevanju uspešnosti učencev, ki jim v okviru petstopenjskega modela nudimo pomoč. 

 

Zaradi zaznanega problema v magistrskem delu proučujemo CBM model ocenjevanja, ki 

temelji na kurikulu (ang. CBM  ̶  curriculum based measurement, v nadaljevanju CBM 

model). Gre za model, ki izhaja iz ZDA in ki je v ameriškem prostoru široko uporabljen prav 

v sistemu pomoči učencem z učnimi težavami. Gre za model, ki vsebuje kvalitete, zaradi 

katerih ga lahko opredelimo kot formativen način ugotavljanja učenčeve uspešnosti na 

področju osnovnih učnih spretnosti branja, pisanja in računanja. Za model je značilno 

direktno, redno (pogostejše) spremljanje, vrednotenje učenčevega napredka na področju 

osnovnih učnih spretnosti branja, pisanja in računanja (Deno, 1987, v Bender, 2008). CBM 

model v ZDA predstavlja pogosto uporabljeno osnovo, način uresničevanja modela odziv na 

obravnavo. Uporabo modela v ZDA podpirajo rezultati več kot desetletnega raziskovalnega 

dela (Wayman, 2007). Ob opisu značilnosti modela in nekaterih tujih raziskovalnih rezultatov 

izpostavljamo tudi nekatere izzive, probleme in kritike njegove uporabe. 

 

V magistrskem delu podrobneje obravnavamo CBM preizkus tekočnosti glasnega branja, ki je 

eden izmed več preizkusov CBM modela. Preizkus v magistrskem delu prilagodimo za 

slovenski prostor (izbor besedil, prevod in priredba navodil) in izvedemo na vzorcu 

slovenskih učencev. Vzorec učencev predstavljajo učenci 3. razreda osnovne šole; slučajni 

vzorec učencev brez učnih težav (naključno izbrani povprečni bralci) in namenski vzorec 

učencev z izrazitimi specifičnimi učnimi težavami v usvajanju začetnega branja (učenci, ki 

imajo na odločbi opredeljene PPPU na področju branja, in učenci, ki imajo izrazite specifične 

učne težave na področju branja po mnenju učitelja).  

 

Med obema vzorcema učencev ugotavljamo obstoj statistično pomembnih razlik in velikost 

povezav med rezultati posameznih bralnih preizkusov, oblikujemo lokalne bralne norme 

povprečnih učencev, preizkusimo uvrščanje vzorca učencev z učnimi težavami v skupino 

rizičnih učencev. Poleg tega za izbrane učence rezultate tekočnosti branja v 3. razredu 

primerjamo z njihovimi rezultati na nacionalnem preverjanju znanja v 6. razredu. S pomočjo 
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zbranih rezultatov  ovrednotimo  (trenutno smiselno) uporabo formativnega CBM preizkusa 

tekočnosti branja v slovenskem petstopenjskem modelu pomoči za učence z učnimi težavami. 
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1. Teoretična izhodišča 

1.1 Opredelitev učnih težav 

 

Za slovenski prostor aktualno opredelitev učnih težav povzemamo po aktualnih slovenskih 

znanstvenih in strokovnih virih. Slovenska opredelitev se sicer naslanja na ameriško (DSM-5) 

ter mednarodno (ICD-10) opredelitev oz. klasifikacijo težav in sledi mednarodnim razvojnim 

trendom. 

 

Učne težave so izjemno kompleksen in raznolik pojav. Težave so lahko raznovrstne, npr. 

težave z branjem in pisanjem, računanjem, pozornostjo ipd. Lahko so različno izrazite; od 

preprostih do kompleksnih, od lažjih do težkih, od kratkotrajnih (prehodnih), do 

vseživljenjskih. Pri nekaterih posameznikih se izrazijo že pred vstopom v šolo, pri drugih pa 

kasneje, z naraščanjem učnih zahtev. Učne težave lahko postanejo vzrok za absoluten ali 

relativen učni neuspeh. Absoluten pripelje učence do ponavljanja razreda, relativen pa 

pomeni, da je njihova storilnost na nižji ravni, kot je pričakovana glede na njihove splošne 

(povprečne ali nadpovprečne) intelektualne sposobnosti (Magajna, Kavkler, Košir, 2011). 

Učne težave so posledica različnih vzrokov. Včasih je npr. na zunaj videti, kot da imata dva 

posameznika enake učne težave, npr. z usvajanjem tekočnosti branja, vendar so dejavniki, ki 

vplivajo na nastanek težav, lahko različni.   

 

Poznamo splošne in specifične (SUT) učne težave. Obe vrsti učnih težav se nahajajo na 

kontinuumu, od lažjih oblik do težjih, od kratkotrajnih do dolgotrajnih, od enostavnih do 

kompleksnejših. Učenci imajo lahko samo eno vrsto učnih težav ali pa celo obe (Magajna, 

Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008a). 

1.1.1 Nespecifične, splošne učne težave 

 

O nespecifičnih, splošnih učnih težavah govorimo takrat, ko razlogi za težave v usvajanju 

znanja pri učencu izvirajo iz različnih neugodnih vplivov iz zunanjega okolja. Učenec tako 

lahko učne težave izkazuje zaradi ekonomske in kulturne prikrajšanosti, večjezičnosti, 

pomanjkljivega poučevanja ipd. Učenec pa ima lahko splošne učne težave tudi zaradi 

nekaterih notranjih dejavnikov, kot so upočasnjen kognitivni razvoj, čustvene/vedenjske 

motnje, neustrezne interakcije med posameznikom in okoljem ipd. Skupina učencev s 
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splošnimi učnimi težavami je zaradi različnih vzrokov nastanka, intenzivnosti in interaktivnih 

vplivov različnih dejavnikov zelo raznolika. Vsi ti učenci imajo v primerjavi z vrstniki 

izrazitejše in obsežnejše učne težave vsaj pri enem, lahko pa tudi pri več učnih predmetih. 

Lahko so manj uspešni, nekateri pa so celo neuspešni, vzrok za njihove težave pa ni 

nevrofiziološke narave (Magajna idr., 2011). 

1.1.2 Specifične učne težave 

 

V primeru specifičnih učnih težav (SUT) gre za učne težave na določenih učnih področjih, ki 

izhajajo iz posebnosti nevrološkega funkcioniranja posameznika in so notranje narave. Če so 

težave izrazite oz. težke, je v slovenskem prostoru za to vrsto učnih težav uveljavljen tudi 

strokovni izraz primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU). Skupina učencev s 

SUT je zelo raznolika. Vzrok za SUT predstavljajo motnje ali razlike v delovanju centralnega 

živčnega sistema ob sicer povprečnih ali celo nadpovprečnih intelektualnih sposobnostih. 

SUT se pojavljajo na področju osnovnih učnih spretnostih branja, pisanja, pravopisa in 

računanja, ob tem pa so prisotni tudi zaostanki ali pomanjkljivosti v razvoju pomnjenja, 

pozornosti mišljenja, komunikacije, koordinacije, socialnih spretnostih, emocionalnega 

dozorevanja; pri zaznavanju SUT je potrebno izključiti naslednje možne primarne vzroke 

težav: neustrezno poučevanje in druge možne dejavnike v okolju, okvare slušnega in 

motoričnega tipa, motnje v duševnem razvoju ter vedenjske in čustvene težave. Čeprav se 

SUT lahko pojavljajo tudi skupaj z njimi. SUT se pojavljajo tako pri povprečnih kot pri 

nadarjenih učencih, tako pri učencih iz manj spodbudnega okolja kot pri učencih, kjer je 

domače okolje spodbudno in jim nudi podporo (Magajna idr., 2011). 

 

Specifične učne težave lahko delimo glede na procese, s katerimi imajo posamezniki težave. 

Primanjkljaje lahko na ta način delimo na primanjkljaje na nivoju slušno-vidnih procesov ter  

na primanjkljaje na nivoju vidno-motoričnih procesov. Prvi so vzrok za nastanek motenj 

branja (disleksija), pravopisih težav (disortografija) ter drugih jezikovno osnovanih učnih 

težav, drugi pa vplivajo na težave na področju pisanja (disgrafija), matematike (spacialna 

diskalkulija), ter na načrtovanje in izvajanje praktičnih dejavnosti (dispraksija) in na nastanek 

težav na področju učenja in uporabe socialnih veščin (Magajna idr., 2011). 

 

Po Zakonu o usmerjanju so učenci s težjimi oblikami SUT (PPPU) od leta 2000 upravičeni 
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do intenzivnejših oblik pomoči s pomočjo usmerjanja v program prilagojenega izvajanja z 

dodatno strokovno pomočjo. To je najintenzivnejša oblika pomoči, do katere so upravičeni 

samo učenci z izrazitejšimi, najtežjimi oblikami SUT, tj. PPPU. Ostali učenci s splošnimi 

učnimi težavami ter lažjimi in zmernimi SUT pa so deležni osnovnih, manj intenzivnih oblik 

pomoči.  

 

Učenec je lahko prepoznan kot učenec s PPPU šele takrat, ko zanj niso učinkovite oblike 

pomoči prvih štirih stopenj petstopenjskega modela pomoči za učence z učnimi težavemi in 

ko so PPPU dokazani glede na kriterije za prepoznavanje specifičnih učnih težav. Prvih štirih 

korakov pomoči po modelu so sicer deležni prav vsi učenci z učnimi težavami (tudi tisti s 

splošnimi, lažjimi in zmernimi specifičnimi učnimi težavami), petega, ki je povezan z 

dodelitvijo dodatne strokovne pomoči, pa le učenci s PPPU. Največji del učencev s SUT je ob 

pravočasni pomoči in ustreznih oblikah pomoči na prvih korakih petstopenjskega modela 

primerno uspešen do te mere, da ne potrebuje usmerjanja in dodatne strokovne pomoči. 

 

Glede na naravo magistrskega dela na kratko izpostavljamo najpomembnejše značilnosti 

specifičnih učnih težav na področju branja. 

 

Specifične učne težave na področju branja (disleksija) 

 

Disleksija je specifična učna težava, ki je nevrofiziološko pogojena. Zaradi primanjkljajev 

posamezniki z disleksijo pomanjkljivo razvijejo zmožnost samodejnega, avtomatiziranega 

prepoznavanja zapisanih besed, le-to je nepopolno in težavno. Vzrok za težave je v 

posebnostih pri predelovanju jezikovnih informacij. Ker je avtomatizacija branja 

pomanjkljiva oz. nepopolna, je bralec na samo tehniko branja zavestno pozoren. To je v 

okoliščinah, ki so obremenjujoče (npr. zahteva po hitrejšem branju, predelavi pisne vsebine v 

višjih razredih, branje pred vrstniki, dolgotrajno branje ipd.), še izrazitejše (Magajna idr., 

2008a). 

 

Na zmanjšano učinkovitost pri branju vplivajo nekatere motnje v procesih spoznavanja, med 

drugim (Magajna idr., 2008a): 

− Težave na ravni kratkotrajnega ali delovnega pomnjenja, ki povzročajo dodatne težave 

pri ohranjanju zaporednih informacij v kratkotrajnem spominu. Te težave vplivajo na  
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zmožnost pomnjenja zaporedja črk in besed, na razumevanje prebranega in 

zapomnitev prebranega ipd.);  

− Težave se kažejo pri poimenovanju (priklicu) besed za simbole, barve, predmete in pri 

manipuliranju z nekaterimi abstraktnimi pojmi (pojmi, vezani na prostorsko 

orientacijo, enote merjenja ipd.). Oboje ovira učinkovito učenčevo sposobnost 

izražanja znanja ter vpliva na zmožnost tekočega izvajanja spretnosti računanja, branja 

in pisanja. Učenec ne zmore hitro in takoj prebrati, povedati, zapisati ter ob tem po 

možnosti pozornost posvečati tudi vsebini ali drugemu dogajanju v učnem kontekstu; 

− Počasen tempo izvajanja in primanjkljaji v zaznavanju časa otežujejo učenčevo 

učinkovitost pri šolskem delu (za izvedbo aktivnosti in nalog mu zmanjkuje časa), tudi 

ko učenec vloži pomemben dodaten trud;  

− Pri učencih z disleksijo naj bi prevladovalo razmišljanje v slikah. Težava nastopi, ko 

mora svoje notranje razmišljanje pretvoriti v besedno obliko; 

− Težave učencev z disleksijo se ne izražajo samo pri branju, temveč tudi pri pisanju, 

matematiki in pri vseh dejavnostih, ki vključujejo ravnanje s simbolnim zapisom. 

 

Med najpomembnejše znake za disleksijo spadajo naslednje težave (Magajna idr., 2008a): 

− slabše zavedanje glasov v besedah, njihovega vrstnega reda v besedah, slabše 

prepoznavanje rim in slabše zavedanje zaporedja zlogov; 

− slabše prepoznavanje besed; 

− slabši priklic črk pa tudi njihovega pravilnega zapisovanja (pravopis); 

− pri branju in pisanju slabša spretnost upoštevanja pravilnega z vrstnega reda glasov, 

črk, števk ali pa celo besed; 

− slabše bralno razumevanje prebranega 

− šibkejše izražanje misli v pisni obliki in/ali ustni obliki; 

− zaostanek na področju razvoja govora in jezika; 

− slabša orientacija v prostoru in času (težave s pravilno uporabo pojmov levo/desno, 

spodaj/zgoraj, orientacija v zaporedju mesecev, dnevov, itd.); 

− slabša oblika in hitrost pisanja  

− težave pri matematiki, ki so vezane na uporabo ustreznih zaporednih korakov 

reševanja nalog, na pravilno uporabo matematičnega izrazoslovja in na prostorsko-

orientacijske vidike; 

− težave na področju stranskosti; 

− pojav, prisotnost podobnih težav pri sorodnikih. 
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Specifične učne težave na področju branja predstavljajo tako v tujini kot tudi pri nas široko in 

pogosto ter tudi danes aktualno raziskovalno področje. 

 

1.2 Kriteriji za prepoznavanje primanjkljajev na posameznem področju učenja 

(PPPU) v Sloveniji 

 

Na zakonodajni osnovi 24. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. 

RS, št. 58/11, 90/12; ZUOPP-1) in tretjega odstavka 14. člena Pravilnika o organizaciji in 

načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 88/13) je Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo s soglasjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 

izdal kriterije za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, tj. ovir oz. motenj devetih skupin 

otrok s posebnimi potrebami. Kriteriji povzemajo petstopenjsko hierarhično metodo 

identifikacije specifičnih učnih težav, ki jo kot ključno za prepoznavo PPPU izpostavlja 

Magajna (2011). Pet osnovnih elementov metode sta predstavila Kavale in Forness (2000), 

nadalje pa sta metodo razvijala Kavale in Flanagan (2007). Kriteriji po omenjeni metodi so v 

slovensko prepoznavanje PPPU uradno vključeni od leta 2002, najnovejša različica pa je bila 

objavljena leta 2015. 

 

V nadaljevanju po dokumentu »Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir 

oz. motenj otrok s posebnimi potrebami« (2015) povzemamo kriterije za skupino otrok s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja. PPPU so v kriterijih opredeljene kot 

heterogena skupina motenj, ki jo predstavljajo: specifične motnje branja (disleksija), 

specifične pravopisne težave (disortografija), specifične motnje računanja (specifične 

aritmetične učne težave in diskalkulija), specifične motnje pisanja (disgrafija) in  primanjkljaji 

na področjih praktičnih in socialnih veščin (neverbalne motnje učenja in dispraksija). 

 

Skupino otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja predstavlja samo podskupina 

otrok s specifičnimi učnimi težavami, ki ima prepoznano težjo obliko specifičnih učnih težav. 

Zaradi nekaterih razlik v delovanju centralnega živčnega sistema se ob povprečnih ali 

nadpovprečnih intelektualnih sposobnostih soočajo z izrazitimi težavami pri usvajanju 

osnovnih učnih spretnosti, tj. branja, pisanja, pravopisa in/ali računanja, hkrati pa se lahko pri 

njih pojavljajo tudi zaostanki v razvoju nekaterih drugih procesov in spretnosti, kar se kaže v 
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zaostankih in/ali v motnjah pozornosti, mišljenja, pomnjenja, komunikacije, koordinacije 

socialnih sposobnosti in/ali socialnega dozorevanja. Primanjkljaji otežujejo preocesiranje 

besednih in tudi nebesednih informacij, kar v vpliva na uspešnost usvajanja in učinkovitost 

avtomatizacije šolskih veščin. Primanjkljaji »so notranje narave in ne smejo biti primarno 

pogojeni z neustreznim poučevanjem in drugimi okoljskimi dejavniki, vidnimi ali slušnimi in 

motoričnimi okvarami, nevrološkimi motnjami ali motnjami v duševnem razvoju, 

vedenjskimi in čustvenimi težavami ali motnjami, lahko pa se pojavljajo hkrati z njimi« 

(Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami, 2015, str. 23).  Opisani primanjkljaji na posameznikovo učenje in vedenje vplivajo 

celo življenje. Za premagovanje PPPU je nujno izvajanje empirično dokazanih oblik podpore 

in pomoči. 

 

V procesu identifikacije otroka s primanjkljaji na posameznih področjih učenja morajo 

strokovnjaki potrditi prisotnost vseh naslednjih kriterijev: 

 

Prvi kriterij: dokazati je potrebno neskladnost med pokazatelji globalnih intelektualnih 

sposobnosti, ki so strokovno določeni in utemeljeni, ter posameznikovo uspešnostjo v branju, 

pisanju, računanju in pravopisu.  

 

Drugi kriterij: prisotnost obsežnejših in izrazitejših težav na enem ali lahko tudi na več 

izmed štirih glavnih področij šolskih veščin: branja, pisanja, pravopisa in računanja. Težave 

so vztrajne in otroku izrazito otežujejo napredovanje pri učenju.  

 

Tretji kriterij: na manjšo učinkovitost pri učenju vplivajo pomanjkljive in/ali motene 

(meta)kognitivne strategije in/ali moten tempo učenja. 

 

Četrti kriterij: obstajati mora dokazana motenost enega ali več psiholoških procesov, npr. 

pozornosti, spomina, jezikovnega procesiranja, socialne kognicije, percepcije, koordinacije, 

časovne in prostorske orientacije, organizacije informacij itd. 

 

Peti kriterij: kot možen glavni povzročitelj PPPU morajo biti izključene naslednje okvare in 

motnje:  senzorne okvare, čustvene in vedenjske motnje, motnje v duševnem  razvoju ter 

druge duševne in nevrološke motnje, kulturna in jezikovna različnost ter psihosocialne 

neugodne okoliščine in neustrezno poučevanje. PPPU se sicer lahko pojavljajo skupaj z 
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opisanimi vplivi/dejavniki/okoliščinami. Hkratko pojavljanje motenj otežuje diferencialno 

diagnostično ocenjevanje. 

 

Ob tem so v kriterijih izpostavljena tudi nekatera pomembna dodatna pojasnila: 

− Posamezniku s PPPU pomoč pripada, tudi če ob vloženem trudu posameznika in 

njegovega okolja še vedno ustrezno, zadovoljivo funkcionira. To pomeni, da je pogoj za 

upravičenost do pomoči pojav izrazite motnje in ne nizki učni dosežki sami po sebi. 

− Težave otrok s PPPU naj bi bile vztrajne kljub (vsaj šestmesečnemu) nudenju pomoči na 

prvih treh korakih slovenskega petstopenjskega modela odziv na obravnavo. 

− PPPU se lahko prepozna, diagnosticira takrat, ko se je formalno opismenjevanje že 

pričelo. Ocenjevanje pa mora temeljiti na več virih, med drugim tudi na različnih 

neformalnih merah šolskih veščin. 

− Težave se med razvojem lahko izražajo različno, npr. mladostniki z disleksijo v 

dekodiranju postanejo hitrejši, berejo pravilneje, vendar berejo počasneje, v branje pa 

vlagajo veliko zavestnega napora (slabša avtomatizacija). 

 

Na tem mestu glede na problem in cilj magistrskega dela iz kriterijev povzemamo glavne 

značilnosti PPPU na področju branja. Učenci, ki imajo PPPU na področju branja (disleksija), 

imajo težave: 

− s spajanjem, segmentacijo in manipulacijo glasov, težave pri povezavi črka  ̶  glas, 

− z ustreznim zaznavanjem oblik in zaporedja simbolov, 

− s pravilnim branjem; berejo z napakami, počasi in z naporom, 

− s hitrostjo branja; branje je počasno, netekoče, 

− z bralnim razumevanjem vse od povedi pa vse do daljših sestavkov, problem 

predstavlja razumevanje pragmatičnega jezika. 

1.3 Kriteriji za prepoznavanje nižje in višje stopnje izraženosti specifičnih učnih 

težav  

 

Poleg uradnih kriterijev za prepoznavo PPPU so pomembni tudi dodatni kriteriji, ki govorijo 

o tem, kako se specifične učne težave izražajo v konkretnem vzgojno-izobraževalnem 

kontekstu. Te povzemamo po dokumentu »Navodila za izobraževalne programe s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo« (Košir, 
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Opara, Končar, Magajna, … in Molan, 2008), ki ga je izdal Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo. 

 

Avtorji v dokumentu specifične učne težave delijo glede na njihovo stopnjo izraženosti, 

težavnosti. Tako z nižjo stopnjo težavnosti opredelijo lažje ter del zmernih specifičnih učnih 

težav z višjo stopnjo pa del zmernih, ter najhujše oblike specifičnih učnih težav (PPPU). 

Samo slednja skupina je deležna usmeritve v Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo. V nadaljevanju po dokumentu povzemamo kriterije za nižjo in višjo 

stopnji izraženosti specifičnih učnih težav. 

 

Nižja stopnja težavnosti specifičnih učnih težav: 

− Učenčevo delovanje na večini področij je še vedno znotraj pričakovanega, vrstniškega 

območja. Na enem ali več specifičnimi področji (branje, pisanje, računanje) pa je učenec 

na spodnji meji pričakovanega. 

− Učenec na področju nekaterih temeljnih učnih veščin dosega nivo, ki mu predstavlja oviro 

za napredovanje, ki bi bilo v skladu z njegovimi siceršnjimi zmožnostmi in tudi drugimi 

dosežki. Ob tem še vedno zadovoljivo napreduje v okviru kurikula (standardi znanja). 

− Oblike pomoči na prvi stopnji petstopenjskega modela ne zadostujejo, potrebuje pomoč na 

drugi in tretji stopnji modela. 

− Učenec se izogiba obveznostim in izkazuje frustracijo pri nalogah, ki zahtevajo uporabo 

šibkih funkcij, vendar se reševanja takšnih nalog kljub vsemu loti. 

 

Višja stopnja težavnosti specifičnih učnih težav: 

− Kažejo se pomanjkljivosti v obvladovanju temeljnih spretnosti, kar učencu bistveno 

otežuje uspešno napredovanje znotraj danega kurikula. 

− Kljub skrbno oblikovanim in izvedenim oblikam pomoči se kaže pomanjkanje napredka 

na področju specifičnih primanjkljajev. 

− Tudi drugi pristopi in poskusi, da bi učenc specifične primanjkljaje kompenziral se 

izkažejo kot neučinkoviti.  

− Pri učencu lahko zaznamo veliko frustracijo in znižano samospoštovanje, posledično 

učenec postane nemotiviran za učenje. Lahko prične celo izostajati od pouka, lahko prične 

izražati tudi izrazite čustvene in/ali vedenjske težave. 

− Učenci za uspešno napredovanje potrebujejo dodatno strokovno pomoč. 
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Kriteriji so pomembni z vidika ekosistemskega pristopa k obravnavi učenčeve uspešnosti. V 

vzgojno-izobraževalnem okolju je pomembno, da so sodelujoči, ki soustvarjajo podporo in 

pomoč za učence z učnimi težavami, pozorni na širši vidik, na vpliv PPPU na posameznikovo 

učenje in življenje. 

 

1.4 Slovenski petstopenjski model podpore in pomoči učencem z učnimi težavami 

 

Slovensko različico modela, ki predstavlja način uresničevanja modela odziv na obravnavo, 

predstavlja petstopenjski model pomoči učencem z učnimi težavami. Model je podrobno 

predstavljen v dokumentu Učne težave v osnovni šoli, ki ga je leta 2007 potrdil Strokovni svet 

RS za splošno izobraževanje. V dokumentu so predstavljene najpomembnejše strokovne 

osnove, to je temeljni koncept za razvoj pristopov in podpore na področju obravnave učencev 

z različnimi učnimi težavami. Razvojna skupina je v okviru Univerze v Ljubljani nato v letih 

od 2008 do 2011 razvila in poglobila nekatere osnovne pristope, modele in strategije, ki naj bi 

pripomogli k lažjemu uresničevanju koncepta Učne težave v osnovni šoli v praksi. Eno od 

osnov predstavlja prav petstopenjski model odkrivanja učnih težav ter spremljanja in nudenja 

podpore in učne pomoči učencem z učnimi težavami (Magajna idr., 2008a). 

 

Petstopenjski model naj bi prav tako kot tuji modeli (ki pa so večkrat tristopenjski) omogočal 

izvajanje učinkovitega sistema pomoči in obravnave skupin učencev z učnimi težavami. Le-ta 

naj bi učencem z učnimi težavami omogočal fleksibilno in čim bolj tekoče premikanje med 

različno intenzivnimi stopnjami pomoči. Prehajanje med stopnjami je vezano na izpolnjevanje 

določenih kriterijev, ki zahtevajo evalvacijo učinkovitosti posamezne stopnje. Slovenski 

petstopenjski model je oblikovan v skladu s predhodno predstavljeno opredelitvijo narave 

učnih težav ter je smiselno usklajen s slovensko šolsko prakso ter obstoječimi razpoložljivimi 

strokovnimi in materialnimi viri (Magajna idr., 2011). 

 

Pet stopenj petstopenjskega modela sega od manj do vedno intenzivnejših oblik pomoči, od 

od pomoči, ki jo učencu nudi učitelj pri rednem pouku, vključevanja šolske svetovalne službe, 

organizacije individualnih in skupinskih oblik pomoči, pa do pomoči s strani zunanjih 

specializiranih ustanov, vse do najintenzivnejše oblike pomoči na peti stopnji, ki za učence z 

najtežjimi oblikami SUT (PPPU) predvideva usmeritev v izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (Magajna idr., 2011). 
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Ravno tako kot je predvideno v tujih modelih, je tudi slovenski model zasnovan na pogostem 

in sistematičnem ocenjevanju in spremljanju napredka učenca, izvajanju učinkovite 

obravnave in evalvacijo njene uspešnosti. Uresničevanje modela temelji na timskem 

soustvarjanju celotnega procesa načrtovanja in nudenja pomoči, pri čemer ima sodelovanje 

staršev in učencev pomembno mesto (Magajna idr., 2008a; Magajna idr., 2011).  

 

V nadaljevanju povzemamo opis petih stopenj petstopenjskega modela pomoči in podore 

učencem z učnimi težavami po avtoricah L. Magajna idr. (2011) in L. Magajna,idr. (2008a). 

 

1. Prva stopnja: učiteljeva pomoč pri rednem pouku, v času dopolnilnega pouka in v 

podaljšanem bivanju 

Ta stopnja naj bi ob diferenciaciji in individualizaciji v sklopu rednega pouka (redna 

kvalitetna poučevalna praksa) zagotavljala učno uspešnost 80 % vseh učencev. Če 

evalvacija izvedenih oblik pomoči v sklopu 1. stopnje pokaže, da ima učenec izrazitejše 

učne težave (specifične in/ali splošne), se zanj s strani učitelja in staršev predlaga pričetek 

pomoči na drugi stopnji modela. 

 

2. Druga stopnja: pomoč šolske svetovalne službe 

Na tej stopnji se nudenju pomoči pridružijo delavci šolske svetovalne službe ali/in mobilni 

specialni pedagogi. Stopnja predvideva strokovno poglobitev ocene učenčevega 

funkcioniranja na šibkih in močnih področjih, svetovanje učiteljem in staršem in občasno 

izvajanje direktne, konkretne pomoči učencu. Na tej stopnji se v soustvarjanje podpore in 

pomoči čim bolj aktivno vključi tudi učenca samega. Če se ob evalvaciji nudenja podpore 

in pomoči izkaže, da učenec ni ustrezno napredoval, se ga vključi v pomoč znotraj tretje 

stopnje modela. 

 

3. Tretja stopnja: organizacija individualnih in skupinskih oblik pomoči 

Na tretji stopnji modela je predvidena organizacija in izvajanje specifičnih oblik pomoči, 

ki lahko potekajo individualno ali skupinsko. Pomoč naj bi izvajali ustrezno usposobljeni 

učitelji in šolski svetovalni delavci, ki imajo s področja obravnave učencev z učnimi 

težavami ustrezno znanje. Stopnja predvideva poglobitev ocene funkcioniranja učencev in 

nudenje specifičnih oblik pomoči. Pri rednem poučevanju se učencem, ki so obravnavani 

na tej stopnji, lahko ponudi tudi nekatere izrazitejše prilagoditve, npr. prilagojena oblika 
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gradiv, dodatne ponazoritve razlage, različna zahtevnost gradiv, večje časovne 

prilagoditve, tehnični pripomočki ipd.  

 

Na prvih treh stopnjah pomoči naj bi model zagotovil podporo in pomoč večini vseh 

učencev (95 %). V tej skupini naj bi ustrezno pomoč prejel največji delež (okoli 15 %) 

učencev z lažjimi in zmernimi učenimi težavami. Na naslednjih dveh korakih naj bi tako 

pomoč prejelo še okoli 5 % vseh učencev z učnimi težavami. Le 2 ̶ 3 % učencev s PPPU 

pa naj bi prejelo odločbo o usmeritvi v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo. 

 

4. Četrta stopnja: svetovanje strokovnjakov zunanjih strokovnih ustanov 

Za učence z učnimi težavami, ki ob nudeni pomoči na prvih treh korakih, še vedno 

izkazujejo neuspešnost in ne napredujejo ustrezno, lahko šola zaprosi za pomoč zunanjo 

specializirano strokovno ustanovo, ki izdela dodatno strokovno mnenje. Če je potrebno 

lahko nudi dodatno usmeritev, pomoč učiteljem, strokovnim delavcem, otroku in staršem. 

 

5. Peta stopnja: usmeritev v program s prilagojenih izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo 

Če šolski tim ob evalvaciji prvih štirih stopenj pomoči ugotovi, da učenec zaradi izrazitih 

specifičnih učnih težav potrebuje intenzivnejše oblike pomoči, ker mu prvi štirje koraki 

modela ne zadostujejo, staršem predlagajo pričetek postopka za usmerjanje v prilagojen 

program z dodatno strokovno pomočjo. Ko starši sprožijo postopek o usmeritvi, je šola 

dolžna oblikovati izjavo o izvajanju Koncepta dela učne težave v osnovni šoli, tj. 

specifično poročati o pomoči, ki je je bil učenec deležen na prvih štirih korakih 

petstopenjskega modela.  Komisija za usmerjanje nato poda strokovno mnenje o usmeritvi 

učenca, Zavod za šolstvo pa na osnovi strokovnega mnenja izda odločbo o usmeritvi v 

vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

 

Slovenski petstopenjski model se s svojimi osnovami zgleduje po v svetu prepoznavnem 

tristopenjskem modelu odziv na obravnavo, ki ga opisujemo v nadaljevanju. Ob prepoznanih 

potrebnih osnovah za uresničevanje kvalitetne vzgoje in izobraževanja za učence z učnimi 

težavami v uresničevanju petstopenjskega modela velik izziv predstavlja oblikovanje in 

uporaba ustreznih pristopov, modelov, ki vsebujejo ustrezne, znanstveno dokazane mere in 

kriterije, ki bi podprle oz. omogočile praktično uresničevanje modela. Eden izmed pogosto 
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omenjenih in kontinuirano podrobno raziskovanih tujih modelov, ki v ameriškem prostoru v 

zadnjem času predstavlja pogosto uporabljen pristop k uresničevanju modela odziv na 

obravnavo, je CBM model ocenjevanja, ki temelji na kurikulu.  

CBM model odgovarja na zahtevo po rednem spremljanju in ugotavljanju  napredka učenca 

ter učinkovitosti oblikovanih in izvedenih oblik pomoči, ki jo vsebujeta npr. ameriški 

tristopenjski (Shinn, 1989, Tindal, 2013) kot tudi slovenski petstopenjski model (Magajna 

idr., 2008a). Izpolnjevanje opisane zahteve pa slovenski strokovnjaki v več strokovnih 

dokumentih poudarjajo kot osnovo za izboljšanje učinkovitosti vzgoje in izobraževanja za 

učence z učnimi težavami (Opara idr., 2010, Košir idr., 2011).  

1.5 Prepoznavanje in ocenjevanje specifičnih učnih težav pri učenju 

 

Učinkovito zaznavanje in ocenjevanje učnih težav je za uresničevanje petstopenjskega modela 

pomoči učencem z učnimi težavami ključno. Ocenjevanje lahko med drugim opredelimo 

glede na namen njegove uporabe.  

1.5.1 Nameni ocenjevanja učnih težav 

 

Ocenjevanje oz. njegove namene znotraj petstopenjskega modela pomoči učencem z učnimi 

težavami povezujemo tako s stopnjami procesa prepoznavanja in ocenjevanja učnih težav 

(Magajna, 2011) kot z nudenjem podpore in pomoči. 

 

Magajna (2011) opredeli in opiše  naslednje namene ocenjevanja: 

 

Skrining in identifikacija (detekcija) 

Skrining je namenjen zbiranju podatkov, ki omogočajo sprejemati odločitve o potrebi po 

širših in poglobljenih oblikah ocenjevanja. Njegov namen je odkrivanje otrok, pri katerih 

gledena na zbrane podatke obstaja tveganje za obstoj učnih težav. Postopki v okviru detekcije 

morajo biti hitri, učinkoviti in zanesljivi, da zagotavljajo čim pravilnejšo zgodnjo zaznavo.  

 

Klasifikacija je v procesu nudenja podpore in pomoči učencem z učnimi težavami namenjena 

ugotavljanju potreb posameznika in upravičenosti do intenzivnejših oblik pomoči (dodatne, 

prilagojene ali posebne pomoči). Bistvo ocenjevanja pri klasifikaciji poglobljeno ocenjevanje 

splošnih in specifičnih sposobnosti posameznika, značilnosti celostnega funkcioniranja ter 

uporabo kriterijev za prepoznavo specifičnih učnih težav in njihove intenzivnosti. 
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Načrtovanje pomoči za posameznega otroka 

V skladu s tem namenom ocenjevanja zbiramo podatke v namen oblikovanja učnih ciljev, 

ocenjujemo, vrednotimo zahtevnost vzgojno-izobraževalnega okolja, v katerega je/bo 

vključen otrok, izberemo primerne specifične oblike, strategije, metode, prilagoditve 

poučevanja. 

 

Spremljanje učenčevega napredovanja 

Učenčevo napredovanje spremljamo in ocenjujemo z namenom ovrednotenja učinkovitosti 

dane metode, načina pomoči in/ali ustreznosti zastavljenega cilja. 

 

Evalvacija izvajanja programa 

Kadar obstaja potreba, povezana s preverjanjem ustreznosti programov in njihovega 

preoblikovanja.  

 

Magajna (2011) posamezne namene ocenjevanja umesti tudi v slovenski petstopenjski model 

pomoči učencem z učnimi težavami. Tako naj bi se identifikacija težav s pomočjo različnih 

formalnih pa tudi neformalnih načinov ocenjevanja izvajala na prvem in drugem koraku 

petstopenjskega modela, podrobnejše in obsežnejše oblike diagnostičnega ocenjevanja pa od 

druge stopnje naprej, pri čemer je poglobljeno diagnostično ocenjevanje z namenom 

klasifikacije obvezno za četrto in peto stopnjo modela. Na vsaki izmed petih stopenj modela 

je potrebno ocenjevanje, ki nam pomaga načrtovati otroku ustrezno pomoč, nam pomaga 

spremljati učenčev napredek in nas usmerja, ko je potrebno vrednotiti učinkovitost programa, 

treninga, metode, oblike pomoči.  

 

Magajna (2011) namene ocenjevanja povezuje s posamezno stopnjo petstopenjskega modela 

pomoči, ob tem pa predlaga, izpostavlja in z nameni ocenjevanja povezuje tudi različne 

pristope k prepoznavanju in ocenjevanju učnih težav. Med pristope vključi tudi ocenjevanje, 

ki temelji na kurikulu. Magajna (2011) umešča možno uporabo slednjega na vseh pet stopenj 

modela pomoči učencem z učnimi težavami. V nadaljevanju model podrobneje 

predstavljamo, v empiričnem delu pa bomo prikazali rezultate enega izmed več modelov 

ocenjevanja, ki temelji na kurikulu. 
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1.5.2 Nekateri problemi prepoznavanja in ocenjevanja učnih težav 

 

Na področju diagnostičnega ocenjevanja in prepoznavanja specifičnih učnih težav se tako v 

tujini kot v našem prostoru strokovnjaki že več desetletij soočajo z raznovrstnimi vprašanji, 

med katerimi je veliko takšnih, ki so tudi danes aktualna. Problemi se nanašajo na nejasnosti 

in nepoenotene prakse v zvezi z definicijo in kriteriji ter postopki ocenjevanja in 

prepoznavanja specifičnih učnih težav. Vse to neposredno vpliva na področje raziskovanja 

(npr. izbor vzorca oseb, proučevanje spremenljivke in mere, s katerimi merimo učne 

spretnosti), na prakso poučevanja (kdo je in kdo ni upravičen do specifičnih oblik pomoči), na 

razvoj specifičnih oblik pomoči in obravnav (kaj je ali kaj ni učinkovito) (Magajna, 2011).  

 

O problemih (pravilnega) prepoznavanja in ocenjevanja učnih težav (npr. pravilno ločevanje 

med splošnimi in specifičnimi, med manj izrazitimi specifičnimi in težjimi oblikami 

specifičnih učnih težav) lahko najdemo veliko informacij v ameriških raziskovalnih virih 

(ZDA). Med drugim različni avtorji izpostavljajo pomanjkljivosti nekaterih uporabljenih 

modelov prepoznavanja učencev s specifičnimi učnimi težavami in uporabljenih mer, 

kriterijev, postopkov identifikacije (npr. Scruggs in Mastropieri, 2003; Fletcher, Lyon, Fuchs 

in Barnes, 2007, Scanlon, 2010). V zvezi s tem opozarjajo na velik porast števila učencev, ki 

so bili odkriti kot učenci, ki imajo izrazite specifične učne težave. Velik del učencev, ki so bili 

prepoznani kot učenci s PPPU, naj ne bi imel PPPU, temveč imajo njihove težave drug izvor 

(Lyon idr., 2001, Fletcher idr., 2007). 

 

V ZDA je ob prepoznanih problemih s pomočjo skupine 58 strokovnjakov s področja 

psihologije, izobraževanja, prava in medicine nastal skupen dokument (Hale idr., 2010) 

znotraj katerega je omenjena skupina izpostavila nekatere aktualne probleme in smernice za 

identifikacijo in obravnavo specifičnih učnih težav ter jih strnila v naslednje glavne točke: 

− osnovno definicijo specifičnih učnih težav je potrebno ohraniti, ob tem pa okrepiti 

obstoječe zahteve v postopkih njihovega odkrivanja, identifikacije; 

− tradicionalni model, ki ga predstavlja analiza razhajanja med posameznikovimi 

sposobnostmi in njegovimi realnimi dosežki, kot tudi dokaz neuspeha ob uporabi 

modela odziv na obravnavo sama zase ne predstavljata zadostne osnove, temelja za 

odkrivanje specifičnih učnih težav; 

− če upoštevamo definicijo specifičnih učnih težav, je pristop »tretje metode« najbolj 

utemeljen, saj odkriva vzorec šibkih in močnih področij psihološkega procesiranja in 
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ob tem identificira tudi primanjkljaje na področju učnih dosežkov, ter le-te povezuje z 

vzorcem šibkosti v predelovanju informacij; 

− model odziv na obravnavo se lahko uporablja za preprečevanje učnih težav, vendar 

sam zase ne zadostuje za popolno identifikacijo učnih težav, za kar je potrebna 

celovita evalvacija; ob tem učenci v modelu odziv na obravnavo ne potrebujejo samo 

intenzivnejše obravnave (kot vrstniki brez specifičnih učnih težav), ampak tudi 

specifično, individualizirano obravnavo, ki odgovarja naravi specifičnih 

primanjkljajev; 

− diagnostično ocenjevanje kognitivnih in nevropsiholoških procesov je potrebno zaradi 

odkrivanja specifičnih učnih težav, pa tudi v namene načrtovanja obravnave. 

Iz naštetih točk je razvidno, da je v identifikaciji specifičnih učnih težav pomembno 

kompleksno in celovito ovrednotenje, kateremu izključna raba samo nekaterih 

modelov ne more biti kos.  

 

Tudi iz nekaterih slovenskih podatkov se vidi, da je skupina otrok, opredeljena s PPPU, 

številčna. V slovenskem prostoru je v obdobju 2005 ̶ 2009 ZRSŠ izmed vseh odločb o 

usmerjanju, izdal za skupino otrok s primanjkljaji na posameznem področju učenja 35,8 % 

odločb, ki v šolskem letu 2007/2008 predstavljajo 2,6 % vseh učencev (Vovk - Ornik, 2010). 

V Analizi vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji (Opara idr., 2010) 

strokovnjaki izpostavijo, da le-ta kaže na izjemno številčnost otrok s PPPU. Menijo, da je 

možen razlog za takšen rezultat v neuresničevanju kontinuuma pomoči za učence z učnimi 

težavami na prvih korakih petstopenjskega modela. V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju 

(Košir idr., 2011) strokovnjaki v zvezi z izpostavljenim problemom poudarjajo pomen 

ustreznega zgodnjega prepoznavanja in spremljanja učinkovitosti na prvih štirih korakih 

petstopenjskega modela, ki poteka še pred samim postopkom usmerjanja. Tudi Magajna 

izpostavi (2011), da bi pravočasna prepoznava SUT, ki vključuje ustrezno podporo, pomoč in 

njeno spremljanje v za učenca danem šolskem okolju moralo zmanjšati prehitro in preobsežno 

napotitev v postopke usmerjanja ter hkrati omogočilo pomoč učencem brez čakanja na njihov 

neuspeh (problem iskanja pomoči šele pri dovolj izrazitih težavah). V našem prostoru sicer do 

sedaj ne razpolagamo s podrobnejšimi in poglobljenimi empiričnimi raziskavami, ki bi lahko 

dodatno kvalitativno in kvantitativno osvetlile situacijo (Magajna, 2011). 
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1.5.3 Modeli prepoznavanja in ocenjevanja učnih težav 

 

 

Evalvacijo različnih modelov odkrivanja in pomoči so v tujih, predvsem ameriških študijah, 

opravili različni avtorji, Magajna (2011) pa na enem mestu povzema najpomembnejše 

značilnosti in  glavne kritike tradicionalnih modelov, to so model razhajanja med 

sposobnostmi in dosežki, model intra-individualnih razlik in model nizkih dosežkov. Opiše 

tudi značilnosti novejših, alternativnih, večnivojskih ali integriranih modelov prepoznavanja 

specifičnih učnih težav, ki so model odziv na obravnavo, integriran hibridni model, 

petstopenjska hierarhična metoda identifikacije specifičnih učnih težav, pristop »tretje 

metode«.  

 

V namen prepoznavanja in modela identifikacije specifičnih učnih težav in primanjkljajev na 

posameznem področju učenja v slovenskem prostoru se Magajna (2011) naslanja na tuje 

strokovne razprave in izkušnje v drugih državah ter povzema hibridni model, ki vključuje 

petstopenjsko hierarhično metodo identifikacije, ki ga predlagata Kavale in Forness (2000, v 

Magajna, 2009). Model je uporabljen tudi v slovenskih kriterijih za prepoznavanje otrok s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja. V novi različici iz leta 2015 je eksplicitno 

predvidena tudi hkratna uporaba modela odziv na obravnavo, tj. pri nas petstopenjski model  

pomoči učencem z učnimi težavami, ki ga izpostavi Koncept dela »Učne težave v osnovni 

šoli« (Magajna, idr., 2008a). Ob tem Magajna (2011) kot smiselno dopolnitev predlaga tudi 

uporabo »tretje metode«, ta poudarja diferencirano ocenjevanje kognitivnih procesov, tako 

močnih kot šibkih, pa tudi ocenjevanje izraženih učnih primanjkljajev. V okviru slednje 

ključen doprinos predstavljajo povezave med ugotovljenimi šibkimi in močnimi področji 

predelovanja informacij in ugotovljenimi, dejanskimi izobraževalnimi dosežki, rezultati pri 

branju, pisanju, računanju itd. Metoda omogoča boljšo povezavo med identifikacijo in 

obravnavo (Magajna, 2011).  

 

Dobro načrtovan in uresničevan sistem prepoznavanja in ocenjevanja ter obravnave učencev z 

učnimi težavami naj bi tudi slovenskemu prostoru omogočil pravočasno zaznavanje učencev z 

učnimi težavami (široko zastavljeno začetno odkrivanje rizičnih učencev), pravočasno 

nudenje pomoči v povezavi s spremljanjem dejanske učinkovitosti nudene pomoči, dobro 

diagnostično ocenjevanje, ki bi omogočalo prepoznavanje homogenih skupin učencev 

(specifične in splošne učne težave), povezovanje ocenjevanja kognitivnih procesov s profilom 
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dejanskih izobraževalnih dosežkov, kar bi omogočilo ustreznejšo, ciljno in individualno 

naravnano obravnavo (Magajna, 2011). 

 

Glede na naslov magistrskega dela ter glede na njegov problem in cilj v nadaljevanju 

podrobneje opisujemo model odziv na obravnavo, katerega različica je tudi slovenski 

petstopenjski model pomoči. Z modelom odziv na obravnavo se povezuje tudi v nadaljevanju 

obravnavani formativni preizkus tekočnosti branja po CBM modelu, ki ga v obravnavi 

empiričnih rezultatov skušamo ovrednotiti tudi z vidika uporabe v slovenskem 

petstopenjskem modelu pomoči za učence z učnimi težavami. 

Model odziv na obravnavo 

 

Model odziv na obravnavo (ang. RTI – Response to intervention), po katerem se zgledujejo 

mnogi tuji modeli (med drugimi tudi slovenski) predstavlja preventivno osnovo za nudenje 

pomoči učencem na učnem in vedenjskem področju. V ZDA ga (podobno pa tudi drugod po 

svetu) uporabljajo kot okvir za zagotavljanje zgodnje, sistematične in primerno intenzivne 

pomoči z namenom preprečevanja učnega neuspeha. Model temelji na sistematičnem zbiranju 

podatkov o posameznikovem funkcioniranju, ki je doseženo s pomočjo (dokazano) 

učinkovitih postopkov (tj. različnih metod, strategij, tehnik pomoči). Na osnovi tako 

utemeljenih podatkov, informacij, rezultatov naj bi nato uresničevali stopnjevane oblike in 

intenzivnost pomoči, kar bi omogočalo učinkoviteje podpirati in spremljati napredek učencev 

(Burns in Ysseldyke, 2009).  

 

Raziskovalci se glede splošnih principov modela odziv na obravnavo strinjajo. Ti principi so 

(O'Connor in Sanchez, 2011): 

− visoko kvalitetno poučevanje, 

− skrining, ki je široko zasnovan tako za področje učenja kot vedenja, 

− nudenje oblik pomoči, ki so znanstveno dokazano učinkovite, 

− kontinuirano spremljanje napredka učencev,  

− ovrednotenje, presoja o potrebi in upravičenosti do specifičnih, intenzivnejših oblik 

pomoči, 

− mere ocenjevanja, ki zagotavljajo kvaliteto izvajanja modela. 
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V ZDA je bil model predlagan in v okviru zakonodaje sprejet kot možna alternativna metoda 

identifikacije učencev s specifičnimi učnimi težavami (uporaba modela razhajanja med 

sposobnostmi in dosežki ni več obvezujoča) (IDEA, 2004). Model so v Združenih državah 

Amerike začeli širše podpirati in v praksi uporabljati tudi zato, ker naj bi v primerjavi z 

drugimi pristopi nudil večjo možnost za zgodnje odkrivanje težav ter hkrati tudi nudil osnovo 

za zagotavljanje kvalitetne in zgodnejše obravnave, ki temelji na enostavnih in preprostih 

oblikah pomoči (VanDerHayden in Jimerson, 2005). Model naj bi tako omogočal, da učenci 

pomoč dobijo zgodaj (z odločitvijo se ne čaka vse do jasnega razhajanja med sposobnostmi in 

dosežki), hkrati pa naj bi omogočal, da se učence, ki potrebujejo intenzivnejšo pomoč, odkrije 

prej. Model odziv na obravnavo naj bi zaradi svoje usmeritve v zgodnjo prepoznavo in 

nudenje pomoči pomagal pri zmanjševanju učne neuspešnosti ter ustreznejšem prepoznavanju 

učencev, ki imajo najizrazitejše specifične učne težave. To naj bi bili tisti učenci, pri katerih 

ni prišlo do ustreznega napredka, čeprav je bilo poučevanje ustrezno in so bile nudene 

enostavne, manj intenzivne oblike pomoči. Samo za to skupino učencev se nato predvideva 

bolj poglobljeno diagnostično ocenjevanje ter pretehta potrebo po intenzivnejših oblikah 

pomoči (Van Der Hayden in Jimerson, 2005).   

 

V modelu odziv na obravnavo je ključnega pomena vloga šolskega okolja, tj. v prvi vrsti 

učitelja in drugih svetovalnih delavcev šole. Od teh se pričakuje, da v okviru zagotavljanja 

dobre splošne poučevalne prakse za učence uresničujejo kvalitetne, t.j. izbrane in dokazano 

učinkovite oblike pomoči s čimer primerno podpirajo napredek učencev. Šele ko učitelji 

izvedejo evalvacijo učinkovitosti teh oblik pomoči, naj bi skupaj oblikovali predlog o 

potrebnem ocenjevanju, namenjenemu načrtovanju in uresničevanju najintenzivnejših oblik 

pomoči za učence z najizrazitejšimi specifičnimi učnimi težavami (Daly idr., 2007, v Gentry 

in Windfield, 2010). To pomeni, da morajo učitelji najprej zbrati informacije, s katerimi 

preverijo, ali splošna kvalitetna poučevalna praksa in enostavnejše oblike pomoči niso 

učinkovite. Šele nato lahko predlagajo intenzivnejše obravnavo, ki vključuje bolj specifične in 

intenzivne oblike pomoči (Samuels, 2008, v Gentry in Windfield, 2010). Raziskovalni 

rezultati potrjujejo, ob uspešni postopni izvedbi opisanega procesa, le-ta pripomore k temu, da 

učenci bolje sodelujejo in sledijo poučevanju (Glover in DiPerna, 2007, v Gentry in 

Windfield, 2010). 

 

Uresničevanje RTI modela ima v ZDA več različic, najpogosteje uporabljen model pa ima tri 

stopnje (Scanlon, 2010): 
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1. Stopnja: Na prvi stopnji učenci prejemajo pomoč in podporo v sklopu rednega 

poučevanja. Na tej stopnji jih učitelji zaznajo in jim nudijo osnovne oblike pomoči znotraj 

razreda. 

 

2. Stopnja: V pomoč na drugi stopnji so vključeni učenci, ki imajo kljub pomoči na prvi 

stopnji še vedno izrazite težave. Na tej stopnji učenci že prejmejo nekaj specifične pomoči 

s strani drugih strokovnih delavcev (npr. specialni pedagog), pomoč se navadno nudi kot 

dodatek k rednemu poučevanju v razredu in lahko poteka tudi individualno ali v manjših 

skupinah. 

 

3. Stopnja: Če učenec tudi na drugi stopnji ne izkaže potrebnega napredka, pa se ga predlaga 

za dodatno, specifično oceno prisotnosti izrazitejših specifičnih učnih težav. Če je 

prisotnost izrazitejših specifičnih učnih težav potrjena, prejme učenec specifično in 

intenzivnejšo pomoč na tretji, najintenzivnejši stopnji modela. 

