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POVZETEK 

Branje je temeljno orodje za učenje. Za učinkovito učenje z branjem je pomembna 

uporaba bralnih učnih strategij, ki učencem pomagajo pri doseganju učnega cilja. Tisti 

učenci, ki se tega zavedajo, imajo dobro razvite metakognitivne strategije in 

nadzorujejo svoj proces učenja. Učenci s specifičnimi učnimi težavami (v nadaljevanju 

SUT) in primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU) imajo težave na 

področju metakognitivnih znanj, težje se osredotočajo na uporabo bralnih učnih 

strategij v procesu učenja in so zato lahko učno manj uspešni od vrstnikov. 

V diplomskem delu smo raziskovali bralne učne strategije pri učencih s SUT v 

primerjavi z njihovimi vrstniki brez SUT. S tem poimenovanjem smo v vzorec vključili 

tako otroke s SUT kot tudi PPPU, ki imajo izrazite težave in so usmerjeni v program 

prilagojenega izvajanja z dodatno strokovno pomočjo. V uvodnem delu smo opredelili, 

kaj so specifične učne težave, opisali branje, opredelili bralne strategije ter navedli 

različne oblike poučevanja bralnih strategij. V raziskavi pa smo ugotavljali, kakšna je 

razlika pri pogostosti uporabe bralnih učnih strategij med učenci s SUT in učenci brez 

SUT ter hkrati primerjali njihove poglede na pomembnost uporabe bralnih učnih 

strategij. Zanimalo nas je, ali pogostost uporabe bralnih učnih strategij vpliva na učni 

uspeh učencev in če je le ta povezan z uporabo različnih virov za učenje. Raziskovali 

smo tudi pogostost uporabe bralnih učnih strategij po spolu. V raziskavo smo vključili 

105 učencev 7.razreda osnovne šole, 45 s SUT in 60 brez SUT. Podatke smo zbirali 

z anketnim vprašalnikom o učnih strategijah. Pri statistični analizi podatkov smo 

uporabili opisno statistiko, Mann-Whitney U test in linearno regresijo. Ugotovili smo, 

da pri pogostosti uporabe bralnih učnih strategij med učenci s SUT in učenci brez SUT 

ni statistično pomembnih razlik. Prav tako nismo ugotovili statistično pomembne 

povezave med pogostostjo uporabe bralnih učnih strategij in učnim uspehom učencev 

v obeh skupinah našega vzorca. Tudi uporaba različnih virov za učenje nima statistično 

pomembnega vpliva na učni uspeh učencev. Učenci s SUT in učenci brez SUT 

pripisujejo uporabi bralnih učnih strategij enak pomen, dokazali pa smo, da dekleta, 

tako v skupini učencev s SUT kot tudi v tisti brez SUT pogosteje kot dečki uporabljajo 

bralne učne strategije,, in sicer predvsem strategije med branjem in strategije po 

branju. 



 
 

KLJUČNE BESEDE: bralne učne strategije, branje, primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, specifične učne težave 

  



 
 

ABSTRACT 

Reading is a basic tool for learning. For effective learning through reading, it is 

important to use reading-to-learn strategies that assist students in achieving their 

learning objectives. Students who are aware of this, possess highly developed 

metacognitive strategies and control their learning process. Students with specific 

learning difficulties (hereinafter SLD) and deficiencies in specific learning areas (DSLA) 

have difficulties with their metacognitive skills, they find it harder to focus on reading-

to-learn strategies in the learning process and can, as a result, be less successful than 

their peers. 

In this thesis we examined reading-to-learn strategies of students with SLD and 

compared them to their peers without SLD. This description of students includes 

students with SLD as well as students with DSLA, who have significant difficulties and 

are enrolled into the adapted educational program with additional professional 

assistance. In the introductory part, we defined specific learning strategies, identified 

the reading process and reading strategies, and also indicated the various modes of 

teaching reading strategies. In the study part, we determined the differences between 

the frequency of using reading strategies in students with SLD and students without 

SLD, while also comparing their views on the importance of reading strategies. We 

wanted to know whether the frequent use of reading-to-learn strategies has an effect 

on the childrens' academic achievement in school and if it is also linked to using various 

learning resources. We also looked at the frequency of using reading strategies by 

gender. 105 students from Year 7 in primary school were included in the study, 45 with 

SLD and 60 without SLD. We collected data via a questionnaire on learning strategies. 