 

Zagovorniki modela trdijo, da je s pomočjo uporabe modela odziv na obravnavo odkrivanje 

specifičnih učnih težav bolj jasno in ustreznejše (tistim učencem, ki nimajo izrazitih 

specifičnih učnih težav, naj bi pomagale že enostavnejše in manj intenzivne oblike pomoči, ki 

jih model zagotavlja), nasprotniki pa trdijo, da s pomočjo modela primarno odkrivamo 

učence, ki imajo nizke učne dosežke in ne učence s specifičnimi učnimi težavami (Fletcher, 

Lyon, Fuchs in Barnes, 2007). Ker je po IDEA (2004) mogoče odločitev, ali učenec potrebuje 

najintenzivnejše, specifične oblike pomoči (3. stopnja), v ZDA utemeljiti samo s pomočjo 

izvajanja modela odziv na obravnavo, so nekateri raziskovalci (npr. Kavale, Holdnack in 

Mostert, 2005, v Magajna, 2011) izrazili skrb glede veljavnosti takšnega diagnostičnega 

ocenjevanja specifičnih učnih težav. Model odziv na obravnavo namreč ne vključuje 

ocenjevanja značilnosti osnovnega konstrukta specifičnih učnih težav; povprečnih do 

nadpovprečnih intelektualnih sposobnosti, primanjkljajev na ravni različnih psiholoških 

procesov ipd. (Magajna, 2011). 

 

Kljub navedenim problemov uporabe modela je le-ta v praksi velikega deleža šol v ZDA 

postal del procesa preprečevanja učnih težav (pri čimer je njegova uporaba vezana predvsem 

na učne težave na področju branja), zgodnejšega odkrivanja učencev, za katere obstaja 

tveganje, da bodo v prihodnosti imeli učne težave, in kot podpora pri oblikovanju vzgoje in 
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izobraževanja, ki podpira največji možen individualen napredek učencev (Barnes in 

Harlacher, 2008, v Gentry in Windfield, 2010, Tindal, 2013). 

 

Tudi CEC (The Council for Exceptional Children), največja mednarodna organizacija CEC, 

katere poslanstvo predstavlja spodbujanje napredka nadarjenih posameznikov in 

posameznikov s posebnimi potrebami je leta 2007 z javno izjavo podprla ta model. Model je 

pomemben z vidika zgodnjega odkrivanja in detekcije učencev, ki imajo učne težave, in 

omogoča zgodnji dostop do ustreznih oblik pomoči (The Council for Exceptional Children, 

2007).  

 

Scanlon  (2010) in mnogi drugi avtorji, npr. Fuchs (2003), Good, Simmons in Kamme'enui 

(2001) VanDerHayden in Jimerson (2005) pripoznajo prednosti modela odziv na obravnavo, 

vendar izpostavijo tudi njegove pomembne pomanjkljivosti. Pomembnejša med 

pomanjkljivostmi sta nepoenoteno, neusklajeno opredeljevanje in uporaba kriterijev, s 

pomočjo katerih prepoznamo učenčevo (ne)uspešnost, (ne)učinkovitost procesa obravnave, 

izberemo dokazano učinkovite oblike pomoči in ustrezno intenzivnost izvajanja pomoči, 

ustrezno mero, s pomočjo katere bomo spremljali napredek ipd. Fuchs, Compton, Fuchs, 

Bryant in Davis (2008) navajajo, da so metode, s katerimi se v posameznem primeru opisuje 

uresničevanja modela odziv na obravnavo, izredno raznolike in  da je povsem mogoče, da 

odkrivajo tudi raznolike skupine učencev. Marsikdaj je izvajanje modela tudi pomanjkljivo 

dokumentirano in tako ne omogoča objektivne, celostne evalvacije učinkovitosti oz. 

ustreznosti odkrivanja in oblikovanja obravnav.  

Različni tuji avtorji ob zaznani problematiki pozivajo, da se na osnovi analize zbranih 

podatkov in rezultatov oblikuje okviren dogovor o različnih specifikah uresničevanja modela, 

kot npr., katere strategije, metode in modeli so znotraj modela odziv na obravnavo 

najučinkovitejši, koliko časa naj traja izvajanje pomoči, koliko različnih metod naj bi se 

preizkusilo, kako zgodaj naj bi se pričelo z obravnavo ipd. Le-to bi podprlo poenotenje 

procesa identifikacije samih učnih težav in omogočilo tudi kvalitetno evalvacijo pomoči.  

Scanlon (2010) povzame, da je učenčev odziv na obravnavo in poučevanje samo odvisno od 

kompleksnega prepletanja mnogih dejavnikov. Tako je odvisen od narave in kvalitete nudenja 

pomoči na posameznem nivoju, intenzivnosti in trajanja pomoči, načinov, modelov, ki jih 

izberemo za merjenje napredka ipd. Načini operacionalizacije posameznih vidikov modela 

odziv na obravnavo pa so zelo raznoliki, prednost njegove uporabe pa predstavlja zgodnje 

nudenje intenzivnejših specifičnih oblik pomoči.  
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Slovenski petstopenjski model glede na svoje značilnosti predstavlja različico modela odziv 

na obravnavo. Tudi v slovenskem prostoru se srečujemo s sorodnimi izzivi njegovega 

uresničevanja. Eden izmed njih je preizkus in strokovno utemeljena uporaba pristopov, 

modelov, metod, ocenjevalnih pripomočkov in tehnik, mejnih kriterijev, ki bi med drugim 

omogočili kvalitetno zgodnjo prepoznavo rizičnih učencev, spremljanje resnične primernosti 

in učinkovitosti nudene pomoči, diagnostiko, ki bi omogočala dobro razločevanje med 

splošnimi in specifičnimi učnimi težavami ipd.  

1.6 Ocenjevanje za učenje 

 

Za skupino učencev z učnimi težavami je pri uresničevanju podpore in pomoči znotraj 

petstopenjskega modela in pomoči ključen razvoj in nato uporaba raznolikih pristopov 

ocenjevanja in sprotnega spremljanja napredka učencev. Vrednotenje napredka je potrebno na 

vsaki izmed stopenj petstopenjskega modela, z njegovo pomočjo namreč skušajo učitelji in 

strokovnjaki zbrati potrebne informacije, ki predstavljajo osnovo za oblikovanje pomembnih 

odločitev, ki so z nudenjem pomoči povezane, npr. smiselno prehajanje med posameznimi 

stopnjami pomoči. Samo sumativno ocenjevanje, ki je sicer pomembno orodje vzgojno-

izobraževalnega procesa, pri tem ne zadostuje, ključnega pomena v tem procesu je koncept 

ocenjevanje za učenje.  

 

Znotraj koncepta ocenjevanja za učenje Smith (Smith, 2007, v Magajna, 2011) opredeli in 

opiše formativno ocenjevanje in diagnostično ocenjevanje. Prvo poteka nepretrgoma in je  

pomemben del samega procesa učenja. Učenje podpira s pomočjo rednih, pogostih povratnih 

informacij pripoznava in upošteva učenčeve vzgojno-izobraževalne potrebe. Drugo, tj. 

diagnostično ocenjevanje, pa učenje podpira s pomočjo diagnosticiranja težav pri učenju. S 

pomočjo prepoznavanja težav naj bi učencu nudili primerno pomoč pri učenju. Obe obliki 

ocenjevanja se v obravnavi učencev z učnimi težavami prepletata in dopolnjujeta. 

 

V današnjem času v specialno-pedagoškem prostoru diagnostično ocenjevanje pomeni 

celosten, kompleksen, fleksibilen,  dinamičen, dolgotrajen proces, pri katerem se strategije 

prilagajajo posebnim potrebam posameznega otroka. Diagnostično ocenjevanje ob tem 

predstavlja nameren in sistematičen proces (Magajna, 2011).  
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Sodobni koncepti specialno-pedagoškega ocenjevanja v procesu formativnega in 

diagnostičnega ocenjevanja poudarjajo pomen in vrednost neformalnih oblik ocenjevanja. 

Njihova prednost naj bi bila v sprotnem in formativnem spremljanju učenčevega napredka, ob 

tem pa le-to ne poteka v kliničnem okolju, temveč v za otroka danem, vsakdanjem šolskem 

okolju, ter pri tem uporablja otrokom poznane in vsakodnevne pristope, vsebine, naloge, 

pripomočke in materiale (Jelenc, 1999).  

 

Razvoj v zadnjih desetletjih ponuja raznolike formativne in neformalne načine ocenjevanja 

(Bender, 2008), med drugimi S. Pulec Lah (2011) našteva ekološko ocenjevanje 

(opazovanje), diagnostično poučevanje, avtentično ocenjevanje, funkcionalno oceno vedenja, 

analizo nalog in opravil,  kriterijsko ocenjevanje ter tudi ocenjevanje, ki temelji na kurikulu. 

Slednjo formativno obliko ocenjevanja podrobno predstavljamo v nadaljevanju. 

1.6.1 Modeli ocenjevanja, ki temeljijo na kurikulu 

 

Ocenjevanje, ki temelji na kurikulu (am. CBA, curriculum based assessment, v nadaljevanju 

tudi CBA), je oznaka za enostavne načine učiteljevega direktnega, neposrednega opazovanja, 

vrednotenja, merjenja in beleženja učenčeve učne učinkovitosti. Na ta način učitelj pridobi 

informacije, na katerih lahko utemelji sprejemanje nadaljnjih odločitev v procesu načrtovanja 

lastnega poučevanja. V tem pristopu gre (v primerjavi s klasičnimi načini ocenjevanja) za 

pogostejše in neposredno spremljanje učenčevega napredka na področju različnih učnih 

spretnosti (Deno, 1987, v Bender, 2008). 

 

Ocenjevanje, ki temelji na kurikulu so razvili ameriški raziskovalci. V ZDA je postalo 

posebno priljubljeno v 80-ih letih 20. stoletja. V primeru modelov ocenjevanja, ki temeljijo na 

kurikulu gre za preizkuse namenjene formativnemu ocenjevanju. Mnogo ameriških 

raziskovalcev in strokovnjakov izpostavlja, da modeli dopolnjujejo pomanjkljivosti večine 

standardiziranih testov, saj se bolj povezujejo z vsebinami dejanskega poučevanja in z 

dejanskimi zahtevami določenega učnega okolja s katerimi se otrok dnevno srečuje (in ne z 

dosežkom povprečnega učenca v populaciji) (Shinn, 1989). Pridobljene informacije naj bi 

učitelju služile pri prilagajanju in usmerjanju poučevanja ter vrednotenju dejanskega učnega 

napredka učencev (Deno, 2003a; Deno, 2003b). 
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V okviru modelov ocenjevanja, ki temeljijo na kurikulu, je bila npr. preizkušena uporaba 

kratkih, časovno omejenih preizkusov (npr. kratek dnevni preizkus tekočnosti branja, kratki 

tedenski preizkus bralnega razumevanja). Na ta način so učitelji spremljali otrokovo postopno 

učno napredovanje znotraj dejanskih učnih vsebin in vsakodnevnih učnih zahtev. Redno in 

pogosto opazovanje in ocenjevanje otrokovega postopnega napredovanja učitelju omogoča 

(skladno s potrebami otrok) hitrejšo odzivnost pri prilagajanju poučevanja, pa tudi hitrejše 

pripoznavanje potrebe po podpori in pomoči učencu (Shinn, 1989). 

 

Ocenjevanje, ki temelji na kurikulu je v ZDA širša oznaka za več različnih modelov (Connell, 

2005). Nekateri modeli so bili oblikovani in uporabljeni kot presejalni preizkusi, drugi v 

podporo vrednotenja uspešnosti izvedene pomoči, s pomočjo tretjih so strokovnjaki skušali 

utemeljevati odločitve o potrebah po intenzivnejših oblikah pomoči ipd. Modeli imajo 

nekatere skupne značilnosti (Connell, 2005; Frisby, 1987, v Shinn, 1989), vendar večina ne 

vsebuje vseh od v nadaljevanju navadenih:   

 

− Napredek učenca spremljamo in vrednotimo neposredno. To pomeni, da preizkusi s 

pomočjo katerih vrednotimo napredek vsebujejo poučevanju ekvivalentne vsebine, 

materiale, aktivnosti. 

− Za modele so značilni kratki, eno- pa tudi do petminutni preizkusi, v nekaterih 

novejših virih pa najdemo tudi nekatere matematične preizkuse, ki trajajo tudi do 

osem minut.  

− Preizkusi naj bi bili praktični za uporabo, kar omogoča pogostejše meritve (tudi 

večkrat tedensko) in v kratkem času tudi zbiranje več rezultatov. 

− Zaradi večje pogostnosti merjenja in več zbranih rezultatov lahko le-te smiselno 

prikažemo tudi v grafični obliki (npr. graf s črto/trendom napredka grafa), kar podpira 

enostavno, kvalitetno in sistematično, predvsem pa kontinuirano spremljanje 

postopnega napredka posameznega učenca. 

 

Connell (2005) našteje in opiše tri glavne pripoznane ameriške modele ocenjevanja, ki 

temeljijo na kurikulu: 

 

− Model, ki je osnovan na spremljanju pravilnosti izvedbe spretnosti (ang. Accuracy 

model – CBA). Gre za model, ki ga je razvil Gickling s sodelavci (Gickling, 1987, v 

Shinn, 1989). Mero za spremljanje učenčevega napredka predstavlja delež pravilnih 
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odgovorov oz. pravilnih odzivov, ob tem pa preizkusi temeljijo na podrobni analizi 

učnih zahtev, ciljev (definiranje ciljev, podciljev, korakov za doseganje posameznega 

podcilja ipd.).  

 

− Model, ki temelji na oblikovanju in uporabi merskih kriterijev (ang. Criterion 

Referenced Model – CRA), s pomočjo katerih nato ovrednoti učenčev napredek. 

Glavni cilj uporabe modela je omogočanje rednega in pogostega merjenja učenčeve 

učinkovitosti napredovanja v smeri načrtovanega sosledja ciljev (Blankenship, 1985; 

Idol - Maestas, 1983; Blankenship in Lilly, 1981, v Connell, 2005). 

 

− Tretji model, ki ga izpostavi Connell (2005), pa je model, katerega osnovno 

predstavlja merjenje tekočnosti v izvajanju nekaterih izbranih, osnovnih učnih 

spretnosti (ang. Curriculum based assessment – CBM, v nadaljevanju tudi modela 

CBM). Model s postopki so razvili raziskovalci na Univerzi v Minnesota v 

sodelovanju z Inštitutom za raziskovanje na področju učnih težav (IRLD – Institute for 

Research on Learning Disabilities) (Deno in Mirkin, 1977, v Connell, 2005; Deno, 

2003b; Tindal, 2013). Znotraj modela so raziskovalci prve specifične postopke 

merjenja napredka učencev oblikovali za področja usvajanja osnovnih učnih 

spretnosti, tj. branja, pisanja in računanja.  Začetnik razvoja modela je dr. Stanley L. 

Deno. Njegova osnovna ideja v razvoju modela je bila oblikovanje preprostih 

indikatorjev za prepoznavanje in merjenje postopnega usvajanja osnovnih učnih 

spretnosti, s pomočjo katerih bi lahko dinamično ocenjevali in spremljali učno krivuljo 

usvajanja/razvoja spretnosti (npr. s pomočjo merjenja hitrosti in pravilnosti branja bi 

ocenili splošen nivo učenčevega branja). Med CBA modeli CBM model izstopa, saj 

glede na dostopne raziskovalne rezultate najbolj odgovarja zahtevam po zanesljivosti 

ter kriterijski in vsebinski veljavnosti. Za vse postopke znotraj modela so opisani tudi 

standardizirani postopki izvedbe/uporabe (Shinn, 1989, Tindal 2012).  

 

Model CBM, ki v svojem izvoru spremlja hitrost in pravilnost izvajanja osnovnih učnih 

spretnosti, različni avtorji (kot npr. Connell, 2005) bolj ali manj neposredno povezujejo s 

konceptom tekočnosti izvajanja učnih spretnosti. To je posebej očitno na področju 

ocenjevanja spretnosti glasnega branja. CBM model in njegovi preizkusi se v mnogih virih 

navajajo kot pripomoček za ocenjevanje tekočnosti branja. Povezovanje in uporaba modela s 

področjem spremljanja tekočnosti branja se je pojavila kasneje, v času, ko so strokovnjaki v 
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povezavi s teorijo avtomatizacije začeli hitro in pravilno glasno branje obravnavati kot 

ključen kazalec napredka v razvoju spretnosti branja (npr. ameriška NRP, National Reading 

Panel, National Institute of Child Health and Human Development, 2000). CBM model 

primarno ni bil razvit kot model za merjenje tekočnosti branja (kar poudarijo tudi njegovi 

avtorji), temveč kot način spremljanja hitrosti in pravilnosti izvajanja kot dveh kazalcev, ki 

kažeta na splošen nivo usvajanja učnih spretnosti. Več avtorjev je do takšnega pristopa, ki 

tekočnost branja pojmuje kot hitrost in pravilnost branja, kritičnih (npr. Alt in Samuels, 

2011), pristopi do obravnave tekočnosti branja (tako konceptualni kot na praktični ravni 

merjenja) pa so raznoliki. V nadaljevanju CBM model (glede na prevladujočo ameriško 

uporabo) označujemo kot model, ki spremlja tekočnost izvajanja osnovnih učnih spretnosti, 

čeprav model v svojih preizkusih kot komponenti tekočnosti branja zajema samo komponenti 

hitrosti in pravilnosti branja. To je po Kuhn idr. (2010) ožji pogled na spremljanje tekočnosti 

branja.  

CBM model ocenjevanja, ki temelji na kurikulu  

 

CBM model (ang. CBM – Curriculum Based Measurement) je bil razvit z namenom merjenja 

in ocenjevanja postopnega napredovanja v usvajanju osnovnih učnih spretnosti (ang. CBM – 

Curriculum Based Measurement). Izvira iz ameriškega modela DBPM (ang. Data based 

program modification), po avtorjih Deno in Mirkin (1977, v Deno, 2003b). Gre za opis načina 

rednega in sistematičnega pridobivanja in zbiranja podatkov o napredku učencev na področju 

usvajanja osnovnih učnih spretnosti. Cilj razvoja CBM modela je bil razvoj preprostih 

preizkusov s pogosto uporabo, ki bi bili dovolj občutljivi za zaznavo majhnih sprememb v 

učnem napredku in ki bi bili časovno učinkoviti in ne bi zahtevali velikega finančnega vložka 

(Deno, 1992). Preizkusi CBM modela glede na mnoge raziskovalne podatke zagotavljajo 

ustrezno, tj. veljavno in zanesljivo zbiranje podatkov. V ZDA so ta model strokovnjaki 

izpostavili kot eno izmed možnih alternativ (in ne samo dopolnitev) k drugim poznanim 

formalnim postopkom vrednotenja napredka učencev, vendar so mnogi strokovnjaki do 

slednjega pristopa kritični (npr. Kavale, Holdnack in Mostert, 2005). 

 

V začetku razvoja CBM modela se je najprej velik del raziskovanja usmeril v odkrivanje in 

razvoj zanesljivih in veljavnih mer, ki bi omogočale spremljanje postopnega napredovanja v 

usvajanju osnovnih učnih spretnosti in v razvoj postopkov, ki bi omogočali/podpirali 

sprejemanje kvalitetnih vzgojno-izobraževalnih odločitev (Tindal, 2013). Rezultat začetnega  
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raziskovalnega dela na tem področju predstavlja več preizkusov in njihovih mer za 

spremljanje učenčevega napredka na različnih področjih osnovnih učnih spretnosti, v zadnjem 

času pa tudi na nekaterih drugih, predmetnih, vsebinskih področjih (Connell, 2005). Ti 

preizkusi so standardizirani z vidika njihovega izvajanja, uporabe mer. Na spletu lahko 

najdemo več priročnikov, ki posamezne preizkuse in uporabo mer natančneje opisujejo. Eden 

izmed njih je npr. Wright (1992).  

 

Nekatere mere, ki so jih različni avtorji navedli kot primerne za spremljanje učenčevega 

napredovanja v začetnem usvajanju osnovnih učnih spretnosti in so tudi danes pogosto 

uporabljene, so naslednje (npr. Connell, 2005; Shinn, 1989; Wright, 1992; Reschly, idr. 2009; 

Wayman, 2007): 

− Pravilno prebrane besede v enominutnem glasnem branju besedila, ki je primeren 

učenčevi razvojni stopnji, starosti (kratka besedila, kratki seznami besed, besedilo, v 

katerem vsaka sedma beseda manjka in mora bralec med danimi izbrati ustrezno). 

− Pravilno zapisane besede, črke ali sekvence pravilno zapisanih besed v besedilu, ki ga 

učenec prosto (glede na dano izhodišče) piše tri minute (minutni razmislek o vsebini 

na dano izhodišče, nato triminutno prosto pisanje). 

− Pravilno zapisane besede ali sekvence črk, ki jih preštejemo po v dvominutnem nareku 

besed, z narekom nove besede na vsakih nekaj sekund. 

− Pravilni rezultati, delni rezultati ali števke v dvominutnem računanju starosti in 

učnemu cilju ustreznih računskih nalog. V zadnjem času kot CBM preizkus najdemo 

tudi preizkuse reševanja uporabnih matematičnih nalog. V teh raziskavah so avtorji 

čas testiranja podaljšali na pet do osem, nekateri celo na deset minut. 

 

 

Večina začetnih raziskovalnih rezultatov na področju CBM (npr. Shinn, 1989) še danes 

predstavlja osnovo za uporabo in nadaljnji razvoj modela (Tindal, 2013). V zadnjih 

obsežnejših preglednih študijah, ki so preučile rezultate več desetletij zbranih rezultatov, 

najdemo zaključke, da so npr. merske karakteristike zanesljivosti in kriterijske veljavnosti 

preizkusa CBM modela za merjenje tekočnosti branja (v nadaljevanju uporabljamo tudi krajše 

 ̶ CBM preizkus tekočnosti branja) ustrezne (Reschly, Busch, Betts, Deno in Long, 2009, 

Wayman, Wallace, Wiley, Ticha in Espin, 2007). Po več kot 30 letih razvoja modela lahko 

tako najdemo mnoge raziskovalne rezultate, ki podpirajo njegovo metodološko ustreznost.   

 



 

30 
 

CBM model je bil prvotno oblikovan za uporabo s strani učiteljev, ki poučujejo po programih 

v posebni vzgoji in izobraževanju. Pripomogel naj bi k oblikovanju učinkovitejše pomoči za 

individualno spremljanje učencev, oz. njihovega napredka. Podprl in omogočil naj bi sprotno, 

večkratno in formativno vrednotenje učinkovitosti poučevanja oz. učenčevega napredka 

znotraj vsakdanjih, dejanskih učnih zahtev (Deno, 2003b). Preizkuse so  sicer skušali 

oblikovali tako, da bi bi bili le-ti uporabni tudi pri poučevanju v rednih razredih, z večjimi 

skupinami učencev ali v individualni obravnavi učencev z učnimi težavami. Pridobljeni 

podatki naj bi jim pomagali pri lažjem prepoznavanju potencialnih učnih težav in spremljanju 

učinkovitosti nudene pomoči (Fuchs in Fuchs, 1998, v Connell, 2005).  

 

Wright (1992) in Deno (2003b) navajata najpomembnejše značilnosti CBM preizkusov: 

− Preizkusi so zanesljivi, kratki (nekaj minutni), enostavni in praktični za namen 

spremljanja, merjenja učenčevega funkcioniranja na področju usvajanja osnovnih 

učnih spretnosti (branje, pisanje, računanje). To so CBM preizkus branja, CBM 

preizkus pisanja in CBM preizkus osnovnih matematičnih veščin. 

− Preizkuse lahko uporabljamo zelo pogosto. Njihova vsebina je različna, ekvivalentna 

težavnost za določeno učno obdobje (npr. za tekočnost branja) pa je zagotovljena z 

načinom priprave gradiva za preizkuse.  

− Navodila za pripravo in izvedbo preizkusov so poenotena. Tako so oblikovana zelo 

natančna navodila, kako iz učne vsebine izbrati tisto, ki jo bomo vključili v preizkuse, 

kako izbrati po težavnosti ekvivalente preizkuse, kako preizkus izvesti in ovrednotiti. 

− Izvedba preizkusov je časovno učinkovita, njihova uporaba pa enostavna. 

− Rezultate pridobimo s pomočjo direktnega opazovanja učenčevega izvajanja 

spretnosti. 

− Rezultati omogočajo učitelju, da pridobi vpogled v  napredovanje razreda kot celote, 

ob tem pa dobi vpogled tudi v napredovanje posameznega učenca. Učenčev napredek 

lahko spremlja v primerjavi z vrstniki, ob tem pa lahko spremlja tudi njegov 

individualen napredek. 

− Raziskave so pokazale, da uporaba takšnega načina spremljanja napredka učenca, 

skupaj z grafično predstavitvijo napredka pozitivno vpliva na nivo motivacije in 

interes učencev. Pričnejo se aktivno zanimati tudi za lasten napredek. 

− Uporaba preizkusov je kot indikator splošne spretnosti (branja, pisanja, računanja) 

primerna za vse stopnje načrtovanja in izvajanja pomoči za učence z učnimi težavami. 
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Nekateri nameni uporabe CBM modela  

 

Različni ameriški avtorji izpostavljajo nekatere preizkušene načine in namene uporabe CBM 

modela, ki so bili uporabljeni tako pri rednem poučevanju kot pri poučevanju učencev z 

učnimi težavami. V nadaljevanju navajamo nekatere, ki sta jih zbrala in izpostavila Deno 

(2003b) in Connell (2005), v slovenščino pa je nekatere povzela tudi J. Košir (2011): 

 

Uporaba modela za načrtovanje, evalvacijo in izboljšanje poučevanja 

Model v ZDA pogosto uporabljajo kot osnovo za izbor ustreznih ciljev in spremljanje 

napredka učencev in ob tem poučevanje po potrebi prilagajajo potrebam učencev ter 

spremljajo učinke načrtovanih in izvedenih sprememb (Connell, 2005; Deno, 2003b). Tako si 

z modelom pomagajo tako pri načrtovanju poučevanja kot pri njegovem sprotnem in končnem 

vrednotenju (Tindal, 1989). Z raziskavami je več avtorjev ugotovilo, da učenci, katerih 

napredek učitelji s pomočjo CBM modela redno spremljajo dosegajo tudi višje dosežke 

(Fuchs, Deno in Mirkin, 1984, v Deno, 2003b, Stecker in Fuchs, 2000). 

Raziskovalci navajajo, da je bil za učitelje model učinkovit z vidika lažjega spremljanja 

napredka učencev in poročanju drugim članom tima o njihovem dejanskem  napredku. 

Učitelji, ki so uporabljali model so se hitreje odzvali na potrebe učencev ter so v svoje 

poučevanje vključevali potrebne spremembe. Te naj bi bile bolj kvalitetne in bolj številne kot 

pri učiteljih, ki v svojem poučevanju niso uporabili CBM preizkusov (Deno, 1989; Shinn, 

1995; Tilly in Grimes, 1998, v Deno, 2003b). 

 

Napovedovanje uspešnosti na pomembnih preizkusih 

Rezultati uporabe preizkusov modela so se izkazali kot napovednik uspešnosti učencev na 

nekaterih drugih (tudi formalnih) testih in preizkusih (npr. Good in Jefferson, 1998; Marston, 

1989, Deno, 2003b). Raziskovalci (npr. Simmons in Kame'enui, 2001), navajajo povezave 

med spretnostjo fonološkega zavedanja v predšolskem obdobju, spretnostjo glasnega branja v 

nižjih razredih, ter uspešnostjo na nacionalnih testih (Deno, 2003b).  

 

Razvoj lokalnih, tj. razrednih, šolskih norm in norm širšega šolskega območja 

CBM model je osnovan na uporabi lokalnih norm, ki naj bi omogočale primerjave 

posameznikovega napredka z vrstniki v danem šolskem okolju in na ta način bolj utemeljeno 

oblikovanje potrebne podpore in pomoči (Shinn, 1989). Zaradi lokalnih norm in narave 

preizkusov (preprosti, ekonomični, po vsebini različni, vendar ekvivalentni po težavnosti) so 
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preizkusi uporabni tudi večkrat tedensko, kar jim daje prednost pred formalnimi, 

standardiziranimi testi. Slednji imajo namreč dokončno obliko in vsebino, zaradi česar jih 

lahko uporabljamo manjkrat, vsekakor pa se manj povezujejo z vsebino dejanskega 

poučevanja in zahtevami danega učnega okolja. CBM preizkusi in lokalne norme omogočajo 

večje upoštevanje dejanskih učnih zahtev specifičnega vzgojno-izobraževalnega okolja. 

Zaradi teh lastnosti so po mnenju nekaterih avtorjev ustreznejše od standardiziranih (Marston 

in Magnusson, 1988; Shinn, 2002; Deno, 2003b; Shinn, 1989). 

 

Lažje poročanje in izmenjava informacij o nivoju funkcioniranja učencev 

Raziskovalci navajajo, da so učitelji s pomočjo zbranih rezultatov CBM preizkusov s 

strokovnimi delavci in starši lažje izmenjevali informacije o nivoju učenčevega 

funkcioniranja in o njegovem napredku  (grafični prikaz, lokalne norme). Način zbiranja 

rezultatov CBM preizkusov tako podpira lažje sodelovanje pri načrtovanju ustreznega 

programa pomoči (Shinn, Habedank in Good, 1993; Fuchs idr., 1984, v Deno, 2003b). 

 

Odkrivanje rizičnih učencev, pri katerih bi se zaradi določenih šibkosti v prihodnosti 

lahko pojavile učne težave  

CBM preizkuse so pri predšolskih otrocih uporabljali z namenov ocenjevanja pripravljenosti 

na šolo (VanderHeyden, Witt in Naquin, 2001, v Connell, 2005). Služili so tudi kot sredstvo 

za spremljanje napredka zgodnjega opismenjevanja učencev (Kaminski in Good, 1996, 

Marston, Deno in Kim, 1995, v Connell, 2005). Preizkuse so uporabljali tudi v namene 

ločevanja med izrazitimi specifičnimi učnimi težavami in drugimi vrstami (nespecifičnimi) 

učnih težav (Shinn, 1989). Uporabljeni so bili tudi kot osnova ovrednotenja učinkovitosti 

nudenih oblik pomoči (npr. Deno, 1989; Shinn, 1995). CBM preizkusi so marsikdaj postali 

alternativna pot za ugotavljanje potreb po intenzivnejših oblikah pomoči; ko se je z meritvami 

pokazalo, da ni ustreznega napredka, je bil oblikovan predlog o vključitev v dodatno 

intenzivnejšo obravnavo in ocenjevanje (npr. Tilly, Reschly in Grimes, 1999, v Deno, 2003). 

 

Pomoč pri zmanjševanju pristranskosti ocenjevanja v postopkih ugotavljanja 

upravičenosti do dodatnih virov pomoči 

V ZDA so s pomočjo CBM modela uspeli reševati problem pristranskih odločitev na osnovi 

etnične in narodne pripadnosti (Fuchs, Fuchs in Hamlett, 1993, v Deno, 2003b), npr. pri 

skupini špansko govorečih priseljencev. Z izvedbo preizkusov in primerjav rezultatov v 

materinem jeziku učencev in v angleščini so ugotavljali ali je vzrok slabšemu napredovanju 
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pomanjkljivo znanje angleščine ali je vzrok za težave v obstoju specifičnih učnih težav (npr. 

Muyskens in Marston, 2002, v Deno, 2003b). 

 

Vrednotenje inkluzivne vzgoje in izobraževanja 

V primeru, da je učenec prehajal med sistemom redne in posebne vzgoje in izobraževanja so s 

preizkusi CBM modela spremljali napredek učencev v obeh programih in tako skušali 

ugotavljati njihovo učinkovitost, primernost (npr. Shinn, Powell-Smith, Good in Baker, 1997; 

Powell-Smith in Stewart, 1998, v Deno, 2003b). 

 

Spremljanje napredka na področju pismenosti v predšolskem obdobju, spremljanje 

napredka na različnih predmetnih področjih in na področjih zahtevnejših učnih 

spretnosti 

Uporabo preizkusov CBM modela so raziskovalci razširili tudi na področje spremljanja 

napredka na področju socialnih spretnosti, na področje spremljanja pismenosti v predšolskem 

obdobju in na področje različnih predmetnih vsebin (Espin, Scierka, Skare in Halvorson, 

1999; Espin in Tindal, 1998, v Deno, 2003b, Connell, 2005). 

Izvedba in uporaba CBM preizkusa tekočnosti glasnega branja 

 

Ker v empiričnem delu preizkušamo CBM preizkus branja (tekočnost glasnega enominutnega 

branja besedila), na tem mestu na kratko opišemo izvedbo preizkusa in uporabo pridobljenih 

rezultatov.  

 

Izvedba CBM preizkusa tekočnosti glasnega branja poteka tako, da učenec v danem zaporedju 

in brez daljšega premora (premor omogoča menjavo besedila in ponovitev navodil) glasno 

bere tri krajša, vsebinsko različna, a po težavnosti ekvivalentna besedila. Vsako izmed besedil 

bere po eno minuto. Izvajalec preizkusa ob učenčevem branju spremlja pravilnost prebranega 

tako, da beleži napačno prebrane besede in na koncu te odšteje od števila vseh prebranih 

besed. Tako pridobi za vsako besedilo število besed, ki jih je učenec pravilno prebral. Izmed 

treh pridobljenih rezultatov nato izbere rezultat, ki predstavlja mediano učenčevih rezultatov. 

Ta je namenjena grobi in okvirni oceni trenutne učenčeve tekočnosti branja (Wright, 1992, 

Shinn, 1989).   
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Trije glavni elementi CBM preizkusa tekočnosti glasnega branja besedil so naslednji (Wright, 

1992, Shinn, 1989): 

 

Izbor in uporaba primernega bralnega gradiva 

Pomembna značilnost CBM preizkusa je izbor bralnih gradiv, ki so zajeta v izvedbo 

preizkusa. Ta naj bi bila po vsebini čim bližje besedilom, ki jih učitelji uporabljajo pri 

poučevanju. Besedila morajo biti ob posamezni izvedbi preizkusa po težavnosti ekvivalentna 

ter primerno težavna za posamezno obdobje izvedbe ocenjevanja. Ob vsakem posameznem 

ocenjevanju naj bi učenec bral tri po vsebini različna besedila. 

 

Izvedba preizkusa 

Navodila za izvedbo preizkusa so standardizirana z vidika podajanja navodil ter postopka 

ocenjevanja (čas merjenja, navodila za preštevanje napak). 

 

Uporaba lokalnih bralnih norm 

Za uporabo CBM preizkusa Shinn (1989) predstavi koncept uporabe lokalnih (razrednih, 

šolskih in širših šolskih) norm. Avtor koncept utemeljuje z vidika pomena ocenjevanja 

učenčevega funkcioniranja v lokalnem učnem kontekstu. Lokalne bralne norme (razredne, 

šolske ali širše šolske) naj bi učitelji uporabljali na ravni odkrivanja rizičnih učencev, širše 

šolske (več šol v šolskem okolišu, tipično vsaj 150 učencev) pa tudi v postopku odločanja o 

potrebi po intenzivnejših oblikah pomoči. V ZDA obstaja več računalniško oblikovanih 

sistemov, ki omogočajo računalniško in spletno uporabo CBM modela, npr. AIMSweb, 

DIBELS, Yearly ProgressPro, Edcheckup, Pro-Ed. Nekateri izmed našetetih tudi ob uporabi 

nacionalnih norm. 

 

Značilnosti preizkusa: bralno gradivo, ki se bolje povezuje z obravnavo dejanske učne snovi, 

uporaba (lokalnih) norm, možnost pogostejšega zajema podatkov in s tem spremljanje 

postopnega napredka ter enostavnost uporabe so značilnosti, zaradi katerih CBM model lahko 

opredelimo kot model, ki omogoča formativno ocenjevanje napredka učenca in vključuje vse 

potrebne značilnosti modela odziv na obravnavo. V ZDA je tako v okviru modela odziv na 

obravnavo med najpogosteje uporabljenimi modeli. Zbrane informacije oz. rezultate v ZDA 

uporabljajo za različne namene, pomembnejši med njimi pa so odkrivanje rizičnih učencev, 

ugotavljanje učinkovitosti nudene pomoči ter potrebe po intenzivnejših in najintenzivnejših 

oblikah pomoči. 
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S pomočjo uporabe lokalnih norm CBM preizkus tekočnosti branja v ZDA uporabljajo za 

skrining (primer uporabe med drugim podrobno opisuje tudi Shinn, 1989), za oblikovanje 

zahtevnejših odločitev pa se uporabljajo širše šolske norme ali celo norme na zvezni ali 

nacionalnih ravni. Ocena napredka znotraj CBM modela tako temelji na učenčevem 

ustreznem napredovanju v smeri proti cilju, ki se smiselno opredeli glede na vrstniške  norme 

(širše šolske, zvezne ali nacionalne). Učenčev napredek se nato spremlja s pogostimi 

(običajno tedenskimi) meritvami. Ustrezen napredek se tipično ocenjuje na dva možna načina. 

Pri prvem se napredek ocenjuje tako, da se zbrane podatke primerja grafično; v času zbrane 

rezultate se grafično primerja z vnaprej načrtovanim trendom napredka. Drug način 

ocenjevanja pa predvideva izračun tedenskega napredka tako, da se uporabi regresijske 

tehnike izračuna najmanjšega kvadrata. Tak način merjenja napredka pa še vedno poteka v 

kontekstu učenčevega individualnega napredka. Pridobljene informacije se nato uporabljajo 

tudi pri oblikovanju odločitev o potrebnih intenzivnejših ali najintenzivnejših oblikah pomoči 

(Ardoin, Roof, Klubnick in Carfolite, 2008).  

Dokazi o merski ustreznosti CBM preizkusa glasnega branja 

 

CBM model je med različnimi preizkusi spremljanja tekočnosti branja (kot hitrosti in 

pravilnosti branja) v ZDA med  najpogosteje uporabljenimi. Največkrat gre za preizkus 

enominutnega glasnega branja besedil (obstaja tudi preizkus branja seznama besed in branja 

besedila, kjer vsaka sedma beseda v besedilu manjka, učenec pa jo ob branju mora 

nadomestiti s smiselno), ki so po težavnosti primerna za učenčev nivo razvoja njegove bralne 

spretnosti. Ko učenec besedilo prebere, se prešteje število pravilno prebranih besed. Eno do 

nekaj minutno glasno branje in izračun števila prebranih besed v omejenem času se je 

izkazalo za veljavno in zanesljivo mero (npr. Marston, 1989, Deno, 1992). Mero v ZDA 

opredeljujejo kot primerno mero spremljanja splošnega napredka (GOM, ang. general 

outcome measure) (Fuchs in Deno, 1991). Gre torej za standardizirano mero, ki jo lahko 

uporabimo longitudinalno za sprotno ali končno ocenjevanje napredovanja, pri tem pa 

uporabljamo enake metode ocenjevanja in ekvivalentno, primerljivo vsebino preizkusa (Fuchs 

in Fuchs, 1999 v Reschly, idr. 2009).  

 

V nadaljevanju navajamo nekatere rezultate na področju raziskovanja CBM preizkusov 

branja, ki so povezani z ocenjevanjem njihove merske ustreznosti: 

 



 

36 
 

− Fuchs, Fuchs, in Maxwell (1988) so v začetkih razvoja primerjali veljavnost CBM 

preizkusa z drugimi preizkusi, ki tipično merijo oz. ocenjujejo bralno razumevanje 

(obnova zgodbe, vprašanja in odgovori ipd.). Ugotovili so, da mera CBM preizkusa izkaže 

višjo povezanost z rezultati na standardiziranih preizkusih branja kot drugi pogosteje 

uporabljeni preizkusi bralnega razumevanja. Od tod so sklepali, da glasno branje ne 

predstavlja samo mere tekočega dekodiranja, temveč je tesno povezana z bralnim 

razumevanjem. 

 

− Marston (1989) je na osnovi sinteze raziskovalnih dokazov na področju uporabe CBM 

modela pri spremljanju uspešnosti branja zbral dokaze o primernosti preizkusa kot splošne 

mere oz. indikatorja splošne bralne učinkovitosti. Tako koeficienti zanesljivosti kot  

koeficienti kriterijske veljavnosti so bili v številnih študijah primerno visoki. Od tod 

predpostavka, da CBM preizkus predstavlja primerno mero za oceno splošne bralne 

spretnosti. 

 

− Obsežen pregled raziskovalnih rezultatov področja uporabe CBM branja so opravili 

Wayman idr. (2007). Po sistematičnem pregledu 160 študij, objavljenih med leti 1989 in 

2007, zaključujejo, da so CBM mere spremljanja glasnega branja primerne za spremljanje 

napredka učencev od 2. do 5. razreda. Mere so se tekom let izkazale za kriterijsko 

veljavne v mnogih različnih študijah, kjer so bile uporabljene različne kriterijske mere in 

CBM metode merjenja glasnega branja ter različne populacije učencev. Avtorji kljub 

podpori glasnega branja kot indikatorja splošne bralne učinkovitosti ob tem opozorijo na 

nekatere posebnosti: 

− Mere niso vedno izkazale visoke povezave s kriterijskimi merami (mere splošne bralne 

učinkovitosti, mere bralnega razumevanja ipd); večina povezav je sicer izkazala povezavo 

0,7 ali več, vendar obstajajo tudi raziskave, kjer so bile povezave s kriterijskimi merami 

nižje (0,4). 

− Večino rezultatov preučevanja veljavnosti je bilo pridobljenih na vzorcu učencev od 2. do 

5. razreda; tako se zastavlja vprašanje veljavnosti preizkusa za mlajše in starejše učence, 

obstaja pa tudi vprašanje veljavnosti pri uporabi v nekaterih etničnih manjšinah. 

− Iz rezultatov raziskav je razvidno, da so za ocenjevanje bralne spretnosti za različne 

starosti primerne različne metode merjenja glasnega branja. 

− Mere so bile prvotno zasnovane za spremljanje napredka učencev v kontekstu načrtovanja 

in izvajanja poučevanja znotraj učnega okolja, v katerega je učenec vključen. To učitelju 
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pomaga, da poučevanje primerno prilagaja. Sedaj se v ZDA preizkus CBM branja vse bolj 

uporablja tudi za osnovo oblikovanja pomembnih odločitev (npr. ali je pomoč učinkovita, 

kdo prejme dodatno intenzivnejšo specifično pomoč ipd.). Avtorji menijo, da je potrebno 

glede tega razrešiti oz. odgovoriti na mnoga pomembna vprašanja in da je veljavnost mer 

v te namene potrebno dodatno raziskati.   

 

− Reschly idr. (2009) v svoji metaanalizi zaključujejo, da CBM preizkusi branja v tridesetih 

letih raziskovanja izkazujejo ustrezne psihometrične karakteristike. V študiji poročajo, da 

je povezava med CBM preizkusi branja in rezultati na drugih, standardiziranih preizkusih 

branja srednja do visoka (srednja r = 0,67). CBM preizkus glasnega branja naj bi bil dokaj 

ustrezen indikator učenčeve splošne bralne spretnosti. 

 

Različni avtorji se strinjajo, da ima CBM preizkus branja ustrezne merske karakteristike, ki 

omogočajo njegovo uporabo kot splošnega pokazatelja, s pomočjo katerega lahko ugotovimo, 

ali ima učenec pri usvajanju spretnosti branja zares izrazitejše težave; nekateri ocenjujejo, da 

je preizkus primeren tudi za ovrednotenje učinkovitosti nudene pomoči in za oblikovanje 

odločitev o najintenzivnejših oblikah pomoči (Hasbrouck in Tindal, 2006). 

Nekatere kritike uporabe CBM modela – izkušnje v ZDA 

 

V začetku uporabe CBM modela v ZDA je bil le-ta primarno namenjen rednemu 

(tedenskemu) spremljanju individualnega napredka učencev znotraj izvedenega poučevanja 

(Deno, 1985). Namenjen je bil kot pomoč učiteljem pri oblikovanju nekaterih preprostejšim 

odločitev v procesu ustreznega prilagajanja poučevanja (npr. v namene skrininga, odkrivanja 

učencev, ki bi na področju usvajanja branja v prihodnosti lahko imeli izrazitejše težave). 

Sočasno z razvojem modela so se ob osnovni rabi razvijali tudi drugi načini uporabe modela 

(Reschley idr., 2009), npr. ocenjevanje napredka učencev, sprejemanje pomembnih odločitev 

(npr. evalvacija učinkovitosti pomoči, oblikovanje mnenja o tem, da učenec potrebuje 

intenzivnejšo pomoč ipd.), napovedovanje rezultatov na standardiziranih preizkusih 

zunanjega preverjanja znanja ipd. CBM je v ZDA sovplival na razvoj sistema pomoči v 

specialni vzgoji in izobraževanju (Reschly idr., 2009) ter bil v povezavi  z uporabo modela 

odziv na obravnavo priznan tudi na ravni nacionalne izobraževalne, šolske politike (npr. 

možna primarna uporaba CBM preizkusa kot načina za ocenjevanje učenčevega odziva na 

obravnavo) (IDEA, 2004). Vse pogostejša uporaba CBM modela in drugih sorodnih modelov 
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znotraj modela odziv na obravnavo je v ZDA sprožilo zanimanje, pa tudi val kritik in burno 

razpravo.  

 

Ardoin idr. (2008) med drugim izpostavijo, da je kljub mnogim študijam, ki tudi danes 

potrjujejo CBM model kot psihometrično kvaliteten in inovativen pripomoček merjenja 

učnega napredka, le-tega potrebno v okviru današnje uporabe izpopolniti. Pojasnjujejo, da je 

osnovna raba modela namenjena primerjavi učenčevega rezultat z (lokalno) normo vrstnikov 

(odkrivanje rizičnih učencev) in nato po potrebi v nudenju nekaterih splošnih oblik pomoči. 

Danes se v ZDA s pomočjo CBM  modela ocenjuje tudi učinkovitost nudene pomoči – tj. 

(ne)ustreznost posameznikovega napredovanja oz. individualnega odziva na obravnavo. Na 

zbranih podatkih nato temeljijo tudi kasnejše pomembnejše odločitve (ali potrebuje 

intenzivnejšo pomoč, upravičenost do usmeritve ipd.). Avtorji se strinjajo, da rezultati 

potrjujejo uporabnost modela pri sprejemanju enostavnejših odločitev (npr. uporaba v namene 

skrininga, kjer rezultat na preizkusu predstavlja grob kazalec, ki govori o tem, ali učenec 

morda potrebuje dodatno pomoč), vendar opomnijo, da uporaba modela kot primarnega vira 

sprejemanja pomembnejših odločitev potrebuje izpopolnitve. Izpostavijo, da je potrebno bolje 

kontrolirati dejavnike, ki vplivajo na napako merjenja. Izpostavijo problematičnost izbora po 

težavnosti ekvivalentnih besedil, čemur popularne bralne formule ne zadoščajo. Poleg tega 

menijo, da bi bilo potrebno bolje kontrolirati variabilnost posameznikovih rezultatov, ki je 

odvisna od več dejavnikov, npr. na učenčev rezultat zagotovo vpliva razumevanje 

standardiziranega navodila »beri najbolje, kot lahko« (razumevanje se ob večkratnih 

merjenjih in grafičnem prikazovanju rezultatov lahko spremeni). Pomembno bi bilo tudi 

oblikovanje okvirnih kriterijev za čas spremljanja napredka, da lahko presojamo o učinku 

pomoči, kako pogoste meritve so v tem času potrebne ipd.   

 

Uporaba CBM preizkusa (in sorodnih pristopov, ki merijo tekočnost branja kot hitrost in 

pravilnost branja) v namene spremljanja tekočnosti glasnega branja je v zadnjem obdobju 

vključena tudi v razpravo o konceptu tekočnosti glasnega branja ter v širšo razpravo o razvoju 

branja, tekočnosti branja in ocenjevanju branja (Paris in Paris, 2006, Alt in Samuels, 2011,  

Reschly idr. 2009). Različni avtorji izpostavljajo, da CBM model ni osnovan za spremljanje 

tekočnosti glasnega branja (npr. Paris in Paris, 2006, Alt in Samuels, 2011).  

 

Dodatna šibkost CBM modela je kljub poročilom o njegovi široki uporabnosti dejstvo, da je v 

večjem delu razvoja osredotočen na merjenje napredka na področju osnovnega branja, pisanja 
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in računanja. Najbolj pogosto uporabo CBM preizkusa v ZDA tako predstavlja uporaba 

modela na področju spremljanja branja (Reschly idr., 2009). 

 

Na tem mestu kritik uporabe modela ne obravnavamo podrobneje, na kratko pa povzemamo 

naslednje ugotovitve: 

 

̶ CBM model izkazuje primerne psihometrične karakteristike, ki so široko raziskovane 

predvsem na področju preizkusa glasnega enominutnega branja besedil. Različni avtorji (med 

njimi tudi več kritikov modela, npr. Paris in Paris, 2006, Ardoin idr. 2008, Alt in Samuels, 

2011) se strinjajo, da se lahko model in rezultati preizkusa v modelu odziv na obravnavo 

uporabijo kot splošen indikator zaznavanja splošne bralne uspešnosti učencev.  

 

̶  CBM model v ZDA kljub utemeljenim kritikam v praksi večkrat uporabljajo tako za začeten 

skrining, ugotavljanje učinkovitosti pomoči kot tudi za sprejemanje odločitev o 

najintenzivnejših specifičnih oblikah pomoči. CBM model ima svoje omejitve pri spremljanju 

in vrednotenju napredka učencev (odziv na obravnavo) in pri sprejemanju odločitev o potrebi 

po najintenzivnejših oblikah pomoči v 3. koraku modela odziv na obravnavo. Raziskovalci 

izpostavljajo, da model potrebuje določene izpopolnitve. Uporaba v namene skrininga, 

odkrivanja rizičnih učencev je sprejemljiva. 

 

̶ Spremljanje tekočnosti branja v obliki CBM preizkusov pomeni ocenjevanje tekočnosti 

branja, ki je bližje ožjemu pojmovanju tekočnosti branja. Oceno je smiselno dopolnjevati z 

ocenami drugih komponent tekočnosti branja (npr. izraznost branja) ter oceno drugih bralnih 

spretnosti (npr. bralno razumevanje, fonološko zavedanje ipd.). 

1.7 Bralna pismenost 

 

Branje je najpomembnejši element vseh pismenosti, ki je kompleksna sposobnost in vključuje 

številne spretnosti in sposobnosti branja, pisanja in računanja (Pečjak, 2010). Je 

najučinkovitejše sredstvo za usvajanje znanja in temeljna prvina šolskih programov. Za 

posameznika, ki ima dobro razvito sposobnost hitrega branja z razumevanjem in k branju 

pristopa fleksibilno, pravimo, da je bralno pismen (Pečjak, 1999). 

 

V literaturi najdemo različne opredelitve bralne pismenosti.  
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PISA (OECD, 2009) opredeljuje bralno pismenost kot posameznikovo sposobnost, da pisno 

gradivo razume ter nanj oblikuje primeren/smiseln odziv v skladen z doseganjem zastavljenih 

ciljev, usvajanjem znanja ter razvojem lastnega potenciala. PIRLS (OECD) in Mednarodno 

združenje za evalvacijo vzgojno-izobraževalnih dosežkov (IEA) bralno pismenost opišejo kot 

posameznikovo sposobnost razumevanjain nato tudi uporabe raznovrstnih oblik pisnega 

jezika, ki so potrebne za uspešno delovanje v družbi ali/in so pomembne tudi za posameznika 

(Elly, Gradišar in Lapajne, 1995, v Košak Babuder, 2012) 

 

Poučevanje branja v Evropi, 2011, Naravoslovno izobraževanje v Evropi, 2012, Matematično 

izobraževanje v Evropi, 2012, predstavljajo novejše mednarodne primerjalne študije, v katerih 

predstavljajo visoko usposobljeni učitelji temeljni dejavnik za razvoj različnih vrst 

pismenosti. Usposobljeni učitelji naj bi med drugim imeli znanje o strategijah, ki podpirajo 

uspešno opismenjevanje, ustrezna znanja o tem, kako prepoznati učence s težavami in o 

izvajanju specialne strokovne podpore pri težavah na področju branja. Ob tem naj bi se 

spoznali tudi na uporabo formatinih tehnik preverjanja in ocenjevanja, spremljanja, analize in 

sprotne evalvacije dosežkov posameznikov. Poleg tega naj bi imeli do učencev visoka 

pričakovanja, učence naj bi ob konkretnih besedilih znali spodbuditi k aktivni vključenosti, 

razvoju motivacije, sodelovalnemu učenju, gradnji bralnega razumevanja ob uporabi različnih 

kognitivnih strategij (od povzemanja do analiziranja in sklepanja) in uporabi raznolikih 

didaktičnih pripomočkov in tehnologij (Nolimal, 2013). 

 

Evropska skupina ekspertov za področje pismenosti (EU high level group of experts on 

literacy, Final report, september 2012) v sklepnem poročilu izpostavi, da morajo nacionalne 

strategije pismenosti med drugim obsegati različne dimenzije, med katere spada tudi ustrezna 

podpora učencem z bralnimi težavami (Nolimal, 2013). 