We applied the descriptive statistical method in the statistical analysis of data, the 

Mann-Whitney U test and linear regression. We found that there were no statistically 

significant differences in the frequency of applying reading strategies in students with 

SLD and students without SLD. 

Moreover, we found no statistically significant correlation in the frequency of applying 

reading-to-learn strategies and the children's academic achievement in both groups of 

our sample. Using various sources for learning, statistically also had no significant 

influence on the children’s performance. Students with SLD and students without SLD 



 
 

attribute the same value to reading-to-learn strategies. However, we were able to prove 

that girls, both with and without SLD use reading-to-learn strategies more often than 

boys, especially strategies during reading and after reading. 

KEY WORDS: reading-to-learn strategies, reading, deficiencies in specific learning 

areas, specific learning difficulties. 
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UVOD 

Branje je zahteven proces, ki je zelo pomemben pri pridobivanju znanja. V šolskih 

programih ostaja najbolj pomembno sredstvo pri učenju in v tej funkciji zahteva, da 

bralec uporablja učinkovite bralne in učne strategije, ki mu pomagajo, da se informacije 

nauči in jih tudi uspešno uporabi (Pečjak in Gradišar, 2002). 

Učno uspešni učenci svoj proces branja za učenje nadzirajo ter pri tem uporabljajo 

številne in raznovrstne bralne učne strategije. Učenci s specifičnimi učnimi težavami 

(SUT) ter primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU) pa imajo z uporabo 

ustreznih bralnih učnih strategij za uspešnejše učenje težave, saj je za njih značilna 

pomanjkljiva uporaba metakognitivnega znanja, ki bi jim omogočal boljši uvid v lasten 

proces učenja. 

Bralne učne strategije se kot del samoregulacijskega učenja razvijajo z dozorevanjem 

in formalnim izobraževanjem (Pečjak in Košir, 2003), zato je potrebno natančno 

poučevanje uspešnih strategij učenja, še posebej pri učencih s SUT/PPPU, ki so lahko 

z njihovo uporabo učno bolj uspešni.  

Raziskave pogostosti uporabe strategij kažejo rezultate v prid ženskemu spolu 

(Zimmerman in Martines-Pons, 1990; Ablard in Lipschultz, 1998; Mok, Fan in Pang, 

2007; Pečjak in Košir, 2003). S. Pečjak in K. Košir (2003) sta še podrobneje navedli 

izrazitejšo uporabo strategij med branjem in po branju pri deklicah. Zimermman in 

Martines-Pons (1990) ugotavljata, da s starostjo učencev narašča tudi znanje o učnih 

strategijah in uporaba le teh. Enako ugotavljata tudi Dent in Koenka (2016), obenem 

pa v svoji raziskavi potrjujeta tudi boljši učni uspeh učencev, ki uporabljajo več bralnih 

učnih (predvsem metakognitivnih) strategij v procesu učenja. Paris in Myers (1981) sta 

se pri raziskovanju osredotočila na razliko pri pogostosti in raznolikosti uporabe učnih 

strategij med učenci, ki so pri branju bolj uspešni, in učenci, ki so manj uspešni pri 

branju oz. so slabši bralci. Ugotovila sta, da uspešnejši bralci večkrat uporabljajo več 

različnih vrst strategij. 

Glavni cilj diplomskega dela je raziskati razlike pri pripisovanju pomembnosti bralnim 

učnim strategijam in njihovo pogostost uporabe med učenci s SUT/PPPU in učenci 

brez SUT/PPPU v 7. razredu osnovne šole. Zanimajo nas tudi razlike pri uporabi 
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strategij po spolu, njihov vpliv na učni uspeh ter uporaba različnih virov učenja v 

povezavi z učnim uspehom pri obeh skupinah učencev. S tem želimo prispevati k 

boljšemu zavedanju o pomembnosti poučevanja in praktične uporabe bralnih učnih 

strategij vseh pedagoških delavcev pri delu z vsemi učenci, sploh tistimi s SUT/PPPU.   
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TEORETIČNI DEL 

1 OPREDELITEV UČNIH TEŽAV 

O učnih težavah lahko govorimo na več različnih načinov. Poznamo lažje, zmerne in 

težje oblike, splošne in specifične, take, ki trajajo krajši čas in vseživljenjske učne 

težave (Magajna, Kavkler in Košir, 2011). Lerner (2003, v Kavkler in Magajna, 2008) 

navaja, da so učenci, ki imajo učne težave, zelo pestra skupina otrok in mladostnikov, 

katerih značilnost je, da se v primerjavi z vrstniki učijo na drugačne načine in 

počasneje, hkrati pa imajo tudi različne čustvene, socialne in druge kognitivne 

značilnosti kot oni. 

Običajno so učne težave lahko opazne že v predšolskem obdobju ali se izraziteje 

pokažejo v času šolanja. So zelo raznolik pojav, kar pomeni, da se lahko pojavijo 

nenadoma, lahko pa nastajajo postopoma, nekateri učenci imajo težave samo pri 

kakšnem predmetu, drugi pa pri več predmetih (Kavkler in Magajna, 2008). Skupina 

učencev z učnimi težavami je zaradi omenjene raznolikosti vrst učnih težav zelo 

raznolika, kar zahteva natančno diagnosticiranje omenjenih težav in ugotavljanje, kaj 

jih povzroča. 

Obstajajo trije osnovni tipi težav glede na vzrok njihovega nastanka. Primarni vzrok 

težav pri prvem tipu je v učenčevem okolju, težave so lahko posledica izpostavljenosti 

trajnejšim stresnim dražljajem, kulturne in ekonomske prikrajšanosti ter neustreznega 

poučevanja. Interakcija med posameznikom in okoljem povzroča drugi tip težav, kar 

pomeni, da je posameznik bolj nagnjen k razvoju učnih težav zaradi določenih notranjih 

dejavnikov. O tretjem, najbolj resnem kroničnem tipu težav pa govorimo, kadar izhajajo 

težave iz posameznika (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar 

Golobič, 2008).  

Učne težave razvrščamo tudi v dve različni skupini težav, in sicer na splošne in 

specifične učne težave (SUT). Nekateri otroci in mladostniki imajo lahko samo splošne 

učne težave, spet drugi le specifične, veliko pa jih ima težave obeh vrst. Za obe vrsti 

težav je značilno, da poznamo od lažjih do težkih oblik (Kavkler in Magajna, 2008). 
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Značilnosti obeh skupin bomo v naslednjih poglavjih tudi natančneje razložili. Posebej 

bomo omenili izvršilne funkcije učencev s SUT/PPPU, ki so ključni dejavnik pri 

spodbujanju uporabe bralnih učnih strategij v procesu učenja, kar je glavna tema 

diplomskega dela.  

1.1 Splošne učne težave 

Splošne učne težave lahko opredelimo pri učencih, ki se na enem ali več 

izobraževalnih področjih veliko težje učijo kot učenci iste starosti. V šoli so zato manj 

uspešni ali večkrat neuspešni. Vzroki njihovih težav niso nevrofiziološki ali 

nevropsihološki, ampak so težave rezultat neugodnega prepletanja zunanjih ali 

notranjih dejavnikov. Vplivi okolja so lahko kulturna in ekonomska prikrajšanost, 

večjezičnost, neustrezno poučevanje in prikriti kurikul (prikrito institucionalno učenje, 

učenčeva pasivnost, vdanost v usodo, odvisnost, nekritičnost, odtujenost). Poleg tega 

na pojav splošnih učnih težav vplivajo tudi notranji dejavniki (npr. čustveno vedenjske 

motnje, posameznikove osebnostne lastnosti, upočasnjen razvoj splošnih kognitivnih 

sposobnosti, pomanjkljiva učna motivacija in samoregulacija) ali neustrezne vzgojno-

izobraževalne interakcije med posameznikom in njegovim okoljem (npr. manj zrelost, 

kljubovalnost, strah pred neuspehom) (Magajna idr., 2011). 