 

V slovenskem nacionalnem strateškem dokumentu Nacionalna strategija za razvoj pismenosti 

(2006) je bralna pismenost opredeljena kot »trajno razvijajoča 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.« (Nacionalna 

strategija za razvoj pismenosti, 2006, str. 7) 
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Bralna pismenost je v domačih in tudi tujih dokumentih opredeljena kot vseživljenjski proces, 

ki se prične že v predšolskem obdobju in ga posamezniki lahko izpopolnjujejo vse življenje. 

Pri tem so ključni dejavnik učitelji, ki poznajo potek procesov branja in se zavedajo 

stopenjskosti bralnega razvoja. Takšni učitelji naj bi veliko bolje razumeli težave učencev in 

skrbeli za takšno izvedbo pouka branja, ki otroke pritegne, je zanje zanimiv in jim preko 

branja nudi doživetja pozitivnih izkušenj (Grosman, 2007, v Košak Babuder, 2012). 

 

Ker se v tem magistrskem delu usmerjamo na preučevanje tekočnosti branja, želimo 

izpostaviti, da bralne pismenosti ne pojmujemo ozko oz. je ne poenostavljamo (npr. na nivo 

tekočnosti izvajanja spretnosti, tehnike branja in branja z razumevanjem). Bralna pismenost 

predstavlja kompleksen koncept, ki predpostavlja vzgojo kritičnega bralca, ki je sposoben 

pridobivati, povezovati, interpretirati informacije, argumentirati in sklepati ipd. (OECD, 2010, 

v Skvarč, Mršnik, 2013). Potrebno je izpostaviti, da se bralna pismenost, torej vzgoja 

kritičnegra bralca razvija postopoma, da je napredek na tem področju možen celotno življenje, 

da je v sistematičnem razvoju bralne pismenosti, ki ga spodbuja šolsko okolje, potrebno biti 

pozoren tako na sposobnosti učencev, prisotnost možnih učnih težav, predznanje učencev, 

stopenjskost razvoja različnih elementov bralne pismenosti. Razvoj tekočnosti branja je 

pomemben del/element bralne pismenosti, kateremu se v procesu sistematičnega 

opismenjevanja največ pozornosti, sistematične podpore in spremljanja namenja v začetku 

osnovnega šolanja  ̶  v Sloveniji je to v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

1.7.1 Definicije branja  

 

Definicije branja lahko razlikujemo po tem, kateremu procesu avtorji pripisujejo 

pomembnejšo oz. primarnejšo vlogo. Na tem mestu navajamo opredelitev, ki jo navaja Pečjak 

(1999): 

− Prva skupina predstavlja opredelitve, ki se primarno usmerjajo predvsem v proces 

dekodiranja, zaporednega prepoznavanja, percepcije črk in njihove sinteze (od 

posameznih črk do zlogov, besed in besednih skupin).  

 

− V drugo skupino spadajo tiste definicije, ki primarno poudarijo proces razumevanja, tj. 

pomensko plat branja.  
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− Tretja skupina definicij predstavlja opredelitve, ki izpostavijo interaktivno naravo 

obeh spoznavnih procesov, tj. dekodiranja kot tudi razumevanja.  

 

− V četrto skupino pa uvrščamo definicije, ki branje opredelijo kot večstopenjski proces. 

V njem so udeležene in sodelujejo različne sposobnosti. 

 

Do devetdesetih let prejšnjega stoletja so na področju bralne pismenosti potekale številne 

razprave o razvoju bralnih spretnosti z vidika dveh pristopov: celostnega in analitično-

sintetičnega pogleda na razvoj branja (Chall, 1967, v Paris in Paris, 2006). Gre za razpravo, ki 

se ukvarja z razliko med pristopom »od spodaj navzgor« in modelom »od zgoraj navzdol« 

(Stanovich, 1980, v Paris in Paris, 2006). V današnjem času se večina avtorjev strinja z 

interaktivnim pogledom na spretnost branja (medsebojno prepletanje vpliva obeh vrst 

procesov).  

 

Branje danes obravnavamo kot aktivnost oz. dejavnost, pri kateri gre za sočasno interakcijo 

različnih vrst sporočil. Pomen besedila ne izhaja samo iz besedila samega, temveč ga 

sooblikuje bralčevo predznanje. Današnji koncept bralne pismenosti učencev zato poudarja 

celostni pristop k poučevanju branja (Pečjak, 1999). 

1.7.2 Bralni modeli 

 

Branje podrobneje razlagajo različni bralni modeli, ki s pomočjo opredelitev posameznih 

stopenj/faz podrobneje opisujejo, do kakšnih procesov prihaja med branjem, kakšno je 

zaporedje procesov in povezanost med njimi (Pečjak, 1999).  

 

S. Pečjak (1999) poudari,  da opisi bralnih stopenj, ki podrobneje opisujejo posamezne 

komponente, spretnosti in njihove medsebojne odnose pomagajo pri boljšem razumevanju 

poteka procesa učenja branja in kako okolje lahko pri tem učence primerno podpira. To je še 

posebej pomembno z vidika nudenja pomoči učencem, ki imajo v usvajanju branja 

kakršnekoli učne težave. 

 

V nadaljevanju na kratko povzemamo opise stopenj nekaterih bralnih modelov, ki bolj ali 

manj neposredno vključujejo tudi vidike usvajanja tekočnosti branja, ki jih obravnavamo v 

nadaljevanju. Opise modelov povzemamo po S. Pečjak (1999, 2010). Aktualen in pomemben 
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slovenski model bralnih stopenj je spiralni model razvijanja bralnih sposobnosti avtorice 

Sonje Pečjak (1999). 

 

Model J. Chall (1986, 1999) 

 

Model J. Chall izhaja iz njenega raziskovalnega dela, ki ga je v obliki modela bralnih stopenj 

prvič objavila leta 1983, leta 1996 pa je objavila izsledke, ki potrjujejo veljavnost stopenj. 

Avtorica se je pri oblikovanju stopenj razvoja bralnih sposobnosti opirala na Piagetovovo 

teorijo spoznavnega razvoja. Model podaja v obliki stopenj, na njihovo oblikovanje pa je zelo 

vplivalo avtoričino večdesetletno delo z učenci z bralnimi težavami. Starosti, ki jih J. Chall 

navaja ob posameznih stopnjah, so zgolj okvirne in odvisne od posameznikovega 

kognitivnega razvoja in spodbud okolja. Opis posameznih stopenj povzemamo po J. Chall 

(1993, 1996, v Pečjak, 2010). 

 

Stopnja 0 (od rojstva do okvirno 6. leta): Predbralno obdobje (priprava na branje);  

Za to stopnjo je značilen razvoj metajezikovnega zavedanja o jeziku. Otroci spoznavajo 

pomenski, skladenjski vidik jezika in pridobivajo predbralna znanja o naravi besed, prve 

izkušnje o črkah, besedah in knjigah. V tem času otroci razvijajo sposobnosti, ki so ključne za 

pričetek sistematičnega procesa opismenjevanja, med njimi je ključen razvoj sposobnosti 

razločevanja – vidnega in slušnega.  

 

Stopnja  1 (okvirno med 6 in 7 letom starosti): Obdobje začetnega branja ali dekodiranja;  

Otroci na tej stopnji povezujejo črke z glasovi. Ob koncu te stopnje pričakujemo, da imajo 

otroci dobro razvito sposobnost vidnega razločevanja, pa tudi delno razvito sposobnost 

slušnega razločevanja. Stopnja vsebuje tri faze razvoja. V prvi je otrok bolj kot na obliko 

pozoren na pomen besed (otrok pri branju dela napake, besedo večkrat prebere napačno, 

vendar ta smiselno ustreza besedilu), v drugi je pozoren bolj na grafično podobo besed, v 

tretji pa naj bi se oba vidika združila, prišlo naj bi do sinteze obeh faz. Tako naj bi otrok ob 

koncu prve stopnje bral tekoče in natančno. Ob tem naj bi bil sposoben upoštevati tako 

vizualno podobo besed kot razumeti njihov pomen.  

 

Stopnja 2 (okvirno med 7 in 8 letom): Utrjevanje spretnosti branja (razvija se tekoče branje) 

Na tej stopnji bralci utrjujejo tehniko branja  ̶̶  pridobivajo boljšo avtomatizacijo dekodiranja, 

ki se kaže v izboljšani tekočnosti (kot hitrosti in pravilnosti) branja. Ko postane dekodiranje 
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avtomatično, se povečata hitrost in pravilnost branja, otrok pa vire pozornosti na tej stopnji 

osvobodi in se prične usmerjati v razumevanje in predelavo besedila  na višji stopnji (La 

Berge in Samuels, 1974, Perfetti, 1985, v Pečjak, 2010). Učenci z bralnimi učnimi težavami 

naj bi prav na prvih dveh stopnjah imeli velike težave.  

 

Stopnja 3 (okvirno od 9 leta do 14 leta starosti): Branje za učenje (odkrivanje pomena) 

Z branjem je bralec na tej stopnji že sposoben in je usmerjen pridobivanja in razvijanju 

novega znanja, pojmov, informacij. Branje na tej stopnji postane pomembno sredstvo, način 

pridobivanja novega znanja. 

Tretjo stopnjo J. Chall glede na bralčev položaj dodatno deli v dve fazi. V prvi fazi otrok 

večinoma presoja informacije z vidika avtorja, v drugi pa je že sposoben vzpostaviti določen 

odnos do besedila. Analizira in sintetizira prebrano ter se do vsebine lahko tudi kritično 

odzove. 

Bistvena razlika med prvo in drugo stopnjo v primerjavi s tretjo stopnjo je tako v funkciji 

branja. V prvih dveh stopnjah so bralci brali zato, da bi se naučili brati, v tretji pa je branje 

postalo sredstvo učenja. 

 

Stopnja 4 (okvirno od 14 do 18 leta): Večstranski pogled na prebrano (bralec do prebranega 

razcija odnose in stališča) 

Pri branju bralec zmore oblikovati večstranski pogled na določen problem, kar pa je posledica 

napredka v spoznavnem razvoju ter zaradi znanja, ki ga pridobiva v interakciji z okoljem (npr. 

znanje, ki ga pridobi med šolanjem). Pomembno vlogo v bralnem razvoju na tej stopnji 

predstavlja razvoj metakognitivnih zmožnosti posameznika, kar pomeni, da se bralec zmore 

zavedati lastne dejavnosti med branjem in jo učinkovito usmerjati. Tako spremlja, nadzoruje, 

vrednoti lastno razumevanje in ob problemih (npr. nerazumevanje nekaterih prebranih 

pojmov) zmore in pozna načine reševanja problemov (npr. uporaba slovarja). 

 

Stopnja 5 (okvirno od 18. leta dalje): Konstrukcija in rekonstrukcija – oblikovanje pogleda na 

svet 

V primerjavi s četrto stopnjo branje postane zrelo, poudarjena je njegova kakovost z vidika 

analize, sinteze in evalvacije prebranega. S tem si bralec sam izgrajuje sistem znanja, postane 

sooblikovalec »resnice« o prebranem. Pri branju je selektiven in fleksibilen. Bralna 

učinkovitost je pri tem odvisna od širine splošnega in specifičnega znanja o vsebini 

prebranega, spoznavnih sposobnosti in motivacije bralca. 
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Poleg opisa bralnih stopenj avtorica izpostavi tudi naslednje pomembne točke modela: 

− Vsaka izmed stopenj ima svojo lastno, specifično strukturo, po kateri se stopnje 

medsebojno razlikujejo. Bralci na različnih stopnjah opravljajo različne bralne procese oz. 

aktivnosti, za vse stopnje pa se uporablja enoten izraz – branje. 

− Stopnje se smiselno nadgrajujejo in so razporejene v hierarhično zaporedje. 

− Branje na vsaki stopnji predstavlja reševanje problema, pri katerem poteka tako 

prilagajanje bralčeve miselne sheme prebranemu kot prilagajanje prebranega bralčevi 

miselni strukturi. 

− Posameznikov napredek po posameznih stopnjah je odvisen od posameznikovega 

kognitivnega razvoja posameznika pa tudi od njegove interakcije z ožjim in širšim 

okoljem. 

− Na višjih stopnjah lahko bralec bere abstraktenjše vsebine ter zmore fleksibilno pristopati 

k branju (raba različnih strategij).  

− Bralec na višji stopnji pri branju uporablja kritičen pristop do prebranega, sklepanje in 

druge procese. 

− Vsaka stopnja zahteva različno količino predznanja, ki je potrebna za uspešno branje in 

bralno razumevanje. 

− Na vsaki stopnji bralec uporablja različno, specifično bralno tehniko (specifičen pristop k 

branju), ki se je poslužuje dokler ne doseže višje stopnje. 

− Bralec ob branju oblikuje lasten odnos do vsebin., poleg spoznavanja je za branje ključno 

pomembna čustveno-motivacijska komponenta. 

 

Bralne stopnje Duffyja in L. Roehlerja (1993) 

 

Duffy in L. Roehler (1993, v Pečjak, 2010) predstavljata shemo bralnih stopenj, ki predstavlja 

celosten pristop k branju. Tako za vsako stopnjo bralnega razvoja opredelita tudi cilje v 

povezavi s stališči do prebranega, s procesom branja in bralno vsebino.  

 

1 Stopnja (predšolsko obdobje): stopnja pred pravo pismenostjo  

Večina učencev se skozi prvo stopnjo pripravlja na branje. Različne govorne dejavnosti 

spodbujajo razvoj raznolikih sposobnosti, ki so nujno potrebne za sistematičen pričetek 

opismenjevanja. Zelo pomembno je oblikovanje osnovne predstave, odnosa in stališč do 
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branja. To omogoča spodbudno knjižno okolje, ki spodbuja predvsem čustveno-motivacijske 

dimenzije branja.  

 

2 Začetna stopnja (1. razred in del 2. razreda): stopnja prave pismenosti  

Na tej stopnji se otroci naučijo pisati in brati. Usmerjeni so v prepoznavanje besed, razvijajo 

tehniko branja.  

 

3 Podaljšana začetna stopnja (druga polovica 2. razreda in 3. razred) 

Učenci berejo zahtevnejša besedila in se pri branju usmerjajo k razumevanju prebranega. Na 

tej stopnji naj bi postalo prepoznavanje besed tekoče.  

 

4 Stopnja (4. razred in vse do 8. razreda): uporaba prebranega 

Na tej stopnji se razširi pestrost bralnega gradiva, bralci na tej stopnji razvijajo uporabo 

informacij, ki jih med branjem usvojijo.  

 

5 Stopnja (obdobje srednje šole): stopnja moči 

Bralec je sposoben branja raznovrstnih besedil ter o vsebinah tudi kritično presojati.  

 

Model U. Frith (1986) 

 

Model avtorice Frith (1986, v Pečjak, 2010) spada med kognitivne razvojne modele branja in 

pisanja. Razvoj zgodnje pismenosti pojasnjuje v treh stopnjah. Na razvoj vseh treh stopenj 

vplivajo različni dejavniki - biološko-zrelostni dejavniki, kulturno-izobraževalno okolje ter 

narava jezika, ki se ga otrok uči. V opisanem povzetku modela se osredotočamo zgolj na 

vidike razvoja branja. 

 

1. Stopnja: logografska ali slikovna stopnja 

Otrok na tej stopnji besede prepoznava celostno, na osnovi njihovih izstopajočih grafičnih 

značilnosti. Na ta način prepoznava zgolj omejen nabor besed. Uporaba strategije je najbrž 

odvisna od časa, ko se učenec prične učiti branja (prej se prične učiti branja, dlje jo bo 

uporabljal), in od metode opismenjevanja, ki je je deležen (celostna ali analitično-sintetična). 

 

2. Stopnja: alfabetska ali črkovna stopnja 
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Otrok prične razumevati povezavo med črko in njeno glasovno prezentacijo. Ko to povezavo 

usvoji uspe brati s pomočjo dekodiranja, kar mu omogoča, da prebere vse besede, vendar je 

na tej stopnji branje s pomočjo te strategije počasno. Z vajo otrok izuri črkovno strategijo 

dekodiranja, jo avtomatizira, s čimer pri branju ob uporabi te strategije postane hitrejši in dela 

manj napak. Tako postopoma preide na tretjo stopnjo. 

 

3. Stopnja: ortografska ali pravopisna stopnja 

Na tej stopnji otrok besed ne bere tako, da bi bral oz. dekodiral zaporedje posameznih črk (kot 

na 2. stopnji), ampak avtomatizirano bere (prepozna) dele besed ali posamezne besede. 

Pravopisna strategija mu omogoča bolj neposreden dostop (ki presega dekodiranje na ravni 

črka – glas) do notranjega slovarja besed. 

 

Avtorica U. Frith (1986, v Pečjak, 2010) še izpostavi, da model ne predpostavlja 

kontinuiranega in enakomernega napredka do stopnje avtomatiziranega branja. 

 

Stopnje po L. Ehri (1999) 

 

L. Ehri (1999, v Pečjak, 2010) razvoj bralnih sposobnosti otrok opiše s štirimi fazami. Vsako 

izmed štirih faz povezuje z uporabo značilnih bralnih strategij. Avtorica pri tem izpostavi, da 

zrel bralec zna uspešno, glede na potrebe branja, uporabljati vse naštete strategije. 

 

1. Stopnja: Predabecedna stopnja 

Otroci celostno prepoznavajo posamezne besede, s pomočjo katerih se pogosto srečujejo v 

svojem okolju, pri prepoznavanju besed velikokrat uporabijo tudi strategijo uganjevanja. 

 

2. Stopnja: Delna abecedna (fonetična) stopnja 

Razvija se povezave med vizualno podobo črke in njenim glasom (povezava črka – glas). Pri 

branju besed si pomagajo s črkami, ki jih že poznajo in s strategijo uganjevanja. Če besedo 

»glaskujejo«, po navadi izpuščajo samoglasnike.   

 

3. Stopnja: Popolna abecedna stopnja 

Otroci razumejo odnos črka – glas, pri branju uporabljajo strategijo dekodiranja črka – glas. Z 

branjem večajo obseg vidnega besednjaka. Branje postopoma postaja hitrejše in natančnejše. 

Pri branju poleg dekodiranja se poslužujejo tudi strategije branja po analogiji. 
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4. Stopnja: Utrjena abecedna stopnja 

Otroci  pričnejo brati daljše enote, veča se obseg vidnega besednjaka, pri branju si pomagajo z 

avtomatiziranim prepoznavanjem znanih besed, s strategijo branja s pomočjo analogij, ob 

branju novih, težjih (daljših) ali neznanih besed uporabijo tudi strategijo dekodiranja črka – 

glas. 

 

Spiralni model S. Pečjak (1999) 

Model razvijanja bralnih sposobnosti S. Pečjak (1999) je psihološki-pedagoški model branja 

sestavljen iz treh glavnih delov oz.  hierarhično organiziranih ravni. Spiralni model se 

imenuje zato, ker hierarhično nižje in višje  spretnosti branja vplivajo druga na drugo. Model 

naj bi pokrival obdobje osnovnega šolanja. Glavna značilnost modela, ki jo avtorica 

izpostavlja, je prehod od enostavnih bralnih spretnosti (tehnika branja, razumevanje besedil, 

poudarek na razredni stopnji) do vedno bolj kompleksnih bralnih sposobnosti (poudarek na 

višjih razredih). V nadaljevanju navajamo posamezne dele modela in njihov glavni namen. 

 

1. del: Razvoj bralne tehnike in besedišča 

Izurjenost tehnike branja do njene avtomatizacije. Ob koncu tega dela naj bi učenci brali hitro 

in natančno, za prepoznavanje besed naj bi porabili čim manj miselne energije. 

 

2. del: Izboljšanje bralnega razumevanja – SQ3R 

Cilj tega dela je izboljšanje bralnega razumevanja s pomočjo uporabe metakognitivnih 

sposobnosti učencev pri branju, ki jih razvijamo in uporabljamo s pomočjo sistematičnega 

razvijanja metakognitivnih bralnih strategij. 

 

3. del: Fleksibilno branje 

Gre za sposobnost prilagajanja hitrosti in načina branja vrsti bralnega gradiva in namenu, ki 

ga imamo pri branju. 

 

Spremljanje razvoja spretnosti branja nudi učitelju povratno informacijo, kako učenci 

dosegajo zastavljene učne cilje, pomaga mu odkrivati močne in šibke točke učencev v razvoju 

te spretnosti, kar nudi izhodišče za prilagajanje dela učencu ter po potrebi tudi oblikovanju 

potrebne podpore in pomoči (Pečjak, Magajna, Podlesek, 2011). V praksi naj bi ob 

upoštevanju zmožnosti posameznika na različnih razvojnih stopnjah izbrali in razvijali 
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ključne elemente, komponente branja in proces usvajanja spretnosti branja primerno 

individualizirali. Ob tem naj bi učencem, ki imajo v usvajanju spretnosti branja težave (npr. 

zaradi primanjkljajev na posameznem področju učenja), nudili ustrezno podporo in pomoč.  

Opisana zahteva predpostavlja poznavanje razvojne zakonitosti razvoja spretnosti branja in 

dejavnike, ki vplivajo na branje, poznavanje posameznikove trenutne stopnje usvajanja 

spretnosti branja in ob tem upoštevanje povezanosti in interaktivnosti procesov branja. 

 

Vsi opisani modeli med drugimi izpostavljajo obdobje, stopnjo usvajanja tehnike branja, 

avtomatizacije dekodiranja, pridobivanja večje hitrosti in pravilnosti dekodiranja črka – glas 

ter prehod s strategije dekodiranja črka – glas na postopno avtomatizirano prepoznavanje 

obsežnejših enot (delov besed, celih besed ali več besed). Naštete vidike razvoja učinkovite 

tehnike branja, ki podpira razvoj kompleksnejše bralne spretnosti, povezujemo z v 

nadaljevanju obravnavnim konceptom tekočnosti branja.  

 

Tekočnost branja izpostavljamo kot pomemben vidik pri ocenjavanju in spremljanju usvajanja 

spretnosti branja učencev s PPPU na področju branja (učencev z disleksijo). Ti imajo prav pri 

pridobivanju bralne tekočnosti težave vse življenje. Dobri bralci pravilno in hitro 

prepoznavajo besede ter med branjem zmorejo združevati tako dekodiranje, razumevanje kot 

tudi interpretacijo. Bralci z disleksijo pa berejo počasi in z naporom, njihovo branje je 

zatikajoče, kar vpliva na slabše razumevanje prebranega (Boardman idr., 2008, v Košak - 

Babuder, 2014). 

 

1.7.3 Tekočnost glasnega branja v procesu usvajanja spretnosti branja 

 

Branje je kompleksna dejavnost. Uspešen bralec mora sočasno in tekoče koordinirati 

izvajanje več različnih veščin. Spretno glasno branje je ustrezno hitro, tekoče, poteka brez 

velikega napora in ne zahteva prekomerne pozornosti  (Logan, 1997, v Fuchs, Fuchs, Hosp in 

Jenkins, 2001).  

 

V tuji literaturi, posebno ameriški, je bilo tekočnosti branja, t.j. opredelitvi pojma tekočnosti 

branja, obravnavi ustreznosti različnih mer za spremljanje tekočnosti branja v zadnjih 

desetletjih namenjeno veliko pozornosti. V našem magistrskem delu se osredotočamo na 

tekočnost glasnega branja. V današnjem času lahko najdemo veliko raziskav, ki pojasnjujejo, 
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zakaj je pomembno, da učenec doseže tekočnost branja. V nadaljevanju izpostavjamo nekaj 

pomembnejših vidikov. 

 

Vpliv na razumevanje prebranega 

 

Veliko raziskav, ki se ukvarjajo s preučevanjem tekočnosti branja, navaja srednjo do močno 

povezanost med tekočnostjo branja (največkrat spremljane kot hitrost in pravilnost branja) in 

bralnim razumevanjem (npr. Hintze, Callahan, Matthews, Williams in Tobin, 2002, Shinn 

idr., 1992, Lipson in Wixson, 2009, Paris in Paris, 2006). Bralci, ki berejo tekoče, prebrano 

vsebino bolje razumejo. Tekoče branje je sicer potreben, ni pa zadostni pogoj za bralno 

razumevanje. Pridobljeni rezultati podpirajo shemo Samuelsa (1988, v Pečjak, 2010), v kateri 

avtor nazorno prikaže primerjavo procesa usmerjene pozornosti pri začetnem in pri spretnem, 

izurjenem bralcu. Začetni bralec mora vire pozornosti usmerjati v veliki meri v samo 

dekodiranje (oz. skače od dekodiranja k razumevanju, ker ne more hkrati uporavljati obeh 

procesov), medtem ko spreten bralec večino pozornosti nameni razumevanju vsebine 

prebranega, saj dekodiranje poteka avtomatično. Spreten bralec lahko miselno energijo oz. 

vire delovnega spomina usmeri v razumevanje besedila, nespreten, začetni bralec pa te vire 

namenja dekodiranju, zato je razumevanje besedila manj učinkovito oz. manj kvalitetno 

(Perfetti, 1985, Stanovich, 1980, v Pečjak 2010). 

 

Raziskovalci so ugotovili, da so mere, ki spremljajo hitrost in pravilnost prebranih besed v 

enominutnem branju, pogosto povezane z bralnim razumevanjem in dosežki učencev. Good 

in Jefferson (1998, v Paris in Paris, 2006) izpostavljata osem raziskav, ki podajajo vrednosti 

Pearsonovnih koeficientov korelacije (od 0,52 d0 0,91) med merami tekočnosti branja in 

drugimi merami bralnih dosežkov. Rezultate o povezanosti tekočnosti branja in bralnega 

razumevanja navajajo tudi Good, Simmons in Kam'enui (2001), Fuchs idr. (2001), Lipson in 

Wixon (2009) idr. 

Povezava med tekočnostjo branja in bralnim razumevanjem naj bi bila torej jasna; učenci, ki 

besedilo berejo tekoče, le-to tudi dobro razumejo. Razlog za takšno predpostavko o 

povezanosti tekočnosti branja in bralnega razumevanja med drugim najdemo v modelih 

razvoja spretnosti branja, npr. model po Chall (1996), ki kot eden izmed modelov »od spodaj 

navzgor« predvideva, da bralec prehaja od uspešnega usvajanja predbralnih spretnosti, nato 

mora uspešno usvojiti dekodiranje, šele potem se lahko ukvarja s pomenom besedila. Drug 
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razlog za takšno razmišljanje so rezultati pozitivne povezanosti med tekočnostjo branja in 

bralnim razumevanjem (Paris, Carpenter, Paris in Hamilton, 2005). 

 

Paris idr. (2005) na osnovi proučenih rezultatov raziskav izpostavi, da navidez intuitivna 

povezava med rezultati tekočega branja in rezultati bralnega razumevanja ni vedno 

samoumevna. V virih najdemo namreč tudi nizke in celo nepomembne povezave. Avtorji 

menijo, da je predpostavka, da obstaja splošen, uniformiran trend povezanosti med bralnima 

spretnostima tekočnost branja in bralnim razumevanjem, napačna. Navajajo vrsto statističnih 

(vpliv vzorca, načini statistične obdelave podatkov, ki niso prilagojeni naravi spremenljivk, 

poenostavljanje povezav z zanemarjanjem drugih pomembnih dejavnikov, spremenljivk ipd.) 

in konceptualnih razlogov, zakaj tekočnost branja ne more biti enotno povezana z bralnim 

razumevanjem. Izpostavijo tudi strokovne in praktične posledice, ki izhajajo iz nepravilne 

interpretacije rezultatov. V povezavi z raziskovanjem odnosa med tekočnostjo branja in 

bralnim razumevanjem izpostavljamo nekaj pomembnih ugotovitev, ki nam pomagajo pri 

ustrezni interpretaciji raziskovalnih rezultatov v empiričnem delu naloge. 

 

Slovenski rezultati, ki nakazujejo povezavo med tekočnostjo glasnega branja in bralnim 

razumevanjem, navajajo Magajna, Gradišar, Knaflič, Mesarič, … in Pust, 1999) v študiji 

»Strategije preprečavanja šolske neuspešnosti in spodbujanja kvalitete učenja: interaktivni 

pristop (kognicija, metakognicija in motivacija)«. V skupini neuspešnih učencev s splošnimi 

ali specifičnimi učnimi težavami (N1 = 90, učenci 3., 4. in 5. razreda) je koeficient korelacije 

med tekočnostjo glasnega branja (število prebranih besed na minuto) in bralnim 

razumevanjem (tiho branje) 0,4598, za kontrolno skupino uspešnih učencev (N2 = 90, učenci 

3., 4. in 5. razreda) pa 0,3674. V skupini neuspešnih učencev (N1 = 90, učenci 3., 4. in 5. 

razreda) je koeficient korelacije med tekočnostjo glasnega branja in bralnim razumevanjem 

(glasno branje) 0,2639, za kontrolno skupino uspešnih učencev (N2 = 90, učenci 3., 4. in 5. 

razreda) pa je povezava nepomembna. 

 

S. Pečjak idr. (2011) navajajo povezavo med kakovostjo glasnega branja in bralnim 

razumevanjem (v oceno so vključeni hitrost, ritem branja, natančnost branja, izraznost branja, 

napake pri branju), ki je konec tretjega razreda 0,315, povezava med kvaliteto glasnega branja 

in učiteljevo oceno razumevanja prebranega na koncu istega razreda pa je 0,493. Ob koncu 2. 

razreda je povezava med kakovostjo glasnega branja in bralnim razumevanjem 0,418, 
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povezava med učiteljevo oceno bralnega razumevanja in kvaliteto glasnega branja pa za isti 

razred 0,447. 

 

Povezavo med tekočnostjo branja in bralnim razumevanjem navaja tudi N. Jenko (2016). 

Koeficient korelacije med hitrostjo branja in bralnim razumevanjem besedila za vzorec 

učencev 5. razreda z netipičnim razvojem (vključenih v vzgojno-izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in z nižjim standardom znanja) je 0,662  (za krajše besedilo) in 0,573 

za daljše besedilo. Za učence 9. razreda istega programa je koeficient korelacije med hitrostjo 

branja in bralnim razumevanjem 0,601 (za krajše besedilo) in 0,634 (za daljše besedilo.). 

 

Variabilnost povezave 

 

Konceptualno vemo, da lahko neko besedilo beremo povsem tekoče, pa ga ne razumemo, na 

drugi strani pa lahko besedilo beremo s nepravilno in netekoče, vendar kljub temu razumemo 

njegovo vsebino. Jasno je, da hitro in pravilno prepoznavanje besed ne vodi vedno k dobremu 

bralnemu razumevanju, prav tako pa počasno in manj pravilno branje ne vodi vedno do 

slabega bralnega razumevanja. Včasih namenoma beremo počasneje in večkrat, ob tem pa 

besedilo razumemo bolje, kot če bi besedilo hitro prebrali (Paris idr., 2005). 

 

Ugotovitve več raziskovalcev kažejo na to, da je pri starejših učencih, v višjih razredih 

povezava rezultatov tekočnosti branja in bralnega razumevanja manj izražena (Jenkins in 

Jewell, 1993 v Fuchs idr. 2001, Paris idr. 2005, Paris in Paris, 2006). Odnos med tekočim 

branjem in bralnim razumevanjem se s starostjo učencev in njihovim bralnim razvojem torej 

spreminja. Ko učenci usvojijo zadostno tekočnost branja, postane bralno razumevanje bolj kot 

s tekočnostjo branja povezano z drugimi jezikovnimi zmožnostmi. Vidik spremljanja razvoja 

spretnosti branja naj bi bil tako aktualen predvsem v nižjih razredih osnovne šole, v 

spremljanju začetnega branja. Podobno ugotavljata tudi S. Kolić - Vehovec in Bajšanski 

(Kolić - Vehovec in Bajšanski, 2004, v Kolić - Vehovec, Pečjak, Ajdišek, Rončević, 2008), 

pri mlajših učencih je sama hitrost dekodiranja eden izmed napovednikov bralnega 

razumevanja, kasneje se ta povezava zmanjšuje. Zanimiva protiutež tem ugotovitvam so 

rezultati nekaterih drugih raziskav, ki povezanost med bralnim razumevanjem in tekočnostjo 

branja najdejo tudi pri starejših učencih (Rasinski, Padek, McKeon, Wilfong, … in Heim, 

2005). Artlet idr. (2001, v Kolić - Vehovec idr., 2008) pa navajajo zanimivo ugotovitev, da 
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tudi na bralno razumevanje srednješolcev med drugim (poleg npr. metakognitivnega znanja o 

strategijah branja) vpliva tudi tekočnost branja. 

 

Pri preučevanju odnosa med tekočnostjo branja in bralnim razumevanjem pri mlajših učencih 

sta npr. Riddel - Buly in Valencia (2002, v Paris idr., 2005) med bralci 4. razreda odkrila zelo 

različne vzorce bralnih spretnosti, med katerimi so mnogi izkazali malo povezave med 

komponentami tekočnosti branja in bralnim razumevanjem.  

 

Po LaBerge in Samuels (Samules in LaBerge, 1983, v Paris idr., 2005) mora pravilno 

dekodiranje postati avtomatično, šele takrat se bralec lahko posveti bralnemu razumevanju. 

Tako v obdobju začetnega branja lahko naletimo na bralce, ki besedilo dekodirajo z dokaj 

visoko stopnjo pravilnosti, vendar besedilo šibko razumejo. Ko postanejo učinkovitejši bralci 

(ko se prepoznava besed povsem avtomatizira), pa lahko več pozornosti usmerijo tudi v 

razumevanje prebranega. Pri začetnih bralcih, ki sicer v določenem obdobju lahko berejo z že 

visoko stopnjo pravilnosti (ang. word callers), je tako lahko bralno razumevanje prebranega 

šibkejše, povezava med tekočnostjo branja in bralnim razumevanjem pa zato šibkeje izražena. 

Povezava naj bi postala močnejša z večjo stopnjo avtomatizacije branja. Goodman (1976, v 

Paris idr., 2005) pa izpostavlja, da ne smemo pozabiti tudi na skupino bralcev, ki besedilo 

bolje razumejo, kot jim ga uspe pravilno glasno prebrati (ang. gap fillers). Kljub splošnemu 

trendu povezanosti med tekočnostjo branja in bralnim razumevanjem lahko v primerih 

nekaterih bralcev naletimo tudi na nizko povezanost med pravilnostjo glasnega branja in 

bralnim razumevanjem.  

 

Paris idr. (2005) sklepajo, da na povezavo vplivajo značilnosti bralcev (začetni ali že spretni 

bralci), značilnosti preizkusov, to je besedil (težja, lažja, za bralca zanimiva ali ne), in 

situacija sama (kakšen je namen, cilj branja; branje pred občinstvom, branje v lastnem 

interesu, iskanje odgovorov na vprašanja idr.). Tako tekočnost in bralno razumevanje nista 

nujno povezana pri dosežkih nekaterih bralcev, pri branju nekaterih besedil in sta različno 

povezana v različnih situacijah. Na osnovi preučenih raziskovalnih rezultatov avtorji navajajo, 

da lahko najmočnejše povezave najdemo pri glasnem branju začetnih bralcev, v situaciji, ko 

morajo pred poslušalci glasno brati. Povezava naj bi bila tudi razvojno odvisna. Tako naj bi 

bila močneje izražena pri začetnih bralcih in bralcih, ki se soočajo s težavami v usvajanju 

spretnosti branja. Z večjo spretnostjo in starostjo naj bi bili rezultati bolj variabilni, 

povezanost pa manjša.  
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Neupoštevanje variabilnosti povezave med tekočnostjo branja in bralnim razumevanjem 

lahko naravo resnične povezave zamegli. Ob tem lahko nastanejo nadaljnje težave, če 

interpretacija in praktična uporaba rezultatov tega ne upoštevata. Paris idr. (2005) navajajo 

primer, ko se visoka povezava med tekočnostjo branja in bralnim razumevanjem pri začetnih 

bralcih interpretira kot strokovna podlaga za urjenje tekočnosti branja, kar naj bi neposredno 

pripeljalo do boljšega bralnega razumevanja.  

 

Asimetričnost povezave 

 

Različni avtorji opozarjajo, da je potrebno povezavo med bralnim razumevanjem in 

tekočnostjo branja pravilno interpretirati. Tekočnost branja je namreč potreben, ne pa 

zadosten pogoj za bralno razumevanje. Slaba tekočnost branja ob tem večkrat pogojuje slabo 

bralno razumevanje kot pa pripelje tekoče branje do dobrega bralnega razumevanja (Paris in 

Hamilton, 2009). Pomanjkanje tekočnosti branja se večkrat povezuje s pomanjkljivim bralnim 

razumevanjem, tekočnost pa se pri spretnih bralcih ne povezuje nujno z bralnim 

razumevanjem (Paris idr. 2005).  

 

Na osnovi zbranih rezultatov lahko rečemo, da se tekočnost branja povezuje z bralnim 

razumevanjem, vendar se v določenih pogojih lahko zgodi, da je bolj ali manj izražena, kar je 

treba v interpretaciji rezultatov upoštevati. Paris idr. (2005), Paris in Paris (2006) Paris in 

Hamilton (2009) na osnovi opisanih rezultatov izpostavljajo mnenje, da tekočnost branja 

predstavlja splošen znak, grobo mero, indikator, ki nam lahko govori o možnih prisotnih 

težavah v usvajanju spretnosti branja. To pomeni, da je tekočnost branja sicer potrebno 

razvijati, spodbujati, ne smemo pa predvidevati, da bomo samo z urjenjem tekočnosti dosegli 

boljše bralno razumevanje. Izolirana vadba tekočega branja sicer lahko pripelje do njenih 

izboljšav, vendar lahko takšno branje pojmujemo kot spretnejše, ki pa ni vedno »boljše« 

branje (Paris in Paris, 2006). Pomoč mora biti namreč usmerjena na izvor težav, ki je lahko 

različen (npr. nižje sposobnosti, nizka motivacija, premalo predbralnih izkušenj, specifične 

učne težav ipd.). Pomembno je tudi vedeti, da je tekočnost branja sicer potreben pogoj za 

bralno razumevanje, kar pa ne pomeni, da moramo z aktivnostmi, ki vključujejo bralno 

razumevanje, počakati, dokler učenec ne usvoji ustrezno tekočega branja.  
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Ameriški avtorji večkrat izpostavljajo zavajajočo uporabo oz. napačno interpretacijo 

raziskovalnih podatkov (Paris in Paris, 2006, Paris idr. 2005), ki je v ZDA vodila v to, da so 

učitelji pri pouku začetnega branja med različnimi bralnimi spretnostmi pričeli dajati 

nesorazmerno prednost treningu, vajam, aktivnostim, ki naj bi pomagali izboljšati tekočnost 

branja. Tako so učenci, pri katerih so zaznali težave s tekočnostjo branja, vse prevečkrat 

prejeli pomoč prav na ravni (izoliranega) treninga oz. vadbe tekočnosti branja (vendar 

tekočnost sama predstavlja zgolj indikator težav in ne nujno vzrok zanje). 

 

Če povezavo med tekočnostjo branja in bralnim razumevanjem pravilno pojmujemo, nam 

mere tekočnosti branja lahko služijo kot pomoč pri zaznavanju učencev, ki se pri branju 

srečujejo z določenimi težavami. Pri tem moramo paziti, da v oblikah pomoči nismo 

usmerjeni na odpravljanje simptomov, temveč smo usmerjeni na resnične vzroke težav (Paris 

idr., 2005, Paris in Paris, 2006). Rezultate tekočnosti branja je tako potrebno umestiti v 

kontekst, ki omogoča pravilno interpretacijo in nato smiselno načrtovanje pomoči. 

 

Tekočnost branja kot enostaven pokazatelj splošne bralne učinkovitosti 

 

Več raziskovalcev navaja rezultate, ki tekočnost branja potrjujejo kot ustrezen način, s 

pomočjo katerega lahko na zanesljiv in veljaven način spremljamo učenčevo usvajanje branja 

(Marston, Fuchs in Deno, 1985, v Fuchs idr., 2001). Tekočnost branja naj bi bila tako 

pomemben kazalnik splošne bralne učinkovitosti (Shinn, 1989), ki je tehnično ustrezen in 

hkrati priročen za uporabo. Ob tem več avtorjev opozori, da pretirano, selektivno, nepovezano 

treniranje določene specifične spretnosti ob zapostavljanju ostalih spretnosti in dimenzij 

bralne spretnosti samo po sebi ne izboljša bralnega napredka, ampak ga lahko celo ovira (npr. 

Kuhn in Stahl, 2000; Osborn in Lehr, 2003, v Rasinski, 2004). 

 

Večja motivacija za branje 

 

Dobra tekočnost branja pomeni za bralca večjo verjetnost, da branje izkusi kot užitek, 

sprostitev. Posledično to pomeni, da bo prosti čas verjetneje namenil tudi branju (Pečjak, 

2010). Skinner (1998, v Pečjak, 2010) je tako ugotovil, da počasnejši bralci v primerjavi z 

bralci, ki berejo hitreje, bolj tekoče, branje manjkrat izberejo kot prostočasno aktivnost. 

Rasinski idr. (2005) navajajo, da tekočnost branja vpliva na motivacijo učencev. Le-ta se kaže 

v interesu in času, namenjenem bralnim aktivnostim, v obsegu prebranega in vpliva na 
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bogatenje besednega zaklada, kvaliteto bralnega razumevanja, na razvoj znanja na interesnih 

in drugih področij učencev, pa tudi na vztrajnost pri branju zahtevnejših besedil. 

 

V študiji »Strategije preprečavanja šolske neuspešnosti in spodbujanja kvalitete učenja: 

interaktivni pristop (kognicija, metakognicija in motivacija)« (Magajna, Gradišar,  Knaflič, 

Mesarič, Pečjak, Pust, 1999) raziskovalci navajajo, da se skupini neuspešnih učencev 

(N1 = 90, učenci 3., 4. in 5. razreda) in kontrolna skupina uspešnih učencev (N2 = 90, učenci 

3., 4. in 5. razreda) pomembno razlikujeta v hitrosti glasnega branja. Hkrati le malo 

neuspešnih učencev rado bere in bere tudi daljši čas. Večina jih bere tisto, kar mora za šolo. 

Uspešni učenci (ki med drugim berejo hitreje kot učno neuspešni učenci) berejo radi in dolgo 

časa. Skupini se pomembno razlikujeta tudi v samovrednotenju bralnih sposobnosti. Uspešni 

učenci se vidijo kot precej dobre bralce, neuspešni pa se približujejo oceni ne preveč dobrih 

bralcev. V eksperimentalni skupini učno neuspešnih učencev se je kot statistično pomembna 

izkazala tudi povezava med hitrostjo glasnega branja in učenčevo oceno svojih bralnih 

sposobnosti (0,4849, na intervalu zaupanja od 0,307 do 0,63), v kontrolni skupini je ta 

povezava statistično nepomembna. Neuspešni učenci tako svoje bralne sposobnosti 

povezujejo tudi s hitrostjo lastnega glasnega branja. C. Peklaj in S. Pečjak (2009) navajata, da 

ocena lastne bralne učinkovitosti vpliva na učenčevo vztrajnost pri branju in na premagovanje 

problemov in ovir, na katere učenci naletijo pri branju. Glede na to in glede na navedene 

rezultate je mogoče, da slabša ocena hitrosti glasnega branja pri neuspešnih učencih 

naverjetneje vpliva tudi na njihovo (manjšo) bralno motivacijo. 

 

Uspešnost sledenja poučevanju 

 

Ustrezna tekočnost branja vpliva na uspešnost učenčevega sledenja poučevanju (kako hitro 

prebere besedilo, naredi domačo nalogo, ipd.). Tekočnost branja je po Rasinskem idr. (2005) 

ključna tudi na predmetni stopnji, pri starejših učencih. Veliko učencev naj bi tudi v višjih 

razredih, zaradi pomanjkljive avtomatizacije branja, bralo počasneje. Zaradi tega imajo ti 

učenci omejene vire pozornosti in delovnega spomina, ki jih lahko namenijo ostalim vidikom 

branja, npr. bogatenju besednega zaklada ali poglobljenemu razumevanju besedil (Rasinski 

idr., 2005). Tako omenjeni avtorji kljub nekaterim raziskovalnim rezultatom, ki kažejo pri 

starejših učencih na šibkejšo povezavo med tekočnostjo in razumevanjem prebranega, 

predlagajo, da tekočnost branja pomagamo razvijati tudi njim. Pri vajah tekočnosti branja pa 
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naj ne bi pozabili, da sta poleg hitrosti in pravilnosti pomembna tudi izreka in poudarki ter 

izbor za učence smiselne vsebine. 

 

Manjša verjetnost za opuščanje branja oz. izogibanje branju 

 

Če učenec ni zmožen slediti povprečnim vrstnikom in ima velike težave, saj malo besedil 

prebere do konca ali pa za to potrebuje veliko več časa, izkuša povišan nivo negativnega 

stresa in se prične izogibati aktivnostim, ki so povezane z branjem (Rasinski idr., 2005). 

Tekoče branje je za učenca manj naporno, vanj mu ni potrebno vlagati pretiran trud, to pa 

povečuje verjetnost, da se bo k branju vračal pogosteje, kot bi se morda sicer (Pečjak, 2010). 

 

1.7.4 Opredelitve tekočnosti branja 

 

V nadaljevanju obravnavamo različne opredelitve tekočnosti branja in na koncu izpostavimo 

opredelitev, ki je pomembna za razumevanje uporabe pojma v empiričnem delu magistrskega 

dela. 

 

V zadnjem času vedno več raziskovalcev v opredeljevanju tekočnosti branja kot pomembne 

komponente navaja natančnost (v nadaljevanju uporabljamo tudi pojm pravilnost), 

avtomatiziranost (ki je povezana s hitrostjo, lahkotnostjo in avtomatičnim izvajanjem 

spretnosti, ki omogoča hkratno izvajanje več nalog, procesov, tj. da bralcu pri branju uspe 

slediti tudi pomenu prebranega) in izraznost branja (npr. Hudson, Pullen, Lane in Torgesen, 

2009, v Kuhn idr. 2010, Rasinski, Reutzel, Chard, Linan - Thompson, 2011), vendar naštetim 

komponentam različni avtorji pripisujejo različno vlogo in pomen. 

V nadaljevanju naštevamo nekaj primerov opredelitev, nato pa povzemamo dva poskusa 

smiselnega združevanja v različne skupine opredelitev. 

 

Johns in Berglund (2006) tekočnost branja opredelita kot primerno hitro, natančno in izrazno 

branje, ki omogoča tudi razumevanje prebranega. 

 

Za Fuchs idr. (2001a) je tekoče branje kompleksna dejavnost. Le-ta vključuje spretnosti 

avtomatizirane prepoznave črk in njihovih povezav z glasovi, do povezovanja glasov v zloge 

in besede ter povezovanja slednjih z njihovim pomenom. Pomembno je tudi smiselno 
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povezovanje prebranega z znanimi informacijami ter uporaba sklepanja. Bralec naj bi vse te 

spretnosti izvajal, koordiniral hitro, brez napora in brez zavestnega usmerjanja pozornosti.  

 

Curtis in Kruidenier (2005, v Pečjak, 2010) pravita, da bralec, ki bere tekoče, bere hitro in 

natančno, z ustreznim ritmom, intonacijo in izraznostjo.  

 

McKenna in Stahl (2003, v Pečjak, 2010) opredeljujeta tekočnost branja kot avtomatično in 

primerno prozodično branje.  

 

Aktualna za slovenski prostor je opredelitev, ki jo v Ocenjevalni shemi bralnih zmožnosti 

učencev od 1. do 3. razreda (OSBZ) navajajo avtorice Pečjak, Magajna in Podlesek (2011).  

Tekočnost glasnega branja povezujejo z oceno nivoja bralne spretnosti (frustracijski, učni ali 

samostojni nivo) in do katere stopnje je razvita bralna spretnost učenca pri branju na glas. 

Tekočnost branja pomeni stopnjo samostojnega glasnega branja, pri čemer učenec bere tekoče 

(naenkrat prebere posamezno besedo ali skupino besed), bere z veliko natančnostjo in dobro 

izraznostjo (z intonacijo in upoštevanjem ločil). 

 

Ustrezna tekočnost branja ni po mnenju mnogih avtorjev ni samo v ustrezno hitrem in 

natančnem dekodiranju, kar po Kuhn idr. (2010) predstavlja ožjo opredelitev tekočnosti 

branja, temveč se tekočnost branja kaže tudi v izraznosti branja, nekateri avtorji pa v koncept 

tekočnosti branja vključujejo celo bralno razumevanje (Johns in Berglund, 2006, Alt in 

Samuels, 2011). Tako se je ob preučevanju različnih raziskovalnih rezultatov potrebno 

zavedati, da so nanje vplivale raznovrstne opredelitve in s tem povezani praktični 

načini/pristopi ocenjevanja tekočnosti glasnega branja, vključevanje tekočnosti branja v 

opismenjevanje, nudenje pomoči za izboljšanje tekočnosti branja ipd. 

 

Avtorji Kuhn, Schwanenflugel in Meisinger (2010) definicije tekočnosti branja, ki namenjajo 

posameznim komponentam tekočnosti branja različno vlogo in poudarek, opišejo in 

ovrednotijo v naslednjih skupinah:  

 

Tekočnost branja kot natančnost in avtomatizacija branja  

 

Avtorji, ki tekočnost branja opisujejo s komponentama natančnega in avtomatiziranega 

prepoznavanja besed, velik pomen pripisujejo spretnostim, kot so fonološko zavedanje, 
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povezava črka – glas, ki učencem pomagajo hitro in natančno prepoznavati posamezne 

besede.V to skupino spadajo npr. dela avtorjev Fletcher, Lyon, Fuchs in Barnes (2007), Good, 

Kaminski, Simmons in Kameenui (2001). Večina avtorjev v literaturi (npr. Rasinski idr., 

2006, Samuels in Farstrup, 2006) sicer prepoznava omenjeni komponenti (merjeni kot hitrost 

in pravilnost) kot sestavna dela tekočnosti branja. V ZDA so raziskovalci ob tem kritični do 

nekaterih praks zadnjih desetletij, kjer so se v ZDA v procesu poučevanja branja izbrane 

komponente in določene pristope spremljanja, merjenja tekočnosti branja (kot so ameriški 

modeli in pristopi CBM – Curriculum Based Measurement, DIBELS – Dynamic Indicators of 

Basic Early Literacy Skills) neutemeljeno privilegirali, druge, težje merljive komponente 

tekočnosti branja (izraznost) pa so bile premalo zastopane (npr. Riedel, 2007, Samuels, 2007 

v Kuhn idr., 2010, Paris, 2005). Tako Kuhn idr. (2010) izrazijo stališče, da je izredno 

pomembno, da tekočnost branja pojmujemo širše kot zgolj natančno in avtomatizirano branje. 

 

Tekočnost branja kot prozodija 

 

Ameriška organizacija NAEP (National Assessment of Educational Progress; Daane, 

Campbell, Grigg, Goodman in Oranje, 2005, Pinnell idr., 1995, v Kuhn idr., 2010) glasno 

branje opredeljuje kot pomemben kazalec spretnega branja. Pri tem so komponente 

vrednotenja spretnega branja natančnost in avtomatizacija branja ter tekočnost kot posebna, 

ločena komponenta. Slednja je opredeljena kot večina delovnih definicij prozodije (npr. Kuhn 

in Stahl, 2003, Torgesen in Hudson, 2006, v Kuhn, 2010). Avtorji so z opredelitvijo želeli 

preseči pogosto in  ozko opredelitev tekočnosti kot natančnost in avtomatizacijo branja. Kuhn 

idr. (2010) menijo, da z ločenim obravnavanjem komponent v konceptu spretnega branja 

opisana opredelitev ne pripomore k reševanju osnovne težave, ki je v nesorazmernem 

poudarku in izoliranem obravnavanju natančnosti in avtomatizacije kot mer za spremljanje 

spretnega branja. Zagovarjajo opredelitev tekočnosti branja, kjer se natančnost, avtomatizacija 

in prozodija obravnavajo povezano.  