Učna uspešnost je seveda vedno relativna. Tudi če so učenčevi dosežki  na nižjem 

nivoju, kot bi jih lahko dosegal glede na svoje sposobnosti, lahko učenec napreduje v 

naslednji razred. Kadar pa učenec zaradi učnih težav dobiva negativne ocene in 

ponavlja razred, takrat govorimo o absolutni učni neuspešnosti. 

1.2 Specifične učne težave in primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja  

Specifične učne težave izhajajo iz nevrofizioloških vzrokov, predstavljajo zelo raznoliko 

skupino primanjkljajev in učencem povzročajo izrazite težave pri učenju osnovnih 

šolskih veščin, ki so branje, pravopis, pisanje in računanje. Obenem se težave lahko 

kažejo že pri zgodnjem razvoju ter tudi na drugih področjih, ki so pomembna za 

otrokovo funkcioniranje kot recimo komunikacija, pozornost, mišljenje in socialni in 

čustveni razvoj (Magajna idr. 2008). Težje oblike specifičnih učnih težav imenujemo 
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primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU). Njihova glavna značilnost je, da 

učenci kljub dobri intelektualni opremljenosti dosegajo slabše rezultate, kot bi jih sicer 

lahko dosegali v šoli. Pri učencih s PPPU se pojavljajo tudi slabše kognitivno in 

metakognitivno delovanje, težave s spominom, pozornostjo, organizacijo, orientacijo 

in zaostajanje v razvoju. SUT/PPPU pa ne povzročajo neustrezno poučevanje, različne 

senzorne okvare ali drugi dejavniki iz okolja (Magajna idr., 2015). 

SUT/PPPU razdelimo v dve skupini: 

 specifični primanjkljaji na ravni slušno-vizualnih procesov; ti povzročajo motnje 

branja (disleksija), pravopisa (disortografija) in druge učne težave v povezavi s 

področjem jezika 

 specifični primanjkljaji na ravni vizualno-motoričnih procesov, ki povzročajo 

težave pri pisanju (disgrafija), matematiki (spacialna diskalkulija), načrtovanju in 

izvajanju praktičnih dejavnosti (dispraksija oz. razvojna koordinacijska motnja) 

(Magajna, idr., 2008). 

Učence s SUT/PPPU lahko prepoznamo na podlagi petih kriterijev, pri čemer moramo 

ugotoviti prisotnost vseh petih, da lahko pri učencih govorimo o specifičnih učnih 

težavah (Magajna idr., 2008): 

1. kriterij: prihajati mora do razhajanj med učenčevimi intelektualnimi 

sposobnostmi in dejanskimi učnimi dosežki v šoli 

2. kriterij: težave na področjih osnovnih šolskih veščin morajo trajati dalj časa 

in učencu onemogočati napredovanje pri učenju 

3. kriterij: pri učencu se morajo kazati šibke kognitivne in metakognitivne 

strategije in posledično njegova slabša učna uspešnost 

4. kriterij: težave morajo biti pri učencu prisotne tudi vsaj na enem od naslednjih 

področij: spomin, pozornost, percepcija, organizacija, koordinacija itd. 

5. kriterij: pri učencu ne smejo biti prisotne motnje v duševnem razvoju, 

vedenjske težave, kulturna in jezikovna različnost ali okvara čutil. 

Za prepoznavanje učencev s PPPU, ki predstavljajo skupino učencev z višjo stopnjo 

težavnosti, in razlikovanje od učencev SUT, ki so učenci z nižjo stopnjo težavnosti, je 

treba upoštevati tudi naslednje značilnosti učencev s PPPU (Magajna idr., 2008; 

Kavkler idr., 2008): 
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 slabše znanje osnovnih veščin in spretnosti, kar jim povzroča težave pri 

sledenju in napredovanju na vseh področjih učnega načrta 

 odsotnost napredka na področjih  primanjkljajev kljub dobro načrtovanim 

oblikam pomoči 

 uporaba različnih alternativnih pristopov in poskusov pomoči pri specifičnih 

primanjkljajev ni učinkovita ter ne zagotavlja zadostnega napredovanja na 

področju zahtev učnega načrta 

 učenec zaradi zgoraj omenjenih težav razvije frustracijo in pojavi se 

oškodovano samospoštovanje, kar lahko pripelje do nemotiviranosti, 

izostajanja od pouka in izražanja čustvenih in vedenjskih težav 

 učenci s PPPU potrebujejo dodatno specialno strokovno pomoč specialnega 

pedagoga ali učiteljev. 

Učence s SUT lahko evidentirajo zunanje strokovne ustanove (svetovalni centri, 

zdravstvena mentalno-higienska služba ipd.) in njihove težave opredelijo v mnenju in 

priporočilu, na podlagi katerega učencu pripadajo določene prilagodite v procesu 

pouka in ocenjevanja znanja. Šola na podlagi tega izdela izvirni delovni načrt pomoči. 

Učence s PPPU lahko zaradi navedenih težav Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

usmeri v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, tako da jim izda odločbo o usmeritvi. Šola mora nato v 30 dneh pripraviti 

individualiziran program, v katerem natančno opredeli vse načine, področja in izvajalce 

dela z učencem ter prilagoditve, ki mu pripadajo.  (Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami, 2011; Magajna idr., 2008). 

1.2.1 Učenci s specifičnimi učnimi težavami in izvršilne funkcije 

Pri predstavljanju značilnosti učencev s SUT/PPPU moramo poudariti tudi potek 

njihovega učnega procesa ter v prvi vrsti razložiti izvršilne funkcije, ki imajo pri učenju 

pomembno vlogo. 

Učenje je postopek, s katerim pridemo do trajnih sprememb na področju znanja in 

razumevanja ter na področju vedenja in stališč (Marentič Požarnik, 2000). Obenem pa 

ni zanemarljivo, kako se ta postopek izpelje. Za uspešen učni proces so zato 

pomembne dobro razvite izvršilne funkcije  učencev, ki jim omogočajo, da svoj proces 

učenja nadzorujejo, ga bolje strukturirajo in o njem razmišljajo. 
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Izvršilne funkcije omogočajo proces učenja, reševanja problemov in mišljenja, hkrati 

pa vplivajo tudi na sposobnosti organizacije, časovne orientacije ter na delovni spomin 

in metakognicijo. Prav tako uravnavajo vedenje in kontrolo čustev kot tudi inhibicijo 

vedenja in različna področja pozornosti. V procesu pouka imajo pomembno vlogo, saj 

učencem pomagajo, da učinkovito rešujejo naloge, berejo in pišejo (Dawson in Guare, 

2004 v Hudoklin, 2011).  

Pri učencih s SUT/PPPU se pojavljajo težave pri samoregulaciji, zato nimajo usvojenih 

ustreznih strategij za reševanje problemov, to pa se pozna tudi pri izvajanju osnovnih 

šolskih veščin branja, pisanja in računanja . Večje težave pri teh učencih so tudi na 

področjih načrtovanja ter organiziranja in nato urejanja naučenih informacij, preveč se 

ustavljajo pri podrobnostih in zanemarijo bistvo prikazane ideje. Nalog se težko lotijo, 

jih večkrat ne izpeljejo do konca in so v splošnem počasnejši pri reševanju. 