 

Tekočnost branja kot spretno branje 

 

Samuels (2006, 2010, v Kuhn idr., 2010) spretnega bralca opredeli kot bralca, ki hkrati 

dekodira in razume besedilo. Druge značilnosti tekočega branja, kot so natančnost, hitrost in 

izraznost branja, pa opredeljuje kot znake, da je bila tekočnost branja usvojena. Definicija ima 

svojo prednost v tem, da opozori, da obstajajo tudi bralci, ki uspešno dekodirajo vsebino, a le-
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te ne razumejo, in s tem dopolni pomanjkljivost definicije, ki se v opredelitvi usmerja v 

natančnost in avtomatiziranost tekočega branja. Kuhn idr. (2010) izpostavljajo, da bi bilo 

primerneje, da bi v opredeljevanju koncepta tekočnosti branja govorili o potrebni tekočnosti 

branja, ki omogoča bralno razumevanje (npr. Levy, 2001, v Kuhn, 2010), kot da opredelimo 

tekočnost branja kot hkratno dekodiranje in razumevanje vsebine. Avtorji Kuhn idr. (2010) 

poudarjajo, da sta oba konstrukta – tekočnost in bralno razumevanje – kompleksna (npr. 

bralno razumevanje vsebine je lahko ob isti oz. primerni natančnosti in avtomatiziranosti zelo 

različno) in da je izrednega pomena, da jih ne »pomešamo«. Izrazijo mnenje, da je takšna 

opredelitev tekočnosti branja (kjer je bralno razumevanje komponenta tekočnosti branja) 

preširoka. 

 

Tekočnost branja kot most do bralnega razumevanja 

 

Chard, Pikulski in McDonagh (2006), Pikulski in Chard (2005), Rasinski (2004) pojmujejo 

tekočnost branja kot most med dekodiranjem in bralnim razumevanjem. Opredelitev izpostavi 

recipročni odnos med tekočnostjo in bralnim razumevanjem. Tako natančnost, avtomatizacija 

in prozodija krepijo bralno razumevanje, hkrati pa nanje vpliva tudi bralno razumevanje (npr. 

Klauda in Guthrie, 2008, Stecker, Roser in Martinez, 1998, v Kuhn idr., 2010). Definicija 

dopolnjuje ozkost opredelitve, ki se primarno usmerja v natančnost, hitrost in izraznost, saj 

pripozna pomen bralnega razumevanja, ki na tekočnost branja prav tako vpliva (Kuhn idr., 

2010).  

 

Kuhn idr. (2010) tekočnost branja opredeljujejo kot konstrukt, v katerem so zastopane 

komponente natančnosti, avtomatiziranosti in izraznosti branja, ki vse skupaj podpirajo, 

omogočajo tvorjenje pomena. Pri glasnem branju se izražajo kot lahkotnost v prepoznavanju 

besed, primernem tempu branja, intonaciji prebranega, členjenju branja (primerno pomenu 

besednih zvez). Je dejavnik, ki vpliva tako na glasno kot na tiho branje in lahko ovira ali 

podpira bralno razumevanje.  

 

Rasinski (2004) tekočnost branja pojmuje kot večdimenzionalni koncept. Tekočnost branja 

predstavi kot most, povezavo med začetnim dekodiranjem posameznih besed in končnim 

ciljem - bralnim razumevanjem prebranega. Prvo dimenzijo tekočnosti branja predstavlja tako 

natančnost dekodiranja, drugo avtomatizirana prepoznava besed, tretjo pa izrazna, pomenska 

interpretacija prebranega. Dimenzije so med seboj povezane, vse tri je v poučevanju branja 
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razvijati in spremljati. Na ta način med drugim spodbujamo razvoj tekočega, natančnega in 

avtomatičnega branja, kjer lahko bralec pozornost v največji meri posveča razumevanju 

prebranega. Doseganje kvalitete branja, ki omogoča bralno razumevanje pa lahko po 

Rasinskem (2004) posredno ocenimo prav preko opazovanja primerne izraznosti branja, tj. 

uporabe ustrezne glasnosti, tona, pomenskih poudarkov ter naglaševanja. Na ta način bralci 

pokažejo, da ob samem dekodiranju besedila iščejo tudi njegov pomen (Rasinski, 2004). 

 

Alt in Samuels (2011) pristope k opredelitvi tekočnosti branja razdelita v tri skupine: 

 

Tekočnost branja kot hitrost in pravilnost branja 

 

Prva skupina, ki jo navajata avtorja, opredeljuje tekočnost branja kot hitrost in pravilnost. 

Tekoče branje naj bi tako pomenilo branje besedila s primerno hitrostjo in natančnostjo (npr. 

Armbruster, Lehr in Osborn, 2001, v Alt in Samuels, 2011).  

  

Tekočnost branja kot hitrost, pravilnost in izraznost branja 

 

Druga skupina v opredelitev tekočnosti branja poleg hitrosti in pravilnosti branja vključuje 

tudi izraznost branja (npr. Rasinski, 2007). 

 

Tekočnost branja kot hkratno dekodiranje in razumevanje prebranega 

 

Tretja skupina tekočnost branja tesneje povezuje s teorijo avtomatizacije, ki temelji na 

zmožnosti hkratnega izvajanja dveh nalog. Skupina tako opredeljuje tekočnost branja kot 

hkratno dekodiranje in razumevanje prebranega (npr. Samuels, 2007). Šele avtomatizirano 

branje, ki omogoča paralelno procesiranje (dekodiranje in razumevanje), je tekoče. Avtorja 

menita, da so hitrost, pravilnost in izraznost potreben, vendar ne zadosten pogoj za doseganje 

tekočnosti branja (ki zagotavlja hkratno bralno razumevanje). Poleg tega Alt in Samuels 

(2011) spretnost tekočnosti branja obravnavata kot spretnost, ki se pojavlja na kontinuumu 

(isti bralec lahko določeno besedilo bere tekoče, drugo, ki vsebuje zanj neznane besede, pa 

manj tekoče). Tako izrazita mnenje, da so trenutno uporabljene opredelitve tekočnosti branja, 

ki jih navajata prva in druga skupina, samo opredelitve sekundarnih značilnosti tekočnosti 

branja, ter da bi tekočnost branja morali meriti bolj neposredno, drugače, kot je trenutna 

prevladujoča praksa. Menita, da je na trenutno prevladujoč pristop k spremljanju, ocenjevanju 
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tekočnosti branja vplivala prevladujoča behavioristična psihološka paradigma časa, današnji 

razvoj in napredek kognitivne psihologije in nevropsihologije pa lahko ponudi novo, 

primernejšo osnovo za ocenjevanje in raziskovanje tekočnosti branja. Alt in Samuels (2011) 

na koncu svojega prispevka spodbudita k ponovni evalvaciji primernosti trenutno 

uporabljenih opredelitev in preizkusov za merjenje tekočnosti branja. 

 

V magistrskem delu se ne ukvarjamo z razpravo o razlikah v pojmovanju tekočnosti branja in 

načinu njenega merjenja. Iz zbranih informacij je razvidno, da so definicije različne in da je 

potrebno biti pri interpretaciji raziskovalnih rezultatov pozoren na to, kako avtorji tekočnost 

branja opredelijo, kako jo merijo in kaj na podlagi zbranih rezultatov sklepajo ter predlagajo 

za uporabo v praksi. Menimo, da je opredelitev komponent tekočnosti branja kot hitrosti in 

pravilnosti branja ožja definicija pojmovanja tekočnosti branja (po Kuhn idr., 2010), ki pa je v 

ameriških raziskovalnih virih v praksi ena izmed pogostejših. Različni avtorji so do tako 

ozkega pristopa ocenjevanja tekočnosti branja kritični (npr. Kuhn idr., 2010). Ob tem 

menimo, da je tudi predlog po Altu in Samuelsu (2011), ki v opredelitev tekočnosti branja 

bolj neposredno vključujeta teorijo avtomatizacije (predvideva zmožnost hkratnega izvajanja 

dekodiranja in bralnega razumevanja), strokovno in raziskovalno zanimiv.  

 

Glede na preučevan formativni preizkus branja (CBM preizkus, s katerim merimo tekočnost 

branja na podlagi hitrosti in pravilnosti branja) se v tem magistrskem delu naslanjamo na 

opredelitev po Rasinskem (2004). Tako tekočnost branja pojmujemo kot most med 

dekodiranjem in bralnim razumevanjem, pri čemer opredeljujemo njene komponente, kot so 

natančnost, hitrost in izraznost branja. Natančnost (pravilnost) in hitrost sta koncepta, ki sta 

prisotna v večini definicij tekočnosti branja, kot tretjo pa vključujemo tudi izraznost branja. 

Uporabljeno opredelitev vključujemo tudi v empirični del magistrskega dela, kjer tekočnost 

branja s pomočjo CBM preizkusa spremljamo kot hitrost in pravilnost prebranega, s pomočjo 

učiteljeve ocene učenčevega branja pa ocenjujemo tudi vidik izraznosti učenčevega branja.  

 

1.7.5 Ocenjevanje tekočnosti branja 

 

Glede na delovno opredelitev tekočnosti branja v nadaljevanju podrobneje opisujemo 

nekatere mere za ocenjevanje hitrosti, pravilnosti in izraznosti glasnega branja. 

 

Ocenjevanje hitrosti in pravilnost glasnega branja 
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Tekočnost branja je mnogo različnih raziskovalcev merilo oz. ocenjevalo kot hitrost (nekateri 

ob tem tudi pravilnost) branja. Pogosto uporabljena mera je število (pravilno) prebranih besed 

v določenem času (od ene- do nekajminutno branje), pogosto uporabljen preizkus pa je 

enominutni preizkus glasnega branja. V virih najdemo rezultate, ki prikazujejo samo hitrost 

branja (število prebranih besed v časovni enoti), in rezultate, kjer sta kot skupen rezultat 

navedeni tako hitrost kot pravilnost branja (število pravilno prebranih besed v časovni enoti). 

Za spremljanje števila in deleža pravilno prebranih besed v tem magistrskem delu 

uporabljamo enoten termin – pravilnost branja. Nekateri avtorji (npr. Pečjak idr., 2011), 

število pravilno prebranih beseda opredelijo tudi kot natančnost branja.  

 

Kot primer tujih rezultatov v Tabeli 1 navajamo dva primera norm, ki se v ZDA pogosto 

uporabljajo. Gre za percentilne norme hitrosti in pravilnosti branja za 2. in 3. razred po 

Hasbrouck in Tindal (2005) in Dewey, Kaminski in Good (2013). Kot primer domačih 

rezultatov pa v Tabeli 1 povzemamo primer percentilnih norm hitrosti branja po Ocenjevalni 

shemi bralnih zmožnosti učencev od 1. do 3. razreda  (Pečjak, Magajna in Podlesek, 2011) in 

primer preliminarnih norm tekočnosti branja po Košir (2011). Tujih in domačin norm ne 

moremo neposredno primerjati (razlika v procesu opismenjevanja, jezikovna razlika). 

 

Iz navedenih slovenskih norm in nekaterih drugih slovenskih raziskovalnih podatkov lahko  

med drugim vidimo (Pečjak, 2010): 

− Hitrost branja iz razreda v razred postopoma raste (Pečjak idr., 2011); 

− Učno neuspešni učenci imajo skoraj za polovico nižjo hitrost branja (Magajna, 1999); 

− Učenci iz šol z znižanim standardom znanja imajo nižjo tekočnost branja. Povprečna 

hitrost glasnega branja v minuti glasnega branja za učence 5. razreda je 67 pravilno 

prebranih besed, za učence 9. razreda pa 103 pravilno prebranih besed (Jenko, 2016). 

Oprešnik (2000, v Pečjak, 2010) za učence 3. razreda istega programa navaja povprečen 

rezultat 53 pravilno prebranih besed v minutnem branju. Predvidevamo, da se učna 

neuspešnost in tekočnost branja povezujeta, na tekočnost branja pa vplivajo tudi 

intelektualne sposobnosti učencev (Pečjak, 2010).  
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Tabela 1: Primeri tujih in domačih norm tekočnosti branja (kot hitrosti in pravilnosti branja) za 2., 3. in 4. razred 

Avtor Centil jesen pomlad jesen pomlad jesen pomlad 

Hasbrouk in Tindal (2006) 

Hitrost in pravilnost 

(pravilno prebrane besede v 

1'-branju) 

 2. razred 2. razred 3. razred 3. razred 4. razred 4. razred 

90 106 142 128 162 145 180 

75 79 117 99 137 119 152 

50 51 89 71 107 94 123 

25 25 61 44 78 68 98 

10 11 31 21 48 45 72 

Dewey, Kaminski, Good 

(2011–2012, 2012–2013*) 

DIBELS, Hitrost in 

pravilnost (pravilno 

prebrane besede v 1'-branju) 

90 113, 107* 152, 145* 135, 130* 163, 159* 149, 144* 176, 171* 

75 87, 83* 126, 120* 108, 105* 140, 136* 124, 120* 154, 149* 

50 62, 59* 99, 94* 83, 81* 112, 110* 97, 93* 128, 123* 

25 40, 38* 75, 71* 60, 58* 88, 85* 69, 67* 104, 101* 

10 23, 22* 49, 47* 39, 39* 66, 64* 49, 47* 80, 76* 

Košir (2011) 90 64 95 120 121 129 135 

75 38 66 95 101 112 123 

50 22 49 73 81 88 103 

25 14 39 56 62 66 88 

10 9 29 40 53 54 67 

Pečjak idr. (2011), OSBZ 

Hitrost (prebrane besede v 

1'-branju) 

90 / 85 120 / / 

75 / 58 102 / / 

50 / 45 78 / / 
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25 / 30 61 / / 

10 / 22 47 / / 
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Oblikovanje lokalnih bralnih norm je med drugim tudi bistven del uporabe CBM modela 

(Wright, 1992, Shinn, 1989). Shinn (1989) natančneje opiše postopke oblikovanja razrednih, 

šolskih in širših šolskih (območnih) lokalnih norm tekočnosti branja.  

 

Ob samih normah hitrosti ali hitrosti in pravilnosti branja so avtorji navajali tudi kriterije, ki 

naj bi jih ob danih normah uporabljali za vrednotenje dosežkov učencev. Tako naj bi s 

pomočjo norm in ob uporabi mejnih kriterijev opredelili, ali učenec v usvajanju spretnosti 

branja uspešno napreduje ali pa potrebuje intenzivnejšo pomoč, ter med drugim ovrednotili 

tudi učinkovitost pomoči (McMaster in Wagner, 2007). Kljub dolgotrajnemu razvoju modela 

odziv na obravnavo tudi v ZDA še ne obstaja povsem usklajen dogovor o tem, katere norme 

in kakšen kriterij zanje naj bi uporabljali.  

 

Po Shinn (1989) povzemamo primere smernic, ki izhajajo iz uporabe preizkusov CBM 

modela in širših šolskih norm: 

− Za učence, katerih rezultati se ob začetnem skriningu nahajajo pod 10. percentilom 

vrstniških rezultatov, šola zagotovi dodatno pomoč na šolski ravni (v slovenskem modelu 

bi bil to 1.- 3. korak petstopenjskega modela). 

− Po dogovorjenem času se učenčev napredek s pomočjo CMB preizkusa znova ovrednoti. 

Če tudi sedaj učenčev rezultat pade pod 10. percentil, potem lahko sklepamo, da učenec 

potrebuje poglobljeno diagnostično ocenjevanje in ustrezno načrtovanje obsežnejših in 

intenzivnejših oblik pomoči. Podobno sklepamo, če je učenčev rezultat nižji od 16. 

percentila rezultatov njegovih vrstnikov in za eno leto mlajših učencev.   

 

Po Fletcher idr. (2005, v McMaster in Wagner, 2007), Fuchs in Fuchs (2005, v McMaster in 

Wagner, 2007) v skupino učencev, za katere obstaja tveganje za obstoj izrazitejših učnih težav 

spadajo učenci, ki imajo svoj rezultat pod 25. percentilom norm tekočnosti (hitrosti in 

pravilnosti) branja. 

 

Hasbrouck in Tindal (2006) ob uporabi ameriških nacionalnih norm za tekočnost branja 

predlagata, da rezultate učencev primerjamo z normo po času najbližjega ocenjevalnega 

obdobja. Omenjene ameriške norme imajo za vsak razred tri možna ocenjevalna obdobja in 

pripadajoče norme – za začetek, sredino ali konec šolskega leta. Učenečev napredek je 

ustrezen, če se njegov rezultat nahaja blizu 50. percentila (mediane) oz. se nahaja največ deset 

besed pod tem rezultatom. 



 

67 
 

 

Nekateri avtorji so namesto uporabe percentilnih norm skušali podati smernice za uporabo 

absolutne meje rezultatov. Good, Simmons in Kameenui (2001) kot osnovni kriterij ustrezne 

hitrosti branja v 1., 2. in 3. razredu, ki napoveduje prihodnjo uspešnost učenca, navedejo 

število pravilno prebranih besed v minuti za starost primerno zahtevnega besedila 

(spomladanska meritev). Učenci naj bi izkazovali ustrezen napredek v branju, če pravilno 

preberejo: v 3. razredu (starost 8 let) 110 besed v minuti, v 2. razredu (starost 7 let) 90 besed v 

minuti in v 1. razredu (starost 6 let) 40 besed v minuti. Učenci, ki v 3. razredu ne preberejo 

pravilno vsaj 70 besed v minuti, v 2. razredu vsaj 50 besed v minuti, v 1. razredu pa vsaj 10 

besed v minuti, naj bi na področju usvajanja branja potrebovali intenzivnejšo pomoč. 

 

Good, Simmons, Kameenui, Kaminski in Wallin (2002, v Hasbrouck in Tindal, 2006) 

navajajo, da za tiste učence, ki ob koncu 1. razreda v enominutnem glasnem branju pravilno 

preberejo 40 ali več kot 40 besed, obstaja velika verjetnost, da v prihodnosti ne bodo imeli 

bralniih učnih težav. Za tiste učence, ki v enominutnem glasnem branju pravilno preberejo 

manj kot 40 besed obstaja tveganje  za prihodnji neuspeh pri  usvajanju branja, če učenci v 

enominutnem glasnem branju pravilno preberejo manj kot 20 besed pa obstaja velika 

verjetnost tudi za prihodnji neuspeh oz. bralne učne težave. 

 

Vedeti moramo, da domačih in tujih rezultatov ne moremo neposredno primerjati med seboj, 

in sicer iz več razlogov: razlike v izvajanju procesa opismenjevanja (začetek opismenjevanja), 

metoda preverjanja tekočnosti branja (branje besedila, branje seznama besed), drug jezik, v 

katerem je bila tekočnost branja izmerjena, vzorec, iz katerega so bile norme zajete (tudi 

učenci z učnimi težavami ali ne), preizkus (npr. izvedba preizkusa po CBM modelu), mera 

(samo hitrost ali tudi pravilnost, število prebranih besed ali število pravilno prebranih besed) 

ipd. 

 

Ocenjevanje izraznosti glasnega branja 

 

Ko postaja branje bolj tekoče, bralci delajo krajše, manj raznolike in manj pogoste 

medstavčne premore, uporabljajo primernejše poudarke (upoštevanje in naglaševanje ločil) in 

intonacijo branja (tonski potek v stavčnih segmentih ali v stavkih). Ko bralci usvojijo tekoče 

branje, le-to postane bolj podobno izraznemu branju zrelih bralcev (Cowie idr., 2002, Miller 

in Scwanenflugel, 2008, v Kuhn idr., 2010). 
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Kuhn idr. (2010) menijo, da je izraznost branja povezana z razvojem tekočega glasnega branja 

in je njen ključni znak. Navajajo, da se kvalitetno izrazno branje pojavi, ko učenci razvijejo 

dobre spretnosti dekodiranja posameznih besed in dovolj spretno/avtomatizirano branje 

besedila. Branje s pravilno intonacijo se povezuje z dosežki na preizkusih bralnega 

razumevanja (npr. Pinnell idr., 1995, v Kuhn idr., 2010). 

 

Spremembe v izraznosti branja, ki se pojavljajo med usvajanjem spretnosti branja, 

napovedujejo kasnejšo tekočnost branja, izraznost branja enostavnih besedil v 1. razredu 

napoveduje bralno razumevanje kompleksnejših besedil za dve leti naprej (Miller in 

Scwanenfluegel, 2008).  

 

Če izraznost branja merimo s pomočjo kompleksnejših besedil, je videti, da rezultati bolje 

napovedujejo spretnost bralnega razumevanja, kot jo napovedujejo spretnost, učinkovitost 

branja besed ali merjenje hitrosti branja besedil (Miller in Scwanenflugel, 2006). 

Scwanenflugel idr. (2004, v Kuhn idr., 2010) ob tem ugotavljajo, da merjenje izraznega 

branja na preprostih besedilih (besedila, ki so po zahtevnosti primerna za učenčev nivo 

razvoja bralne spretnosti) ne pripomore veliko k možnosti napovedovanja bralnega 

razumevanja.  

 

Vzročna povezanost med izraznostjo branja in bralnim razumevanjem še ni popolnoma jasna. 

Tako ne vemo, ali izrazno branje podpira boljše bralno razumevanje ali razumevanje 

prebranega omogoča dobro izraznost branja oz. ali gre za recipročen odnos (Kuhn idr., 2010).  

 

Na raziskovalne ugotovitve spremljanja izraznosti branja in povezanost rezultatov z drugimi 

bralnimi spretnostmi lahko vpliva več dejavnikov; opredelitev izraznosti branja (ki je za 

mlajše učence, ki usvajajo spretnost branja, kvalitativno različna od izraznosti, ki jo 

pričakujemo od zrelih bralcev), zahtevnost preizkusov (besedil), vrsta besedila (umetnostno, 

neumetnostno), situacija, v kateri besedilo beremo (pred poslušalci ali individualno branje), 

razvojna stopnja bralcev ipd. (Kuhn idr., 2010). 

 

V tujini na področju merjenja izraznosti branja prevladuje posredno merjenje ob uporabi 

različnih lestvic ocenjevanja. Dve izmed njih, v tujih virih pogosto navedena, sta 

štiristopenjska lestvica NAEP Oral Reading Fluency Scale (Pinnell, idr., 1995, v Kuhn, idr. 
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2010) in štiristopenjska lestvica Multidimensional Fluency Scale (Rasinski, Rikl in Johnston, 

2009, v Kuhn, idr. 2010). Obe imata več kategorij, ki jih ocenjevalec oceni, nato pa sešteje, da 

dobi skupno oceno izraznosti branja. Problem uporabe ocenjevalnih lestvic se navadno 

izkazuje v stopnji objektivnosti ocenjevanja s strani različnih ocenjevalcev.  

 

V današnjem času pa raziskovalci razvijajo direktno merjenje oz. spremljanje izraznosti 

branja tudi s pomočjo spektrografskih meritev, ki postajajo ob današnjem razvoju tehnologije 

vedno bližje tudi uporabi v praksi (Kuhn, idr. 2010). 

Ocenjevanje pravilnosti glasnega branja 

 

Rasinski (2004) izpostavlja, da je poleg hkratne hitrosti in pravilnosti, tj. spremljanja 

tekočnosti branja v ožjem pomenu besede (število pravilno prebranih besed v času), dobro 

samostojno spremljati tudi delež pravilno prebranih besed. S pomočjo spremljanja deleža 

pravilno prebranih besed lahko ugotovimo, ali učenec potrebuje vaje za izboljšanje pravilnosti 

branja ali njegove hitrosti. Ob tem lahko tudi sklepamo, ali učenec pri branju besedila dojame 

pomen prebranega ali ne. V zvezi s pravilnostjo branja Rasinski (2004) navaja naslednje 

kriterije: 

- Samostojni bralci so učenci, ki 97–100 % vseh besed preberejo pravilno. Besedila 

ekvivalentne težavnosti lahko berejo samostojno, brez pomoči.  

- Tisti bralci, ki uspejo brati s 90–96% pravilnostjo se nahajajo na učnem nivoju branja. 

Pri branju potrebujejo s strani staršev in učiteljev nekaj pomoči. 

- Če bralci pravilno preberejo pod 90 % vseh besed se nahajajo na frustracijskem nivoju 

branja. Takšnega ali podobnih besedil tudi ob pomoči ne zmorejo učinkovito brati.   

 

Juel (1988, v Pečjak, 2010) za bralce 1.–3. razreda navaja, da dobri bralci pravilno preberejo 

91–97 % besed, slabi pa le 71–83 % besed. 

 

Barone idr. (2005, v Pečjak, 2010) navajajo, da tekoče berejo bralci, ki berejo s 95–100 % 

pravilnostjo, delno tekoče berejo bralci z 90–94 % pravilnostjo, netekoče berejo bralci, ki 

berejo z manj kot 90 % pravilnostjo. 

 

Bralci, ki berejo s 95–100 % pravilnostjo, so samostojni bralci, bralci z 90–94 % pravilnostjo 

berejo na učnem nivoju, kjer potrebujejo nekaj pomoči, frustracijski nivo branja pa pomeni 
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branje z manj kot 90 % pravilnostjo (Lipson in Wixon, 2003). 

 

Stahl in Hiebert (2005) navajata, da pravilnost branja pod 95 % že pomeni težavo z 

ustvarjanjem pomena o prebranem. 

 

Johnson, Kress in Pikulski (1999, v Marjanovič Umek, Peklaj in Pečjak, 2011) navajajo, da 

99 % natančnost branja omogoča samostojno branje, 95–98 % natančnost branja omogoča 

pouk, 90 % natančnost branja pa pomeni frustracijsko stopnjo branja.  

 

V slovenski Ocenjevalni shemi bralnih zmožnosti učencev 1.–3. razreda (Pečjak, Magajna in 

Podlesek, 2011) v zbranih normah za pravilnosti branja najdemo podatek, da pravilnost 

branja, ki je v začetku 2. in v začetku 3. razreda enaka ali nižja od 85 %, pomeni nedoseganje 

kriterijev, kar pomeni, da bo učenec na področju pravilnosti branja v prihodnosti najbrž  

potreboval pomoč.  

 

Potrebno je vedeti, da obstajajo razlike v usvajanju začetne pravilnost branja v različnih 

jezikih (Seymour idr., 2003 v Davis, 2005). Razlike v hitrosti in pravilnosti dekodiranja v 

transparentnih in netransparentnih jezikih naj bi se sicer z leti omilile, zabrisale (Frith, 

Wimmer in Landerl, 1998, v Zorman, 2007). Smiselno bi bilo ocenjevati, koliko pravilnost 

branja vpliva na pridobivanje pomena oz. na bralno razumevanje v različnih jezikih, ter 

kakšen je tipičen trend razvoja pravilnosti branja (npr. specifično pri skupini učencev s PPPU 

na področju branja). 

 

Ocenjevanje tekočnosti branja kot hkratnega dekodiranja in bralnega razumevanja 

 

Alt in Samuels (2011) menita, da bi morali tekočnost branja meriti tako, da bi v preizkus in 

mero merjenja tekočnosti branja bolj neposredno vključili tudi bralno razumevanje. Samuels 

(2002, v Alt in Samuels, 2011) npr. predlaga izvedbo preizkusa, kjer se za učenca izbere 

besedilo, ki je zanj primerno težko, nato pa se preizkus izvede po naslednjih korakih: 

− še preden učenec prebere besedilo, mu povemo, da bo besedilo prebral na glas, da pa 

bo po glasnem branju moral odgovoriti tudi na nekaj vprašanj brez besedila, 

− učenec prebere besedilo, 
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− učencu zastavimo vprašanja v zvezi z vsebino besedila (besedila v tem času nima na 

razpolago).  

 

Alt in Samuels (2011) menita, da na takšen način bolje ujamemo psihološki konstrukt 

tekočnosti branja, saj izvedba vključuje tri procese, ki jih mora učenec izvajati hkrati: 

dekodiranje, razumevanje besedila ob branju, zadrževanje informacije v spominu. Zgornji 

opis preizkusa je podoben preizkusu The Reading Fluency Indicatior (RFI) avtorice Williams 

(2005, v Alt in Samuels, 2011). Preizkus meri tekočnost branja kot hitrost in pravilnost branja 

ter bralno razumevanje. V izvedbi preizkusa učenec prejme zgoraj opisana navodila, nato pa 

odgovarja na vprašanja, ki zahtevajo različen nivo bralnega razumevanja. Vprašanje takšne 

izvedbe preizkusa je, na kakšen način nato vrednotiti točke, pridobljene pri preizkusu 

bralnega razumevanja, in le-te povezati s komponento hitrosti tekočnosti branja. Slovenski 

preizkus, ki je podoben opisanemu, je preizkus glasnega branja besedila po Warwick, 

Gradišar in Lapajne (1995), kjer je v sama navodila za učenca vključena tudi informacija, da 

bo po glasnem branju odgovoril na nekaj vprašanj. 

 

Koncept se približuje konceptu hitrosti razumevanja, ki ga opisuje Pečjakova (po npr. 

Hershel, 1963, v Pečjak, 2010). Kuhn idr. (2010) opozarjajo, da je takšno povezovanje 

tekočnosti branja in bralnega razumevanja, kot ga predlagata Alt in Samuels (2011) nevarno 

zaradi možnosti, da oba koncepta pomešamo. 

Nekateri ameriški merski pripomočki za ocenjevanje branja,  ki med drugim ocenjujejo tudi 
tekočnost glasnega branja 

 

V nadaljevanju naštevamo različne ameriške pripomočke, namenjene ocenjevanju različnih 

(pred)bralnih spretnosti, in pri tem prikazujemo, katere komponente tekočnosti branja 

posamezni pripomoček vključuje. Nekateri pripomočki merijo samo hitrost in pravilnost 

branja, drugi pa vključujejo tudi izraznost branja ali po glasnem branju vključujejo tudi 

preverjanje bralnega razumevanja. Pripomočke povzemamo iz baze zbranih preizkusov 

zgodnjega branja po neprofitni ameriški izobraževalni, raziskovalni, razvojni in 

diseminacijski organizaciji SEDL (SEDL, 2009). Iz podatkov v Tabeli 2 lahko vidimo, da je 

večina pripomočkov pri spremljanju tekočnosti glasnega branja usmerjena v 

spremljanje/merjenje hitrosti in pravilnosti glasnega branja. 
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Tabela 2: Nekateri ameriški merski pripomočki za ocenjevanje branja, ki med drugim ocenjujejo tudi 

tekočnost glasnega branja 

Merski instrument  Komponente tekočnosti branja, ki 

so v preizkus vključene 

*Po glasnem 

branju sledi 

preizkus 

bralnega 

razumevanja 

vsebine 

prebranega. 

Vrsta 

preizkusa 

*hitrost (število 

besed/čas) 

**hitrost (število 

pravilno prebranih 

besed/čas) 

in  

***pravilnost 

(število ali delež 

pravilno prebranih 

besed) 

 

*izraznost *neformalni 

preizkus 

**standard. 

preizkus 

Reading Fluency Monitor – 

Read Naturally 

http://www.readnaturally.com/pr

oduct/reading-fluency-progress-

monitor 

**    

AIMSweb Standard Reading 

Edformation  

http://www.aimsweb.com/assess

ments/features/assessments/readi

ng-cbm 

**   * 

Dynamic Indicators of Basic 

Early Literacy Skills -- 6th 

Edition (DIBELS-6) 

University of Oregon 

https://dibels.uoregon.edu/assess

ment/dibels 

**  * * 

National Assessment of National 

Center for Education The NAEP 

Fluency Scale  

Pinnell idr., 1995) 

https://nces.ed.gov/nationsreport

card/studies/ors/scale.aspx 

** *   

Abecedarian Reading 

Assessment 

Sebastian Wren in Jennifer 

Watts (2002) 

** 

 

 

  * 

BRI 

Basic Reading Inventory – 10th 

Edition 

Jerry L. Johns (2008) 

**  

*** 

 

*  * 

Analytival Reading Inventory 

(8th Edition) 

Mary Lynn Woods in Alden J. 

Moe 

** 

*** 

  * 

http://www.readnaturally.com/product/reading-fluency-progress-monitor
http://www.readnaturally.com/product/reading-fluency-progress-monitor
http://www.readnaturally.com/product/reading-fluency-progress-monitor
http://www.aimsweb.com/assessments/features/assessments/reading-cbm
http://www.aimsweb.com/assessments/features/assessments/reading-cbm
http://www.aimsweb.com/assessments/features/assessments/reading-cbm
https://dibels.uoregon.edu/assessment/dibels
https://dibels.uoregon.edu/assessment/dibels
https://nces.ed.gov/nationsreportcard/studies/ors/scale.aspx
https://nces.ed.gov/nationsreportcard/studies/ors/scale.aspx
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Developmental Reading 

Assessment, K-3 - 2nd Edition 

** *  * 

Diagnostic Assessments of 

Reading – 2nd Edition Florence 

Roswell, Jeanne Chall, Mary E. 

Curtis in Gail Kearns 

(2005) 

*** 

** 

  ** 

Early Reading Diagnostic 

Assessment - 2nd Edition 

(ERDA-2) 

The Psychological Corporation 

(2009) 

**  *  

Fluency: Strategies & 

Assessments (2nd Edition) 

Jerry L. Johns in Roberta L. 

Berglund (2005) 

** 

*** 

  * 

Phonics-Based Reading Test 

(PRT) 

Rick Brownell (2002) 

**   * 

Phonological Awareness 

Literacy Screening (PALS-1-3) 

Marcia Invernizzi, Joanne Meier 

in Connie Juel (2005) 

** 

*** 

 * * 

Qualitative Reading Inventory 

(4th Edition) (QRI-4) 

Lauren Leslie in JoAnne 

Caldwell (2006) 

** 

*** 

  * 

Reading Inventory for the 

Classroom (RIC) and Tutorial 

Audiotape Package (5th Edition) 

Sutton E. Flynt in Robert B. 

Cooter 

Date Published (2004) 

**   * 

Stanford Reading First 

Pearson Educaiton Inc 

(2004) 

** *  ** 

Teaching Beginning Readers: 

Linking Assessment and 

Instruction 

Jerry L. Johns, Susan Davis 

Lenski in Laurie Elish-Piper 

(2002) 

** 

*** 

  * 

Test of Word Reading 

Efficiency (TOWRE) 

Joseph Torgesen, Richard 

Wagner, in Carol Rashotte 

(1999) 

**seznam 

besed 

  ** 

Texas Primary Reading 

Inventory 

Texas Education Agency, The 

**   * 
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University of Texas System in 

The University of Houston 

System (2010)  

The Critical Reading Inventory 

Mary DeKonty Applegate, 

Kathleen Benson Quinn, and 

Anthony J. Applegate (2004) 

 

** 

*** 

   

GOTR-4 

Gray Oral Reading Tests 

Wiederholt, Blalock (2000) 

* 

** 

*** 

 * ** 

 

Nekateri slovenski merski pripomočki za ocenjevanje branja, ki med drugim ocenjujejo tudi 
tekočnost glasnega branja 

 

V nadaljevanju naštevamo nekatere slovenske ocenjevalne pripomočke in preizkuse branja in 

pri tem prikazujemo, katere izmed komponent tekočnosti branja (hitrost, pravilnost, izraznost) 

pripomočki vključujejo.  

Opazimo lahko, da je v večini pripomočkov predvidena možnost ocenjevanja hitrosti, 

pravilnosti/natančnosti, izraznosti branja in drugih vidikov kvalitete glasnega branja (ritem, 

tehnika). Preizkusu glasnega branja zgodbe Ptica in slon neposredno sledi tudi preizkus 

bralnega razumevanja, pri čemer je to učencu znano že iz navodil, ki so podana pred samim 

glasnim branjem besedila. Preizkus bralnega razumevanja po glasnem branju predvideva tudi 

OSBZ. 

 

Ob tem je potrebno omeniti, da imata norme za spremljanje tekočnosti branja samo  

Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti učencev 1.–3. razreda (OSBZ) in SNAP. Samo OSBZ 

pa razpolaga tudi s standardiziranimi normami za začetek in konec vsakega razreda. Samo 

SNAP in OSBZ sta pripomočka, ki sta dostopna pri centru za psihodiagnostična sredstva. 

 
Tabela 3: Nekateri slovenski merski pripomočki za ocenjevanje branja, ki med drugim ocenjujejo tudi 

tekočnost glasnega branja 

Merski instrument  Komponente tekočnosti branja, ki so v 

preizkus vključene 

*Po glasnem 

branju sledi 

preizkus 

bralnega 

razumevanja 

vsebine 

prebranega. 

Vrsta 

preizkusa 

*hitrost (število 

besed/čas) 

**hitrost (število 

pravilno prebranih 

besed/čas) 

in pravilnost 

***pravilnost 

*izraznost *neformalni 

preizkus 

**standard. 

preizkus 
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(število napak) 

 

SNAP (Special needs 

assessment profile, 

Weedon, Reid, 2005) je 

leta 2010 izšel v slovenski 

izdaji (prevod in priredba 

Grobler idr., 2010) in 

omogoča izdelavo profila 

ocene posebnih potreb 

učencev. 

 

* 

Hitrost branja je 

izražena kot število 

prebranih besed v 

30-sekundnem 

branju zaporedja 

besed in besedila. 

  * 

OSBZ 

Ocenjevalna shema bralnih 

zmožnosti učencev od 1.– 

3. razreda (OSBZ) (Pečjak 

idr., 2011). 

 

Za 3. razred shema 

ocenjuje naslednje 

pokazatelje kakovosti 

glasnega branja: 

– ritem branja, 

– število napak, 

– izraznost branja, 

– natančnost branja, 

– hitrost branja. 

* 

** 

*** 

Hitrost branja je 

izražena v 

povprečnem številu 

prebranih besed v 

eni minuti branja 

besedila.  

V branju celotnega 

besedila se beleži 

tudi število napak 

ter se izračuna 

natančnost branja, 

ki je izražena kot 

število in % 

pravilno prebranih 

besed. 

* 

Izraznost je 

ocenjevana kot 

upoštevanje 

ločil pri branju 

in ustrezno 

naglaševanje. 

* 

Po branju 

učenec 

odgovarja 

tudi na 

vprašanja 

objektivnega 

in odprtega 

tipa. 

** 

T-MBP 

Test motenj branja in 

pisanja (Šali, 1975). 

 

 

* 

*** 

Hitrost branja je 

izražena kot čas, 

potreben za branje 

celotnega besedila 

(možen preizkus z 

dvema seznamoma 

besed in preizkus 

branja besedila). 

 

Predvideva se tudi 

štetje in beleženje 

specifičnih napak. 

* 

Beleženje 

opažanj o 

kvaliteti 

glasnega branja: 

tekoče, 

zatikajoče se, 

zaletavo ipd. 

 * 

Preliminarne 

norme iz leta 

1971, 

standardizir-

ane norme iz 

leta 1975. 

Vprašalnik kvalitete 

glasnega branja 

(Pečjak, Križaj - Ortar, 

Magajna in Kozinc, 1999). 

 

Vprašalnik ocenjuje pet 

*** 

Hitrost branja ni 

vključena v shemo, 

je pa v shemo 

vključeno 

ocenjevanje 

* 

Izraznost branja. 

 * 
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elementov za oceno 

kvalitete glasnega branja: 

– bralna tehnika, 

– ritem branja, 

– natančnost branja, 

– vrsta napak,  

– izraznost branja. 

 

Gradivo ni dostopno  

v sistemu COBISS.SI 

 

 

 

natančnosti branja. 

 

Test glasnega branja Ptica 

in slon s shemo za 

vrednotenje glasnega 

branja 

(Warwick idr., 1995). 

 

Test predstavlja krajše 

besedilo Ptica in slon (274 

besed) ter shemo za 

vrednotenje glasnega 

branja, v katero je 

vključeno ocenjevanje: 

– števila prebranih besed 

na minuto, 

– tehnika branja kot 

tehnika, ritem, natančnost 

in izraznost branja. 

* 

*** 

Hitrost branja je 

izražena kot število 

prebranih besed v 

prvi minuti branja.  

 

Oceni se tudi 

natančnost branja 

(število napak, 

vrsta napak, vpliv 

napak na 

razumevanje v 

branju celotnega 

besedila). 

* 

V ocenjevanje 

izraznosti je 

vključeno 

upoštevanje 

ločil in 

naglaševanje 

besed. 

* 

V navodilih 

za glasno 

branje se 

učencu 

predhodno 

pove, da bo 

po branju 

odgovoril na 

nekatera 

vprašanja. Po 

branju 

testator 

bralcu zastavi 

tri vprašanja 

odprtega tipa. 

* 

 

Pomen spremljanja tekočnosti glasnega branja – nekatera izhodišča, pomembna za slovenski 
prostor 

 

Slovenski učni načrt glede razvoja bralnih sposobnosti navaja, da je razvita bralna zmožnost 

hitro/avtomatizirano, tekoče branje z razumevanjem pomembna učna spretnost. Ob tem je 

pomembno vedeti, da morajo učenci po spremembi učnega načrta leta 2011/2012 

avtomatizirano tehniko branja usvojiti do konca 2. razreda, v 3. razredu pa branje samo še 

izpopolnjujejo. 

 

Nolimal (2013) v novejši analizi stanja v slovenskem prostoru, izpostavi, da je večina šol, ki 

so bile vključene v projekt Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in 

dostopa do znanja, med drugimi problemi izpostavila predvsem pojav, da je na predmetni 

stopnji veliko učencev, ki imajo na področju tekočnosti branja in bralnega razumevanja, kljub 
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njihovi starosti in dosedanjem poučevanju še vedno izrazite težave. Zaradi takšnih opažanj so 

posamezne šole v svojih delovnih načrtih opredelile željene spremembe, oz. izboljšave tudi na 

področju razvoja tehnike branja. V raziskavi, ki je bila del tega projekta so S. Pečjak, N. 

Potočnik in Cankar (2014) ugotovile, da so v vzorcu učencev istega 3. razreda zelo raznoliki 

bralci – nekateri berejo počasi in imajo še slabo usvojeno  tehniko  branja  drugi pa berejo že 

popolnoma tekoče. Zato izrazijo potrebo po diferenciranem  delu  učitelja. V analizi splošne 

bralne učinkovitosti istih učencev avtorji razdelijo učence na štiri skupine. Prvo, 

najštevilčnejšo, predstavljajo učenci, ki berejo hitro in besedilo dobro razumejo. Drugo 

najmočnejšo skupino predstavljajo učenci, ki imajo težave s tehniko branja in z 

razumevanjem prebranega. Tretjo skupino predstavljajo učenci, ki imajo dobro razvito 

tehniko branja, berejo tekoče, gladko, vendar prebrano vsebino slabše razumejo,  zelo redki pa 

so učenci, ki berejo počasneje, vendar dobro razumejo prebrano. 

 

Raziskave kažejo, da zaostanki v tehniki in avtomatizaciji branja ostajajo tudi med nadaljnjim 

šolanjem, ti učenci med izobraževanjem namreč nikoli ne dohitijo vrstnikov (Magajna, 

Gradišar, Mesarič, Pečjak in Pust, 1999, v Pečjak idr., 2011). A. Kobola (1982, v Pečjak, 

1993) ob tem navede, da so učenci, ki ne berejo tekoče zelo obremenjeni: v branje vlagajo več 

časa kot njihovi vrstniki, branje je za njih napornejše, ob branju doživljajo čustvene stiske. 

 

Na kratko povzemamo izzive, ki kažejo na pomen spremljanja razvoja tekočnosti branja: 

 

– usvojena tehnika branja (tekoče, spretnostjo branje) se pričakuje prej kot po učnem načrtu, 

ki je veljal do leta 2011/2012,  

– iz nekaterih podatkov je razvidno, da učitelji na predmetni stopnji zaznavajo vse več 

učencev, ki nimajo ustrezno avtomatizirane spretnosti branja in ne berejo tekoče, 

– razlike v stopnji avtomatizacije tehnike branja, ki se nakazuje preko tekočnosti branja, so 

tudi znotraj posameznih razredov velike, 

– učenci, ki ne usvojijo zadovoljive tehnike branja, so v šolski situaciji veliko bolj 

obremenjeni kot njihovi vrstniki, 

– po podatkih zaostanki v avtomatizaciji tehnike branja ostajajo, vztrajajo. 

 

Spremljanje tekočnosti branja je pomembno tako za učence, ki nimajo učnih težav 

(zagotavljanje kvalitetnega poučevanja), posebnega pomena pa je z vidika zagotavljanja 

ustrezne podpore in pomoči tudi za tiste učence, ki imajo na področju usvajanja spretnosti 
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branja specifične učne težave. Le ti imajo prav pri usvajanju avtomazitiranega, tekočega 

branja veliko težav. Utrjevanje spretnosti branja, kjer učenec utrjuje bralno tehniko in postane 

tekoč bralec, predstavlja za učence z bralnimi/učnimi težavami velike probleme (Pečjak, 

1999). Posamezniki z disleksijo imajo težave z nepopolno avtomatizacijo tehnike branja vse 

življenje. Tudi kasneje (in ne samo v začetnem obdobju usvajanja spretnosti branja) imajo 

težave z dekodiranjem, berejo počasneje in z naporom, njihovo branje je zatikajoče, bralno 

razumevanje pa omejeno (Boardman idr., 2008, v Košak Babuder, 2014). 

 

Pomen tekočnosti branja je izpostavljen tudi v dokumentu »Poučevanje branja v Evropi: 

okoliščine, politike in prakse«, ki ga je objavilo Evropsko informacijsko omrežje za 

izmenjavo podatkov o izobraževanju Eurydice (Eurydice, 2011). V njem je izpostavljeno 

dejstvo, da imajo učenci, ki se ne naučijo tekočega branja in dobrega razumevanja, težave 

tako z učenjem kot z razvijanjem novih spretnosti. Zgodnja stopnja razvijanja branja je zato 

za doseganje dobrih bralnih dosežkov bistvenega pomena. Temelji zgodnjega bralnega pouka, 

ki imajo največji vpliv na razvijanje branja, pa so fonološko zavedanje in fonemsko 

zavedanje, vzpostavljanje povezave glas – črka in tekoče branje. Po OECD (2005a, v 

Eurydice, 2011) je pri tem ključnega pomena uporaba formativnega preverjanja, ocenjevanja, 

ki vodi k izboljševanju poučevanja in učenja. Takšno ocenjevanje daje takojšnje povratne 

informacije tako učitelju kot učencu.  

 

Formativno ocenjevanje in spremljanje tekočnosti branja tako odgovarja na zahtevo po 

zgodnejšem usvajanju spretnosti tekočega branja, odgovarja na probleme, ki se kažejo v 

dejstvu, da tudi na predmetni stopnji veliko učencev izkazuje slabšo tekočnost branja in da 

slabša tekočnost branja ovira učno učinkovitost učencev ter podpira uresničevanje 

petstopenjskega modela pomoči za učence s specifičnimi in splošnimi bralnimi učnimi 

težavami.  
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2. Empirični del 

2.1 Opredelitev problema in cilja raziskave  

2.1.1 Opredelitev problema  

 

Slovenski strokovnjaki v analizi vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v 

Sloveniji (Opara idr., 2010) opozarjajo, da analiza dotedanjih usmeritev kaže na visoko 

število otrok s PPPU (primanjkljaji na posameznem področju učenja). Avtorji analize kot 

možen razlog za to navajajo pomanjkljivo, neučinkovito izvajanje kontinuuma pomoči 

učencem z učnimi težavami na prvih korakih petstopenjskega modela. V Beli knjigi o vzgoji 

in izobraževanju (Košir idr., 2011) strokovnjaki v zvezi z izpostavljenim problemom 

poudarjajo pomen ustreznega zgodnjega prepoznavanja in spremljanja učinkovitosti na prvih 

štirih korakih petstopenjskega modela, ki poteka še pred samim postopkom usmerjanja.  

Ob današnjih trendih uresničevanja vzgoje in izobraževanja za učence z učnimi težavami, o 

katerih smo pisali v teoretičnem delu, dostopnost enostavnih, zanesljivih in dovolj veljavnih 

pripomočkov, ki bi omogočali zgodnje prepoznavanje težav in formativno spremljanje 

napredka ter pomoči na prvih treh korakih, predstavlja nujen pogoj za učinkovito 

uresničevanje modela. Kot primer takšnega pripomočka v magistrskem delu predstavljamo in 

podrobno obravnavamo ameriški CBM model in njegov preizkus spremljanja ter ocenjevanja 

tekočnosti glasnega branja. Ocenjujemo, da bi njegova primerna prilagoditev in uporaba lahko 

podprli uresničevanje slovenskega petstopenjskega modela pomoči učencem z učnimi 

težavami na področju branja. S tekočnostjo branja kot enim izmed vidikov širšega okvira  

preučevanja bralnih zmožnosti so se v slovenskem prostoru v specifičnih raziskavah med 

drugimi ukvarjali različni slovenski strokovnjaki, npr. Šali (1975), Kolić - Vehovec idr. 

(2008), Pečjak, Magajna, Potočnik in Podlesek (2012) idr., sam CBM model pa v slovenskem 

prostoru še ni bil predstavljen in raziskan. Ocenjujemo, da predstavlja perspektiven 

instrument, ki bi pripomogel k izboljšanju pogojev zgodnjega prepoznavanja težav (skrininga) 

in ob ustreznem nadaljnjem razvoju, ki sicer ni tema tega magistrskega dela, tudi spremljanja 

učinkovitosti pomoči za učence, ki imajo na področju usvajanja osnovnih, začetnih spretnosti 

branja, pisanja in računanja težave. Spada med neformalne ocenjevalne strategije, ki so v 

našem prostoru na področju specialne pedagogike uporabne med drugim tudi zato, ker 

nimamo razvitih pestrih in raznolikih standardiziranih  preizkusov. 
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2.1.2 Cilj raziskave 

 

Cilj magistrskega dela je oblikovanje, izvedbe in ovrednotenje preizkusov merjenja tekočnosti 

branja z vidika natančnosti in hitrosti branja s pomočjo CBM preizkusa spremljanja bralnega 

napredka. Zbrani rezultati nam bodo pomagali pri kvantitativnem in kvalitativnem 

ocenjevanju načrtovanih in izvedenih preizkusov. CBM preizkus tekočnosti glasnega branja 

smatramo kot možen pristop formativnega spremljanja bralnega napredka, ki ga bomo v 

magistrskem delu ovrednotili z vidika uresničevanja petstopenjskega modela. CBM preizkus 

tekočnosti glasnega branja v slovenskem prostoru še ni bil obravnavan. 

 

2.2 Raziskovalni vprašanji 

 

Kakšna je uporabnost CBM preizkusa tekočnosti glasnega branja z vidika njegove tehnične 

ustreznosti (merske karakteristike), izvedljivosti, ekonomičnosti ter uporabnosti v povezavi s 

petstopenjskim modelom? 

 

Kako učinkovito je zgodnje zaznavanje učencev z učnimi težavami s pomočjo CBM modela 

ob uporabi kriterijev, ki jih v ta namen uporabljajo v tujini? 

 

2.3 Raziskovalne hipoteze 

 

H1: Obstaja srednja do visoka povezanost (r = 0,4–0,9) med rezultati CBM preizkusa 

tekočnosti glasnega branja in ustreznim podtestom tekočnosti branja SNAP; med rezultati 

CBM preizkusa tekočnosti glasnega branja in rezultati preizkusa bralnega razumevanja; med 

rezultati, pridobljenimi na bralnem CBM preizkusu tekočnosti glasnega branja, in rezultati 

učiteljeve ocene učenčevega funkcioniranja na področju branja.  

 

H2: Obstaja srednje visoka povezanost (r = 0,4–0,7) med rezultati, pridobljenimi na podtestu 

tekočnosti branja SNAP, in učiteljevo oceno učenčevega funkcioniranja na področju branja;  

med rezultati preizkusa bralnega razumevanja in učiteljevo oceno učenčevega funkcioniranja 

na področju branja.  
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H3: Učenci z učnimi težavami imajo v primerjavi z učenci brez učnih težav na izbranih 

preizkusih branja in v učiteljevi oceni učenčevega branja pomembno nižje rezultate. 

 

H4: Med skupino učencev z in skupino učencev brez učnih težav obstaja razlika v velikosti 

povezave med tekočnostjo branja in bralnim razumevanjem. 

 

H5: 75 % vseh učencev s specifičnimi učnimi težavami na področju branja se pri CBM 

preizkusu tekočnosti glasnega branja nahaja na ali pod 25 percentilom rezultatov lokalnih 

norm povprečnih učencev brez učnih težav. 

2.4 Raziskovalna metodologija 

2.4.1 Metode dela 

 

Deskriptivna, kavzalno neeksperimentalna metoda empiričnega pedagoškega raziskovanja. 

2.4.2 Vzorec 

 

V namene magistrskega dela smo izvedli pilotsko in glavno študijo. 

 

Pilotska študija 

 

V pilotski študiji je sodelovalo 31 naključno izbranih učencev (16 dečkov, 15 deklic) treh 

oddelkov 3. razreda ene izmed ljubljanskih osnovnih šol. Preizkus smo izvedli ob koncu 

šolskega leta 2010/2011.  