Pomanjkljivosti na področju izvršilnih funkcij pa pomembno vplivajo tudi na bralno 

razumevanje, pisno izražanje, reguliranje vedenja in čustev ter samostojno učenje 

(Hudoklin, 2013). 

Metakognicijo in njeno pomembno vlogo na področju branja in bralnega razumevanja 

bomo v naslednjem poglavju še natančneje opisali, najprej pa bomo predstavili 

osnovno zmožnost, ki omogoča učenje – branje. 

2 BRANJE 

Branje je zahtevna in aktivna spretnost, ki jo razvijamo skozi vsa obdobja življenja. Ne 

gre samo za to, da človek prebere besedilo ampak tudi, da ga kritično presodi in 

razčleni (Jug, 1986). Po mnenju sociologov 20. stoletja ljudje beremo skoraj petino 

časa, ko smo budni in aktivni. Starejši kot so ljudje, manj časa porabijo za branje, 

medtem ko otroci še vedno precej berejo, saj dnevno pregledujejo številne informacije, 

zapisane v knjižnih oblikah. Čeprav vse bolj v ospredje prihaja računalniška 

tehnologija, ostajata veščini poslušanja in branja primarni obliki usvajanja informacij 

pri učenju. Tega se morajo zavedati predvsem učitelji in starši (Pečjak, 1993).  
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2.1 OPREDELITEV BRANJA 

S. Pečjak (1999) v svoji knjigi navaja, da je v današnji družbi zelo pomembno, da so 

ljudje bralno pismeni in to predvsem funkcionalno bralno pismeni. Človek mora 

obvladati branje različnega gradiva in nato v vsakodnevnem življenju znati tudi 

uspešno uporabiti podatke, ji jih je prebral (gl. Pečjak, 1999). 

Branje kot pojem je težje definirati. Beseda »branje« izvira iz anglo-saksonske besede 

»readan«, njen pomen je »poučiti se«. To nam pove, da mora biti branje še vedno 

osnovna veščina, da se naučimo novih stvari in izvemo nove informacije (Pečjak, 

1999).  

Rayner in Pollatsek (1989, v Lipec Stopar, 1999) sta branje preprosto opredelila kot 

ekstrahiranje vizualnih informacij iz napisanega in njegovo razumevanje. 

Bolj kompleksno opredelitev branja pa sta zapisala Kinzer in Leu (1987, v Lipec Stopar, 

1999): »Branje je razvojni, interaktivni in globalni proces, ki vključuje procese učenja. 

Pri branju je pomembno jezikovno znanje posameznika, ki je lahko pod pozitivnim ali 

negativnim vplivom zunanjih dejavnikov in notranjih nejezikovnih dejavnikov 

posameznika« (Leu, Kinzer, 1987, str.9, v Lipec Stopar, 1999). 

2.2 Bralna pismenost in namen branja 

Bralno pismen človek je tisti, ki tekoče bere, obenem razume, kaj bere in zna 

posledično razviti tudi svoje mnenje o besedilu, ki ga je prebral. Sposoben mora biti 

besedilo tudi povzeti, se iz njega učiti ter naučeno uporabiti v vsakodnevnem življenju. 

V šolah po vsem svetu je glavni cilj učence privesti do tega, da postanejo bralno 

pismeni (Pečjak in Gradišar, 2002). 

Učenje branja je dalj časa trajajoč proces, začne se že z razvojem govornih in 

jezikovnih sposobnosti, kasneje pa postopoma pripelje do neodvisnega branja. V 

zgodnjih osnovnošolskih letih so osnova za razvoj pismenosti in uspešnega  branja 

učenčeve jezikovne zmožnosti. Razvoj jezika sicer poteka naravno, pri procesu učenja 

branja pa ni tako (Košak Babuder, 2012). 