 

Glavna študija 

 

V vzorčenju je sodelovalo 18 slovenskih rednih osnovnih šol, ki so se preko sodelovanja 

nekaterih članov inkluzivnih timov odzvale na povabilo za sodelovanje. Vzorčenje šol je 

priložnostno, vzorec ne predstavlja dejanskih populacijskih deležev po regijah in vrstah šole 

(mestna, nemestna, velika, majhna). V vzorec je sicer vključenih 8 mestnih (od tega 4 manjše, 

z manj kot 450 učenci, in 4 večje s 450 učenci in več) in 10 nemestnih šol (od tega 7 manjših, 

z manj kot 300 učenci, in 3 večje, s po 300 in več učenci). Kot mesto štejemo naselja z več 

kot 3000 prebivalci in uradnim državnim statusom.  
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V vzorec smo zajeli šole iz različno velikih naselij; največjih (z 10 000 in več prebivalci), 

srednjih (s 1000 do 9999 prebivalci) in manjših (s 100 do 999 prebivalci), šol iz najmanjših 

slovenskih naselij (z 1–99 prebivalci) nismo zajeli v vzorec. Vzorec se nagiba v dobro šol iz 

največjih naselij (7 šol, v katerih se nahaja 47,7 % v vzorec zajetih učencev), sledijo naselja 

srednje velikosti (6 šol, ki zajemajo 26,4 % v vzorec zajetih učencev) in manjša naselja (4 

šole, ki zajemajo 24,6 % v vzorec zajetih učencev). Šole smo izbrali iz 7 slovenskih regij; po 

številu šol je najbolje zastopana SV Slovenija s Podravsko (3 šole), Pomursko (3 šole), 

Koroško (5 šol), sledi Osrednja Slovenija (3 šole), Goriška (2 šoli), ter JV Slovenija (1 šola) 

in Savinjska (1 šola).   

 

V nadaljevanju smo v okviru nabora šol, ki so se odločile za sodelovanje, znotraj vsakega 

oddelka 3. razreda zajeli od 8 do 10 naključno izbranih učencev (123 dečkov in 131 deklic, 

skupno 254 učencev), ki nimajo učnih težav na področju branja in jih učitelji ocenjujejo kot 

povprečne bralce (nimajo težav, niti niso najboljši v razredu).  

 

S pomočjo namenskega vzorčenja smo znotraj istih šol in razredov zajeli tudi 79 učencev 3. 

razreda, ki imajo na področju branja izrazite specifične učne težave. V vzorec je vključenih  

14 učencev z odločbo PPPU na področju branja (9 dečkov, 5 deklic) in 65 učencev, za katere 

učitelji menijo, da imajo izrazite specifične učne težave na področju branja, vendar nimajo 

odločbe (38 dečkov, 26 deklic, za enega učenca/učenko spol ni znan, njihova povprečna 

starost je 8 let in 4,56 meseca). Vzorec učencev z učnimi težavami na področju branja tako 

predstavljajo učenci, ki imajo v odločbi za usmerjanje ugotovljene PPPU na področju branja 

(disleksija), in učenci, ki so jih učitelji izbrali na osnovi danih kriterijev (izrazite specifične 

učne težave primarno na področju branja, odsotnost drugih posebnih potreb ali znižanih 

splošnih sposobnosti). V izhodišču smo želeli v vzorec zajeti čim več učencev s potrjenimi 

PPPU na področju branja – učencev z disleksijo, vendar to zaradi majhnega števila teh 

učencev v začetku 3. razreda ni bilo mogoče.  

 

Na opisan način smo zajeli 1,9 % celotne populacije učencev 3. razreda rednih osnovnih šol 

(vseh učencev 3. razreda je bilo po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije v 

začetku šolskega leta 2010/2011 17 691). Zaradi omejitev, ki so nastale pri vzorčenju 

(nereprezentativnost vzorca šol, ki so se odločile za sodelovanje), rezultatov ne moremo 

posplošiti na celotno slovensko populacijo učencev 3. razreda.  
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V nadaljevanju opisani preizkusi so bili izvedeni v šolskem letu 2010/2011, točneje v mesecu 

novembru 2010. 

 

2.4.3 Merski instrumentarij 

 

V tem podpoglavju najprej naštevamo, nato pa podrobno opisujemo merski instrumentarij in 

njegove osnovne merske karakteristike. 

 

V magistrskem delu smo uporabili naslednji instrumentarij: 

 

1. CBM preizkus tekočnosti glasnega branja. Preizkus in navodila smo prilagodili po tujih 

virih (Shinn, 1989, Wright, 2002). Sestavljajo ga umetnostna besedila, ki jih slovenski 

učitelji uporabljajo v začetku tretjega razreda. Izbrali so jih učitelji sami, izmed 

predlaganih pa smo s pomočjo v ta namen oblikovanega postopka izbrali tri tipične 

primere, ki smo jih v sklopu preizkusa nato tudi uporabili (izbor besedil predstavljamo v 

poglavju Merske karakteristike CBM preizkusa tekočnosti glasnega branja). Ključni 

elementi, ki smo jih v sklopu magistrskega dela pri oblikovanju in izvedbi preizkusa 

upoštevali: 

 

− Izbor več po vsebini različnih, a po težavnosti ekvivalentnih besedil, ki bi bila sorodna 

besedilom, ki jih učitelji uporabljajo pri poučevanju.  

Uporaba več besedil pri enkratnem ocenjevanju tekočnosti glasnega branja je 

posebnost CBM preizkusa. Ker je model zasnovan tako, da naj bi omogočal večkratno, 

pogosto merjenje v namene ocenjevanja učenčevega napredka, je oblikovanje nabora 

besedil, ki bi bila po svojih značilnostih (za posamezno obdobje merjenja) čim bolj 

ekvivalenta, nujen pogoj. Ker v našem prostoru ne razpolagamo z naborom besedil, ki 

bi bila po težavnosti enakovredna (v ameriškem prostoru v ta namen med drugim 

uporabljajo različne bralne formule), smo v ta namen razvili poseben postopek, ki je 

opisan v poglavju Merske karakteristike CBM preizkusa tekočnosti glasnega branja. 

− Oblikovanje navodil za izvedbo preizkusa (povzeto in prirejeno po Wright, 1992 in 

Shinn, 1989). 
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− Uporabo smernic za zajem vzorca povprečnih bralcev v namene oblikovanja lokalnih 

bralnih norm tekočnosti branja povprečnih bralcev; uporabili smo smernice po Shinn 

(1989). 

 

2. Bralni podtest glasnega tekočega branja na testu SNAP. SNAP (Special needs assessment 

profile, Weedon, Reid, 2005), ki je leta 2010 izšel v slovenski izdaji (prevod in priredba 

Grobler idr., 2010) in ki omogoča izdelavo profila ocene posebnih potreb učencev; 

omogoča sistematičen in izčrpen pregled otrokovih specifičnih učnih težav. Pri 

uporabljenem podtestu smo prilagodili čas branja (učenci berejo 60 in ne 30 sekund).  

 

3. Prirejen bralni preizkus bralnega razumevanja. Izvirni preizkus bralnega razumevanja je 

Pedagoški inštitut v Ljubljani v letih 1990/91 uporabil v mednarodni raziskavi IEA o 

bralni pismenosti (Warwick idr., 1995). Predstavlja ga krajše besedilo Ptica in slon, 

shema za vrednotenje glasnega branja in vprašanja za preverjanje bralnega razumevanja. 

V magistrskem delu smo besedilo ohranili, prirejena pa je serija vprašanj in način 

izvajanja preizkusa (tiho branje in pisno odgovarjanje na vprašanja). Vprašanja so bila 

vsebinsko oblikovana in pregledana s pomočjo fokusne skupine slovenskih strokovnjakov. 

Serijo pripadajočih vprašanj sestavlja začetno pisno navodilo in nadaljnjih 12 vprašanj 

različnega tipa. Prvih sedem vprašanj je objektivnega tipa, štiri vprašanja zahtevajo 

odgovor, povezan z besedilom in s pravilno izvedbo navodila (pobarvaj, obkroži, podčrtaj, 

preštej ipd.), zadnje vprašanje pa je vprašanje odprtega tipa. Zaradi priredbe preizkusa 

smo v sklopu magistrskega dela oblikovali podrobna enotna navodila za ocenjevanje. V 

glavni študiji smo preverili merske karakteristike preizkusa.  

 

4. Prirejena ocenjevalna lestvica, s pomočjo katere bo učitelj ocenil kvaliteto glasnega branja 

posameznega učenca (tehnika, ritem, izraznost). Prirejena je po Pečjak idr. (2012). 

Priredba lestvice v sklopu magistrskega dela vsebuje enake vsebinske kategorije kot 

original (tehnika, ritem, izraznost), vendar je vsaka podana na 5-stopenjski lestvici. 

Vsebinsko veljavnost prirejene lestvice smo preverili pri fokusni skupini strokovnjakov. 

Zanesljivost preizkusa in objektivnost ocenjevanja smo preverili s pomočjo pilotske 

študije.  

 

Postopek izvedbe preizkusov v pilotski študiji 
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S pomočjo podatkov pilotske študije smo preverili zanesljivost in objektivnost merjenja 

tekočnosti branja s pomočjo CBM preizkusa, zanesljivost in objektivnost merjenja tekočnosti 

branja s pomočjo SNAP preizkusa (podtest tekočnosti branja), zanesljivost in objektivnost 

ocenjevanja kvalitete glasnega branja s pomočjo ocenjevalne sheme. Preizkuse smo izvedli 

dvakrat, in sicer v razmiku štirinajstih dni. Obakrat smo uporabili enak način izvedbe 

preizkusa in enaka besedila (izbor besedil je opisan v predhodnem poglavju) ter shemo za 

ocenjevanje kvalitete glasnega branja. Pri učenčevem branju sta bila prisotna dva ocenjevalca, 

ki sta učenčevo branje ocenjevala ločeno. Zavedati se moramo, da se tekočnost branja pri 

učencih, ki spretnost branja šele usvajajo, v času izboljšuje. Tako zanesljivost preizkusa ne bi 

bila realna, če bi bil interval med dvema merjenjema prevelik, saj se skladno z napredkom v 

spretnosti branja število prebranih besed v minuti povečuje in se ustali šele pri izurjenem 

bralcu. Tako zanesljivost preverjamo v razmiku štirinajstih dni, kar glede na tuje bralne norme 

tekočnosti branja ocenjujemo kot primeren čas (Hasbrouck inTindal 2006). 

 

Postopek izvedbe preizkusov v glavni študiji   

Preizkuse so pod vodstvom članov inkluzivnih timov, ki smo jih predhodno usposobili za 

izvajanje preizkusov, opravljali razredni učitelji in strokovni delavci posamezne šole. 

Preizkusi so bili izvedeni v šolskem letu 2010/2011, točneje v mesecu novembru 2010. CBM 

preizkus tekočnosti glasnega branja, SNAP preizkus tekočnosti glasnega branja in 

ocenjevanje kvalitete glasnega branja je bilo izvedeno individualno, preizkus bralnega 

razumevanja pa je bil izveden v skupinski obliki. 

 

2.4.4 Merske karakteristike instrumentarija 

 

Merske karakteristike CBM preizkusa tekočnosti glasnega branja 

 

Opis postopka izbora testnih besedil 

Uporaba preizkusa tekočnosti branja po CBM modelu predvideva izbor in uporabo 

primernega bralnega gradiva (besedil). Wright (1992) in Shinn (1989) izpostavljata, da 

morajo biti besedila primerne stopnje zahtevnosti, takšne, ki ustreza otrokovi starosti in 

obdobju poučevanja. Ob tem za posamezno izvedbo preizkusa potrebujemo tri vsebinsko 

različna, a po težavnosti ekvivalentna besedila. To zahteva oblikovanje širšega nabora 

ustreznih besedil. V ZDA imajo na razpolago sezname gradiv, v katerih so besedila urejena 
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po posameznih bralnih stopnjah, ob tem si učitelji pogosto pomagajo tudi z uporabo ustreznih 

bralnih formul. S pomočjo slednjih okvirno opredelijo nivo težavnosti (berljivosti) izbranega 

besedila (nekatera splošna navodila povzema Shinn, 1989). V slovenskem prostoru postopka, 

mer/kriterijev za urejanje besedil glede na njihovo težavnost ter sklopov besedil enake 

težavnostne stopnje, ki so namenjena razvoju začetnega branja, še nismo zasledili. Izbor 

testnih besedil smo zato opravili po naslednjem  postopku, ki je razvit v sklopu tega 

magistrskega dela. 

 

Pri izboru besedil za magistrsko delo so sodelovali razredni učitelji, ki poučujejo v 2., 3. in 4. 

razredu osnovne šole, ter posamezni specialni pedagogi (v nadaljevanju učitelji), ki pri 

svojem delu obravnavajo učence iz že prej naštetih razredov. Za vsako obdobje posameznega 

razreda (začetek, konec razreda) je sodelujoči učitelj izbral po tri primere besedil. Ob tem so 

učitelji upoštevali naslednje smernice, ki smo jih za naš izbor smiselno prilagodili glede na 

nekatere osnovne smernice in ki jih podaja Shinn (1989), nekatere pa smo dodali sami:  

 

− besedilo mora biti umetnostno (pri tem iz primerov umetnostnih besedil izključimo 

poezijo), v besedilu je lahko prisoten dvogovor, vendar  ne sme prevladovati, 

− besedilo mora biti dolgo vsaj 200 besed (z izjemo za 2. razred, kjer je dovolj 60–70 

besed), 

− za vsako bralno obdobje (začetek leta, konec leta) učitelj po lastnem pedagoškem občutku 

in izkušnjah izbere po tri besedila, ki so po težavnosti med seboj enakovredna; izbere naj 

besedilo, ki naj bi ga v posameznem bralnem obdobju večina učencev tekoče in 

učinkovito prebrala, 

− besedila lahko učitelj izbere iz otroških revij, šolskih beril, dovoljena so tudi posamezna 

poglavja iz druge otroške literature (knjige), 

− učitelj oz. specialni pedagog izbira oz. predlaga besedila za razred, ki ga trenutno poučuje. 

 

Po osnovnem izboru besedil smo izmed izbranih izločili tista, ki niso ustrezala osnovnim 

zahtevam za izbor: prevladujoč dvogovor, poezija, slikopisi, prekratko besedilo. Na ta način 

smo izmed prvotno zbranih 70 besedil izločili 5 besedil. V nadaljevanju smo iz zbranega 

gradiva (65 besedil), razporejenega v posamezne skupine (začetek ali konec posameznega 

razreda), s pomočjo v nadaljevanju opisanega postopka (glejte Sliko 1: Predstavitev postopka 

izbora testnih besedil) oblikovali izbor treh tipičnih besedil, ki so glede na oceno težavnosti 

čim bolj ekvivalentna: 
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− Najprej smo iz danih šestih skupin besedil (začetek 2. razreda, konec 2. razreda, začetek 3. 

razreda, konec 3. razreda, začetek 4. razreda, konec 4. razreda) oblikovali manjše število 

skupin besedil. To smo dosegli tako, da smo združili skupini konec 2. razreda in začetek 

3. razreda ter konec 3. razreda ter začetek 4. razreda. Nato smo postopek izbire tipičnih 

besedil nadaljevali na novih skupinah skupine S1 = začetek 2. razreda, S2 = konec 2. in 

začetek 3. razreda, S3 = konec 3. in začetek 4. razreda ter S4 = konec 4. razreda, torej za 

štiri skupine. Število skupin smo zmanjšali zato, ker so učitelji opozorili, da je bilo težko 

izbirati po težavnosti različna besedila za konec nižjega razreda in pričetek višjega 

razreda. Združevanje je logično tudi z vidika poučevanja (v začetku leta naj bi pričeli z 

besedili, ki so primerljiva s koncem prejšnjega leta). 

 

− V nadaljevanju smo oblikovali seznam dodatnih, kvantitativnih kriterijev, ki naj bi 

vplivali na berljivost besedil oz. na različno stopnjo težavnosti branja in razumevanja 

besedil (glejte Tabelo 4). Ocenjevanje berljivosti besedil je v ameriškem prostoru aktualno 

raziskovalno področje, o čemer govori tudi podatek, da so od dvajsetih let prejšnjega 

stoletja raziskovalci razvili več kot 100 formul za ocenjevanje berljivosti besedil (Gunning 

2003, v Fisher, Frey, Lapp, 2012). V magistrskem delu smo v izbor besedil vključili le 

nekatere kriterije, ki so uporabljeni v omenjenih formulah, in za katere na podlagi 

strokovnih virov menimo, da vplivajo na berljivost besedil s strani začetnih bralcev. 

Izmed kriterijev navajamo tiste, ki jih lahko tehnično objektivno ovrednotimo, in se 

nanašajo le na osnovno zgradbo besed in povedi izbranih besedil. Ob tem se je potrebno 

zavedati, da bralec ne obdeluje besedil mehanično kot npr. računalnik, zato uspešnost pri 

branju in razumevanju nekega besedila ni odvisna samo od kvantitativnih, tehnično zajetih 

komponent v formulah berljivosti (Redish, Selzer, 1985), npr. krajši stavki niso nujno 

težje razumljivi od daljših, na njihovo razumljivost vpliva tudi delež novih pojmov, 

logična povezava med njimi ipd. S pomočjo kvantitativne analize besedil smo tako skušali 

z objektivnim postopkom za posamezno skupino predlaganih besedil izbrati čim bolj 

ekvivalentna, za skupino tipična besedila. Dodaten kvantitativni postopek naj bi nam tako 

poleg ocene strokovnjakov – učiteljev pomagal izbrati čim primerljivejša besedila. Naj 

poudarimo, da namen analize torej ni kvantitativno ocenjevanje težavnosti posameznih 

besedil, čemur primarno služijo predhodno omenjene formule. 
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Tabela 4: Kriteriji, ki so bili vključeni v analizo in nato v izbor ekvivalentnih besedil 

Kriterij, vključen v 

analizo besedil: 

Utemeljitev: 

Delež različnih besed Delež različnih besed je bil že v zgodnjih ocenjevanjih berljivosti 

besedil uporabljen kot eden izmed pomembnih kvantitativnih 

faktorjev, ki vplivajo na berljivost besedil (Gray in Leary, 1935 v 

Fisher, Frey, Lapp idr., 2012), in je bil med drugimi kriteriji 

uporabljen v več različnih tujih formulah ocenjevanja berljivosti 

besedil.  Predpostavljamo, da  začetni bralec lažje prebere besedilo, če 

je nabor različnih besed manjši (več ponavljajočih besed). 

Število zlogov 

 

 

Zaradi vpliva fonološkega zavedanja in kratkoročnega spomina so za 

začetnega bralca težje berljive besede z več zlogi (Šali, 1974). Skupno 

število zlogov v 100 besedah uporabljajo tudi nekatere tuje formule za 

ocenjevanje berljivosti besedil, npr. Flesch Reading Ease.  

Delež dolgih besed v 

povedih 

 

 

Zaradi vpliva fonološkega zavedanja in kratkoročnega spomina so za 

začetnega bralca težje berljive besede z več zlogi (Šali, 1974). Učenci, 

ki branje še usvajajo, lažje berejo krajše besede. Delo z glasovi močno 

obremenjuje kratkoročni spomin začetnih bralcev. Naloge, ki 

vključujejo delo z več glasovi, so zahtevnejše (McBride-Chang, 1995, 

v Potočnik, 2003). Ta kriterij vsebuje tudi več tujih berljivostnih 

formul. Predpostavljamo, da je besedilo težje berljivo, če vključuje 

branje daljših besed in povedi. 

Število povedi na 100 

besed 

Kriterij dolžine povedi uporabljajo nekatere tuje znane formule 

ocenjevanja berljivosti besedil, npr. Flesch Reading Ease. 

Delež besed, ki vsebuje 

kombinacije vizualno 

podobnih črk. 

 

 

Otroci se v začetnem učenju branja in pisanja učijo povezave črka – 

glas. V začetnem branju imajo največ težav z vizualnim 

razločevanjem, npr. p – b, b – d in g – p (Popps, 1964 v Potočnik, 

2003). Najpogosteje zamenjujejo črke iz iste skupine črk (e, a, c, o; n, 

u, m; b, p, d, g; h, f, l, t, k, i; s/š). c/č, z/ž). Besedilo je torej za začetne 

bralce težje berljivo, če besede vsebujejo pare, zaporedje ali 

kombinacije vizualno podobnih črk. 

Delež soglasniških 

sklopov v besedah 

Zaradi vpliva fonološkega zavedanja in kratkoročnega spomina so 

težje berljive besede s soglasniškimi sklopi (Šali, 1974). 
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Po izboru glavnih kriterijev smo prisotnost elementov v posameznih besedilih ovrednotili 

avtomatično, z izdelavo analizatorja besedil (namenski računalniški program), pri štetju 

besednih vrst pa nam je pomagala profesorica slovenskega jezika. 

 

Izbiro med seboj ekvivalentnih besedil smo nadaljevali s pomočjo metode glavnih komponent 

(angl. Principal Component Analysis, PCA). Pri tem smo na podlagi kriterijev (glejte Tabelo 

4) določili prvo komponento F1, ki pojasni 34,6 % variance. Nato smo določili vrednost prve 

komponente na vseh izbranih 65 besedilih, gledano znotraj skupin S1, S2, S3 in S4, ter 

določili povprečne vrednosti znotraj vsake od štirih skupin. Da bi dosegli večjo podobnost 

besedil znotraj skupin, smo nato dodatno izločili posamezna besedila, ki so po vrednosti prve 

komponente najbolj odstopala od sredine svoje skupine (besedila, za katera so bile vrednosti 

po F1 znotraj skupine ekstremne). 

 

Nato smo v vsaki od skupin izbrali od tri do šest besedil, ki so bila glede na vrednost prve 

komponente F1 najbližje povprečju skupine. Ker v skupinah S1 (začetek razreda) in S4 

(konec razreda) testiramo enkrat, v teh dveh skupinah izberemo tri besedila. V skupinah S2 in 

S3 testiramo po dvakrat (začetek in konec razreda), in zato izberemo po šest besedil. 

Število soglasniških 

sklopov na 100 besed 

Besede, ki vsebujejo soglasniške sklope, predstavljajo dejavnik, ki 

vpliva na zahtevnost glasovnega procesiranja jezika (Barrusm 

Simmons, Kameenui, 1995, v Zorman, 2005). 

 Delež besed, ki vsebujejo 

soglasniške sklope 

Samostalniška beseda;  

število besed 

Večje število samostalnikov in pridevnikov poveča spoznavno 

zahtevnost besedil, večje število glagolov pa jo zmanjša. Večja 

spoznavna zahtevnost pa pomeni, da mora biti spretnost branja bolje 

avtomatizirana, da se posvetimo pomenu prebranega (Justin, 2003). 

Pridevniška beseda;  

število besed 

Glagolska beseda;  

število besed 

Razmerje med 

samostalniško in 

pridevniško besedno vrsto 

in glagolsko besedo. 
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Eksperimentalne rezultate testiranj znotraj magistrskega dela smo pridobili na podlagi treh 

besedil, izbranih za začetek tretjega razreda, torej treh od šestih besedil skupine S2.



 

91 
 

Slika 1: Predstavitev postopka izbora testnih besedil 

- S pomočjo nabora dodatnih kriterijev (Tabela 4) analiziramo 

posamezna besedila. 

- Izvedemo metodo glavnih komponent in ugotovimo vrednosti po 

prvem faktorju (F1) za vsakega izmed besedil. 

- Za vsako skupino besedil izračunamo aritmetično sredino vrednosti 

po F1. 

- Izločimo posamezna besedila znotraj skupin, ki se po vrednosti F1 

izrazito odklanjajo od sredine (izločimo ekstremne vrednosti). 

- Ponovno izračunamo korigirano aritmetično sredino po F1 za vsako 

skupino. 

- Izberemo vzorec besedil, ki so po vrednosti F1 najbližje sredini 

skupine. 

 

1. Izbor primerno zahtevnih besedil po predlogu učiteljev;  

začetek in konec posameznega razreda 

 65 besedil, 6 skupin besedil. 

 

začetek konec začetek konec začetek konec 

2. razred 3. razred 4. razred 

2. Iz 6 skupin besedil oblikujemo 4 skupine besedil 
 

2. razred 3. razred 4. razred 

začetek konec 2. r  
začetek 3. r 

konec 3. r  
začetek 4. r 
 

konec 

3. S pomočjo dodatnega postopka skušamo znotraj posamezne 

skupine izbrati čim bolj ekvivalentna besedila. 
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Preizkus osnovnih merskih karakteristik CBM preizkusa tekočnosti glasnega branja 

Merske karakteristike CBM preizkusa tekočnosti glasnega branja za 3. razred smo na izbranih 

besedilih preizkusili s pomočjo podatkov pilotske in glavne študije (glejte poglavje Vzorec).  

Objektivnost in zanesljivost pripomočka za to magistrsko delo smo preverili s pilotsko študijo. 

Preizkus smo izvedli dvakrat, in sicer v razmiku štirinajstih dni.  

Za oceno diskriminativnosti in težavnosti smo uporabili podatke povprečnih bralcev brez učnih 

težav iz glavne študije. 

a) Normalnost porazdelitve 

Normalnost porazdelitve rezultatov tekočnosti branja na treh besedilih smo na pilotski študiji 

preverili za vsa tri besedila, za rezultate dveh ocenjevalcev, za obe izvedbi preizkusa. Tako smo s 

Kolmogorov - Smirnovim testom preverili normalnost porazdelitve dvanajstih spremenljivk. 

Ugotovili smo, da so razen spremenljivk 2B4zZob_ppb, 1J4zZob_ppb in 2J4zZob_ppb vse 

preostale normalno porazdeljene. Vse preizkuse smo izvedli pri stopnji tveganja  = 0,05. 

Tabela 5: P vrednosti Kolmogorov - Smirnovega testa normalnosti porazdelitve spremenljivk tekočnosti branja 

Spremenljivka Opis spremenljivke p vrednost 

1J5zBel_ppb 

Število pravilno prebranih besed v enominutnem glasnem branju 

prvega besedila po prvem ocenjevalcu ob prvi izvedbi preizkusa. 0,18 

1J4zZob_ppb 

Število pravilno prebranih besed v enominutnem glasnem branju 

drugega besedila po prvem ocenjevalcu ob prvi izvedbi preizkusa. 0,032* 

1J6zMic_ppb 

Število pravilno prebranih besed v enominutnem glasnem branju 

tretjega besedila po prvem ocenjevalcu ob prvi izvedbi preizkusa. 0,2 

2J5zBel_ppb 

Število pravilno prebranih besed v enominutnem glasnem branju 

prvega besedila po prvem ocenjevalcu ob drugi izvedbi preizkusa. 0,2 

2J4zZob_ppb 

Število pravilno prebranih besed v enominutnem glasnem branju 

drugega besedila po prvem ocenjevalcu ob drugi izvedbi preizkusa. 0,034* 

2J6zMic_ppb 

Število pravilno prebranih besed v enominutnem glasnem branju 

tretjega besedila po prvem ocenjevalcu ob drugi izvedbi preizkusa. 0,2 

1B5zBel_ppb Število pravilno prebranih besed v enominutnem glasnem branju 

prvega besedila po drugem ocenjevalcu ob prvi izvedbi preizkusa. 

0,2 

1B4zZob_ppb Število pravilno prebranih besed v enominutnem glasnem branju 

drugega besedila po drugem ocenjevalcu ob prvi izvedbi preizkusa. 

0,076 

1B6zMic_ppb Število pravilno prebranih besed v enominutnem glasnem branju 0,2 
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tretjega besedila po drugem ocenjevalcu ob prvi izvedbi preizkusa. 

2B5zBel_ppb Število pravilno prebranih besed v enominutnem glasnem branju 

prvega besedila po drugem ocenjevalcu ob drugi izvedbi preizkusa. 

0,198 

2B4zZob_ppb Število pravilno prebranih besed v enominutnem glasnem branju 

drugega besedila po drugem ocenjevalcu ob drugi izvedbi preizkusa. 

0,047* 

2B6zMic_ppb Število pravilno prebranih besed v enominutnem glasnem branju 

tretjega besedila po drugem ocenjevalcu ob drugi izvedbi preizkusa. 

0,2 

*Spremenljivka ni normalno porazdeljena 

Preizkus normalnosti porazdelitve rezultatov CBM preizkusa smo izvedli tudi v glavni študiji 

(glejte poglavje Rezultati z interpretacijo). 

 

b) Zanesljivost 

Zanesljivost v smislu stabilnosti ocenjevanja tekočnosti branja na različnih besedilih smo na 

pilotski študiji preverili z izračunom Pearsonovega korelacijskega koeficienta, za spremenljivke, ki 

niso normalno porazdeljene, pa smo uporabili Spearmanov koeficient korelacije. Preverjanje 

pogojev za izračun koeficientov korelacije je predstavljeno v Tabeli 5. Rezultate za prvo in drugo 

merjenje prikazujejo Tabela 6, Tabela 7 (korelacijski koeficienti med pari treh besedil za rezultate 

prvega ocenjevalca) ter Tabela 8 in Tabela 9 (korelacijski koeficienti med pari treh besedil za 

rezultate drugega ocenjevalca). Najnižji izračunan koeficient korelacije je 0,906, najvišji pa 0,948. 

Zanesljivost v smislu skladnost dveh zaporednih merjenj (test-retest metoda) smo na pilotski študiji 

preverili z izračunom Pearsonovega korelacijskega koeficienta (za spremenljivke, ki niso normalno 

porazdeljene, pa smo uporabili Spearmanov koeficient korelacije) med dvema zaporednima 

ocenama istega ocenjevalca za vsako besedilo posebej. Rezultate prikazujeta Tabela 10 (prvi 

ocenjevalec) in Tabela 11 (drugi ocenjevalec). Najnižji izračunan koeficient korelacije je 0,903, 

najvišji pa 0,961. 

Zanesljivost preizkusov je ustrezna z vidika stabilnosti merjenj v krajšem času (prvič in meritev čez 

štirinajst dni) ter z vidika ocenjevanja tekočnosti glasnega branja na vsebinsko različnih besedilih. 

Zanesljivost preizkusa kot notranje konsistentnosti preizkusa smo v glavni študiji preverili za 

podatke vzorca učencev brez učnih težav. Cronbach alfa je 0,97, koeficient zanesljivosti po metodi 

lihih in sodih polovic pa je 0,99. Pri izračunu smo uporabili vse tri rezultate za posameznega učenca 

(branje treh različnih besedil). 
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Tabela 6: Korelacijski koeficienti med pari treh besedil za rezultate prvega ocenjevalca pri 

prvi izvedbi preizkusa  

 1J5zBel_ppb 1J4zZob_ppb 1J6zMic_ppb 

1J5zBel_ppb 1 0,906* 0,913* 

1J4zZob_ppb 0,906*  1 0,948* 

1J6zMic_ppb 0,913* 0,948* 1 

*Pearsonov koeficient korelacije **Spearmanov koeficient korelacije 

 
Tabela 7: Korelacijski koeficienti med pari treh besedil za rezultate prvega ocenjevalca pri 

drugi izvedbi preizkusa  

 2J5zBel_ppb 2J4zZob_ppb 2J6zMic_ppb 

2J5zBel_ppb 1 0,891** 0,957* 

2J4zZob_ppb 0,891** 1 0,916** 

2J6zMic_ppb 0,957* 0,916** 1 

*Pearsonov koeficient korelacije **Spearmanov koeficient korelacije 

 

Tabela 8: Korelacijski koeficienti med pari treh besedil za rezultate drugega ocenjevalca pri 

prvi izvedbi preizkusa 

 1B5zBel_ppb 1B4zZob_ppb 1B6zMic_pp 

1B5zBel_ppb 1 0,939* 0,911* 

1B4zZob_ppb 0,939* 1 0,942* 

1B6zMic_ppb 0,911* 0,942* 1 

*Pearsonov koeficient korelacije **Spearmanov koeficient korelacije 

 
Tabela 9: Korelacijski koeficienti med pari treh besedil za rezultate drugega ocenjevalca pri 

drugi izvedbi preizkusa 

 2B5zBel_ppb 2B4zZob_ppb 2B6zMic_ppb 

2B5zBel_ppb 1 0,911** 0,950* 

2B4zZob_ppb 0,911** 1 0,912** 

2B6zMic_ppb 0,950* 0,912** 1 

*Pearsonov koeficient korelacije **Spearmanov koeficient korelacije 
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Tabela 10: Korelacijski koeficienti med dvema zaporednima ocenama prvega ocenjevalca za vsako besedilo 

posebej 

 2J5zBel_ppb 2J4zZob_ppb 2J6zMic_ppb 

1J5zBel_ppb 0,911* / / 

1J4zZob_ppb / 0,908** / 

1J6zMic_ppb / / 0,961* 

*Pearsonov koeficient korelacije **Spearmanov koeficient korelacije 

 

Tabela 11: Korelacijski koeficienti med dvema zaporednima ocenama drugega ocenjevalca za vsako besedilo 

posebej 

 2B5zBel_ppb 2B4zZob_ppb 2B6zMic_ppb 

1B5zBel_ppb 0,904* / / 

1B4zZob_ppb / 0,903** / 

1B6zMic_ppb / / 0,960* 

*Pearsonov koeficient korelacije **Spearmanov koeficient korelacije 

 

 

c) Objektivnost 

Skladnost merjenja med dvema ocenjevalcema smo preverili na pilotski študiji, Tabela 12 in Tabela 

13 pa prikazujeta koeficient korelacije med merjenji na posameznih besedilih, pri čemer je najnižji 

0,994.  

Visok koeficient korelacije pripisujemo značilnostim merjenje oz. ocenjevanja, ki kaže na ustrezen, 

visoko konsistenten postopek (spremljanje enominutnega glasnega branja in beleženje napak, na 

koncu seštevek vseh prebranih besed, vseh napak in izračun pravilno prebranih besed v eni minuti).  

Ocenjevalki sta bili specialni pedagoginji, ki sta bili ob izvedbi preizkusa prisotni hkrati, vsaka je 

ob poslušanju učenčevega glasnega branja v svojo tabelo neodvisno beležila rezultate (beleženje 

napak po lastni presoji, poslušanju), znak za konec ene minute pa je bil skupen za obe (zvočni 

signal, ko se izteče 60 sekund). Predhodno sta bili za izvedbo preizkusa ustrezno seznanjeni 

(navodila za potek preizkusa, način beleženja rezultatov). 
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Tabela 12: Koeficienti korelacije med ocenjevalcema pri prvi izvedbi preizkusa 

 1B5zBel_ppb 1B4zZob_ppb 1B6zMic_ppb 

1J5zBel_ppb 0,998* / / 

1J4zZob_ppb / 0,998** / 

1J6zMic_ppb / / 0,999* 

*Pearsonov koeficient korelacije **Spearmanov koeficient korelacije 

 

Tabela 13: Koeficienti korelacije med ocenjevalcema pri drugi izvedbi preizkusa 

 2B5zBel_ppb 2B4zZob_ppb 2B6zMic_ppb 

2J5zBel_ppb 0,999* / / 

2J4zZob_ppb / 0,994** / 

2J6zMic_ppb / / 0,998* 

*Pearsonov koeficient korelacije **Spearmanov koeficient korelacije 

 

d) Občutljivost  

Preizkus občutljivosti na glavni študiji preverjamo na mediani rezultatov vzorca povprečnih bralcev 

brez učnih težav (N = 254). Gre za število pravilno prebranih besed na minuto, za vsakega učenca 

smo v skladu z navodili za vrednotenje CBM preizkusa branja (Shinn, 1989) tako izmed treh 

rezultatov (branje treh različnih besedil) izbrali njegov medianski rezultat (Tekocn_Me_ppb).  

Občutljivost smo preverili s pomočjo izračuna diskriminativnosti. Diskriminativnost CBM 

preizkusa tekočnosti glasnega branja za mediano vzorca povprečnih bralcev je 0,79, pri 25. centilu 

(kot drug smiseln kriterij za ločevanje med slabšimi/dobrimi bralci) pa 0,68. Skupini, glede katerih 

preverjamo diskriminativnost testa, smo določili kar na podlagi samih vrednosti tekočnosti glasnega 

branja in ne na podlagi rezultatov drugih spremenljivk, kot je običajno. S tem smo ocenili 

razpršenost rezultatov, ki kaže na primerno občutljivost preizkusa. 

S pomočjo analize podatkov pilotske in glavne študije smo potrdili ustrezno zanesljivost, 

objektivnost in občutljivost merjenja tekočnosti branja s pomočjo CBM preizkusa tekočnosti branja. 

Preizkus merskih karakteristik podtesta hitrosti branja baterije SNAP 

 

Profil ocene posebnih potreb SNAP (Special needs assessment profile, Weedon, Reid, 2005), ki je 

leta 2010 izšel v slovenski izdaji (prevod in priredba Grobler idr., 2010), omogoča izdelavo profila 
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ocene posebnih potreb učencev. Nudi sistematičen in izčrpen pregled otrokovih specifičnih učnih 

težav. Za namene magistrskega dela smo uporabili podtest glasnega branja, kjer smo v sami izvedbi 

prilagodili čas merjenja (učenci berejo eno minuto in ne samo trideset sekund), poleg tega pa smo 

šteli tudi število napak. Končni rezultat tako predstavlja število pravilno prebranih besed v eni 

minuti glasnega branja. V nadaljevanju se na podtest sklicujemo kot na »preizkus SNAP«. 

 

Merske karakteristike SNAP preizkusa tekočnosti branja za 3. razred smo preizkusili s pomočjo 

podatkov pilotske in glavne študije (glejte poglavje Vzorec).  

 

Objektivnost in zanesljivost pripomočka za namene tega magistrskega dela smo preverili s pilotsko 

študijo. Preizkus smo izvedli dvakrat, in sicer v razmiku štirinajstih dni.  

 

Za oceno diskriminativnosti in težavnosti smo uporabili podatke povprečnih bralcev brez učnih 

težav iz glavne študije. 

 

a) Normalnost porazdelitve 

 

V pilotski študiji sta vsakega učenca ocenjevala dva ocenjevalca; tako je učenec ob dveh izvedbah 

preizkusa pridobil štiri rezultate. Porazdelitev vseh štirih spremenljivk (po obeh ocenjevalcih in pri 

obeh izvedbah preizkusa) ni normalna. Ocene parametrov osnovne deskriptivne statistike so 

predstavljene v Tabeli 14. 

 

Tabela 14: Ocene parametrov osnovne deskriptivne statistike in rezultati Kolmogorov - Smirnovega testa 

normalnosti porazdelitve rezultatov preizkusa SNAP 

Spremenljivka 

N = 31 

Aritmetičn

a sredina 

M 

Standardni 

odklon 

SD 

Koeficient 

asimetrije 

KA 

 

Koeficient 

sploščenosti 

KS 

 

Normalnost 

porazdelitve, 

p vrednost  

K-S testa 

1JSNAP_ppb 90,84 20,204 -,753 -,419 < 0,01 

2JSNAP_ppb 95,23 21,200 -,813 ,596 0,031 

1BSNAP_ppb 90,58 19,844 -,780 -,362 0,001 

2BSNAP_ppb 95,29 21,353 -,867 ,734 0,034 

1J – rezultati po prvem ocenjevalcu ob prvi izvedbi preizkusa; 1B – rezultati po drugem ocenjevalcu ob prvi 

izvedbi preizkusa; 2J – rezultati po prvem ocenjevalcu ob drugi izvedbi preizkusa; 2B – rezultati po drugem 

ocenjevalcu ob drugi izvedbi preizkusa 
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Preizkus normalnosti porazdelitve rezultatov SNAP preizkusa smo izvedli tudi v glavni študiji 

(glejte poglavje Rezultati z interpretacijo). 

 

b) Zanesljivost  

 

Zanesljivost v smislu test-retest metode smo glede na porazdelitev podatkov pilotske študije za prvo 

in drugo merjenje preverili s Spearmanovim korelacijskim koeficientom. Izračunali smo ga za 

vsakega ocenjevalca posebej. Tako smo pridobili dva korelacijska koeficienta. Korelacijski 

koeficient med rezultati SNAP preizkusa po prvem ocenjevalcu je 0,927, po drugem ocenjevalcu pa 

0,923 (Tabela 15).   

 

c) Objektivnost  

 

Objektivnost SNAP podtesta v smislu skladnosti dveh ocenjevalcev smo preverili s Spearmanovim 

korelacijskim koeficientom, in sicer za obe merjenji. Za prvo merjenje je koeficient korelacije med 

ocenjevalcema 0,993, za drugo pa 0,995 (Tabela 15). 

 

Tabela 15: Koeficienti korelacije med rezultati prvega in drugega ocenjevalca za prvo in drugo izvedbo 

preizkusa 

Spremenljivka 1BSNAP_ppb 2BSNAP_ppb 1JSNAP_ppb 2JSNAP_ppb 

1BSNAP_ppb 1 ,923** ,993** 937** 

2BSNAP_ppb ,923** 1 ,912** ,995** 

1JSNAP_ppb ,993** ,912** 1 ,927** 

2JSNAP_ppb ,937** ,995** ,927** 1 

Korelacije so pomembne na stopnji tveganja 0,01. 

1J – rezultati po prvem ocenjevalcu ob prvi izvedbi preizkusa; 1B – rezultati po drugem ocenjevalcu ob prvi izvedbi 

preizkusa; 2J – rezultati po prvem ocenjevalcu ob drugi izvedbi preizkusa; 2B – rezultati po drugem ocenjevalcu ob 

drugi izvedbi preizkusa 

 

d) Občutljivost 

 

Preizkus občutljivosti preverjamo na glavni študiji na rezultatih SNAP preizkusa za vzorec 

povprečnih bralcev brez učnih težav.  

Diskriminativnost preizkusa SNAP pri kriteriju Me vrednosti vzorca povprečnih bralcev je 0,80, pri 

25. centilu (kot drug smiseln kriterij za ločevanje med slabšimi/dobrimi bralci) pa 0,61. 
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Skupini, glede katerih preverjamo diskriminativnost testa, smo določili kar na podlagi samih 

vrednosti tekočnosti glasnega branja in ne na podlagi rezultatov drugih spremenljivk, kot je 

običajno. S tem smo ocenili razpršenost rezultatov, ki kaže na primerno občutljivost preizkusa. 

 

S pomočjo analize podatkov pilotske in glavne študije smo potrdili ustrezno zanesljivost, 

objektivnost in občutljivost merjenja tekočnosti branja s pomočjo SNAP preizkusa tekočnosti 

branja. 
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Preizkus merskih karakteristik za prirejen preizkus bralnega razumevanja 

 

Besedilo za preizkus bralnega razumevanja smo povzeli po preizkusu glasnega branja po Warwick, 

idr., (1995), in sicer je to besedilo Ptica in slon, serijo vprašanj za preizkus bralnega razumevanja 

pa smo oblikovali sami. Prirejena je tudi izvedba preizkusa – gre za tiho branje besedila in nato 

samostojno odgovarjanje na vprašanja v pisni obliki. Vprašanja so bila vsebinsko oblikovana in 

pregledana s pomočjo fokusne skupine slovenskih strokovnjakov. Strokovnjaki so potrdili 

vsebinsko primernost vprašanj, ki preverjajo bralno razumevanje besedila. Zaradi priredbe 

preizkusa smo v sklopu magistrskega dela oblikovali tudi enotna navodila za izvedbo in 

ocenjevanje preizkusa.   

 

Serijo pripadajočih vprašanj sestavlja začetno pisno navodilo in nadaljnjih dvanajst vprašanj 

različnega tipa. Prvih sedem vprašanj je objektivnega tipa, štiri vprašanja zahtevajo odgovor, 

povezan z besedilom in s pravilno izvedbo navodila (pobarvaj, obkroži, podčrtaj, preštej ipd.), 

zadnje vprašanje pa je odprtega tipa. 

 

Preverbo merskih karakteristik smo v glavni študiji opravili s pomočjo podatkov povprečnih bralcev 

(povprečnih učencev brez učnih težav). 

 

a) Težavnost in diskriminativnost posameznih nalog 

 

Indeks težavnosti nalog pri vprašanjih (od tu dalje za vprašanja uporabljamo oznako V), pri katerih 

je možno ugibanje (prvo do sedmo vprašanje, V1 do V7), izračunamo z upoštevanjem korekcije na 

ugibanje in z upoštevanjem, da je bil čas reševanja nalog neomejen. Rezultate prikazuje Tabela 16.   

 

Razmišljali smo, ali bi v izračun indeksa težavnosti za posamezno vprašanje vključiti tudi rezultate 

učencev, ki na posamezno vprašanje niso odgovarjali (ti učenci niso obkrožili niti pravilnega niti 

napačnega odgovora). Razlogov za neodgovarjanje ne poznamo (učenci niso znali odgovoriti ali pa 

niso niti poskusili rešiti naloge). Zato smo izračunali indeks težavnosti za obe možnosti: za primer, 

ko neodgovorov ne upoštevamo (Indeks težavnosti 1), in za primer, ko neodgovore smatramo za 

napačno rešeno nalogo (Indeks težavnosti 2). V obeh primerih so rezultati ustrezni. V analizo smo 

vključili vse učence, ki so pri preizkusu sodelovali, razen dveh učencev, ki sta oddala popolnoma 

prazen list (ne vemo vzroka za takšen rezultat).  

 



 

101 
 

Opazimo, da so težavnosti večine vprašanj srednje vrednosti, tj. med 0,3 in 0,8 (za tri spremenljivke 

med 0,81 in 0,83), kar je primerno (Hopkins in Antes 1990), razen za četrto vprašanje, ki ga zato 

(za nadaljnje namene obdelave podatkov; tj. izračun rezultatov učencev) izločimo.  

 

Tabela 16: Ocene indeksa težavnosti nalog preizkusa bralnega razumevanja (prvo do sedmo vprašanje) 

Vprašanje V1  

N = 247 

V2 

N = 241 

V3 

N = 242 

V4 

N = 239 

V5 

N = 239 

V6 

N = 242 

V7 

N = 242 

Indeks 

težavnosti 1 

0,75 0,74 0,60 0,176 0,81 0,83 0,76 

Vprašanje V1  

N = 250 

V2 

N = 250 

V3 

N = 250 

V4 

N = 250 

V5 

N = 250 

V6 

N = 250 

V7 

N = 250 

Indeks 

težavnosti 2 

0,74 0,73 0,57 0,152 0,76 0,79 0,72 

**V1 pomeni prvo vprašanje; oznaka smiselno velja za vse ostale kratice. 

 

 

Pri navodilu in osmem do dvanajstem vprašanju ugibanje ni mogoče in težavnost ocenimo s 

formulo brez korekcije. Rezultate prikazuje Tabela 17. 

 

Tabela 17: Ocene indeksov težavnosti nalog preizkusa bralnega razumevanja (navodilo in osmo do dvanajsto 

vprašanje) 

Vprašanje Nav. 

N =250 

V8 

N = 216 

V9 

N = 218 

V10 

N = 214 

V11 

N = 208 

V12 

N = 214 

Indeks 

težavnost 1  

0,49 0,82 0,75 0,82 0,52 0,75 

Vprašanje Nav. 

N =250 

V8 

N = 250 

V9 

N = 250 

V10 

N = 250 

V11 

N = 250 

V12 

N = 250 

Indeks 

težavnosti 2 

0,49 0,72 0,66 0,71 0,43 0,64 

**V1 pomeni prvi vprašanje; oznaka smiselno velja za vse ostale kratice. 

 *Nav. pomeni navodilo. 

 

Opazimo, da so vse težavnosti srednje, in vprašanja v tem drugem delu obdržimo. 

 

Nadaljujemo z oceno diskriminativnosti nalog. V ta namen smo izračunali biserialne koeficiente 

korelacije med dihotomnimi rezultati posameznih nalog ter preostalimi nalogami. Pri tem smo točke 

preostalih nalog korigirali glede na možnost ugibanja odgovorov (korekcije pri prvem do sedmem 

vprašanju). Dobljene biserialne koeficiente podaja Tabela 18.  
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Vrednosti koeficientov med 0,3 in 0,7 nakazujejo dobro formulirane naloge (Hopkins in Antes, 

1990), čemur ustrezajo vsa vprašanja razen začetega navodila. Tudi navodilo je blizu meje, a 

koeficient pod 0,30 nakazuje težko nalogo. Zato začetno navodilo iz nadaljnje analize (izračun 

rezultatov učencev) izločimo.  

 

Glede na rezultate težavnosti in diskriminativnosti lahko rečemo, da je preizkus primerno občutljiv. 

 

Tabela 18: Ocene biserialnih koeficientov diskriminativnosti nalog 

Vprašanje *Nav. 

N=250 

**V1 

N=247 

V2 

N=241 

V3 

N=242 

V5 

N=239 

V6 

N=242 

Bi. koef.  0,26 0,41 0,36 0,30 0,40 0,50 

Vprašanje V7 

N=242 

V8 

N=216 

V9 

N=218 

V10 

N=214 

V11 

N=208 

V12 

N=213 

Bi. koef. 0,52 0,49 0,50 0,47 0,50 0,53 

 

 

Tabela 19: Ocene biserialnih koeficientov diskriminativnosti nalog 

Vprašanje *Nav. 

N=250 

**V1 

N=250 

V2 

N=250 

V3 

N=250 

V5 

N=250 

V6 

N=250 

Bi. koef.  0,26 0,43 0,38 0,33 0,39 0,51 

Vprašanje V7 

N=250 

V8 

N=250 

V9 

N=250 

V10 

N=250 

V11 

N=250 

V12 

N=250 

Bi. koef. 0,56 0,52 0,55 0,46 0,53 0,52 

**V1 pomeni prvi vprašanje; oznaka smiselno velja za vse ostale kratice. 

 *Nav. pomeni navodilo. 

 

 

b) Normalnost porazdelitve 

 

Normalnost porazdelitve rezutatov preizkusa bralnega razumevanja smo preverili za vsoto točk 

vseh izbranih vprašanj (vsa, razen V4 in navodila) po prvem ocenjevalcu. Porazdelitev rezultatov 

preizkusa (spremenljivke Ptica_sel_Sum) ni normalna (K-S test, p < 0,001). Ocene parametrov 

osnovne deskriptivne statistike prikazuje Tabela 20. Rezultatom primerno uporabljamo tudi 

nadaljnje metode analize (glejte poglavje Rezultati z interpretacijo). 
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Tabela 20: Ocene parametrov osnovne deskriptivne statistike za spremenljivko preizkusa bralnega razumevanja 

Ptica_selSum 

Spremenljivka 

N = 252 

Aritmetična 

sredina 

M 

Standardni 

odklon 

SD 

Koeficient 

asimetrije 

KA 

 

Koeficient 

sploščenosti 

KS 

 

Normalnost 

porazdelitve, 

p vrednost  

K-S testa 

Ptica_selSum 7,6 2,6 -0,791 -0,083 < 0,01 

 

c) Zanesljivost 

 

Zanesljivost merilnega instrumenta smo preverili s testom lihih in sodih polovic. Vanj smo po 

preizkusu diskriminativnosti in težavnosti nalog vključili vsa vprašanja razen vprašanja V4 in 

začetnega navodila. Pri tem smo glede na vsebinsko/oblikovno ekvivalentnost nalog oblikovali prvo 

skupino vprašanj iz V1, V3, V6, V8, V10 in V12, drugo polovico pa iz V2, V5, V7, V9 in V11. 

Koeficient zanesljivosti smo izračunali s pomočjo Spearman Brownove formule (pogoji za 

Pearsonov koeficient korelacije niso izpolnjeni) in od tod izračunali koeficient zanesljivosti, ki je 

0,76. Dobra po Cicchetti (1994) je (0,80 ≤ r < 0,90) (Ciccheti in Sparrow, 1991 v Cicchetti, 1994, 

Hopkins in Antes, 2005). Izračunana zanesljivost preizkusa je sprejemljiva. 

 

d) Objektivnost 

 

Objektivnost smo preverili s skladnostjo treh ocenjevalcev na vsoti točk pri vseh vprašanjih (razen 

uvodnega navodila in četrtega vprašanja) za učence, ki so imeli oceno vseh treh ocenjevalcev. Tako 

smo za posameznega učenca na preizkusu bralnega razumevanja pridobili tri rezultate 

(Ptica_Odg_1, Ptica_ Odg_2, Ptica_Odg_3). 

 

Pogoji za Pearsonov korelacijski koeficient niso izpolnjeni (merski nivo spremenljivk, nenormalna 

porazdelitev spremenljivk); izračunali smo Spearmanov koeficient. Vrednosti koeficientov med 

tremi ocenjevalci so: r (12) = 0,985, r (13) = 989, r (23) = 0,991. Vrednosti so podane v Tabeli 21. 

 

Visoke koeficiente pripisujemo dejstvu, da so bila podrobna navodila za ocenjevanje pripravljena 

vnaprej, bila so podrobna in poenotena, večina nalog (razen zadnje, ki je bila odprtega tipa) pa 

enoznačnih (objektivni tip nalog in naloge, kjer je potrebno nalogo rešiti enoznačno glede na dano 

navodilo; pobarvaj, podčrtaj, obkroži).  
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Tabela 21: Ocene Koeficientov korelacije med rezultati ocenjevalcev preizkusa bralnega razumevanja 

Spremenljivka 

N = 233 (učenci, 

ki imajo oceno 

vseh treh 

ocenjevalcev) 

Ptica_Odg_1 Ptica_Odg_2 Ptica_Odg_3 

Ptica_Odg_1 1 ,985** ,989** 

Ptica_Odg_2 ,985** 1 ,991** 

Ptica_Odg_3 ,989** ,991** 1 

*Vse korelacije so pomembne na stopnji tveganja 0,01 

** Ptica_Odg_1, rezultati po prvem ocenjevalcu; Ptica_Odg_2, rezultati po drugem ocenjevalcu; 

Ptica_Odg_3, rezultati po tretjem ocenjevalcu 

 

Preizkus merskih karakteristik za prirejeno ocenjevalno shemo kvalitete glasnega branja 

 

Za ocenjevanje kvalitete glasnega branja smo uporabili prirejeno ocenjevalno shemo (Tabela 22), s 

pomočjo katere je učitelj branje posameznega učenca ocenil na podlagi treh vidikov: tehnike, ritma 

in izraznosti. Ocenjevalno shemo smo vsebinsko priredili po Pečjak idr. (1999). Priredba sheme v 

sklopu magistrskega dela tako vsebuje enake vsebinske kategorije kot original, vendar vsako podaja 

na petstopenjski lestvici. Kategoriji tehnika in ritem vsebujeta po eno oceno, izraznost pa tri. Vsaka 

ocena znotraj posamezne kategorije je opredeljena s petstopenjsko lestvico, pri čemer sta opisani 

samo prva in zadnja stopnja. Kontinuum med obema ekstremoma ni opisan. Vsebinsko in 

oblikovno veljavnost prirejene sheme smo preverili s pomočjo fokusne skupine strokovnjakov.  

 

Zanesljivost preizkusa in objektivnost ocenjevanja smo preverili s pomočjo pilotske študije. 

Ocenjevanje smo izvedli dvakrat, in sicer v razmiku dveh tednov, vsakič neposredno po spremljanju 

in ocenjevanju učenčeve tekočnosti branja umetnostnih besedil. 

 

S pomočjo glavne študije smo preverili zanesljivost in občutljivost ocenjevanja. 

 

 

Tabela 22: Prirejena ocenjevalna lestvica kvalitete glasnega branja 

TEHNIKA Črkuje, zloguje. 

 

1  2  3  4  5 Bere besede. 

RITEM Neenakomeren, postanki 1  2  3  4  5 Enakomeren, 
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a) Normalnost porazdelitve 

 

Spremenljivka Oc_Uc_Vsota predstavlja vsoto točk na celotni shemi (seštevek točk pri vseh 

kategorijah oz. ocenah za posamezne kategorije). Spremenljivka Oc_Uc_izraz predstavlja seštevek 

točk treh kategorij za oceno izraznosti branja. V pilotski študiji smo za vsakega učenca pridobili 

oceno dveh ocenjevalcev, to je za dvakratno izvedbo preizkusa. Tako smo za posameznega učenca 

pridobili  štiri ocene kvalitete glasnega branja. 

 

Izvedli smo Kolmogorov - Smirnov test normalnosti porazdelitve spremenljivke Oc_Uc_Vsota. 

Normalno je porazdeljena samo spremenljivka 1BOc_Uc_Vsota. V glavni študiji smo nato 

preizkuse normalnosti porazdelitve opravili za obe spremenljivki, za oba vzorca učencev (glejte 

poglavje Rezultati z interpretacijo). 

 

Tabela 23: Ocena parametrov osnovne deskriptivne statistike za spremenljivke učiteljeve ocene kvalitete 

glasnega branja 

Spremenljivka 

N = 31 

Aritmetičn

a sredina 

M 

Standardni 

odklon 

SD 

Koeficient 

asimetrije 

KA 

 

Koeficient 

sploščenosti 

KS 

 

Normalnost 

porazdelitve, 

p vrednost  

K-S testa 

1BOc_Uc_Vsota 21,03 3,516 -,658 -,374 0,054 

2BOc_Uc_Vsota 20,74 3,706 -1,097 1,021 0,036 

1JOc_Uc_Vsota 21,23 3,538 -,769 -,218 0,027 

2JOc_Uc_Vsota 21,84 3,387 -1,222 ,690 < 0,01 

1J – rezultati po prvem ocenjevalcu ob prvi izvedbi preizkusa; 1B – rezultati po drugem ocenjevalcu ob prvi 

izvedbi preizkusa; 2J – rezultati po prvem ocenjevalcu ob drugi izvedbi preizkusa; 2B – rezultati po drugem 

ocenjevalcu ob drugi izvedbi preizkusa 

 

 

 tekoč 

IZRAZNOST NE upošteva ločil. 1  2  3  4  5 Upošteva ločila. 

NE naglašuje pravilno. 1  2  3  4  5 Naglašuje pravilno. 

Bere brez poudarkov, 

monotono. 

1  2  3  4  5 Bere s poudarki, ki so 

primerni povedim, 

vsebini zgodbe. 
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b) Zanesljivost 

 

Zanesljivost z metodo test-retest smo na pilotski študiji preverili s pomočjo ocen obeh ocenjevalcev 

za izvedbo dveh ocenjevanj (glejte poglavje Vzorec). V ta namen smo izračunali Spearmanova 

korelacijska koeficienta (med prvim in drugim testiranjem) za vkvadakega izmed ocenjevalcev. 

Vrednost koeficienta za prvega ocenjevalca je  r (1J, 2J) = 0,726, za drugega ocenjevalca pa r (1B, 

2B) = 0,819. Dobljene vrednosti so v okviru zahtev za dobro zanesljivost (npr. Cicchetti in 

Sparrow, 1981, Fleiss, 1981, Landis in Koch, 1977 v Cicchetti, 1994). 

 

Zanesljivost celotne sheme smo preverili na podatkih glavne študije, na vzorcu povprečnih bralcev. 

Cronbach alfa je 0,68, koeficient zanesljivost po metodi lihih in sodih polovic pa je 0,97. 

 

Zanesljivost sheme pri oceni izraznosti branja smo preverili na podatkih glavne študije na vzorcu 

povprečnih bralcev. Cronbach alfa je 0,65, koeficient zanesljivost po metodi lihih in sodih polovic 

pa je 0,95. 

 

Rezultati kažejo na slabšo zanesljivost ocenjevalne sheme (Hopkins in Antes, 2005). 

 

c) Objektivnosti  

 

Za preverbo objektivnosti (skladnosti ocenjevanja) smo s pomočjo podatkov pilotske študije 

izračunali Spearmanova korelacijska koeficienta med obema ocenjevalcema. Vrednosti so 

r (1B, 1J) = 0,838 in r (2B, 2J) = 0,784. Dobljene vrednosti so v okviru zahtev za objektivnost, 

spodnja meja za dobro objektivnost ocenjevanja je po več raziskovalcih od 0,61 naprej, zelo dobra 

pa od 0,81 naprej (Landis in Koch, 1977, Fleiss, 1981, Altman, 1991, v Gwet, 2014).  

 

d) Občutljivost 

 

Občutljivost smo za rezultate celotne sheme in za del sheme, namenjene oceni izraznosti preverjali 

s pomočjo izračuna indeksa diskriminativnosti. 

Indeks diskriminativnosti za celotno shemo, glede na mediano povprečnih bralcev v glavni študiji je 

0,81, pri 25. centilu (kot ene izmed smiselnih mer za ločevanje med slabšimi/dobrimi bralci) pa 

0,75. 

Indeks diskriminativnosti za del sheme, ki ocenjuje izraznost branja je pri mediani povprečnih 
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bralcev v glavni študiji 0,85, pri 25. centilu pa je 0,73.  

Skupini, glede katerih preverjamo diskriminativnost testa, smo določili kar na podlagi samih 

vrednosti tekočnosti glasnega branja in ne na podlagi rezultatov drugih spremenljivk, kot je 

običajno. S tem smo ocenili razpršenost rezultatov, ki kaže na primerno občutljivost preizkusa. 

 

 

Rezultati kažejo na slabšo (vendar sprejemljivo) diskriminativnost ocenjevalne sheme (Hopkins in 

Antes, 2005). 

 

2.4.5 Postopek zbiranja podatkov  

 

V okviru zbiranja podatkov za glavno študijo je sodelovalo 18 slovenskih osnovnih šol, ki so se 

preko članov inkluzivnih timov odzvale na povabilo za sodelovanje (natančen opis vzorca šol in 

učencev se nahaja v poglavju Vzorec). V okviru projekta Strokovne podlage za nadaljnji razvoj in 

uresničevanje Koncepta dela »Učne težave v osnovni šoli« (2008–2011) smo članom inkluzivnih 

timov (specialni pedagogi, razredni učitelji, šolski psihologi) podrobno predstavili CBM preizkuse 

tekočnosti glasnega branja s pripadajočo metodologijo izvajanja preizkusov. V sklopu CBM 

preizkusa so nato sodelovali pri izboru ciljnega bralnega gradiva (opisano v poglavju Merske 

karakteristike instrumentarija) pri vzorčenju in izvedbi preizkusov. Preizkus je poleg CBM 

preizkusa tekočnosti glasnega branja zajemal tudi preizkus tekočnosti tihega branja, preizkus 

bralnega razumevanja in učiteljevo oceno učenčevega branja. Preizkus je bil izveden v sredini in 

drugi polovici meseca novembra 2010. Prvi dan so učenci sodelovali pri preizkusu tekočnosti branja 

(izveden individualno), naslednji dan pa pri preizkusu bralnega razumevanja (izveden skupinsko). 

Šole zaradi organizacijskih vidikov preizkusov niso izvedle v istem tednu. Tako je prva šola izvedla 

preizkus tekočnosti branja že 9. 11. 2010 (preizkus bralnega razumevanja pa 10. 11. 2010), zadnja 

šola pa 24. 11. 2010 (preizkus bralnega razumevanja pa 25. 11. 2010).  

 

2.4.6 Statistične obdelave 

 

V empiričnem delu magistrskega dela smo za vse udeležene spremenljivke izvedli osnovno 

deskriptivno statistiko, preverili merske karakteristike uporabljenih instrumentov (glej poglavje 

Merske karakteristike instrumentarija), izračunali korelacijske koeficiente med posameznimi 

spremenljivkami, preverili statistično pomembnost razlik med obema vzorcema učencev, tj. 

povprečnimi bralci brez učnih težav in učenci z učnimi težavami. V obeh vzorcih učencev smo 
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opravili kontrolo vpliva spremenljivk spola, datuma izvedbe testiranja ter starosti učencev in 

pridobljene rezultate upoštevali v nadaljnji analizi. Dosežke učencev z učnimi težavami smo 

primerjali z lokalnimi bralnimi normami vzorca povprečnih bralcev brez učnih težav.  

 

V empiričnem delu magistrskega dela smo uporabili naslednje statistične metode: 

− metoda glavnih komponent (za izbor ekvivalentnih besedil), 

− izračun osnovne deskriptivne statistike za posamezne spremenljivke; najmanjših in največjih 

vrednosti, izračun aritmetične sredine, standardnega odklona, koeficienta asimetrije, 

koeficienta sploščenosti, 

− izračun Kolmogorov - Smirnovega preizkusa normalnosti porazdelitve spremenljivk, 

− izračun koeficientov korelacije med posameznimi spremenljivkami: uporabljali smo 

Spearmanov koeficient korelacije, v posameznih primerih pa tudi Pearsonov koeficient 

korelacije, 

− uporabili smo preizkus statistične pomembnosti razlik v aritmetičnih sredinah, največkrat 

neparametrični Mann-Whitneyjev preizkus, v posameznih primerih pa tudi t-test, 

− opravili smo deatenuacijo osnovnih korelacijskih koeficientov, 

− za izračun intervalov zaupanja korelacijskih koeficientov in izračun razlike v velikosti 

korelacijskih koeficientov smo uporabili Fisherjev Z-test, 

− pri oblikovanju lokalnih bralnih norm smo za posamezne spremenljivke izračunali 

percentilne vrednosti. 

 

Podatke smo obdelali s statističnim programom IBM SPSS 22 za osebne računalnike in v programu 

MS Office Excel 2010. 
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2.5 Rezultati z interpretacijo 

2.5.1 Predstavitev spremenljivk in njihove ocene parametrov osnovne deskriptivne statistike 

 

Z namenom predstavitve spremenljivk smo našteli in opisali vse v empiričnem delu obravnavane 

spremenljivke (Tabela 24, Tabela 25, Tabela 26). 

 

Ob rezultatih osnovne deskriptivne statistike (Tabela 27) lahko ugotovimo, da nobena v 

nadaljevanju preučevana spremenljivka, vezana na bralne preizkuse, ni normalno porazdeljena. V 

nadaljnji analizi empiričnega dela glede na udeležene spremenljivke in vrsto analize po potrebi 

ponovno ocenjujemo parametre osnovne deskriptivne statistike uporabljenih spremenljivk, saj vsi 

učenci nimajo rezultatov za vse proučevane spremenljivke. 

 

Da bi preverili kvaliteto vzorca v smislu izenačenja nekaterih izbranih dejavnikov, ki bi lahko 

sistematično vplivali na nadaljnje rezultate analize, smo opravili tudi analizo statistične 

pomembnosti razlik v aritmetičnih sredinah v obeh skupinah učencev glede na kontrolne 

spremenljivke: spol učencev, starost učencev in datum izvedbe testiranja (šole so učence testirale v 

razmiku enega meseca) za vsako spremenljivko, vezano na rezultate bralnih preizkusov. 

 

Glede na ocene parametrov osnovne deskriptivne statistike (Tabela 28, Tabela 29, Tabela 30, 

Tabela 31) smo v preizkušanju pomembnosti razlik v dosežkih na posameznih odvisnih 

spremenljivkah za skupine po neodvisnih spremenljivkah (spol, starost in datum testiranja) 

uporabili t-test ali Mann - Whitneyjev U test (M-W U) (Tabela 32). Za t-test v Tabeli 32 navajamo 

tudi rezultate F preizkusa homogenosti varianc. 

 

Tabela 24: Kontrolne spremenljivke 

Kratica za 

uporabljeno 

kontrolno 

spremenljivko 

Kratek opis spremenljivke 

UT_1 Učenci z odločbo PPPU na področju branja (učenci z disleksijo) in učenci, 

za katere učitelji menijo, da imajo izrazite specifične učne težave na 

področju branja, vendar učenci v tem času nimajo odločbe. Šolam v 

preizkus na začetku 3. razreda še ni uspelo vključiti več učencev z 



 

110 
 

odločbami (učenci še nimajo odločbe ali starši niso dali svojega soglasja za 

sodelovanje učencev). Skupini učencev v večjem delu obdelave podatkov 

obravnavamo skupaj. Zaradi maloštevilčne skupine učencev z odločbo 

PPPU v začetku 3. razreda (14) smo učitelje prosili, da izberejo tudi 

učence, za katere menijo, da imajo izrazite oz. specifične učne težave na 

področju branja, vendar (še) nimajo odločbe o  usmeritvi. 

UT_2 Učenci brez učnih težav, povprečni bralci. Naključno izbrani učenci, 

povprečni bralci (v naključen izbor niso bili vključeni učenci s težavami na 

področju usvajanja spretnosti branja in najbolj uspešni učenci). 

Spol_G Spol učencev 

RojstDatG1 Rojstni datum učencev; učenci so razdeljeni v dve skupini (prva polovica 

letnika, druga polovica letnika). 

Dat_Test_Tek_G Datum testiranja tekočnosti branja; učenci so razdeljeni v skupino učencev, 

ki je bila testirana v prvem delu meseca oktobra 2010, in skupino učencev, 

ki je bila testirana v drugem delu meseca oktobra 2010. 

Dat_Test_Raz_G Datum testiranja preizkusa bralnega razumevanja; učenci so razdeljeni v 

skupino učencev, ki je bila testirana v prvem delu meseca oktobra 2010, in 

skupino učencev, ki je bila testirana v drugem delu meseca oktobra 2010. 

 

Tabela 25: Spremenljivke, povezane s posameznimi bralnimi preizkusi 

Kratica za 

spremenljivke 

Kratek opis spremenljivke 

Tekocn_Me_ppb Medianski rezultat na CBM preizkusu tekočnosti glasnega branja (število 

pravilno prebranih besed v trikratnem enominutnem glasnem branju treh 

različnih umetnostnih besedil). 

SNAP_ppb Rezultat na podtestu SNAP (število pravilno prebranih besed v 

enominutnem glasnem branju besedila). 

Ptica_vpb Število prebranih besed v enominutnem tihem branju besedila Ptica in slon 

(učenci sami poročajo o rezultatu). 

Ptica_selSum Rezultat na preizkusu bralnega razumevanja (število točk, ki jih učenec 

doseže pri pisnem odgovarjanju na pisna vprašanja). 

Oc_Uc_Vsota Učiteljeva ocena kvalitete učenčevega glasnega branja; tehnike, ritma in 

izraznosti branja po prirejeni ocenjevalni lestvici. 

Oc_Uc_Izraz Učiteljeva ocena izraznosti branja po prirejeni ocenjevalni lestvici. 
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BelZobMic_Proc_Me Medianski rezultat CBM preizkusa tekočnosti glasnega branja, izražen z 

deležem pravilno prebranih besed v trikratnem enominutnem glasnem 

branju treh različnih umetnostnih besedil. 

 

Tabela 26: Spremenljivke, povezane z uspehom učencev v 6. razredu OŠ (rezultati NPZ preizkusov, zaključne 

ocene iz predmetov angleščina, matematika, slovenščina). 

Kratica za 

spremenljivke 

Kratek opis spremenljivke 

NPZ_SJ Skupne točke na NPZ preizkusu iz slovenščine v 6. razredu (2013/2014) 

NPZ_MAT Skupne točke na NPZ preizkusu iz matematike v 6. razredu (2013/2014) 

NPZ_ANG Skupne točke na NPZ preizkusu iz angleščine v 6. razredu (2013/2014) 

SR_SJ Zaključna ocena iz slovenščine v 6. razredu (2013/2014) 

SR_MAT Zaključna ocena iz matematike v 6. razredu (2013/2014) 

SR_ANG Zaključna ocena iz angleščine v 6. razredu (2013/2014) 



 

112 
 

 

Tabela 27: Ocene parametrov osnovne deskriptivne statistike za odvisne spremenljivke, povezane s posameznimi bralnimi preizkusi za oba vzorca učencev. 

N = vsi učenci, 

ki imajo 

rezultat 

 

Spremenljivka Najmanjša 

vrednost 

MIN 

Največja 

vrednost 

MAKS 

Aritmetična 

sredina 

M 

Standardni 

odklon 

SD 

Koeficient 

asimetrije 

KA 

 

Koeficient 

sploščenosti 

KS 

 

Normalnost 

porazdelitve, 

p vrednost  

K-S testa 

UT_1, N = 79 Tekocn_Me_ppb 10 90 37,57 16,03 1,03 1,09 < 0,01 

UT_2, N = 254 19 167 78,94 29,24 0,45 -,167 0,002 

UT_1, N = 79 SNAP_ppb 10 86 35,56 15,51 0,98 1,02 0,001 

UT_2, N = 254 20 145 71,35 26,01 0,47 -,320 < 0,01 

UT_1, N = 77 Ptica_vpb 5 277 49,62 35,71 3,85 21,51 < 0,01 

UT_2, N = 237 18 276 94,83 49,58 1,14 1,14 < 0,01 

UT_1, N = 78 Ptica_selSum 

 

0 11 4,34 2,78 0,42 -,69 0,006 

UT_2, N = 252 0 11 7,54 2,56 -,79 -,083 < 0,01 

UT_1, N = 79 Oc_Uc_Vsota 5 21 12,09 3,75 0,27 -,36 0,176 

UT_2, N = 252 5 25 19,87 4,23 -,83 0,49 < 0,01 

UT_1, N = 79 Oc_Uc_Izraz 3 13 7,05 2,43 0,51 -0,401 < 0,01 

UT_2, N = 252 3 15 11,67 2,75 -0,61 -0,275 < 0,01 
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Tabela 28: Ocene parametrov osnovne deskriptivne statistike in test normalnosti porazdelitve za odvisne spremenljivke, povezane s posameznimi bralnimi preizkusi za oba 

vzorca učencev glede na kontrolno spremenljivko spol učencev. 

Vzorec 

učencev, 

spol  

 

N  Spremenljivka Najmanjša 

vrednost 

MIN 

Največja 

vrednost 

MAKS 

Aritmetična 

sredina 

M 

Standardni 

odklon 

SD 

Koeficient 

asimetrije 

KA 

 

Koeficient 

sploščenosti 

KS 

 

Normalnost 

porazdelitve, p 

vrednost  

K-S testa 

UT_1, M 47 Tekocn_Me_ppb 10 85 37,60 16,832 0,865 0,2444 0,001 

UT_1, Ž 31 16 90 37,45 15,264 1,434 3,370 0,140 

UT_2, M 123 24 143 76,71 26,550 0,497 -0,237 0,006 

UT_2, Ž 131 19 167 81,03 31,524 0,362 -0,244 0,062 

UT_1, M 47 SNAP_ppb 10 86 35,51 16,180 0,791 0,516 0,061 

UT_1, Ž 31 14 84 35,68 14,952 1,384 2,321 0,003 

UT_2, M 123 22 131 70,18 24,697 0,549 -0,421 < 0,01 

UT_2, Ž 131 20 145 72,45 27,225 0,394 -0,269 < 0,01 

UT_1, M 44 Ptica_vpb 

 

5 97 44,16 19,800 0,439 0,118 0,2 

UT_1, Ž 26 18 61 38,81 12,020 -0,042 -0,740 0,2 

UT_2, M 110 18 276 90,69 44,792 1,481 2,853 < 0,01 

UT_2, Ž 121 21 276 94,18 49,522 0,917 0,492 < 0,01 

UT_1, M 47 Ptica_selSum 0 10 4,617 2,7051 0,128 -0,864 0,2 

UT_1, Ž 30 0 11 3,983 2,9021 0,837 -0,29 0,833 

UT_2, M 122 0 11 7,242 2,5146 -0,591 -0,273 < 0,01 

UT_2, Ž 130 0 11 7,815 2,5776 -1,018 0,320 < 0,01 

UT_1, M 47 Oc_Uc_Vsota 5 21 11,94 3,903 0,453 -0,291 0,155 
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UT_1, Ž 31 5 20 12,19 3,554 0,106 -0,151 0,200 

UT_2, M 122 9 25 19,42 3,677 -0,250 -0,421 0,001 

UT_2, Ž 130 5 25 20,28 4,676 -1,202 1,032 < 0,01 

UT_1, M 47 BelZobMic_Proc

_Me 

58,33 100 90,8615 7,54681 -2,186 6,970 0,03 

UT_1, Ž 31 76,19 100 90,9326 7,08840 -0,553 -0,896 0,081 

UT_2, M 123 84,85 100 97,7523 2,53031 -2,503 8,575 < 0,01 

UT_2, Ž 130 66,67 100 97,3979 3,82138 -4,647 32,329 < 0,01 

UT_1, M 47 Oc_Uc_Izraz 3 13 7 2,51085 0,594 -0,326 0,073 

UT_1, Ž 31 3 12 7,0645 2,36552 0,483 -0,316 0,007 

UT_2, M 122 5 15 11,3361 2,52135 -0,218 -0,682 < 0,01 

UT_2, Ž 130 3 15 11,9846 2,92274 -0,959 0,226 < 0,01 

 

Tabela 29: Ocene parametrov osnovne deskriptivne statistike in test normalnosti porazdelitve za odvisne spremenljivke, povezane s posameznimi bralnimi preizkusi za oba 

vzorca učencev glede na kontrolno spremenljivko starost učencev. 

Vzorec 

učencev in 

starost 

učencev 

N Spremenljivka Najmanjša 

vrednost 

MIN 

Največja 

vrednost 

MAKS 

Aritmetična 

sredina 

M 

Standardni 

odklon 

SD 

Koeficient 

asimetrije 

KA 

 

Koeficient 

sploščenosti 

KS 

 

Normalnost 

porazdelitve 

p vrednost  

K-S testa 

UT_1, mlajši 41 Tekocn_Me_ppb 10 76 36,85 14,366 0,698 0,412 0,140 

UT_1, starejši 38 13 90 38,34 17,806 1,188 1,212 0,00 

UT_2, mlajši 114 19 167 80,51 27,064 0,413 0,564 0,2 

UT_2, starejši 140 20 147 77,66 30,944 0,496 -0,518 < 0,01 

UT_1, mlajši 41 SNAP_ppb 13 67 34,93 14,038 0,562 -0,504 0,018 
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UT_1, starejši 38 10 86 36,24 17,112 1,206 1,608 0,002 

UT_2, mlajši 114 22 145 72,08 23,951 0,514 0,254 < 0,01 

UT_2, starejši 140 20 140 70,76 27,636 0,460 -0,622 < 0,01 

UT_1, mlajši 41 Ptica_vpb 

 

11 277 51,51 42,410 4,055 20,400 < 0,01 

UT_1, starejši 36 5 136 47,47 26,553 1,557 3,476 0,003 

UT_2, mlajši 106 21 241 92,48 41,370 1,008 1,214 0,001 

UT_2, starejši 131 18 276 96,74 55,429 1,105 0,709 < 0,01 

UT_1, mlajši 41 Ptica_selSum 

 

0 10 4,329 2,7582 0,528 -0,602 0,036 

UT_1, starejši 37 0 11 4,351 2,8355 0,321 -0,701 0,200 

UT_2, mlajši 113 0 11 7,717 2,4693 -0,964 0,423 < 0,01 

UT_2, starejši 139 0 11 7,392 2,6284 -0,669 -0,355 < 0,01 

UT_1, mlajši 41 Oc_Uc_Vsota 

 

5 21 12 3,795 0,219 -0,415 0,026 

UT_1, starejši 38 5 21 12,18 3,748 0,394 -0,182 0,200 

UT_2, mlajši 112 5 25 20,26 4,040 -1,101 1,389 < 0,01 

UT_2, starejši 140 5 25 19,55 4,375 -0,649 0,078 < 0,01 

UT_1, mlajši 41 BelZobMic_Proc

_Me 

58,33 100 90,4649 7,31971 -2,370 8,461 0,027 

UT_1, starejši 38 72,2 100 91,2955 7,30525 -0,824 -0,082 0,023 

UT_2, mlajši 140 66,67 100 97,3897 3,75975 -4,639 32,534 < 0,01 

UT_2, starejši 114 84,85 100 97,7903 2,51105 -2,416 7,674 < 0,01 

UT_1, mlajši 41 Oc_Uc_Izraz 

 

3 13 6,9512 2,44899 0,521 -0,221 0,045 

UT_1, starejši 38 3 12 7,1579 2,444426 0,534 -0,488 0,019 

UT_2, mlajši 112 3 15 11,9018 2,67103 -0,855 0,269 <0,01 
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UT_2, starejši 140 3 15 11,4857 2,80669 -0,448 -0,537 <0,01 

*mlajši – učenci, rojeni pred januarjem 2002, ali učenci, rojeni od prvega dneva januarja do zadnjega dneva junija 2002; **starejši – učenci, rojeni od prvega dneva julija do 

zadnjega dneva decembra 2002 

 

Tabela 30: Ocene parametrov osnovne deskriptivne statistike in test normalnosti porazdelitve za odvisne spremenljivke tekočnosti branja in oceno kvalitete učenčevega 

glasnega  branja za oba vzorca učencev glede na kontrolno spremenljivko datum testiranja tekočnosti branja. 

Datum 

testiranja 

tekočnosti 

branja 

 

N Spremenljivka Najmanjša 

vrednost 

MIN 

Največja 

vrednost 

MAKS 

Aritmetična 

sredina 

M 

Standardni 

odklon 

SD 

Koeficient 

asimetrije 

KA 

 

Koeficient 

sploščenosti 

KS 

 

Normalnost 

porazdelitve 

p vrednost  

K-S testa 

UT_1, prvi 45 Tekocn_Me_ppb 13 90 37,78 17,934 1,188 1,115 0,005 

UT_1, drugi 28 10 66 36,43 12,255 0,518 0,304 0,089 

UT_2, prvi 122 19 167 81,72 32,243 0,207 -0,468 0,200 

UT_2, drugi 110 22 148 74,91 25,987 0,731 0,404 0,039 

UT_1, prvi 45 SNAP_ppb 10 86 35,6 17,667 1,077 0,920 0,006 

UT_1, drugi 28 13 63 34,61 11,921 0,582 -0,057 0,042 

UT_2, prvi 122 20 145 72,95 28,075 0,224 -0,502 0,018 

UT_2, drugi 110 29 143 69,43 24,192 0,766 0,016 < 0,01 

UT_1, prvi 45 Oc_Uc_Vsota 5 21 11,84 4,258 0,543 -0,608 0,013 

UT_1, drugi 28 8 18 12,68 2,435 0,222 -0,351 0,134 

UT_2, prvi 120 5 25 19,78 4,952 -0,939 0,266 < 0,01 

UT_2, drugi 110 10 25 19,81 3,444 -0,432 -0,327 0,001 
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UT_1, prvi 45 BelZobMic_Proc

_Me 

72,22 100 91,2916 6,22128 -0,975 1,027 0,200 

UT_1, drugi 28 58,33 100 90,5264 8,74760 -2,018 5,750 0,017 

UT_2, prvi 122 66,67 100 96,9472 4,03969 -4,150 26,079 < 0,01 

UT_2, drugi 110 84,62 100 98,0001 2,27929 -2,521 10,823 < 0,01 

UT_1, prvi 45 Oc_Uc_Izraz 3 13 6,8667 2,71025 0,793 -0,460 < 0,01 

UT_1, drugi 28 4 11 7,4286 1,75179 0,395 0,858 0,004 

UT_2, prvi 120 3 15 11,5583 3,19610 -0,637 -0,578 < 0,01 

UT_2, drugi 110 6 15 11,6636 2,30785 -0,405 -0,658 < 0,01 

*prvi – učenci, testirani 1.–15. 11. 2010; **drugi – učenci, testirani od 16. 11. 2010 do 30. 11. 2010 

 

Tabela 31: Ocene parametrov osnovne deskriptivne statistike in test normalnosti porazdelitve za odvisni spremenljivki preizkusa bralnega razumevanja za oba vzorca 

učencev glede na kontrolno spremenljivko datum testiranja bralnega razumevanja. 

Datum 

testiranja 

bralnega 

razumevanja 

 

N Spremenljivka Najmanjša 

vrednost 

MIN 

Največja 

vrednost 

MAKS 

Aritmetična 

sredina 

M 

Standardni 

odklon 

SD 

Koeficient 

asimetrije 

KA 

 

Koeficient 

sploščenosti 

KS 

 

Normalnost 

porazdelitve 

p vrednost  

K-S testa 

UT_1, prvi 27 Ptica_vpb 17 79 43,19 18,177 0,284 -0,817 0,200 

UT_1, drugi 39 5 97 41,92 16,407 0,659 2,748 0,107 

UT_2, prvi 52 21 276 97,92 61,204 1,254 1,375 0,003 

UT_2, drugi 158 18 217 91,40 41,994 0,892 0,190 < 0,01 

UT_1, prvi 30 Ptica_selSum 0 11 4,467 3,2877 0,425 -0,999 0,200 

UT_1, drugi 43 0,5 10 4,395 2,4870 0,244 -0,767 < 0,01 
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UT_2, prvi 69 0 11 7,217 3,0899 -0,751 -0,503 0,002 

UT_2, drugi 161 1 11 7,581 2,3637 -0,635 -0,365 < 0,01 

*prvi – učenci, testirani 1.–15. 11. 2010; **drugi – učenci, testirani od 16. 11. 2010 do 30. 11. 2010 

 

Tabela 32: P vrednosti dvostranskega preizkusa razlik v aritmetičnih sredinah rezultatov na odvisnih spremenljivkah glede na kontrolne spremenljivke spol, starost in datum 

izvedbe testiranja za oba vzorca učencev. 

Spremenljivka  Vzorec 

učencev 

Spol učencev 

Spol_G 

Starost učencev 

RojstDatG1 

 

Datum testiranja 

tekočnosti 

Dat_Test_Tek_G 

Datum testiranja 

bralnega razumevanja 

Dat_Test_Raz_G 

Tekocn_Me_ppb UT_1 0,822; M-W 0,833; M-W 0,691; M-W / 

UT_2 0,243; M-W 0,204; M-W 0,067; M-W / 

SNAP_ppb UT_1 0,810; M-W 0,957; M-W 0,699; M-W / 

UT_2 0,439; M-W 0,433; M-W 0,174; M-W / 

Ptica_vpb UT_1 F = 0,522 

P = 0,472 

t = -0,326 

p = 0,745 

0,955; M-W / F = 0,242 

P = 0,624 

t = -0,474 

p = 0,637 

UT_2 0,860; M-W 0,625; M-W / 0,961; M-W 

Ptica_selSum UT_1 F = 0,087 

P = 0,768 

t = 0,974 

p = 0,333 

0,980; M-W / 0,902; M-W 

UT_2 0,031; M-W** 0,350; M-W / 0,821; M-W 
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Oc_Uc_Vsota UT_1 F = 0,605 

P = 0,439 

t = -0,295 

p = 0,769 

0,752; M-W 0,210; M-W / 

UT_2 0,009; M-W** 0,174; M-W 0,327; M-W / 

Oc_Uc_Izraz UT_1 0,845; M-W 0,725; M-W 0,084; M-W / 

UT_2 0,014; M-W** 0,244; M-W 0,589; M-W / 

/primerjava ni relevantna, ** pomembne razlike 
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Za vzorec učencev z odločbo PPPU na področju branja lahko ugotovimo, da so razlike na 

posameznih preizkusih statistično nepomembne glede na spol, starost in datum izvedbe testiranja.  

 

V vzorcu povprečnih učencev brez učnih težav prihaja do statistično pomembnih razlik (Tabela 32) 

glede na spol pri spremenljivki preizkusa bralnega razumevanja (Ptica_selSum) in pri 

spremenljivkah ocene učenčevega branja s strani učitelja (Oc_Uc_Vsota, Oc_Uc_Izraz). Deklice so 

v spremenljivki preizkusa bralnega razumevanja in v učiteljevi oceni branja uspešnejše od dečkov. 

Za rezultate osnovne deskriptivne statistike (N, M, SD, K-S preizkus normalnosti porazdelitve 

spremenljivk), na kateri temeljijo preizkusi razlik v aritmetičnih sredinah, glejte Tabelo 28, Tabelo 

29, Tabelo 30 in Tabelo 31. Razliko po spolu smiselno upoštevamo tudi v prihodnjih statističnih 

obdelavah podatkov. 

 

Mednarodne raziskave bralne pismenosti po svetu in tudi pri nas že vrsto let opozarjajo na 

pomembne razlike med spoloma. Tako npr. rezultati PIRLS (pri 9- do 10-letnih učencih) in PISA 

(pri 15-letnih učencih) kažejo na boljše bralno razumevanje deklet (Pečjak in Pirc, 2010). S. Pečjak 

in T. Pirc (2010) pri vzorcu petošolcev navajata pomembno boljše bralno razumevanje deklet v 

primerjavi s fanti. V primerjavi hitrosti branja ne najdeta pomembnih razlik. Ob tem ugotavljata, da 

na bralne dosežke bralnega razumevanja fantov in deklet različni dejavniki različno vplivajo 

(drugačen vzorec dejavnikov bralnega razumevanja). 

 

2.5.2 Korelacije med rezultati bralnih preizkusov za oba vzorca učencev 

 

V tem poglavju navajamo in obravnavamo rezultate, povezane s hipotezama, ki se nanašata na 

preučevanje korelacij med posameznimi pari spremenljivk bralnih preizkusov posebej za učence z 

učnimi težavami UT_1 (učenci z odločbo PPPU na področju branja in učenci, ki imajo izrazite SUT 

na področju branja po mnenju učitelja) in učence brez učnih težav UT_2 (naključno izbrani 

povprečni bralci brez učnih težav): 

 

H1: Obstaja srednja do visoka povezanost (0,4–0,9) med rezultati CBM preizkusa tekočnosti 

glasnega branja in ustreznim podtestom tekočnosti branja SNAP; med rezultati CBM preizkusa 

tekočnosti glasnega branja in rezultati preizkusa bralnega razumevanja; med rezultati, 

pridobljenimi na bralnem CBM preizkusu tekočnosti glasnega branja, in rezultati učiteljeve ocene 

učenčevega funkcioniranja na področju branja. 
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H2: Obstaja srednje visoka povezanost (r = 0,4–0,7) med rezultati, pridobljenimi na podtestu 

tekočnosti branja SNAP, in učiteljevo oceno učenčevega funkcioniranja na področju branja; med 

rezultati preizkusa bralnega razumevanja in učiteljevo oceno učenčevega funkcioniranja na 

področju branja.  

 

Hipotezo H1 in H2 smo preverili tako, da smo za vsak par spremenljivk izračunali interval zaupanja 

korelacijskega koeficienta pri dani stopnji tveganja  = 0,05 in ga primerjali z območji v hipotezi. 

Za nizkega smatramo koeficient, ki je manjši od 0,4, za srednjega, če je večji ali enak 0,4, za 

manjšega od 0,7, ter za visokega, ko je enak ali večji 0,7. Okvirno opredelitev smo oblikovali glede 

na nekatere podatke iz tujih virov proučevanja velikosti povezav med tekočnostjo branja in bralnim 

razumevanjem, npr. Wayman idr. (2007), Good in Jefferson (1998, v Paris in Paris, 2006), Reschly 

idr. (2009), ter glede na priporočene meje za preučevanje velikosti povezav (npr. Rumsey, 2011). 

 

2.5.3 Korelacije med rezultati bralnih preizkusov za vzorec učencev brez učnih težav 

 

V Tabeli 33 predstavljamo osnovno deskriptivno statistiko za pare spremenljivk, za katere v 

nadaljevanju izračunamo korelacijski koeficient. Za vsak par spremenljivk, za katerega smo 

izračunali koeficient korelacije, smo v analizo zajeli učence, ki so imeli podatke za obe 

spremenljivki ter za vse potrebne kontrolne spremenljivke (spol, starost, čas izvedbe testiranja). 

Preden smo izračunali korelacije med pari spremenljivk, smo dodatno preverili možen vpliv 

kontrolnih spremenljivk.  

 

Porazdelitev vsaj ene od vseh v paru udeleženih spremenljivk ni normalna. To velja tudi pri 

podvzorcih učencev, ki jih oblikujemo glede na spol, starost in datum izvedbe testiranja (rezultatov 

ne navajamo v Tabeli oz. jih za posamezno spremenljivko navajamo samo v primeru pomembnosti 

razlik glede na kontrolno spremenljivko). Glede na porazdelitev podatkov smo v nadaljevanju 

uporabili M-W U test za testiranje razlik glede na kontrolne spremenljivke. Podobno kot pri 

prejšnjem preizkušanju razlik glede na kontrolne spremenljivke (Tabela 32) tudi tu (Tabela 34) v 

skupini učencev brez učnih težav (povprečnih bralcev) najdemo razlike glede na spol učencev 

(spremenljivke Ptica_selSum, Oc_Uc_Vsota, Oc_Uc_Izraz). Glede na razlike izračunamo 

koeficient korelacije za pare spremenljivk, kjer so udeležene spremenljivke Ptica_selSum, 

Oc_Uc_Vsota, Oc_Uc_ posebej tudi za dečke in deklice (Tabela 35).  
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Tabela 33: Ocene parametrov osnovne deskriptivne statistike na posameznih parih spremenljivk bralnih preizkusov za učence brez učnih težav 

Št. para                

spremenljivk 

N Par spremenljivk  Najmanjša 

vrednost 

MIN 

Največja 

vrednost 

MAKS 

Aritmetična 

sredina 

M 

Standardni 

odklon 

SD 

Koeficient 

asimetrije 

KA 

 

Koeficient 

sploščenosti 

KS 

 

Normalnost 

porazdelitve, 

p vrednost  

K-S testa 

1 232 Tekocn_Me_ppb 19 167 78,49 29,578 0,443 -0,176 0,006 

SNAP_ppb 20 145 71,28 26,308 0,450 -0,332 < 0,01 

2 209 Tekocn_Me_ppb 19 148 78,35 28,826 0,382 -0,328 0,008 

Ptica_vpb 18 276 92,31 46,387 1,144 1,504 < 0,01 

3 230 Tekocn_Me_ppb 19 167 78,56 29,652 0,439 -0,186 0,005 

Ptica_selSum 0 11 7,472 2,6013 -0,749 -0,188 < 0,01 

3 deklice 120 Tekocn_Me_ppb 19 167 80,74 31,981 0,349 -0,292 0,185 

Ptica_selSum 0 11 7,771 2,5854 -1,0 0,299 < 0,01 

3 dečki 110 Tekocn_Me_ppb 24 143 76,18 26,826 0,498 -0,195 0,019 

Ptica_selSum 0 11 7,145 2,5909 -0,519 -0,434 < 0,01 

4 230 Tekocn_Me_ppb 19 167 78,57 29,655 0,438 -0,188 0,004 

Oc_Uc_Vsota 5 25 19,80 4,288 -0,854 0,513 < 0,01 

4 deklice 120 Tekocn_Me_ppb 19 167 80,76 31,985 0,347 -0,294 0,188 

Oc_Uc_Vsota 5 25 20,22 4,735 -1,207 1,029 < 0,01 

4 dečki 110 Tekocn_Me_ppb 24 143 76,18 26,826 0,498 -0,195 0,019 

Oc_Uc_Vsota 9 25 19,34 3,708 -0,292 -0,414 0,016 
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5 230 Tekocn_Me_ppb 19 167 78,57 29,655 0,438 -0,188 0,004 

Oc_Uc_Izraz 3 15 11,6087 2,80111 -0,612 -0,345 < 0,01 

5 deklice 120 Tekocn_Me_ppb 19 167 80,76 31,985 0,347 -0,294 0,188 

Oc_Uc_Izraz 3 15 11,9250 2,97655 -0,943 0,137 < 0,01 

5 dečki 110 Tekocn_Me_ppb 24 143 76,18 26,826 0,498 -0,195 0,019 

Oc_Uc_Izraz 5 15 11,2636 2,56539 -0,223 -0,748 0,001 

6 229 Ptica_selSum 0 11 7,461 2,6016 -0,743 -0,193 < 0,01 

Oc_Uc_Vsota 5 25 19,79 4,295 -0,847 0,498 < 0,01 

6 deklice 119 Ptica_selSum 0 11 7,752 2,5882 -0,989 0,280 < 0,01 

Oc_Uc_Vsota 5 25 20,20 4,752 -1,195 0,989 < 0,01 

6 dečki 110 Ptica_selSum 0 11 7,145 2,5909 -0,519 -0,434 < 0,01 

Oc_Uc_Vsota 9 25 19,34 3,708 -0,292 -0,414 0,016 

7 229 Ptica_selSum 0 11 7,461 2,6016 -0,743 -0,193 < 0,01 

Oc_Uc_Izraz 3 15 11,6070 2,80713 -0,609 -0,357 < 0,01 

7 deklice 119 Ptica_selSum 0 11 7,752 2,5882 -0,989 0,280 < 0,01 

Oc_Uc_Izraz 3 15 11,9244 2,98913 -0,938 0,110 < 0,01 

7 dečki 110 Ptica_selSum 0 11 7,145 2,5909 -0,519 -0,434 < 0,01 

Oc_Uc_Izraz 5 15 11,2636 2,56539 -0,223 -0,748 0,001 

8 230 SNAP_ppb 20 145 71,36 26,389 0,442 -0,348 < 0,01 

Oc_Uc_Vsota 5 25 19,80 4,288 -0,854 0,513 < 0,01 

8 deklice 120 SNAP_ppb 20 145 72,71 27,823 0,374 -0,331 < 0,01 

Oc_Uc_Vsota 5 25 20,22 4,735 -1,207 1,029 < 0,01 
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8 dečki 110 SNAP_ppb 22 131 69,89 24,772 0,507 -0,437 < 0,01 

Oc_Uc_Vsota 9 25 19,34 3,708 -0,292 -0,414 0,016 

9 230 SNAP_ppb 20 145 71,36 26,389 0,442 -0,348 < 0,01 

Oc_Uc_Izraz 3 15 11,6087 2,80111 -0,612 -0,345 < 0,01 

9 deklice 120 SNAP_ppb 20 145 72,71 27,823 0,374 -0,331 < 0,01 

Oc_Uc_Izraz 3 15 11,9259 2,97655 -0,943 0,137 < 0,01 

9 dečki 110 SNAP_ppb 22 131 69,89 24,772 0,507 -0,437 < 0,01 

Oc_Uc_Izraz 5 15 11,2636 2,56539 -0,223 -0,748 0,001 
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Tabela 34: P vrednosti M-W U preizkusa razlik glede na kontrolne spremenljivke za učence brez učnih težav 

Št. para       

spremenljivk          

 

N Spremenljivka P vrednost M-W U preizkusa glede na kontrolno 

spremenljivko 

Spol  Starost Čas  

testiranja; 

tekočnost 

Čas  

testiranja; 

razumevanje 

1 

 

232 Tekocn_Me_ppb 0,216 0,167 0,067 / 

SNAP_ppb 0,363 0,316 0,174 / 

2 

 

209 Tekocn_Me_ppb 0,292 0,281 0,105 / 

Ptica_vpb 0,770 0,426 / 0,752 

3 

 

230 Tekocn_Me_ppb 0,256 0,136 0,052 / 

Ptica_selSum 0,038** 0,325 / 0,821 

4 

 

230 Tekocn_Me_ppb 0,255 0,157 0,061 / 

Oc_Uc_Vsota 0,011** 0,111 0,327 / 

5 

 

230 Tekocn_Me_ppb 0,255 0,157 0,061 / 

Oc_Uc_Izraz 0,019** 0,167 0,589 / 

6 

 

229 Ptica_selSum 0,045** 0,364 / 0,724 

Oc_Uc_Vsota 0,012** 0,104 0,315 / 

7 

 

229 Ptica_selSum 0,045** 0,364 / 0,724 

Oc_Uc_Izraz 0,020** 0,170 0,591 / 

8 230 SNAP_ppb 0,416 0,289 0,155 / 

Oc_Uc_Vsota 0,011** 0,111 0,327 / 
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9 230 SNAP_ppb 0,416 0,289 0,155 / 

Oc_Uc_Izraz 0,019** 0,167 0,589 / 

/ primerjava ni smiselna, ** pomembna razlika 
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Tabela 35: Ocene koeficientov korelacij med spremenljivkami bralnih preizkusov za učence brez učnih težav 

Št. para                

spremenljivk 

N Spremenljivka Zanesljivost po 

metodi lihih in 

sodih polovic,  

p vrednost 

Spearmanov 

koeficient 

korelacije 

 

Deatenuiran 

koeficient 

korelacije 

 

Interval 

zaupanja  

Spearmanovega 

koeficienta 

korelacije 

Interval 

zaupanja  

deatenuiranega 

koeficienta 

korelacije 

1 

 

 

232 

Tekocn_Me_ppb / 0,951 

p < 0,01 

/ 0,937–0,961 

  

/ 

SNAP_ppb 

2 

 

 

209 

Tekocn_Me_ppb / 0,865 

p < 0,01 

/ 0,827–0,895 / 

Ptica_vpb 

3 

 

 

230 

Tekocn_Me_ppb 0,857 0,478 

p < 0,01 

0,557  0,372–0,571 

 

 0,461–0,64 

Ptica_selSum 0,86 

3 deklice 

 

 

120 

Tekocn_Me_ppb 0,861 0,487 

p < 0,01 

0,563  0,338–0,612 

 

0,427–0,674 

Ptica_selSum 0,868 

3 dečki 

 

 

110 

Tekocn_Me_ppb 0,853 0,459 

p < 0,01 

0,538  0,298–0,595 

 

0,421–0,678 

Ptica_selSum 0,852 

4 

 

 

230 

Tekocn_Me_ppb 0,857 0,723 

p < 0,01 

0,828 0,655–0,779 0,783–0,864 

Oc_Uc_Vsota 0,889 

4 deklice 

 

 

120 

Tekocn_Me_ppb 0,861 0,721 

p < 0,01 

0,815 0,623–0,797 

 

0,745–0,867 

Oc_Uc_Vsota 0,908 

4 dečki 

 

 

110 

Tekocn_Me_ppb 0,853 0,709 

p < 0,01 

0,832 0,602–0,791 

 

0,764–0,881 

Oc_Uc_Vsota 0,851 
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5 

 

 

230 

Tekocn_Me_ppb 0,857 0,614 

p < 0,01 

0,737 0,527–0,688 

 

0,672–0,79 

Oc_Uc_Izraz 0,81 

5 deklice 

 

 

120 

Tekocn_Me_ppb 0,861 0,656 

p < 0,01 

0,772 0,541–0,747 

 

0,688–0,835 

Oc_Uc_Izraz 0,838 

5 dečki 

 

 

110 

Tekocn_Me_ppb 0,853  0,532 

p < 0,01 

0,659 0,383–0,654 

 

0,539–0,753 

Oc_Uc_Izraz 0,765 

6 

 

 

229 

Ptica_selSum 0,778 0,474 

p < 0,01 

0,570 0,367–0,568 

 

0,476–0,651 

Oc_Uc_Vsota 0,889 

6 deklice 

 

 

119 

Ptica_selSum 0,869 0,441 

p < 0,01 

0,496 0,284–0,575 

 

0,347–0,62 

Oc_Uc_Vsota 0,909 

6 dečki 

 

 

110 

Ptica_selSum 0,852 0,483 

p < 0,01 

0,567 

 

0,326–0,614 

 

0,425–0,681 

Oc_Uc_Vsota 0,851 

7 

 

 

229 

Ptica_selSum 0,86 0,445 

p < 0,01 

0,533 

 

0,335–0,543 

 

0,434–0,619 

Oc_Uc_Izraz 0,81 

7 deklice 

 

 

119 

Ptica_selSum 0,869 0,425 

p < 0,01 

0,498 0,266–0,562 0,35–0,622 

Oc_Uc_Izraz 0,838 

7 dečki 

 

 

110 

Ptica_selSum 0,852 0,430 

p < 0,01 

0,533 0,271–0,566 

 

0,35–0,622 

Oc_Uc_Izraz 0,765 

8 230 SNAP_ppb / 0,721 

p < 0,01 

/ 0,653–0,777 / 

Oc_Uc_Vsota 

8 deklice 120 SNAP_ppb / 0,715 

p < 0,01 

/ 0,615–0,792 / 

Oc_Uc_Vsota 
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8 dečki 110 SNAP_ppb / 0,720 

p < 0,01 

/ 0,616–0,799 / 

Oc_Uc_Vsota 

9 230 SNAP_ppb / 0,617 

p < 0,01 

/ 0,53–0,691 / 

Oc_Uc_Izraz 

9 deklice 120 SNAP_ppb / 0,643 

p < 0,01 

/ 0,525–0,737 / 

Oc_Uc_Izraz 

9 dečki 110 SNAP_ppb / 0,569 

p < 0,01 

/ 0,428–0,683 / 

Oc_Uc_Vsota 

/ ni mogoče zaradi merskih značilnosti ene izmed spremenljivk 
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Glede na merski nivo spremenljivk in rezultate o normalnosti porazdelitve spremenljivk smo pri 

izračunu koeficienta korelacije uporabili Spearmanov koeficient korelacije (Tabela 35). Da bi 

preverili vpliv napak merjenja na velikost ocenjenih korelacijskih koeficientov, smo izračunali še 

deatenuirane vrednosti le-teh. Pri tem smo za oceno zanesljivosti uporabili metodo lihih in sodih 

polovic, kjer je to glede na značilnosti spremenljivk (preizkusov) mogoče (ni mogoče v primeru 

spremenljivke SNAP_ppb in spremenljivke Ptica_vpb). 

 

V Tabeli 35 predstavljamo izračun zanesljivosti za posamezno spremenljivko, koeficiente 

korelacije, deatenuirane koeficiente korelacij in intervale zaupanja za oba koeficienta. V primeru 

petih parov spremenljivk rezultate navajamo ločeno tudi po spolu, saj so se v vzorcu učencev brez 

učnih težav pojavile razlike glede na kontrolno spremenljivko spola. 

 

V nadaljevanju navajamo koeficiente korelacij med posameznimi spremenljivkami za vzorec 

učencev povprečnih bralcev brez učnih težav. 

 

Koeficient korelacije med CBM preizkusom tekočnosti glasnega branja (Tekocn_Me_ppb) in 

preizkusom tekočnosti glasnega branja SNAP (SNAP_ppb) je visok (0,951). Koeficient korelacije 

je pričakovano visok, saj gre za isti način, vsebino in izvedbo preizkusa ter njegovo mero (glasno 

enominutno branje umetnostnega besedila, ki je po svojih zunanjih oblikovnih značilnostih soroden 

izbranim besedilom CBM preizkusa tekočnosti glasnega branja). CBM preizkus tekočnosti glasnega 

branja besedila je tako primerljiv z izvedbo preizkusa tekočnosti branja podtesta glasnega branja 

baterije SNAP. 

  

Koeficient korelacije med CBM preizkusom tekočnosti glasnega branja (Tekocn_Me_ppb) in 

preizkusom tekočnosti tihega branja (Ptica_vpb) je visok (0,865). Pri izračunu koeficienta 

korelacije smo iz vzorca učencev izločili rezultate učencev, ki imajo razmerje med tihim in glasnim 

branjem več kot 2,5. Izkazalo se je namreč, da so nekateri učenci navajali rezultate, ki so bili veliko 

boljši kot rezultati glasnega branja (glede na to, da gre za začetne bralce, lahko sklepamo, da so pri 

tihem branju besedilo samo preleteli in ne prebrali v skladu z navodili ali pa so navajali napačen 

rezultat). Učenci, ki so bili pri glasnem branju najuspešnejši, niso presegli razmerja 2,0, pri učencih, 

ki pa so imeli rezultat glasnega tekočega branja med slabšimi, pa jih je nekaj navedlo rezultate, ki 

so bili večji od 2,5 (najvišje razmerje je celo 7,48). Na ta način smo v skupini učencev brez učnih 

težav izločili rezultate šestih učencev. Menimo, da smo na ta način pridobili jasnejšo sliko o 

povezavi med rezultati tihega in glasnega branja.  
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Koeficient korelacije med CBM preizkusom tekočnosti glasnega branja (Tekocn_Me_ppb) in 

preizkusom bralnega razumevanja (Ptica_selSum) je srednji (deatenuiran koeficient korelacije je 

0,557). Pri spremenljivki Ptica_selSum smo znotraj vzorca zaznali razliko v rezultatih glede na spol 

testirancev, zato smo izračunali tudi korelacijska koeficienta med danima spremenljivkama tudi na 

podvzorcih dečkov in deklic. Tudi korelacijska koeficienta na podvzorcih sta srednja (za dečke je 

deatenuiran koeficient korelacije 0,563, za deklice pa 0,557). CBM preizkus tekočnosti glasnega 

branja se povezuje z rezultati preizkusa bralnega razumevanja.  

 

Koeficient korelacije med CBM preizkusom tekočnosti glasnega branja (Tekocn_Me_ppb) in 

učiteljevo oceno učenčevega glasnega branja (Oc_Uc_Vsota) je visok (deatenuiran koeficient 

korelacije je 0,828). Pri spremenljivki Oc_Uc_Vsota smo zaznali razliko v rezultatih glede na spol 

testirancev, zato smo izračunali tudi korelacijska koeficienta med danima spremenljivkama tudi pri 

podvzorcih dečkov in deklic. Tudi korelacijska koeficienta na podvzorcih sta visoka (za dečke je 

deatenuiran koeficient korelacije 0,832, za deklice pa 0,815).  

 

Koeficient korelacije med delom učiteljeve ocene učenčevega branja, ki govori o izraznosti 

učenčevega branja (Oc_Uc_Izraz, ki je vsota rezultatov ocene upoštevanja ločil, ustreznega 

naglaševanja, uporabe poudarkov), in rezultati CBM preizkusa tekočnosti glasnega branja  

(Tekocn_Me_ppb), je srednji do visok (deatenuiran koeficient korelacije je 0,737). Pri 

spremenljivki Oc_Uc_Izraz smo zaznali razliko v rezultatih glede na spol testirancev, zato smo 

izračunali tudi korelacijska koeficienta med danima spremenljivkama pri podvzorcih dečkov in 

deklic. Tudi korelacijska koeficienta pri podvzorcih sta srednja do visoka (za dečke je deatenuiran 

koeficient korelacije 0,772, za deklice pa 0,659). 

 

Koeficient korelacije med učiteljevo oceno učenčevega glasnega branja (Oc_Uc_Vsota) in 

preizkusom bralnega razumevanja (Ptica_selSum) je srednji (deatenuiran koeficient korelacije je 

0,570). Pri obeh spremenljivkah smo znotraj vzorca zaznali razliko v rezultatih glede na spol 

testirancev, zato smo izračunali korelacijska koeficienta med danima spremenljivkama tudi pri 

podvzorcih dečkov in deklic. Korelacijski koeficient pri podvzorcu dečkov je srednji (deatenurian 

koeficient korelacije je 0,567), na podvzorcu deklic pa nizek do srednji (deatenuiran koeficient 

korelacije je 0,496). 

 

Koeficient korelacije med delom učiteljeve ocene učenčevega branja, ki govori o izraznosti 

učenčevega branja (Oc_Uc_Izraz, ki je vsota rezultatov ocene upoštevanja ločil, ustreznega 

naglaševanja, uporabe poudarkov), in preizkusom bralnega razumevanja (Ptica_selSum), je srednji 
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(deatenuiran koeficient korelacije je 0,533). Pri obeh spremenljivkah smo znotraj vzorca zaznali 

razliko v rezultatih glede na spol testirancev, zato smo korelacijska koeficienta med danima 

spremenljivkama izračunali tudi pri podvzorcih dečkov in deklic. Korelacijska koeficienta pri 

podvzorcih dečkov in deklic sta nizka do srednja (deatenurian koeficient korelacije za dečke je 

0,533, za deklice pa 0,498). 

 

Koeficient korelacije med učiteljevo oceno učenčevega glasnega branja (Oc_Uc_Vsota) in 

preizkusom SNAP (SNAP_ppb) je srednji do visok (0,721), prav tako je srednji do visok koeficient 

korelacije med delom učiteljeve ocene učenčevega branja, ki govori o izraznosti učenčevega branja 

(Oc_Uc_Izraz), in preizkusom SNAP (SNAP_ppb) (0,617). Pri spremenljivkah Oc_Uc_Vsota in 

Oc_Uc_Izraz smo znotraj vzorca zaznali razliko v rezultatih glede na spol testirancev, zato smo 

izračunali tudi korelacijska koeficienta med danima spremenljivkama pri podvzorcih dečkov in 

deklic. Korelacijska koeficienta pri podvzorcih dečkov in deklic sta za povezavo med SNAP_ppb in 

Oc_Uc_Vsota srednja do visoka (za dečke je 0,720, za deklice pa 0,715), prav tako sta srednja do 

visoka koeficienta korelacije med SNAP_ppb in Oc_Uc_Izraz (za dečke je 0,569, za deklice pa 

0,643). 

 

Največjo povezavo med vsemi preizkusi zaznamo med dvema preizkusoma tekočnosti branja 

(SNAP in CBM preizkus tekočnosti glasnega branja). To je glede na to, da sta si preizkusa podobna 

tako v izvedbi (navodila) kot po vsebini (umetnostno besedilo) in meri (enominutno glasno branje 

besedila), pričakovan rezultat. CBM preizkus tekočnosti glasnega branja, kjer je vsebina izvzeta iz 

učnega kurikula, je tako primerljiv z izvedbo podtesta glasnega branja SNAP. 

 

Naslednja po velikosti sledi visoka povezava med tihim in glasnim branjem, pri čemer naj 

opozorimo, da so o rezultatih tekočnosti tihega branja poročali učenci sami (mogoča pristranskost 

ocene).  

 

Srednji do visok je tudi koeficient korelacije med tekočnostjo branja in učiteljevo oceno kvalitete 

učenčevega branja glasnega (tehnika, ritem, izraznost).  

 

Povezave med preizkusom bralnega razumevanja in tekočnostjo branja (glasno in tiho branje) ter 

učiteljevo oceno učenčevega branja in preizkusom bralnega razumevanja so srednje.   
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Rezultati potrjujejo zastavljeni hipotezi, nekoliko nižji rezultati se nakazujejo v povezavi tekočnosti 

branja in bralnega razumevanja ter v povezavi učiteljeve ocene učenčevega branja in bralnega 

razumevanja na podvzorcih dečkov in deklic. 

 

Povezava CBM preizkusa tekočnosti glasnega branja s preostalimi preizkusi branja (visoka 

povezava z rezultatom tihega branja in učiteljevo oceno kvalitete učenčevega glasnega branja ter 

srednja povezava z rezultatom na preizkusu bralnega razumevanja) govori o tem, da je CBM 

preizkus tekočnosti glasnega branja glede na svojo naravo (enominutno glasno branje, število 

prebranih besed v minuti) soliden indikator splošne bralne učinkovitosti začetnega branja. Naša 

ugotovitev se sklada z ugotovitvami v tujih virih, ki s pomočjo podobnih primerjav CBM preizkus 

že vrsto let izpostavljajo kot učinkovit indikator splošne bralne učinkovitosti učencev (npr. Tindal, 

2013). Pri tem je povezava med CBM preizkusom tekočnosti glasnega branja in našim preizkusom 

bralnega razumevanja med nižjimi, ki jih najdemo v tujih virih (npr. Wayman, 2007). 

2.5.4 Korelacije med rezultati bralnih preizkusov za vzorec učencev z učnimi težavami 

 

V Tabeli 36 predstavljamo osnovno deskriptivno statistiko za pare spremenljivk, za katere v 

nadaljevanju izračunamo korelacijske koeficiente. Za vsak par spremenljivk, za katerega smo 

izračunali koeficient korelacije, smo v analizo zajeli učence, ki so imeli podatke za obe 

spremenljivki ter za vse potrebne kontrolne spremenljivke (spol, starost, čas izvedbe testiranja). 

 

Preden smo izračunali korelacije med pari spremenljivk, smo dodatno preverili možen vpliv 

kontrolnih spremenljivk. Porazdelitev vsaj ene od vseh v paru udeleženih spremenljivk za večino 

spremenljivk ni normalna. To velja tudi v podvzorcih učencev, ki jih oblikujemo glede na spol, 

starost in datum izvedbe testiranja (rezultatov ne navajamo v tabeli). Izjemno predstavlja par 

spremenljivk Tekocn_Me_ppb in Ptica_selSum, kjer sta spremenljivki normalno porazdeljeni tudi 

glede na vse kontrolne spremenljivke. Glede na porazdelitev podatkov smo v nadaljevanju uporabili 

M-W-U test za testiranje razlik glede na kontrolne spremenljivke, v primeru navedene izjeme pa 

smo uporabili t-test. Podobno kot pri prejšnjem preizkušanju razlik glede na kontrolne 

spremenljivke tudi tu (Tabela 37) znotraj vzorca učencev z učnimi težavami ne najdemo razlik 

glede na kontrolne spremenljivke. 
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Tabela 36: Ocene parametrov osnovne deskriptivne statistike na posameznih parih spremenljivk bralnih preizkusov za učence z učnimi težavami 

Št. para 

spremenljivk 

N Spremenljivka Najmanjša 

vrednost 

MIN 

Največja 

vrednost 

MAKS 

Aritmetična 

sredina 

M 

Standardni 

odklon 

SD 

Koeficient 

asimetrije 

KA 

 

Koeficient 

sploščenosti 

KS 

 

Normalnost 

porazdelitve 

p vrednost  

K-S testa 

1 72 Tekocn_Me_ppb 10 90 37,22 16,024 1,148 1,424 < 0,01 

SNAP_ppb 10 86 35,24 15,738 1,048 1,174 0,003 

2 65 

 

Tekocn_Me_ppb 10 85 37,28 15,076 0,900 0,563 < 0,01 

Ptica_vpb 5 97 42,37 17,150 0,490 0,688 0,200 

3 72 

 

Tekocn_Me_ppb 10 90 37,22 16,024 1,148 1,424 0,200 

Ptica_selSum 0 11 4,458 2,8269 0,342 -0,776 0,200 

4 72 

 

Tekocn_Me_ppb 10 90 37,22 16,024 1,148 1,424 < 0,01 

Oc_Uc_Vsota 5 21 12,11 3,668 0,418 -0,257 0,195 

5 72 

 

Tekocn_Me_ppb 10 90 37,22 16,024 1,148 1,424 < 0,01 

Oc_Uc_Izraz 3 13 7,0556 2,39653 0,653 -0,310 < 0,01 

6 72 

 

Ptica_selSum 0 11 4,458 2,8269 0,342 -0,776 0,022 

Oc_Uc_Vsota 5 21 12,11 3,668 0,418 -0,257 0,195 

7 72 

 

Ptica_selSum 0 11 4,458 2,8269 0,342 -0,776 0,022 

Oc_Uc_Izraz 3 13 7,0556 2,39653 0,653 -0,310 < 0,01 

8 72 SNAP_ppb 10 86 35,24 15,738 1,048 1,174 0,003 

Oc_Uc_Vsota 5 21 12,11 3,668 0,418 -0,257 0,195 
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9 72 SNAP_ppb 10 86 35,24 15,738 1,048 1,174 0,003 

Oc_Uc_Izraz 3 13 7,0556 2,39653 0,653 -0,310 < 0,01 

 

Tabela 37: P vrednosti M-W U preizkusa ali t-testa preizkusa razlik glede na kontrolne spremenljivke za učence z učnimi težavami 

Št. para   

spremenljivk              

 

N Spremenljivka P vrednost M-W U preizkusa ali t-testa* glede 

na kontrolno spremenljivko 

spol  starost čas 

testiranja; 

tekočnost 

** 

čas 

testiranja; 

razumevanje 

** 

1 

 

 

72 

Tekocn_Me_ppb 0,621 0,714 0,677 / 

SNAP_ppb 0,609 0,488 0,640 / 

2 

 

 

65 

Tekocn_Me_ppb 0,984 0,542 0,587 / 

Ptica_vpb 0,555 0,577 / 0,847 

3 

 

 

72 

Tekocn_Me_ppb 0,502* 0,680* 0,718* / 

Ptica_selSum 0,869* 0,930* / 0,983* 

4 

 

 

72 

Tekocn_Me_ppb 0,609 0,488 0,640 / 

Oc_Uc_Vsota 0,420 0,861 0,160 / 

5 

 

 

72 

Tekocn_Me_ppb 0,609 0,488 0,640 / 

Oc_Uc_Izraz 0,420 0,861 0,160 / 

6 

 

 

72 

Ptica_selSum 0,428 0,656 / 0,846 

Oc_Uc_Vsota 0,420 0,861 0,160 / 



 

136 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 38: Ocene koeficientov korelacij med spremenljivkami bralnih preizkusov za učence z učnimi težavami 

7 

 

 

72 

Ptica_selSum 0,428 0,656 / 0,846 

Oc_Uc_Izraz 0,522 0,968 0,063 / 

8 72 SNAP_ppb 0,621 0,714 0,677 / 

Oc_Uc_Vsota 0,420 0,861 0,160 / 

9 72 SNAP_ppb 0,621 0,714 0,677 / 

Oc_Uc_Izraz 0,522 0,968 0,063 / 

/  primerjava ni smiselna 

**prvi – učenci, testirani od 1.–15.11.2010, drugi – učenci, testirani od 16. 11. 2010 do 30. 11. 2010 

Št. para 

spremenljivk       

 

 

N Spremenljivka Zanesljivost po 

metodi lihih in 

sodih polovic,  

p vrednost 

Spearmanov 

koeficient 

korelacije 

*Pearsonov 

koeficient 

korelacije 

Deatenuiran 

koeficient 

korelacije 

 

Interval 

zaupanja  

koeficienta 

korelacije 

Interval 

zaupanja  

deatenuiranega 

koeficienta 

korelacije 

1 

 

 

72 

Tekocn_Me_ppb / 0,903  

p < 0,01 

/ 0,849–0,938 

 

/ 

SNAP_ppb 

2 

 

 

65 

Tekocn_Me_ppb / 0,657 

p < 0,01 

/ 0,492–0,776 

 

/ 

Ptica_vpb 

3 

 

 

72 

Tekocn_Me_ppb 0,8 0,262 

p = 0,026 

0,314 0,033–0,465 

 

0,089–0,58 

Ptica_selSum 0,871 
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4 

 

 

72 

Tekocn_Me_ppb 0,8 0,467 

p < 0,01 

0,589 0,264–0,63 

 

0,414–0,722 

Oc_Uc_Vsota 0,786 

5 

 

 

72 

Tekocn_Me_ppb 0,8 0,347 

p = 0,003 

0,468 0,126–0,535 

 

0,266–0,631 

Oc_Uc_Izraz 0,686 

6 

 

 

72 

Ptica_selSum 0,871 0,132 

p = 0,270 

0,160 -0,102–0,352 -0,074–0,377 

Oc_Uc_Vsota 0,786 

7 

 

 

72 

Ptica_selSum 0,871 0,197 

p = 0,098 

0,255 -0,036–0,409 

 

0,025–0,459 

Oc_Uc_Izraz 0,686 

8 72 SNAP_ppb / 0,463 

p < 0,01 

/ 0,26–0,627 / 

Oc_Uc_Vsota 

9 72 SNAP_ppb / 0,345 

p = 0,003 

/ 0,124–0,533 / 

Oc_Uc_Izraz 

/ ni mogoče zaradi merskih značilnosti ene izmed spremenljivk 



 

138 
 

Glede na merski nivo spremenljivk in rezultate o normalnosti porazdelitve spremenljivk smo pri 

izračunu koeficienta korelacije uporabili Spearmanov koeficient korelacije, v enem primeru para 

spremenljivk pa tudi Pearsonov koeficient korelacije (Tabela 38). Da bi preverili vpliv napak 

merjenja na velikost ocenjenih korelacijskih koeficientov, smo izračunali še deatenuirane vrednosti 

le-teh. Pri tem smo uporabili oceno zanesljivosti po metodi lihih in sodih polovic, kjer je to glede na 

značilnosti spremenljivk (preizkusov) mogoče (ni mogoče v primeru spremenljivke SNAP_ppb in 

spremenljivke Ptica_vpb). V Tabeli 38 predstavljamo izračun zanesljivosti za posamezno 

spremenljivko, koeficiente korelacije, deatenuirane koeficiente korelacij in intervale zaupanja za 

oba koeficienta para spremenljivk.  

 

V nadaljevanju navajamo koeficiente korelacij med posameznimi spremenljivkami za vzorec 

učencev z učnimi težavami, tj. skupaj za učence z odločbo PPPU na področju branja, in učence, ki 

naj bi imeli izrazite SUT na področju branja po mnenju učiteljev. 

 

Koeficient Korelacije med CBM preizkusom tekočnosti glasnega branja (Tekocn_Me_ppb) in 

preizkusom tekočnosti glasnega branja baterije testov SNAP (SNAP_ppb) je visok (0,903). 

Koeficient korelacije je pričakovano visok, saj gre za isti način, vsebino in izvedbo preizkusa ter 

njegovo mero (glasno enominutno branje umetnostnega besedila, ki je po svojih zunanjih 

oblikovnih značilnostih soroden izbranim besedilom CBM preizkusa tekočnosti glasnega branja). 

CBM preizkus tekočnosti glasnega branja besedila je tako primerljiv z izvedbo preizkusa tekočnosti 

branja podtesta glasnega branja baterije SNAP. 

  

Koeficient korelacije med CBM preizkusom tekočnosti glasnega branja (Tekocn_Me_ppb) in 

preizkusom tekočnosti tihega branja (Ptica_vpb) je srednji (0,657). Pri izračunu koeficienta 

korelacije smo iz vzorca učencev z učnimi težavami izločili rezultate učencev, ki imajo razmerje 

med tihim in glasnim branjem več kot 2,5. Izkazalo se je namreč, da so nekateri učenci navajali 

rezultate, ki so bili neprimerljivo boljši kot rezultati glasnega branja (glede na to, da gre za začetne 

bralce, lahko sklepamo, da so pri tihem branju besedilo samo preleteli in ne prebrali v skladu z 

navodili ali pa so navajali napačen rezultat). Učenci, ki so bili pri glasnem branju najuspešnejši 

(učenci brez učnih težav) niso presegli razmerja 2,0, pri učencih, ki pa so imeli rezultat glasnega 

tekočega branja med slabšimi, pa jih je nekaj navedlo rezultate, ki so bili večji od 2,5 (najvišje 

razmerje je celo 7,48). Na ta način smo v skupini učencev, ki imajo odločbo PPPU na področju 

branja, in učencev, ki imajo SUT na področju branja po mnenju učiteljev, izločili rezultate šestih 

učencev. Menimo, da smo na ta način pridobili jasnejšo sliko o povezavi med rezultati tihega in 

glasnega branja.  
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Koeficient korelacije med CBM preizkusom tekočnosti glasnega branja (Tekocn_Me_ppb) in 

preizkusom bralnega razumevanja (Ptica_selSUm) je nizek do srednji (deatenuiran koeficient 

korelacije je 0,314).  

 

Koeficient korelacije med CBM preizkusom tekočnosti glasnega branja (Tekocn_Me_ppb) in 

učiteljevo oceno učenčevega glasnega branja (Oc_Uc_Vsota) je srednji do visok (deatenuiran 

koeficient korelacije je 0,589).  

 

Koficient korelacije med delom učiteljeve ocene učenčevega branja, ki govori o izraznosti 

učenčevega branja (Oc_Uc_Izraz, ki je vsota rezultatov ocene upoštevanja ločil, ustreznega 

naglaševanja, uporabe poudarkov), in rezultati CBM preizkusa tekočnosti glasnega branja, je nizek 

do srednji (deatenuiran koeficient korelacije je 0,468).  

 

Koeficient korelacije med učiteljevo oceno učenčevega glasnega branja (Oc_Uc_Vsota) in 

preizkusom bralnega razumevanja (Ptica_selSum) je nepomemben, enako velja za koeficient 

korelacije med delom učiteljeve ocene učenčevega branja, ki govori o izraznosti učenčevega branja 

(Oc_Uc_Izraz, ki je vsota rezultatov ocene upoštevanja ločil, ustreznega naglaševanja, uporabe 

poudarkov), in preizkusom bralnega razumevanja (Ptica_selSum). Povezave nismo zaznali. 

 

Koeficient korelacije med rezultati preizkusa SNAP (SNAP_ppb) in učiteljevo oceno učenčevega 

glasnega branja (Oc_Uc_Vsota) je nizek do srednji (0,463), prav tako je nizek do srednji (0,345) 

koeficient korelacije med rezultati preizkusa SNAP (SNAP_ppb) in učiteljevo oceno izraznosti 

učenčevega glasnega branja (Oc_Uc_Izraz). 

 

Hipotezo H1 potrjujemo za vse pare spremenljivk, razen za naslednje primerjave: primerjavo 

tekočnosti branja in bralnega razumevanja, kjer je koeficient korelacije nizek do srednji, za 

primerjavo učiteljeve ocene izraznosti učenčevega glasnega branja in tekočnosti učenčevega 

glasnega branja, kjer je koeficient korelacije prav tako nizek do srednji. 

 

H2 ne moremo potrditi. Koeficient korelacije med učiteljevo oceno učenčevega branja in bralnega 

razumevanja je nepomemben, koeficient korelacije med rezultatom preizkusa SNAP in učiteljevo 

oceno učenčevega branja je nizek do srednji. 
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Glede na zaznane velikosti povezav v obeh skupinah učencev (učencev brez učnih težav in učencev 

z učnimi težavami) smo se odločili, da za nekatere rezultate (pridobljene korelacijske koeficiente) 

preizkusimo tudi statistično pomembnost razlik med obema vzorcema učencev. Primerjave izbranih 

koeficientov predstavljamo v Tabeli 39. Z uporabo Fisherjevega Z-testa smo testirali ničelno 

hipotezo, da sta ta dva korelacijska koeficienta značilno različna med sabo. Razlike so statistično 

pomembne z izjemo razlike med koeficientoma povezave med spremenljivko tekočnosti branja 

(Tekocn_Me_ppb) in spremenljivko bralnega razumevanja (Ptica_selSum) ter med koeficientoma 

povezave med spremenljivko preizkusa SNAP (SNAP-ppb) in spremenljivkama ocene učenčevega 

glasnega branja (Oc_Uc_Vsota, Oc_Uc_Izraz). 

 

Glede na rezultate v skupini učenci brez učnih težav, kjer smo CBM preizkus ocenili kot dober 

indikator splošne bralne spretnosti, menimo, da je mogoče, da je uporaba CBM preizkusa kot 

indikatorja splošne bralne učinkovitosti različno učinkovita v odvisnosti od značilnosti vzorca 

učencev ali pa do opaženih razlik prihaja zaradi značilnosti preizkusov samih. 

 

Tabela 39: P vrednost Fisherjevega Z-testa dvostranskega preizkusa statistične pomembnosti razlik v velikosti 

korelacijskih koeficientov glede na vzorec učencev 

Par spremenljivk Koeficient 

korelacije za učence 

brez učnih težav 

Koeficient 

korelacije za 

učence z učnimi 

težavami 

P vrednost 

dvostranskega 

preizkusa 

Tekocn_Me_ppb 0,865 

N = 209 

0,657 

N = 65 

< 0,01 

Ptica_vpb 

Tekocn_Me_ppb 0,478 

N = 230 

0,262 

N = 72 

0,06 

Ptica_selSum 

Tekocn_Me_ppb 0,723 

N = 230 

0,467 

N = 72 

0,003 

Oc_Uc_Vsota 

Tekocn_Me_ppb 0,614 

N = 230 

0,347 

N = 72 

0,01 

Oc_Uc_Izraz 

 

SNAP_ppb 0,617 

N = 230 

0,463 

N = 72 

0,11 

Ov_Uc_Vsota 

SNAP-ppb 0,445 

N = 229 

0,345 

N = 72 

0,38 

Oc_Uc_Izraz 
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Glede na rezultate tujih analiz (Wayman, 2007) smo v obeh vzorcih izračunali nižji koeficient med 

rezultati bralnega razumevanja in tekočnostjo branja ter rezultatom ocene učenčevega glasnega 

branja in bralnega razumevanja. Za izpostavljene primerjave v nadaljevanju predstavljamo tudi 

razsevne diagrame rezultatov povezanosti med tekočnostjo branja in bralnim razumevanjem. 

Primerjava tekočnosti branja in bralnega razumevanja ob uporabi razsevnih diagramov in lokalnih 
bralnih norm vzorca učencev brez učnih težav 

 

 

Koeficienta korelacije med tekočnostjo branja in bralnim razumevanjem posebej za učence z 

odločbo PPPU na področju branja zaradi majhne številčnosti ne moremo oceniti. Njihove rezultate 

smo si zato ogledali na razsevnem diagramu (Slika 2). Na razsevnem diagramu smo prikazali 

rezultate spremenljivke CBM preizkusa tekočnosti branja (Tekocn_Me_ppb) in spremenljivke 

preizkusa bralnega razumevanja (Ptica_sel_Sum) za oba vzorca učencev (učence z učnimi težavami 

in učence brez učnih težav). Za vzorec učencev z učnimi težavami smo rezultate prikazali za obe 

skupini ločeno (za učence z odločbo PPPU na področju branja in učence, ki imajo izrazite SUT na 

področju branja po mnenju učiteljev). Ob razsevnem diagramu smo uporabili tudi lokalne bralne 

norme tekočnosti branja in bralnega razumevanja učencev brez učnih težav (Tabela 43). 

 

Opazimo lahko, da 13/14 učencev z odločbo PPPU na področju branja ne presega rezultata 5. 

percentila tekočnosti branja učencev brez učnih težav. Na lokalnih normah rezultatov bralnega 

razumevanja učencev brez učnih težav samo 12/14 učencev s PPPU na področju branja dosega 

rezultat največ 16. percentila (5 točk od možnih 12 na preizkusu bralnega razumevanja). Dva 

učenca kljub manjši uspešnosti pri tekočnosti branja (ne dosegata rezultata 16. percentila tekočnosti 

branja) na preizkusu bralnega razumevanja glede na bralne norme vrstnikov dosegata rezultat 25. in 

50. percentila. Učenci z odločbo PPPU na področju branja imajo tako glede na lokalne bralne 

norme povprečnih vrstnikov brez učnih težav večinoma (12/14) nizek rezultat tako na preizkusu 

tekočnosti branja kot na preizkusu bralnega razumevanja. 

 

V skupini učencev z izrazitimi SUT na področju branja po mnenju učiteljev lahko opazimo, da za 

več učencev slabša tekočnost branja (glede na rezultate lokalnih norm povprečnih učencev brez 

učnih težav) ne pomeni nujno slabega rezultata na preizkusu bralnega razumevanja. Tako kar 14/65 

učencev, ki po tekočnosti branja ne dosegajo rezultata 16. percentila vrstniških norm, dosega vsaj 

25. percentil rezultatov na preizkusu bralnega razumevanja.  
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V nadaljevanju nas je zanimalo, ali na osnovi rezultatov lahko opazimo kvalitativne razlike v obeh 

podskupinah učencev z učnimi težavami. V ta namen smo uporabili naslednjo opredelitev skupin 

bralcev (npr. Pečjak, Potočnik, Cankar, 2014, Paris idr., 2009): uspešni učenci, ki so uspešni tako v 

bralnem razumevanju kot v tekočnosti branja, učenci, ki so uspešni v bralnem razumevanju in manj 

uspešni v tekočnosti branja (ang. gap fillers), učenci, ki so manj uspešni v bralnem razumevanju in 

uspešni v tekočnosti branja (ang. word callers), in neuspešni učenci, ki so manj uspešni tako v 

tekočnosti branja kot v bralnem razumevanju. 

 

V nadaljevanju skupino učencev z učnimi težavami tako skušamo uvrstiti v te podskupine bralcev 

ob uporabi lokalnih bralnih norm povprečnih vrstnikov brez učnih težav (norme tekočnosti branja in 

norme bralnega razumevanja) in mejnega kriterija (16. in 25. percentil, kot meji za določanje 

uspešnosti/neuspešnosti oz. rizičnosti). Opazimo naslednje: 

− Delež neuspešnih bralcev v skupini učencev, ki imajo SUT po mnenju učitelja, je manjši kot 

v skupini učencev s PPPU na področju branja. 

Slika 2: Razsevni diagram spremenljivke tekočnosti branja 
(Tekocn_Me_ppb) in spremenljivke bralnega razumevanja za učence 
brez učnih težav (4), učence s PPPU na področju branja (2) in učence z 
izrazitimi SUT na področju branja po mnenju učitelja (3) 
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− Delež učencev, ki so manj uspešni v tekočnosti branja, vendar uspešnejši v bralnem 

razumevanju, je v skupini učencev s PPPU manjši kot v skupini učencev, ki imajo SUT na 

področju branja po mnenju učitelja. 

− V skupini učencev s PPPU ni nobenega uspešnega bralca, tudi v skupini učencev z izrazitimi 

SUT na področju branja po mnenju učitelja je teh učencev malo. 

− V obeh skupinah učencev je najmanj učencev, ki so manj uspešni v preizkusu bralnega 

razumevanja, a uspešnejši v preizkusu tekočnosti branja. 

 

Glede na opisano primerjavo lahko opazimo, da se skupini učencev kvalitativno razlikujeta glede na 

prisotnost neuspešnih bralcev in bralcev, ki besedilo bolje razumejo, kot jim ga uspe glasno 

prebrati. Rezultat govori o heterogeni sestavi vzorca učencev z učnimi težavami.  

 

Tabela 39: Primerjava bralcev vzorca učencev z učnimi  

težavami glede na lokalne bralne norme vzorca učencev brez učnih težav 

 Tekočnost branja 

 16 percentil  16 percentil 

Bralno 

razumevanje 

 16 

percentil 

2/14* 

17/64** 

0/14*  

9/64** 

 16 

percentil 

11/14* 

35/64** 

1/14*  

3/64** 

*N učencev z odločbo PPPU na področju branja 

**N učencev s SUT na področju branja po mnenju učiteljev 

 

Tabela 40: Primerjava bralcev vzorca učencev z učnimi težavami glede na lokalne bralne norme vzorca učencev 

brez učnih težav 

 Tekočnost branja 

 25 percentil  25 percentil 

Bralno 

razumevanje 

 25 

percentil 

1/14* 

15/64** 

0/14*  

4/64** 

 25 

percentil 

13/14* 

41/64** 

1/14*  

4/64** 

*N učencev z odločbo PPPU na področju branja 

**N učencev s SUT na področju branja po mnenju učiteljev 

Med učenci, ki imajo izrazite SUT po mnenju učitelja in imajo rezultat tekočnosti branja in bralnega 

razumevanja pod 16 centilom (glejte Tabelo 39), ima 34/35 učencev rezultat kvalitete glasnega 

branja na ali pod 16 centilom vrstniških norm (glejte Tabela 43) za oceno kvalitete glasnega branja, 
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32/35 učencev pa ima rezultat v izraznosti glasnega branja na ali pod 16 centilom vrstniških norm 

za oceno izraznosti glasnega branja (glejte Tabela 43). Med učenci, ki imajo izrazite SUT po 

mnenju učitelja in imajo rezultat tekočnosti branja pod 16 centilom vrstniških norm (glejte Tabela 

43), rezultat bralnega razumevanja pa nad 16 centilom vrstniških norm (glejte Tabelo 39), ima 

14/17 učencev rezultat kvalitete glasnega branja na ali pod 16 centilom vrstniških norm (glejte 

Tabela 43) za oceno kvalitete glasnega branja, 12/17 učencev pa ima rezultat v izraznosti glasnega 

branja na ali pod 16 centilom vrstniških norm za oceno izraznosti glasnega branja (glejte Tabela 

43). Kljub nekaterim višjim dosežkom bralnega razumevanja (v primerjavi s skupino učencev s 

PPPU na področju branja) ima veliko učencev s SUT na področju branja po mnenju učitelja slabo 

oceno kvalitete glasnega branja. 

 

Primerjava učiteljeve ocene učenčevega glasnega branja in bralnega razumevanja ob uporabi razsevnih 
diagramov in lokalnih bralnih norm vzorca učencev brez učnih težav 

 

Iz razsevnih diagramov rezultatov uspešnosti na preizkusu bralnega razumevanja in učiteljeve 

ocene učenčevega branja (tehnika, ritem in izraznost) ter ob uporabi vrstniških norm (Tabela 43) je 

razvidno, da učenci z učnimi težavami v primerjavi z vrstniki brez učnih težav dosegajo nižje 

rezultate tako v učiteljevi oceni kvalitete učenčevega branja kot na preizkusu bralnega razumevanja. 

Pri tem učenci z odločbo PPPU v učiteljevi oceni kvalitete glasnega branja (Oc_Uc_Vsota, 

Oc_Uc_Izraz) dosegajo največjo vrednost 16 percentila vrstniških norm, učenci, ki imajo SUT po 

mnenju učitelja, pa dosegajo celo rezultat 50 percentila vrstniških norm.  
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Slika 3: Razsevni diagram spremenljivke učiteljeve ocene 
učenčeve izraznosti branja (Oc_Uc_Izraz; število točk) in 
spremenljivke bralnega razumevanja (Ptica_selSum) za učence 
brez učnih težav (4), učence s PPPU na področju branja (2) in 
učence z izrazitimi SUT na področju branja po mnenju učitelja 
(3) 

Slika 4: Razsevni diagram spremenljivke učiteljeve ocene 
učenčevega glasnega branja (Oc_Uc_Vsota; število točk) in 
spremenljivke bralnega razumevanja (Ptica_selSum) za učence 
brez učnih težav (4), učence s PPPU na področju branja (2) in 
učence z izrazitimi SUT na področju branja po mnenju učitelja (3) 
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Glede na rezultate ameriških virov (Wayman, 2007) smo v obeh vzorcih učencev pridobili nižje 

povezave med rezultati preizkusa tekočnosti branja in bralnega razumevanja. Na nižje povezave je 

lahko vplivalo več dejavnikov (metodoloških in konceptualnih), nekatere med njimi izpostavljamo 

in na kratko opisujemo: 

 

− Zanesljivost preizkusov 

Zanesljivost preizkusov na spremenljivkah smo preizkusili z metodo lihih in sodih polovic, 

koeficienti zanesljivosti so ustrezni. Koeficienta za spremenljivko ocenjevanja izraznosti branja 

Oc_uc_Izraz, ki je 0,686, in Oc_Uc_Vsota, ki je 0,786. Vsi drugi koeficienti dosegajo ali 

presegajo vrednost 0,8. Koeficienti zanesljivosti preizkusov so bili navedeni tudi v pilotski 

študiji. Menimo, da zanesljivost preizkusov ni vplivala na nizke korelacije. 

 

− Občutljivost preizkusov   

Povezava med tekočnostjo branja in bralnim razumevanjem bi bila v posameznem vzorcu 

mogoče bolj izražena, če bi bil preizkus bolje prilagojen posameznemu vzorcu učencev (za 

povprečne učence bi moral biti zahtevnejši, za učence z učnimi težavami pa lažji). To bi bilo 

potrebno preizkusiti, če bi nas v prihodnjem raziskovanju bolj zanimala resnična velikost 

povezave med komponentama tekočnosti branja in bralnim razumevanjem v posameznem 

vzorcu učencev. 

 

− Vzorec učencev z učnimi težavami 

Razlaga za nižjo povezavo med tekočnostjo branja in bralnim razumevanjem je lahko število 

bralcev, ki imajo nizko tečnost branja in boljše bralno razumevanje, ter število bralcev, ki imajo 

slabo bralno razumevanje in dobro tekočnost branja (Israel in Duffy, 2009). Glede na rezultate 

analize različnih skupin bralcev v vzorcu učencev z učnimi težavami (Tabela 40) vidimo, da se 

skupini (učenci s PPPU na področju branja in učenci, ki imajo izrazite SUT po mnenju učitelja) 

v vzorcu učencev z učnimi težavami glede na skupine bralcev med seboj kvalitativno 

razlikujeta. Za prihodnje raziskovanje bi bilo tako potrebno proučiti večji vzorec učencev s 

PPPU na področju branja (in ugotoviti prisotnost različnih skupin bralcev). S takšnim 

rezultatom bi lahko jasneje ovrednotili tudi naš rezultat. Za takšen zajem namenskega vzorca 

smo se v tem magistrskem delu odločili zato, ker smo pri vzorčenju naleteli na težavo s 

premajhno številčnostjo učencev s PPPU na področju branja (glejte poglavje Vzorec).  

 

− Značilnosti preizkusa bralnega razumevanja 
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Preizkus bralnega razumevanja je bil strukturiran tako, da je večina nalog zahtevala izbor med 

več danimi odgovori (odgovori objektivnega tipa), tako je na rezultate preizkusa bralnega 

razumevanja lahko vplivalo tudi ugibanje. 

 

− Pri nekaterih rezultatih smo zaznali tudi možne težave v zajemu podatkov, npr. iz nekaterih 

preizkusov bralnega razumevanja je razvidno, da je učenec obkrožil samo odgovor pri prvem 

vprašanju, drugo pa je pustil prazno ali neobkroženo. V izvedbo preizkusa in beleženje 

rezultatov bi poleg kategorije posebnosti morali jasneje zapisati, da učitelji zabeležijo tudi 

možne posebnosti v otrokovem sodelovanju (npr. da je z reševanjem odnehal, ni hotel 

sodelovati, ipd.). Isti učenec, za katerega ni razvidno, ali pri reševanju preizkusa bralnega 

razumevanja ni sodeloval, ima na preizkusu tekočnosti branja visok rezultat (85 pravilno 

prebranih besed v minuti glasnega branja). Učence, ki na preizkusu niso hoteli sodelovati 

(popolnoma prenehali z reševanjem), bi bilo potrebno ob obdelavi podatkov iz vzorca izključiti 

oz. za vsakega učenca zabeležiti tudi čas reševanja preizkusa, in to v rezultatih smiselno 

upoštevati. 

 

− Način izvedbe preizkusov 

Na naravo povezave je lahko vplival način izvedbe obeh preizkusov; bralnega razumevanja 

prebranega nismo ugotavljali na istem besedilu. Tako smo obravnavo tekočnosti branja in 

bralnega razumevanja obravnavali ločeno, povezava bi bila morda jasnejša in realnejša, če bi 

preizkusu tekočnosti branja takoj sledil preizkus bralnega razumevanja na istem besedilu. Za 

takšen pristop smo se odločili zato, ker tudi v tujini rezultate CBM preizkusa tekočnosti 

glasnega branja z rezultati bralnega razumevanja primerjajo na ta način. 

 

− Povezava med tekočnostjo branja in bralnim razumevanjem se v razvoju spretnosti branja 

spreminja. Rezultat bi lahko v obeh skupinah učencev razložili tudi kot dejstvo še 

neavtomatiziranega  dekodiranja (ko je določena hitrost branja že prisotna, vendar dekodiranje 

še ni popolnoma avtomatizirano). V tem primeru so lahko povezave med tekočnostjo branja in 

bralnim razumevanjem nižje od pričakovanih (Paris idr., 2005). 

 

− Povezava se lahko v naših rezultatih v primerjavi z ameriškimi izraža šibkeje tudi zaradi 

metodoloških značilnosti ameriških raziskav, ki jih obravnavata Paris in Paris (2006). Med 

drugim izpostavita, da je visoka povezava bolj odraz značilnosti vzorca (npr. velik del bralcev, 

ki slabo pravilno berejo) kot pa univerzalnega, splošnega trenda povezanosti med spretnostjo 

tekočnosti branja in bralnim razumevanjem. Poleg tega avtorja izpostavita, da so bile osnovne 

porazdelitve podatkov večkrat nenormalno porazdeljene, vendar so bile v namen kompleksnejše 



 

148 
 

obdelave podatkov normalizirane, kar lahko zamegli resnično naravo povezanosti med 

različnimi spremenljivkami. 

 

− Izračunana povezava med tekočnostjo branja in bralnim razumevanjem v maternem jeziku se 

lahko v našem primeru izraža šibkejše kot v navedenih ameriških rezultatih tudi zaradi 

jezikovnih značilnosti slovenščine. Ziegler in Goswami (2005) opisujeta teorijo velikosti 

pravopisne/glasovne enote procesiranja (ang. grain-size theory). Po njej se jeziki razlikujejo v 

različni stopnji ujemanja med glasovi in pisnimi znaki zanje. V različnih jezikih obstajajo 

različne velikosti pravopisnih/glasovnih enot. V transparetnih jezikih začetni bralci dostopajo do 

glasovne prezentacije pretežno po poti glas – črka (zanesljiveša povezava med posameznim 

glasom in črko), ki predstavlja manjšo jezikovno enoto. Začetni bralci, ki se opismenjujejo v 

netransparentnih pisavah, pa se zaradi manjše zanesljivosti na ravni črka – glas bolj opirajo na 

večje enote (npr. vzorci rim, celostna prepoznava besed). Poleg tega ima npr. angleščina v 

besedah (v primerjavi s transparetnimi jeziki) prisotne večje razlike velikosti glasovnih enot. 

Raziskovalci navajajo, da je začetno branje na ravni dekodiranja za začetne bralce v 

transparentnih jezikih lažje kot za angleške bralce v angleškem jeziku in ga osvojijo hitreje (npr. 

Landerl, 2006 v Gunderson idr., 2010). 

 

Ameriški avtorji (npr. Wayman, 2007) večkrat navajajo visoke povezave med tekočnostjo 

branja in bralnim razumevanjem v angleščini, vendar med njimi najdemo tudi nižje povezave 

(rezultati niso enoznačni in so odvisni od več dejavnikov). Tudi v skupini transparentnih jezikov 

ne najdemo enotnih rezultatov. Na primeru grških učencev 2. in 4. razreda Babayigit in 

Stainthorp (2011) navajata nizka korelacijska koeficienta med tekočnostjo glasnega branja 

(merjena kot število pravilno prebranih besed v enominutnem glasnem branju besedila) in 

bralnim razumevanjem (0,37, 0,36). Nizko povezanost med tekočnostjo branja (hitrost 

dekodiranja, pravilnost dekodiranja) navajajo pri začetnih finskih bralcih Dufva, Niemi in 

Voeten (2001), podobno tudi Muller in Brady (2001), medtem ko de Jong and van der Leij 

(2002) pri nizozemskih učencih med tekočnostjo branja (enominutno glasno branje seznama 

besed) najdejo višje povezave (0,61 in 0,621 za 1. razred, 0,606 za 3. razred). Mogoče je, da 

značilnost jezika (transparenten ali netransparenten jezik) vpliva na vzorec usvajanja začetnega 

branja (Muller in Brady, 2001), npr. tudi na vzorec pridobivanja tekočnosti branja in naravo 

njene povezanosti z bralnim razumevanjem in splošno bralno učinkovitostjo v različnih fazah 

usvajanja spretnosti branja.  

 

 Analiza pomembnosti razlik v aritmetičnih sredinah med obema vzorcema učencev  
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V tem poglavju navajamo in obravnavamo rezultate, povezane s hipotezo, ki se nanaša na 

preučevanje razlik v aritmetičnih sredinah dosežkov učencev z učnimi težavami UT_1 (učenci z 

odločbo PPPU na področju branja in učenci, ki imajo izrazite SUT na področju branja po mnenju 

učitelja) in učencev brez učnih težav UT_2 (naključno izbrani povprečni bralci, brez učnih težav):  

 

H3: Učenci z učnimi težavami imajo v primerjavi z učenci brez učnih težav na izbranih preizkusih 

branja in v učiteljevi oceni učenčevega branja pomembno nižje rezultate. 

 

Z namenom ovrednotenja hipoteze H3 smo s pomočjo Mann - Whitneyjevega U (M-W U) 

preizkusa testirali statistično pomembnost razlik po posameznih spremenljivkah bralnih preizkusov 

(Tekocn_Me_ppb, SNAP_ppb, Ptica_vpb, Ptica_selSum, Oc_Uc_Vsota, Oc_Uc_Izraz). Rezultati 

so predstavljeni v Tabeli 41. Ocene osnovne deskriptivne statistike so obravnavane v Tabela 27. 

Ugotovimo lahko, da so statistično pomembne razlike prisotne na vseh preizkusih. 

 

Glede na ugotovljene razlike po spolu znotraj skupine povprečnih učencev brez učnih težav na 

spremenljivkah Ptica_selSum, Oc_Uc_Vsota, Oc_Uc_Izraz (glejte Tabelo 32) smo ugotavljali tudi 

statistično pomembnost razlik v aritmetičnih sredinah UT_1 in UT_2 glede na po spolu ločena 

podvzorca učencev brez učnih težav (posebej za dečke in posebej za deklice). Ugotovimo lahko, da 

so prisotne statistično pomembne razlike v vseh preizkusih. 

 

Glede na rezultate ocene parametrov osnovne deskriptivne statistike in rezultate ocene statistične 

pomembnosti razlik v aritmetičnih sredinah na izbranih preizkusih branja in v učiteljevi oceni 

učenčevega branja (Tabela 41 in Tabela 42) lahko zaključimo, da učenci z učnimi težavami (UT_1) 

dosegajo statistično pomembno nižje rezultate od povprečnih vrstnikov brez učnih težav (UT_2). S 

tem hipotezo H3 potrjujemo. 

 

Ugotovili smo, da so učenci z učnimi težavami v primerjavi s povprečnimi bralci dosegli nižje 

rezultate tako na CBM preizkusu tekočnosti glasnega branja (hitrost in pravilnost) kot v preizkusu 

bralnega razumevanja in v učiteljevi oceni kvalitete učenčevega glasnega branja.
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Tabela 41: Rezultati enostranskega Mann - Whitneyjevega U preizkusa statistične pomembnosti razlik v rezultatih med učenci z učnimi težavami (UT_1) in učenci brez učnih 

težav (UT_2) 

Rezultat Spremenljivke, vezane na bralne preizkuse 

Tekocn_Me_ppb SNAP_ppb Ptica_vpb Ptica_selSum Oc_Uc_Vsota Oc_Uc_Izraz 

P vrednost   

M-W U 

preizkusa 

< 0,01  < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

 

 

Tabela 42: Rezultati M-W U preizkusa statistične pomembnosti razlik v rezultatih med učenci z učnimi težavami (UT_1) in učenci brez učnih težav (UT_2) glede na spol 

učencev brez učnih težav 

Rezultat Spremenljivke, vezane na bralne preizkuse 

Ptica_selSum Oc_Uc_Vsota Oc_Uc_Izraz 

P vrednost M-W U preizkusa 

UT_2, dečki  

UT_1  

< 0,01 < 0,01 < 0,01 

P vrednost M-W U preizkusa 

UT_2, deklice  

UT_1 

< 0,01 < 0,01 < 0,01 
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2.5.5 Analiza pomembnosti razlik v velikosti korelacije med tekočnostjo branja in bralnim 

razumevanjem med obema vzorcema učencev  

 

V tem poglavju navajamo in obravnavamo rezultate, povezane s hipotezo, ki se nanaša na 

preučevanje razlike v velikosti povezave med tekočnostjo branja in bralnim razumevanjem med 

učenci z učnimi težavami UT_1 (učenci z odločbo PPPU na področju branja in učenci, ki imajo 

izrazite SUT na področju branja po mnenju učitelja) in učenci brez učnih težav UT_2 (naključno 

izbrani povprečni bralci brez učnih težav): 

 

H4: Med učenci z in učenci brez učnih težav obstaja razlika v velikosti povezave med tekočnostjo 

branja (Tekocn_Me_ppb) in bralnim razumevanjem (Ptica_selSum). 

 

Da bi izbrali ustrezen koeficient korelacije med spremenljivko Tekocn_Me_ppb in Ptica_selSum, 

smo s Kolmogorov - Smirnovim (K-S) testom testirali normalnost porazdelitve udeleženih 

spremenljivk. Rezultate za skupino učencev brez učnih težav navajamo v Tabeli 33, rezultate za 

skupino učencev z učnimi težavami pa v Tabeli 36. Rezultate ocen parametrov osnovne 

deskriptivne statistike in rezultate K-S testa smo izračunali ponovno, saj je število učencev, 

vključenih v posamezno primerjavo na paru spremenljivk, različno od prvotne osnovne deskriptivne 

statistike, ki je predstavljena v Tabeli 27; vsi učenci namreč nimajo rezultatov za obe izmed v paru 

obravnavanih spremenljivk, zato smo pregled ocene osnovnih parametrov izvedli za vsak par 

spremenljivk posebej. 

 

Glede na merski nivo spremenljivk in ugotovljeno porazdelitev spremenljivk smo za izračun 

koeficienta korelacije med tekočnostjo branja in bralnim razumevanjem izbrali Spearmanov 

koeficient korelacije za skupino učencev brez učnih težav in Pearsonov koeficient korelacije za 

skupino učencev z učnimi težavami. 

  

Za učence z učnimi težavami je Pearsonov koeficient korelacije med spremenljivkama 

Tekocn_Me_ppb, Ptica_selSum 0,262 in je značilno različen od 0 (Tabela 38). Za učence brez 

učnih težav je Spearmanov koeficient korelacije med spremenljivkama Tekocn_Me_ppb, 

Ptica_selSum 0,478, ki je prav tako značilno različen od 0 (Tabela 35).  Z uporabo Fisherjevega Z- 

testa smo preizkusili ničelno hipotezo, da sta ta dva korelacijska koeficienta značilno različna med 

sabo, p vrednost dvostranskega preizkusa je 0,0673. 
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Ker v skupini učencev brez učnih težav prihaja v rezultatih spremenljivke Ptica_selSum tudi do 

razlike po spolu, smo izračunali korelacijski koeficient tudi ločeno za skupino dečkov in deklic. Za 

dečke je Spearmanov koeficient korelacije (Tekocn_Me_ppb, Ptica_selSum) = 0,459, in je značilno 

različen od 0. Za deklice je Spearmanov koeficient korelacije (Tekocn_Me_ppb, Ptica_selSum) = 

0,487, in je značilno različen od 0 (Tabela 35). Z uporabo Fisherjevega Z-testa smo nato testirali 

ničelno hipotezo, da sta ta korelacijska koeficienta med obema vzorcema značilno različna med 

sabo. P vrednost dvostranskega preizkusa pri primerjavi korelacijskega koeficienta deklic brez 

učnih težav in korelacijskega koeficienta učencev z učnimi težavami je 0,0969. P vrednost 

dvostranskega preizkusa pri primerjavi korelacijskega koeficienta dečkov brez učnih težav in 

korelacijskega koeficienta učencev z učnimi težavami je 0,1389. 

 

Ugotovimo lahko, da razlika med koeficientoma povezave med tekočnostjo in bralnim obeh 

vzorcev učencev ni statistično pomembna. 

 

Rezultati tekočnosti branja se povezujejo z rezultati na preizkusu bralnega razumevanja. Povezava 

med tekočnostjo branja in bralnim razumevanjem je v naših rezultatih nekoliko nižja, kot je 

navedena v tujih virih, kjer navajajo srednjo (od 0,4) do visoko, v povprečju po Wayman idr. (2007) 

celo večjo od 0,7. Več o možnih vzrokih za takšen rezultat pišemo v poglavju Korelacije med 

rezultati bralnih preizkusov za oba vzorca učencev. Med obema skupinama učencev smo 

predvidevali možnost obstoja statistično pomembne razlike v velikosti povezave, saj v tujih virih 

najdemo podatek, da naj bi bila povezava med tekočnostjo branja in bralnim razumevanjem 

variabilna tudi zaradi razlike v začetni stopnji usvajanja spretnosti tekočega branja (Paris idr., 

2005). 

2.5.6 Analiza rezultatov učencev z učnimi težavami v okviru pridobljenih percentilnih 

lokalnih bralnih norm učencev brez učnih težav  

 

V tem poglavju navajamo in obravnavamo rezultate, povezane s hipotezo, ki se nanaša na analizo 

rezultatov učencev z učnimi težavami UT_1 (učenci z odločbo PPPU na področju branja in učenci, 

ki imajo izrazite SUT na področju branja po mnenju učitelja) glede na pridobljene lokalne norme 

tekočnosti branja učencev brez učnih težav UT_2 (naključno izbrani povprečni bralci brez učnih 

težav). 
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H5: 75 % učencev s specifičnimi učnimi težavami na področju branja se pri CBM preizkusu 

tekočnosti glasnega branja nahaja na ali pod 25 percentilom rezultatov lokalnih norm povprečnih 

učencev brez učnih težav. 

 

Hipotezo smo preizkusili ločeno na podskupini učencev z odločbo PPPU na področju branja in 

skupini učencev, za katero učitelji menijo, da imajo izrazite SUT na področju usvajanja spretnosti 

branja. 

 

25. percentil skupine učencev brez učnih težav je nad ali enak 75 percentilu skupine učencev s 

PPPU smo potrdili pri stopnji tveganja 0,05. Pri tem smo uporabili Wilsonovo proceduro za 

intervale zaupanja deležev, glejte Newcombe (1998). S tem H5 za skupino učencev s PPPU 

potrjujemo. 

 

25. percentil skupine učencev brez učnih težav je nad ali enak 75 percentilu skupine učencev z 

učnimi težavami (mnenje učiteljev) nismo potrdili. S tem H5 za skupino učencev ne moremo 

potrditi. 

 

H5 za skupino učencev z učnimi težavami, ki imajo izrazite SUT na področju branja po mnenju 

učiteljev, s statističnim testiranjem zastavljene hipoteze (kjer hkrati upoštevamo zgornjo in spodnjo 

mejo intervalov zaupanja obeh vzorcev) ne moremo potrditi. Iz opazovanja razsevnega diagrama 

smo pričakovali, da hipoteza drži.  

 

Uspešnost uvrščanja učencev glede na 25. percentil učencev brez učnih težav smo v nadaljevanju 

preverili posebej za zgornjo in spodnjo mejo intervala zaupanja 25. percentila učencev brez učnih 

težav. Ugotovili smo, da na ta način pri spodnji meji intervala zaupanja pravilno uvrstimo 81,5 % 

vseh učencev, pri zgornji meji intervala zaupanja pa pravilno uvrstimo več kot 90 % vseh učencev. 

Podrobneje postopek opisujemo v poglavju Zgodnje zaznavanje učencev z učnimi težavami ob 

uporabi CBM preizkusa tekočnosti glasnega branja. 
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Tabela 43: Lokalne bralne norme  bralnih preizkusov na vzorcu povprečnih učencev (bralcev) brez učnih težav 

Percentil 

 

N = 254  

Tekočnost branja 

 

 

Število pravilno 

prebranih besed v 

enominutnem 

glasnem branju 

N = 252  

Bralno 

razumevanje 

 

Število točk 

N = 254 

Kvaliteta  

glasnega 

branja 

Število točk 

N = 254 

Izraznost 

branja 

 

Število točk 

N = 254 

Pravilnosti glasnega 

branja  

 

% pravilno prebranih 

besed v enominutnem 

glasnem branju 

100 167 11 25 15 100 

90 122 11 25 15 100 

84 110 10 24,52 15 100 

75 98 9,5 23 14 99,28 

50 75 8 21 12 98,49 

25 58 6 17 10 96,72 

16 52 5 16 9 95,56 

10 44 3,65 14 8 94,44 

5 36 2,5 12 7 91,84 

 

2.5.7 Zgodnje zaznavanje učencev z učnimi težavami ob uporabi CBM preizkusa tekočnosti 

branja 

 

V tem poglavju odgovarjamo na zastavljeno raziskovalno vprašanje, ki se povezuje z zaznavanjem 

učencev z učnimi težavami: 

 

 

Kako učinkovito je zgodnje zaznavanje učencev z učnimi težavami s pomočjo CBM modela ob 

uporabi kriterijev, ki jih v ta namen uporabljajo v tujini? 

 

Za analizo raziskovalnega vprašanja smo potrebovali vzorec učencev z učnimi težavami na 

področju branja, lokalne bralne norme povprečnih vrstnikov brez učnih težav na področju branja in 

mejni kriterij, s pomočjo katerega bomo skušali ovrednotiti rezultat tekočnosti branja učencev z 

učnimi težavami znotraj lokalnih bralnih norm povprečnih vrstnikov brez učnih težav. 
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V vzorec učencev z učnimi težavami smo zajeli učence z odločbo PPPU na področju branja ter 

učence, ki imajo izrazite SUT na področju branja po mnenju učitelja. V vzorec učencev s PPPU je 

zajetih 14 učencev, v vzorec učencev, ki imajo izrazite SUT po mnenju učiteljev, je zajetih 65 

učencev. Lokalne bralne norme za tekočnost branja (Tabela 43) so pridobljene na vzorcu 

povprečnih vrstnikov brez učnih težav na področju branja, vzorec je oblikovan po priporočilih 

avtorja Shinn (1989). 

 

V literaturi je uporaba lokalnih norm za CBM preizkus tekočnosti branja v namen prepoznavanja 

potencialnih učnih težav najbolj pogosto povezana z uporabo kriterijev mejnih percentilov. 

Zasledimo lahko različne kriterije, ki so odvisni od vrste lokalnih norm, na katerih so kriteriji 

uporabljeni (razredne, šolske, širše območne), in od namenov ocenjevanja (skrining, klasifikacija, 

evalvacija nudenja pomoči ipd). Kriteriji niso poenoteni, več o njihovi uporabi si lahko preberete v 

poglavju Izvedba in uporaba CBM preizkusa  branja. 

V namen ovrednotenja možnosti zgodnjega zaznavanja učencev z učnimi težavami na področju 

branja s pomočjo uporabe CBM modela tekočnosti branja in pridobljenih lokalnih norm povprečnih 

vrstnikov smo preizkusili uporabo kriterijev 5., 10., 16. in 25. percentila. Zanimalo nas je, koliko 

učencev z učnimi težavami na ta način uvrstimo v rizično skupino učencev, ki naj bi imela 

izrazitejše učne težave na področju branja. Primerjavo uvrščanja smo izvedli posebej za skupino 

učencev z odločbo PPPU na področju branja in posebej za skupino učencev, ki ima izrazite SUT po 

mnenju učitelja.  

 

Uvrščanje v skupino učencev z odločbo PPPU na področju branja 
 

Če za kriterij vzamemo 5., 10. ali 16. percentil rezultatov tekočnosti branja učencev brez učnih 

težav in vzamemo zgornjo mejo intervala zaupanja (pri stopnji tveganja 0,05) vsakega od 

percentilov (da ne bi naredili napake in izpustili učencev, ki naj bi v resnici spadali v rizično 

skupino učencev), 13 od 14 učencev z odločbo PPPU na področju branja uvrstimo v skupino 

rizičnih učencev že pri 5. percentilu, vseh 14 pa pri 25. percentilu. Če vzamemo spodnjo mejo 

intervala zaupanja, jih v rizično skupino razvrstimo pri 5. percentilu 5/14, pri 10. percentilu 11/14, 

pri 16. percentilu 13/14 in pri 25. percentilu 13/14. Pri tem je mejna vrednost tekočnosti pri 5. 

percentilu enaka 41 pravilno prebranih besed v eni minuti (v nadaljevanju ppb), pri 10. percentilu je 

enaka 51 ppb, pri 16. je enaka 55 ppb in pri 25. percentilu je enaka 63 ppb. Potrebno je izpostaviti, 

da sta interpretacija in uporabnost rezultatov v smislu natančnosti uporabe kriterijev zaradi 

majhnega vzorca zmanjšani. 
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Uvrščanje v skupino učencev, ki imajo izrazite SUT na področju branja po mnenju učiteljev 
 

Za dane kriterije 5., 10., 16 in 25. percentil rezultatov tekočnosti branja učencev brez učnih težav in 

zgornji meji intervala zaupanja pri stopnji tveganja 0,05 (da ne bi naredili napake in izpustili 

učencev, ki naj bi v resnici spadali v rizično skupino učencev) uvrstimo v rizično skupino učencev 

naslednje deleže učencev z izrazitimi SUT po mnenju učitelja: pri 5. percentilu 41/65 (63 %), pri 

10. percentilu 49/65 (75,4 %), pri 16. percentilu 52/65 (80,3 %) in pri 25. percentilu 59/65 (90,8 %).  

Za dane kriterije 5., 10., 16. in 25. percentil rezultatov tekočnosti branja učencev brez učnih težav in 

spodnji meji intervala zaupanja (da ne bi kot rizičnih uvrstili učencev, ki v to skupino ne spadajo) 

uvrstimo v rizično skupino učencev naslednje deleže učencev z izrazitimi SUT po mnenju učitelja:  

pri 5. percentilu 21/65 (32,3 %), pri 10. percentilu 39/65 (60 %), pri 16. percentilu 45/65 (69,2 %) 

in pri 25. percentilu 53/65 (81,5 %). Pri tem je mejna vrednost tekočnosti pri 5. percentilu enaka 41 

pravilno prebranih besed v eni minuti (v nadaljevanju ppb), pri 10. percentilu je enaka 51 ppb, pri 

16. je enaka 55 ppb in pri 25. percentilu je enaka 63 ppb. 

 

Pri odkrivanju učencev z izrazitejšimi specifičnimi učnimi težavami je napaka, pri kateri bi 

spregledali učenca, ki bi resnično potreboval intenzivnejšo in specifično pomoč (bi ga uvrstili v 

skupino učencev brez učnih težav), hujša od napake, pri kateri bi pomoč nudili učencu, ki jo v 

resnici ne bi potreboval. Zato se pri uvrščanju v skupine držimo zgornje meje intervalov zaupanja 

za vsakega izmed percentilov. V literaturi je ob tem priporočeno, da se delež učencev, ki bi jih 

spregledali, pa bi resnično potrebovali intenzivnejšo učno pomoč, drži pod 10 % (Jenkins, Hudson 

in Johnson, 2003). V skupini učencev z odločbo PPPU je ob upoštevanju zgornje meje intervala 

zaupanja pri 5. percentilu v rizično skupino učencev pravilno uvrščenih 13/14 učencev, v skupini 

učencev, ki imajo izrazite SUT po mnenju učitelja, pa je 90,8 % učencev v skupino rizičnih učencev 

uvrščeno šele s 25. percentilom.  

 

Glede na sestavo vzorca učencev z učnimi težavami (premalo učencev s PPPU, prisotnost učencev, 

ki naj bi imeli izrazite SUT po mnenju učitelja) in rezultate posamezne skupine menimo, da je meja 

5. percentila na pridobljenih vrstniških normah preozka za uporabo v namene ugotavljanja rizičnosti 

(glede na skupino učencev, ki imajo izrazite SUT po mnenju učitelja), meja 25. percentila pa zelo 

široka (glede na primerjavo uvrščanja obeh skupin). Kot smiselno za uporabo ob zajetih lokalnih 

normah za ugotavljanje rizičnosti tako predlagamo mejo 10. in 16. percentila. 

 

2.5.8 Uporabnost CBM preizkusa tekočnosti branja  
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V tem poglavju odgovarjamo na zastavljeno raziskovalno vprašanje, ki se povezuje z 

ovrednotenjem uporabnosti CBM preizkusa tekočnosti glasnega branja: 

 

Kakšna je uporabnost CBM preizkusa tekočnosti glasnega branja z vidika njegove tehnične 

ustreznosti (merske karakteristike), izvedljivosti, ekonomičnosti ter uporabnosti v povezavi s 

petstopenjskim modelom? 

 

Merske karakteristike CBM preizkusa smo ovrednotili v poglavju Merske karakteristike 

instrumentarija. Merske karakteristike preizkusa ocenjujemo kot ustrezne (glejte poglavje Merske 

karakteristike instrumentarija). Zanesljivost posameznih preizkusov smo preizkusili tudi v glavni 

študiji (Tabela 35 in Tabela 38). 

 

Izvedljivost in ekonomičnost izvedbe preizkusa CBM tekočnosti branja smo ocenili v sklopu 

pilotske študije. CBM preizkus tekočnosti glasnega branja je potrebno izvesti individualno. Izvedba 

preizkusa za posameznega učenca skupaj z navodili, postopkom izvedbe in ovrednotenjem 

rezultatov je trajala med 8 do 10 minut. Učitelji posameznih šol, ki so izvedli glavno testiranje 

osmih do desetih učencev so poročali, da so za izvedbo CBM preizkusa tekočnosti branja 

potrebovali približno dve šolski uri. Gradivo, ki ga učitelj potrebuje, so tri besedila, navodila za 

izvedbo, ocenjevalni obrazec za vsako besedilo. Preizkus je enostaven za izvedbo, izvajajo ga lahko 

učitelji ali drugi strokovni delavci. 

 

Menimo, da je glede na pridobljene rezultate CBM preizkus tekočnosti branja: uvrščanje v skupino 

rizičnih učencev glede na lokalne bralne norme povprečnih učencev, povezava tekočnosti branja z 

bralnim razumevanjem in oceno kvalitete učenčevega glasnega branja ob uporabi tujih kriterijev 

primeren za uporabo na prvih treh korakih petstopenjskega modela v namen odkrivanja rizičnih 

učencev (širša detekcija, skrining). Ob tem je potrebno opozoriti, da je povezava med tekočnostjo 

branja in bralnim razumevanjem v naših rezultatih izražena šibkeje kot v tujih virih. Na variabilnost 

in asimetričnost povezave ter različne velikosti rezultatov v tujih virih opozori več avtorjev. CBM 

preizkus tekočnosti branja smatrajo kot splošen indikator učinkovitosti branja, ob tem pa opozorijo, 

da je pri nudenju pomoči potrebno dodatno ugotoviti in analizirati izvor težav in nato pravilno 

oblikovati pomoč (npr. Paris idr. 2005, Rasinski, 2004). Glede na rezultate uvrščanja v skupino 

rizičnih učencev (glejte poglavje Zgodnje zaznavanje učencev z učnimi težavami ob uporabi CBM 

preizkusa tekočnosti glasnega branja) menimo, da je ob uporabi percentilnih lokalnih bralnih norm 

vrstnikov za uvrščanje v rizično skupino učencev smiselna uporaba 10. in 16. percentila.  
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Menimo, da trenutno CBM model tako s tujimi kot trenutnimi domačimi rezultati ne razpolaga z 

dovolj utemeljeno podlago za njegovo zahtevnejšo uporabo, npr. spremljanje in utemeljevanje 

(ne)zadostnega napredka posameznih učencev in odločanje o tem, ali potrebujejo intenzivnejšo 

pomoč. V ta namen bi bilo potrebno oblikovati standardizirane norme ter standardizirane norme 

povprečnega tedenskega napredka (npr. število pravilno prebranih besed na teden), širši izbor po 

težavnosti in vsebini primernih ekvivalentnih bralnih gradiv, poleg tega bi bilo potrebno razrešiti 

nekatera vprašanja in dileme (npr. kako dolgo morata trajati pomoč in podpora, kako pogosto 

merimo napredek ipd.), s katerimi se tudi po več kot desetletnem razvoju modela srečujejo v ZDA 

(glejte poglavje Nekatere kritike uporabe CBM modela – izkušnje v ZDA). 

 

2.5.9 Povezava med rezultati CBM preizkusa glasnega tekočega branja v 3. razredu in 

rezultati NPZ preizkusa v 6. razredu 

 

V tem poglavju predstavljamo rezultate učencev na preizkusih nacionalnega preverjanja znanja 

(NPZ) v 6. razredu ter njihove ocene pri predmetih angleščina, matematika in slovenščina v 6. 

razredu ter jih primerjamo z rezultati CBM preizkusa tekočnosti branja, ki so ga opravili v 3. 

razredu. Pri tem izpostavljamo primerjavo uspešnosti med vzorcem povprečnih bralcev (UT_1) in 

vzorcem učencev z učnimi težavami (učenci s PPPU na področju branja in učenci z izrazitimi SUT 

po mnenju učitelja, UT_2) ter rezultat povezave med začetno tekočnostjo branja v slovenščini in 

NPZ preizkusom znanja angleščine, ki se je pri vzorcu učencev z učnimi težavami izkazala kot 

edina statistično značilna. 

Tabela 44 predstavlja ocene parametrov deskriptivne analize rezultatov učencev, za katere smo po 

treh letih zbrali podatke o rezultatih NPZ preizkusa matematike, slovenščine in angleščine v 6. 

razredu in zaključne ocene pri matematiki, slovenščini in angleščini v 6. razredu. Podatke 

prikazujemo za oba vzorca učencev (UT_1, UT_2), znotraj obeh tudi glede na spol učencev. V 

analizo so zajeti učenci, ki imajo rezultate NPZ preizkusov, ocene 6. razreda in rezultat na NPZ 

preizkusu tekočnosti branja, ki je bil izveden v 3. razredu. 
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Tabela 44: Ocena parametrov deskriptivne analize rezultatov učencev, za katere smo naknadno zbrali podatke o rezultatih NPZ preizkusa v 6. r., in ocene v 6. r pri 

matematiki, slovenščini in angleščini. 

Spremenljivka Vzorec učencev 

*1 učenec v UT_1 

nima podatka o 

spolu 

N Najmanjša 

vrednost 

MIN 

Največja 

vrednost 

MAKS 

Aritmetična 

sredina 

M 

Standardni 

odklon 

SD 

Koeficient 

asimetrije 

KA 

 

Koeficient 

sploščenosti 

KS 

 

Normalnost 

porazdelitve, 

p vrednost  

K-S testa 

NPZ_SJ 

 

UT_1, PPPU 10 15,00 34,00 25,4000 6,07728 -0,319 -0,799 0,200 

UT_1,mnenje 21 4,00 46,00 25,9524 10,85116 -0,322 -0,162 0,200 

UT_1 31 4,00 46,00 25,7742 9,46823 -0,297 0,249 0,200 

UT_1, deklice 10 15,00 38,00 29,8000 8,35065 -1,076 -0,117 0,200 

UT_1, dečki 20 4,00 46,00 24,0500 9,75206 -0,073 1,083 0,200 

UT_2 99 9,00 48,00 33,4040 8,48518 -0,638 0,029 0,019 

UT_2, deklice 45 17,00 48,00 35,6444 7,64305 -0,703 -0,056 0,035 

UT_2, dečki 54 9,00 47,00 31,5370 8,76467 -0,549 0,015 0,200 

NPZ_MAT UT_1, odločba 10 12,00 29,00 24,0500 5,54001 -1,144 1,114 0,050 

UT_1, mnenje 21 10,00 42,00 27,6667 9,23760 -0,536 -0,181 0,200 

UT_1 31 10,00 42,00 26,5000 8,30963 -0,324 -0,040 0,146 

UT_1, deklice 10 6,00 47,00 21,2000 13,18922 -0,012 0,726 0,200 

UT_1, dečki 20 10,00 42,00 27,1000 8,88464 -0,453 0,013 0,200 

UT_2 99 11,00 47,00 31,9545 9,05992 -0,365 -0,664 0,200 

UT_2, deklice 45 11,00 47,00 31,5000 8,81760 -0,445 -0,334 0,200 

UT_2, dečki 54 13,00 47,00 32,3333 9,32232 -0,335 -0,856 0,200 

NPZ_ANG UT_1, odločba 10 5,00 32,00 16,3000 8,66731 0,529 -0,453 0,200 
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UT_1, mnenje 21 4,00 47,00 23,0952 13,73282 0,257 -1,195 0,200 

UT_1 31 4,00 47,00 20,9032 12,59723 0,521 -0,772 0,140 

UT_1, deklice 10 6,00 47,00 21,2000 13,18922 1,096 0,284 0,068 

UT_1, dečki 20 4,00 44,00 20,4000 12,85302 0,389 -1,060 0,200 

UT_2 99 5,00 48,00 29,1616 11,55970 -0,300 -1,204 0,002 

UT_2, deklice 45 9,00 48,00 29,6444 12,73534 -0,294 -1,464 0,015 

UT_2, dečki 54 5,00 47,00 28,7593 10,58645 -0,366 -0,922 0,017 

SR_SJ UT_1, odločba 10 2,00 4,00 2,7000 ,82327 0,687 -1,043 0,010 

UT_1, mnenje 21 1,00 4,00 3,0952 ,99523 -0,543 -1,126 <0,01 

UT_1 31 1,00 4,00 2,9677 ,94812 -0,184 -1.397 <0,01 

UT_1, deklice 10 2,00 4,00 3,4000 ,84327 -1,001 -0,665 0,001 

UT_1, dečki 20 1,00 4,00 2,7000 ,92338 0,232 -1,071 <0,01 

UT_2 99 2,00 5,00 3,9091 ,99068 -0,522 -0,768 <0,01 

UT_2, deklice 45 2,00 5,00 4,1333 ,99087 -0,865 -0,345 <0,01 

UT_2, dečki 54 2,00 5,00 3,7222 ,95989 -0,336 -0,757 <0,01 

SR_MAT UT_1, odločba 10 2,00 4,00 2,7000 ,67495 0,434 -0,283 0,035 

UT_1, mnenje 21 1,00 5,00 3,0952 1,09109 0,050 -0,732 0,083 

UT_1 31 1,00 5,00 2,9677 ,98265 0,293 -0,450 0,004 

UT_1, deklice 10 2,00 4,00 3,1000 ,73786 -0,166 -0,734 0,067 

UT_1, dečki 20 1,00 5,00 2,9000 1,11921 0,466 0,512 0,004 

UT_2 99 1,00 5,00 3,7778 1,08379 -0,427 -0,898 <0,01 

UT_2, deklice 45 1,00 5,00 3,8444 1,04350 -0,680 -0,100 <0,01 
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UT_2, dečki 54 2,00 5,00 3,7222 1,12295 -0,251 -1,323 <0,01 

SR_ANG UT_1, odločba 10 2,00 4,00 2,7000 ,94868 0,742 -1,640 <0,01 

UT_1, mnenje 21 1,00 5,00 3,3333 1,31656 -0,398 -1,091 <0,01 

UT_1 31 1,00 5,00 3,1290 1,23131 -0,032 -1,300 <0,01 

UT_1, deklice 10 2,00 5,00 3,4000 1,07497 -0,349 -1,274 0,007 

UT_1, dečki 20 1,00 5,00 2,9000 1,25237 0,207 -1,219 0,001 

UT_2 99 2,00 5,00 4,1515 ,90761 -0,725 -0,482 <0,01 

UT_2, deklice 45 2,00 5,00 4,3111 ,84805 -0,893 -0,311 <0,01 

UT_2, dečki 54 2,00 5,00 4,0185 ,94151 -0,601 -0,575 <0,01 

Tekocn_Me_ppb UT_1, odločba 10 19 40 29,30 7,790 0,061 -1,701 0,200 

UT_1, mnenje 21 23 63 40,05 12,890 0,306 -1,373 0,182 

UT_1 31 19 63 36,58 12,452 0,585 -0,751 0,082 

UT_1, deklice 10 21 52 35,00 10,573 0,210 -0,789 0,200 

UT_1, dečki 20 19 63 37,20 13,767 0,627 -1,056 0,039 

UT_2 99 19 167 81,25 29,413 0,495 0,176 0,069 

UT_2, deklice 45 19 167 84,04 32,264 0,405 0,354 0,200 

UT_2, dečki 54 24 143 78,93 26,896 0,525 0,085 0,190 

UT_1 – vzorec učencev z učnimi težavami (mnenje in PPPU); UT_2 – vzorec učencev povprečnih bralcev; odločba – učenci z odločbo PPPU na področju branja; mnenje – učenci, ki imajo 

izrazite SUT na področju branja po mnenju učitelja 
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Tabela 45: Preverjanje pomembnosti razlik v rezultatih NPZ preizkusov v 6. razredu ter preverjanje pomembnosti razlik v ocenah pri matematiki, angleščini in slovenščini v 

6. razredu glede na spol znotraj vzorca učencev 

Spremenljivka Vzorec 

učencev 

*1 učenec v 

UT_1 nima 

podatka o 

spolu 

N Normalnost 

porazdelitve, 

p vrednost  

K-S testa 

P vrednost preizkusa razlik glede spol 

učencev; 

*t-test ali M-W U 

NPZ_SJ UT_1, deklice 10 0,200 Primerjava zaradi premajhnega N ni 

možna. UT_1, dečki 20 0,200 

UT_2, deklice 45 0,035 0,012 

UT_2, dečki 54 0,200 

NPZ_MAT UT_1, deklice 10 0,200 Primerjava zaradi premajhnega N ni 

možna. UT_1, dečki 20 0,200 

UT_2, deklice 45 0,200 0,651* 

 UT_2, dečki 54 0,200 

NPZ_ANG UT_1, deklice 10 0,068 Primerjava zaradi premajhnega N ni 

možna. UT_1, dečki 20 0,200 

UT_2, deklice 45 0,015 0,504 

UT_2, dečki 54 0,017 

SR_SJ UT_1, deklice 10 0,001 Primerjava zaradi premajhnega N ni 

možna. UT_1, dečki 20 0,000 

UT_2, deklice 45 0,000 0,025 
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UT_2, dečki 54 0,000 

SR_MAT UT_1, deklice 10 0,067 Primerjava zaradi premajhnega N ni 

možna. UT_1, dečki 20 0,004 

UT_2, deklice 45 0,000 0,599 

UT_2, dečki 54 0,000 

SR_ANG UT_1, deklice 10 0,007 Primerjava zaradi premajhnega N ni 

možna. UT_1, dečki 20 0,001 

UT_2, deklice 45 0,000 0,109 

UT_2, dečki 54 0,000 
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V skupini učencev brez učnih težav se kažejo statistično pomembne razlike med fanti in dekleti pri 

rezultatih NPZ preizkusa iz slovenščine in pri oceni iz slovenščine. 

 

Tabela 46: Preverjanje pomembnosti razlik v rezultatih NPZ preizkusov v 6. razredu in v ocenah pri 

matematiki, angleščini in slovenščini v 6. razredu glede na vzorec učencev 

Odvisna 

spremenljivka 

Vzorec 

učencev 

*1 učenec v 

UT_1 nima 

podatka o 

spolu 

N Normalnost  

porazdelitve, 

p vrednost  

K-S testa 

P vrednost preizkusa 

razlik glede skupino 

učencev; 

*t-test ali M-W U 

NPZ_SJ UT_1 31 0,200 < 0,01 

UT_2 99 0,019 

UT_2, deklice 45 0,035 < 0,01 

UT_1/UT_2 deklice 

UT_2, dečki 54 0,200 0,005  

UT_1/UT_2 dečki 

NPZ_MAT UT_1 31 0,146 0,003* 

 UT_2 99 0,200 

NPZ_ANG UT_1 31 0,140 0,000 

UT_2 99 0,002 

SR_SJ UT_1 31 <0,01 < 0,01 

UT_2 99 <0,01 

UT_2, deklice 45 <0,01 < 0,01 

 UT_1/UT_2 deklice 

UT_2, dečki 54 <0,01 0,001 

UT_1/UT_2 dečki 

SR_MAT UT_1 31 0,004 < 0,01 

 UT_2 99 <0,01 

SR_ANG UT_1 31 <0,01 0,002 

UT_2 99 <0,01 

UT_1 – vzorec učencev z učnimi težavami (mnenje in PPPU)Ž; UT_2 – vzorec učencev povprečnih bralcev 

 

Skupini se statistično pomembno razlikujeta v rezultatih pri vseh spremenljivkah. Skupina 

povprečnih učencev je uspešnejša od skupine učencev z učnimi težavami.  
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Tabela 47: Koeficienti korelacije med rezultati NPZ preizkusa in tekočnostjo branja med ocenami pri angleščini, 

slovenščini, matematiki in tekočnostjo branja 

Par 

spremenljivk 

Vzorec 

učencev 

N Koeficient 

korelacije  

Pearson 

Spearman 

 

Interval 

zaupanja 

NPZ_SJ 

Tekocn_Me_ppb 

UT_1 31 0,121; Pearson 

p = 0,517 

/ 

UT_2 99 0,496; Spearman 

p < 0,01 

0,331–0,631 

UT_2, deklice 45 0,621; Spearman 

p < 0,01 

0,401–0,773 

UT_2, dečki 54 0,405; Pearson 

p < 0,01 

0,154–0,606 

NPZ_MAT 

Tekocn_Me_ppb 

UT_1 31 0,194; Pearson 

p = 0,295 

/ 

UT_2 99 0,403; Pearson 

p < 0,01 

0,224–0,556 

NPZ_ANG 

Tekocn_Me_ppb 

UT_1 31 0,415; Pearson 

p = 0,020 

0,072–0,67 

UT_2 99 0,376; Spearman 

p < 0,01 

0,193–0,533 

 

V skupini povprečnih učencev brez učnih težav je trend povezanosti med rezultati NPZ preizkusa v 

6. razredu in tekočnostjo branja CBM preizkusa v 3. razredu mogoče zaznati, koeficienti korelacije 

so statistično pomembni in so nizke do srednje vrednosti (Tabela 47). To pomeni, da so dejavniki, 

ki vplivajo na začetno tekočnost branja, do določene mere udeleženi tudi v uspešnosti na različnih 

predmetnih področjih v višjih razredih. Povezavo bi bilo za vsebinsko smiselno interpretacijo v 

prihodnosti potrebno podrobno preučiti (npr. ali se povezava izkazuje zato, ker je tekočnost branja 

povezana s splošno učinkovitostjo branja, ki je potrebna za reševanje NPZ, ali gre za bolj 

neposredno povezavo s specifičnimi psihološkimi procesi, ki podpirajo tekočnost branja ipd.). 

 

V skupini učencev z učnimi težavami (odločba PPPU na področju branja ali mnenje učiteljev, da 
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imajo izrazite SUT na področju branja) je kot statistično pomembna zaznana samo povezava med 

tekočnostjo branja in rezultatom NPZ preizkusa iz angleščine (N = 31, Pearson r = 0,415, 

p = 0,020). Koeficient korelacije je nizek do srednji. 

 

Za nepomembna koeficienta korelacije med tekočnostjo branja in NPZ preizkusom matematike in 

slovenščine za skupino učencev z učnimi težavami smo izračunali tudi moč testa. Zaradi majhne 

velikosti učinka in sorazmerne majhne velikosti vzorca je moč testa preverjanje ničelne hipoteze 

H0 = [r = 0] za povezavo med tekočnostjo branja in rezultati iz NPZ slovenščine 0,1, za povezavo 

med tekočnostjo branja in rezultati iz NPZ matematike pa 0,19. Torej je verjetnost, da povezava 

obstaja, a je nismo zaznali, visoka. Povezavo bi bilo potrebno v prihodnosti preučiti na večjem 

vzorcu učencev. Če povezava v resnici ni pomembna, je to za učence s PPPU dober znak, saj 

pomeni, da specifični primanjkljaji, ki vplivajo na spretnost tekočega začetnega branja, ne vplivajo 

na njihove rezultate nacionalnega preizkusa znanja iz slovenščine in matematike. 

 

V nadaljevanju za vzorec 31 učencev z učnimi težavami ob razsevnem diagramu in rezultatih 

frekvenčne porazdelitve rezultatov predstavljamo povezavo rezultatov tekočnosti branja v 3. 

razredu in rezultatov NPZ preizkusa iz angleščine v 6. razredu. Na razsevnem diagramu lahko 

vidimo, da tudi učenci iz vzorca učencev z učnimi težavami, ki so v 3. razredu dosegli rezultat 

tekočnosti branja na ali pod 16. percentilom (52 ppb), na NPZ preizkusu iz angleščine dosegajo vsaj 

23 točk (povprečno število točk celotne populacije je 23,18 točk, RIC, 2014). Takšen rezultat 

dosegajo 3 učenci s PPPU in 8 učencev z izrazitimi SUT po mnenju učitelja. Preostali učenci z 

učnimi težavami, ki so v 3. razredu na preizkusu tekočnosti branja dosegli rezultat 16. percentila ali 

manj, pa dosegajo na NPZ preizkusu največ 17 točk. Takšnih učencev je 16, od tega 7 učencev s 

PPPU in 9 učencev z izrazitimi SUT po mnenju učitelja. Preostali 4 učenci v vzorcu 31 učencev z 

učnimi težavami so učenci z izrazitimi SUT po mnenju učitelja. Ti presegajo rezultat 16. percentila 

tekočnosti branja v 3. razredu, na NPZ preizkusu iz angleščine pa dosegajo vsaj 23 točk. 

 

Rezultati kažejo, da je začetna tekočnost branja v 3. razredu povezana s kasnejšo uspešnostjo na 

NPZ preizkusu iz angleščine. Povezavo med dosežki tekočnosti branja, branjem v angleščini in 

splošno uspešnostjo na področju učenja angleščine bi bilo v prihodnosti za skupino učencev s PPPU 

zanimivo podrobneje proučiti. Za vzorec učencev z učnimi težavami bi bilo tako zanimivo raziskati, 

ali in kako se tekočnost glasnega branja besedila v angleščini kvalitativno in kvantitativno razlikuje 

od branja vrstnikov in le-to primerjati z drugimi spretnostmi učenja angleščine. 

 



 

167 
 

F. Erbeli (2015) v doktorski dizertaciji »Latentna struktura branja v angleškem jeziku pri učencih s 

težavami bralnega razumevanja in učencih brez teh težav« ugotavlja, da na bralno razumevanje v 

angleščini uspešnih in šibkih bralcev iz vzorca učencev 7. razreda vpliva uspešnost dekodiranja 

(tekočnost branja in pravopisne spretnosti v angleščini). Ugotavlja, da šibkejši bralci pri branju v 

tujem jeziku direktno prenašajo uporabo pravil dekodiranja iz slovenskega jezika v angleški jezik in 

znanje o jeziku iz prvega v drugi, tuji jezik, kar omejuje bralno razumevanje v angleščini. 

Uspešnejši bralci si v primerjavi z neuspešnimi bralci pri prepoznavanju posameznih besed  v večini 

primerov pomagajo s holističnim pristopom ter si pri branju pomagajo s sobesedilom. V primerjavi 

z uspešnimi bralci se neuspešni bralci bolj naslanjajo na fonemsko analizo besede (pravil fonemske 

analize v slovenščini pa ne morem neposredno prenesti v angleščino) in imajo malo besedišča na 

pogled. 

 

Na podlagi rezultatov povezave med tekočnostjo branja v 3. razredu in rezultati NPZ preizkusa v 6. 

razredu predvidevamo, da osnovni primanjkljaji, ki so vplivali na slabšo tekočnost branja učencev s 

PPPU na področju branja v slovenščini v 3. razredu, lahko vplivajo na rezultate začetnega usvajanja 

angleščine. Angleščina je za učence tuj jezik, ki ima v primerjavi s slovenščino zapleteno, globljo 

ortografijo in je za branje eden izmed težjih jezikov (Gunderson, D'Silva, Chen, 2010). Študije 

dokazujejo, da razvoj spretnosti branja v angleščini poteka počasneje kot v nekaterih drugih jezikih 

(Landerl, 2006, v Gunderson idr. 2010). Medjezikovne študije so dokazale, da se začetni bralci v 

jezikih z manj zapleteno ortografijo (transparentni jeziki, kjer posamezni simbol ustreza točno 

določenemu glasu ali manjšemu številu glasov) pri branju lahko bolj zanašajo na uporabo strategije 

dekodiranja fonem – grafem, medtem ko se npr. angleško govoreči učenci pri branju v angleščini 

zanašajo bolj na strategije prepoznavanja celotnih besed ali strategije uporabe rimanja (Goswami, 

Ziegler, Dalton in Scneider, 2003, Ziegler in Goswami, 2005 v Gunderson idr. 2010). Menimo, da 

imajo primanjkljaji na področju fonološkega zavedanja in hitrega poimenovanja (primanjkljaji, 

značilni za učence s PPPU na področju branja) na učenje branja v angleščini in s tem tudi na učenje 

angleščine kot tujega jezika pomemben vpliv. Slovenščina je kot pravilen jezik za učence s PPPU 

na področju branja za branje enostavnejša, angleščina pa je z vidika pravopisnega sistema mnogo 

zahtevnejša. Učenci morajo usvajati fonemsko analizo, ki je drugačna in zahtevnejša kot v 

slovenščini, ter so šibki v hitrem, celostnem prepoznavanju besed, ker je angleščina zanje tuj jezik, 

pa si težje pomagajo z drugimi jezikovnimi spretnostmi, sposobnostmi (besedni zaklad, ki bi 

pomagal pri uporabi strategijah napovedovanja, predvidevanja pri branju). Menimo, da bi bilo 

uspešnost učencev s PPPU na področju branja pri učenju angleščine smiselno spremljati in 

podrobnje ovrednoti vpliv PPPU na področju branja na učenje angleščine ter temu primerno (glede 

na izvor težav na ravni dekodiranja) prilagoditi proces poučevanja. Pri tem bi prav redno, 
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formativno ocenjevanje spretnosti tekočnosti branja učencev s PPPU na področju branja v 

angleščini lahko predstavljajo tudi v višjih razredih enega izmed uporabnih indikatorjev izraženosti 

težav oz. vpliva PPPU na področju branja na uspešnost branja v angleščini. Pri učencih s PPPU na 

področju branja, pri katerih bi pri tekočnosti branja v angleščini s pomočjo formativnega 

ocenjevanja zaznali izrazito slabšo tekočnost branja, bi preverili njihovo uporabo strategij 

dekodiranja (npr. ali skušajo brati s pomočjo strategije fonem – grafem in kako/če uporabljajo tudi 

celostne strategije prepoznavanja besed). Glede na značilnosti posameznega učenca bi nato lahko 

izdelali trening oz. način učenja branja v angleščini, ki bi jim omogočal bolj tekoče branje in 

posledično tudi lažje napredovanje pri učenju angleščine (npr. sistematično učenje strategij 

fonemske analize v angleškem jeziku, hitrega celostnega prepoznavanje manjših enot, npr. rim, 

krajših pogostejših besed, predpon/pripon ipd.). 
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2.6 Sinteza rezultatov in sklepne misli 

 

V tem poglavju povzemamo glavne ugotovitve empirične analize rezultatov, obravnavamo omejitve 

predstavljenega dela in rezultatov ter predlagamo smernice za trenutno smiselno uporabo CBM 

preizkusa tekočnosti branja v povezavi s petstopenjskim modelom pomoči za učence z učnimi 

težavami na področju usvajanja spretnosti branja. Na koncu ocenjujemo nadaljnje možnosti razvoja 

in preizkušanja modela v slovenskem prostoru. 

 

Glavne ugotovitve empirične analize 

 

Zanesljivost in občutljivost CBM preizkusa tekočnosti branja je na začetku 3. razreda ustrezna, kar 

je skladno z ameriškimi rezultati in potrjuje mersko ustreznost preizkusa.  

 

Rezultati CBM preizkusa tekočnosti branja se povezujejo tako z bralnim razumevanjem kot z 

učiteljevo oceno učenčevega branja (tehnika in izraznost branja), povezave pa so glede na tuje 

Slika 5: Razsevni diagram spremenljivke tekočnosti glasnega branja (Tekocn_Me_ppb) in 
spremenljivke preizkusa nacionalnega preverjanja znanja (NPZ_ANG) za učence brez učnih 
težav (4), učence s PPPU na področju branja (2) in učence z izrazitimi SUT na področju 
branja po mnenju učitelja (3) 
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rezultate nižje pri povezavi tekočnosti branja in bralnega razumevanja. Rezultati so skladni s 

posameznimi slovenskimi rezultati (npr. Pečjak idr., 2011, Warwick idr., 1995) in so nizke do 

srednje velikosti. 

 

Izvedba CBM preizkusa tekočnosti branja je v primerjavi z zahtevnejšimi preizkusi branja (npr. 

preizkus bralnega razumevanja, ki je bil izveden v sklopu magistrskega dela) preprost za izvedbo 

(specifično usposabljanje za izvedbo ni potrebno, dovolj so navodila za izvedbo) in časovno 

ekonomičen (8–10 minut za posameznega učenca), primeren je za uporabo s strani učiteljev ali 

drugih strokovnih delavcev. Za izvedbo preizkusa potrebujemo preprosta sredstva (bralna besedila 

za učitelja in učenca, pripomoček za merjenje časa, navodila za izvedbo). 

 

Obravnavana vzorca učencev, tj. vzorec povprečnih bralcev in vzorec učencev z učnimi težavami, 

se statistično pomembno razlikujeta v dosežkih na CBM preizkusu tekočnosti branja in v vseh 

drugih izvedenih bralnih preizkusih, učenci z učnimi težavami dosegajo statistično pomembno nižje 

rezultate.  

 

Učence z učnimi težavami (tako učence z odločbo PPPU na področju branja kot učence, ki imajo 

izrazite SUT po mnenju učitelja) nam ob uporabi vrstniških lokalnih norm tekočnosti branja 

učencev brez učnih težav in tujih priporočenih kriterijih uspe uspešno uvrstiti v skupino rizičnih 

učencev. 

 

Učenci iz vzorca učencev z učnimi težavami, ki imajo odločbo PPPU na področju branja, so v 

primerjavi z bralnimi normami vrstnikov povprečnih bralcev brez učnih težav izrazito manj uspešni 

tako na preizkusu tekočnosti glasnega branja, bralnega razumevanja kot v izraznosti glasnega 

branja. 

 

Rezultati preizkusa tekočnosti branja se za povprečne učence, bralce 3. razreda, povezujejo z 

rezultati nacionalnih preizkusov znanja iz slovenščine, matematike in angleščine v 6. razredu 

(povezave so nizke do srednje), za učence z učnimi težavami pa smo zaznali statistično pomembno 

povezavo med tekočnostjo branja v 3. razredu in rezultati nacionalnega preizkusa iz angleščine; 

slednjo povezavo bi bilo v prihodnosti za skupino učencev s PPPU na področju branja smiselno 

podrobneje proučiti. 

 

Nekatere omejitve predstavljenega dela in zbranih rezultatov 

 



 

171 
 

Ena izmed glavnih omejitev v predstavljenem delu je zajetje vzorca učencev. V nadaljnjih analizah 

bi bilo potrebno pridobiti večji reprezentativni vzorec učencev (posebej za skupino učencev s PPPU 

na področju branja), kar je bilo v magistrskem delu sicer predvideno, vendar nato v praksi ni bilo 

izvedljivo. V začetku 3. razreda je bilo v vzorcu šol malo učencev, ki bi imeli PPPU na področju 

branja (disleksija ali pa starši niso dali soglasja za sodelovanje učenca). Nakazuje se, da se 

podskupini vzorca učencev z učnimi težavami (učenci z odločbo PPPU na področju branja in učenci 

z izrazitimi SUT na področju branja po mnenju učitelja) v spretnosti branja kvalitativno razlikujeta 

glede na zastopanost vrste bralcev, opredeljenih glede na primerjavo rezultatov tekočnosti branja in 

bralnega razumevanja. Zaradi majhnega števila učencev s PPPU na področju branja ne moremo 

sklepati o tem, ali takšna razlika velja tudi sicer.  

 

CBM preizkus tekočnosti branja smo izvedli za začetek 3. razreda. Za širšo preverbo ustreznosti 

uporabe preizkusa bi bilo potrebno preizkus izvesti vsaj v prvih treh razredih in v več ocenjevalnih 

obdobjih. 

 

V prihodnosti bi bilo za izvedbo CBM preizkusa tekočnosti branja potrebno izpopolniti način oz. 

postopek izbora ekvivalentnih besedil, ki je bil izdelan posebej za namene magistrskega dela in nam 

je pomagal narediti dodatno selekcijo predlaganih besedil s strani učiteljev in drugih strokovnih 

delavcev. Podrobneje bi bilo potrebno preučiti dejavnike, ki vplivajo na težavnost/berljivost 

slovenskih umetnostnih besedil na stopnji začetnega branja v slovenščini, in preveriti, kako 

stopnjevanje težavnosti besedil po naših opredelitvah dejansko vpliva na rezultat branja učencev.  

 

Primerjavo tekočnosti glasnega branja in bralnega razumevanja pri različnih besedilih nekateri 

avtorji smatrajo kot neprimeren pristop do preučevanja tekočnosti branja v povezavi z bralnim 

razumevanjem (npr. Paris in Paris, 2006). Tako bi bilo smiselno, da bi izvedbo CBM preizkusa 

tekočnosti branja bolj neposredno povezali s preizkusom bralnega razumevanja. Učenci bi tako npr. 

po enominutnem branju besedil odgovorili na vprašanja o prebranem v vsakem izmed besedil, kar 

sicer v ZDA pri CBM preizkusih tekočnosti branja ne izvajajo. Povezava med tekočnostjo glasnega 

branja in bralnim razumevanjem bi bila tako morda bolj jasna in realna.  

 

Uporaba CBM modela v okviru slovenskega petstopenjskega modela pomoči učencem z 

učnimi težavami 

 

Glede na zbrane rezultate menimo, da je CBM preizkus tekočnosti branja skupaj z oblikovanjem in 

uporabo lokalnih bralnih norm v začetku 3. razreda v okviru petstopenjskega modela pomoči za 
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učence z učnimi težavami (trenutno) primeren kot indikator možne prisotnosti izrazitejših 

specifičnih učnih težav na področju branja na prvih štirih stopnjah modela in ga je smiselno 

vključiti v začetno odkrivanje in nudenje pomoči učencem z učnimi težavami na področju branja. 

Rezultate CBM preizkusa tekočnosti branja je za pridobitev informacij o izviru in intenzivnosti 

težav potrebno dopolnjevati z drugimi diferencialnimi preizkusi branja in preizkusi drugih 

kognitivnih in nevropsiholoških procesov.  

 

Ob tem je potrebno izpostaviti nekatere pomanjkljivosti današnje uporabe modela v ZDA, o katerih 

pišejo nekateri ameriški avtorji (npr. Ardoin idr., 2008). Zaradi izpostavljenih pomanjkljivosti 

modela in trenutne stopnje preizkušenosti v slovenskem prostoru ocenjujemo, da preizkus za zdaj ni 

primeren za uporabo kot način utemeljevanja učinkovitosti ali neučinkovitosti pomoči ter kot način 

utemeljevanja potrebe po najintenzivnejših oblikah pomoči. Preizkus je tako za zdaj uporaben kot 

splošen indikator, groba ocena možne prisotnosti izrazitejših učnih težav na področju začetnega 

usvajanja spretnosti branja (široka detekcija, skrining). Pri tem je glede na naše rezultate potrebno 

oceno tekočnosti branja že v začetku dopolnjevati z oceno drugih bralnih spretnosti, npr. ob tem je 

potrebno preveriti tudi učenčevo bralno razumevanje (povezava z bralnim razumevanjem ni tako 

visoka kot v tujih virih) in upoštevati širši pristop do spremljanja tekočnosti glasnega branja (oceniti 

tudi izraznosti glasnega branja). Prednost preizkusa je v njegovi  izvedbi (lahko ga uporabljajo tako 

učitelji kot tudi drugi strokovni delavci, npr. specialni pedagogi, psihologi), vsebini (besedila, 

katerih vsebina je bolj podobna dejanskim vsebinam, obravnavanim pri pouku), ekonomičnosti 

izvedbe (materialna sredstva in čas izvedbe) ter možnosti pogostejše uporabe. 

 

Glede na več kot desetletne raziskovalne rezultate CBM preizkusa tekočnosti branja, o katerih 

poročajo avtorji v ZDA (npr. Wayman, 2007), in glede na naše rezultate menimo, da je CBM model 

in njegov preizkus tekočnosti branja eden izmed aktualnih in perspektivnih pripomočkov, ki bi tudi 

v slovenskem prostoru glede na strokovne izzive in potrebe v uresničevanju petstopenjskega modela 

pomoči učencem z učnimi težavami (Opara idr., 2010, Košir idr., 2011, Magajna, 2011) ob 

primernem razvoju (ki bi omogočal pogosto merjenje in spremljanje napredka ter učinkovitosti 

izvedebne podpore in pomoči) pripomogel k učinkovitemu uresničevanju podpore in pomoči 

znotraj petstopenjskega modela pomoči za učence z učnimi težavami. Glede na tuje ugotovitve 

preučevanja CBM modela in strokovnih zahtev na področju uresničevanja pomoči za učence z 

učnimi težavami bo potrebno (tako v ZDA kot pri nas) za nadaljnji učinkoviti razvoj za zahtevnejšo 

uporabo, ki presega zgolj odkrivanje rizičnih učencev, oblikovati ustrezne osnove (Ardoin, 2008). 

Npr. za uporabo CBM modela v namene rednega spremljanja napredka učencev in njihovega odziva 

na nudeno pomoč bi bilo med drugim potrebno zbrati in oblikovati obsežnejše norme kratkoročnega 
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povprečnega bralnega napredka v času (npr. v tednu ali mesecu) v posameznih razredih in obdobjih 

šolskega leta. Ob tem bo v povezavi s širšimi vprašanji uresničevanja petstopenjskega modela 

potrebno izvedbo CBM modela konkretizirati tudi s pomočjo strokovnih odgovorov/dogovorov 

glede nekaterih predpostavk izvajanja petstopenjskega modela: npr. po kolikšnem času nudenja 

pomoči na posameznem koraku ugotavljamo, ali je napredek učenca ustrezen, kako intenzivna mora 

biti v tem času pomoč, na podlagi koliko meritev sprejmemo oceno o napredku ipd. 

 

Pri uporabi CBM modela spremljanja tekočnosti branja bi bilo potrebno razmisliti o vplivu 

značilnosti jezika na njegovo uporabnost. Mogoče je, da značilnosti jezika (transparenten ali 

netransparenten jezik) vplivajo na vzorec usvajanja začetnega branja (Muller in Brady, 2001). Tako 

je povsem mogoče, da se tudi vzorec pridobivanja tekočnosti branja in njena povezanost z bralnim 

razumevanjem in splošno bralno učinkovitostjo na različnih stopnjah usvajanja spretnosti branja 

med različno transparentnimi jeziki razlikuje. Potrebno bi bilo preučiti, kako se formativno, 

longitudinalno merjenje in spremljanje tekočnosti branja (kot je zasnovano v CBM modelu 

spremljanja tekočnosti branja) izkazuje pri longitudinalnem spremljanju bralnega napredka 

učencev, ki imajo PPPU na področju branja v transparetnih in netransparentnih jezikih. Smiselno bi 

bilo proučiti, ali in v kakšni meri ter v katerem obdobju (npr. do katerega razreda) lahko tekočnost 

branja služi kot bolj/manj kvaliteten/smiseln indikator ocenjevanja in spremljanja bralnega 

napredka učencev s PPPU na področju branja. 

 

Zanimiv problem glede nadaljnjega preučevanja CBM preizkusa tekočnosti branja se nam je 

zastavil ob primerjavi rezultatov CBM preizkusa tekočnosti branja in rezultatov nacionalnih 

preizkusov znanja. Opazili smo, da se v skupini učencev s PPPU na področju branja kaže povezava 

med tekočnostjo glasnega branja v 3. razredu in kasnejšimi rezultati na NPZ preizkusu iz 

angleščine. Menimo, da specifični primanjkljaji, ki so vplivali na slabšo tekočnost začetnega branja 

v slovenščini, kljub (do različne mere) izboljšani tekočnosti branja v slovenščini intenzivneje 

vplivajo na začetno branje v angleščini, s tem pa najverjetneje tudi na usvajanje angleščine in 

rezultate učencev na tem predmetnem področju. Izraženost težav bi bilo smiselno primerjati med 

različnimi skupinami učencev in znotraj različnih skupin učencev kot tudi na ravni posameznikove 

uspešnosti in ob tem opraviti primerjavo na ravni različnih jezikovnih spretnosti v angleškem 

jeziku. V povezavi s tem bi bilo zanimivo proučiti  uporabo CBM preizkusov tekočnosti branja v 

angleščini. Preizkus bi nam lahko služil kot indikator, s katerimi bi si lahko pomagali pri 

ocenjevanju dejanske izraženosti in vpliva PPPU na področju branja na branje v angleščini.  
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