Učna uspešnost učencev v vseh obdobjih šolanja je odvisna od dobro usvojene 

veščine branja. Da so lahko pri branju uspešni, učenci potrebujejo dobro govorno 
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jezikovno izražanje in razvite veščine pisanja, obenem pa morajo biti dobri bralci, da 

lahko nadgrajujejo svoje veščine pisanja in govorno jezikovno izražanje (Ontario, 2003, 

v Košak Babuder, 2012). 

Ob izobraževanju bralca in njegovem dozorevanju se spreminja tudi namen branja. V 

šoli učitelji pri poučevanju branja razvijajo bralne sposobnosti, ki vključujejo tehniko 

branja, njegovo razumevanje in branje za učenje ter motivacijo za branje. Hkrati 

učencem omogočajo, da se naučijo, katere so različne zvrsti branja. Ob vsem tem se 

morajo učitelji namena branja dobro zavedati in učencem pred branjem, med njim in 

po branju postavljati tehtna vprašanja, ki jih bodo pripeljala do končnega cilja branja 

določenega besedila (Pečjak in Gradišar, 2002). 

Pri razvijanju bralne pismenosti je zelo pomembno, da upoštevamo tudi težave, ki jih 

imajo učenci pri branju. Te je potrebno prepoznati in natančno definirati. Učitelj spozna 

in upošteva realne učence in njihove okoliščine, če pozna potek procesov branja in se 

zaveda stopenj razvoja branja. To je tudi najboljša osnova za njegovo podporo 

učencem (Grosman, 2007). Če učitelj pozna stopnje bralnega razumevanja, lahko 

pripravi zanimiv pouk branja za otroke in jim tako pokaže, da so tudi umetnostna 

besedila vredna branja in pozitivnega doživljanja ob tem. Za učitelje različnih 

predmetov je poznavanje procesov branja in stopenj bralnega razumevanja 

pomembno, saj je učenec lahko zaradi boljšega bralnega razumevanja bolj uspešen 

pri šolskih predmetih (Grosman, 2007). 

2.3 Bralne sposobnosti 

Mnenja strokovnjakov s področja psihologije in pedagogike so, da se posameznikove 

zmožnosti branja razvijajo po določenih bralnih stopnjah (Pečjak, 2002). V sistem teh 

stopenj je vključen bralec s svojimi značilnostmi na čustvenem, socialnem in 

kognitivnem področju, prav tako so vanj vključeni tudi namen in načela branja. (Pečjak, 

1999). 

J. Chall  (1983, v Chall, Jacobs in Baldwin, 1990) je opredelila zelo natančen in tudi v 

današnjem času prepoznan model razvoja bralnih sposobnosti, ki vključuje šest 

stopenj (prav tam): 
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 Stopnja 0: Pred-branje in »psevdo-branje« (0-6 let)  

Na tej stopnji otrok poimenuje črke, zapiše svoje ime, prepozna določene napisane 

znake in se igra s knjigami, papirjem in svinčniki. Ko gleda knjigo, ki mu jo sicer 

berejo drugi, se dela, da bere. 

 Stopnja 1: Začetno branje in dekodiranje (6-7 let) 

Otrok se v tem obdobju nauči povezav med črkami in glasovi ter govorjenimi in 

napisanimi besedami. Prav tako je sposoben prebrati preprosta besedila, ki 

vključujejo pogosto uporabljene besede. 

 Stopnja 2: Utrjevanje branja in tekočnosti branja (7-8 let)  

Na tej stopnji otrok bere preproste, znane zgodbice in besedila. S poznavanjem 

njihove vsebine in vse več besed povečuje tekočnost svojega branja. 

 Stopnja 3: Branje za učenje novih informacij (9-14 let)  

Učenec v tem obdobju uporablja branje za učenje novih idej in usvajanje znanja ter da 

razvija svoje občutke in razmišljanja ob besedilih. Tretjo stopnjo deli J. Chall (1983, v 

Chall, Jacobs in Baldwin, 1990) v dve fazi: fazo 3A, ki traja od devetega do enajstega 

leta, in fazo 3B, ki traja od dvanajstega do štirinajstega leta. Preko obeh faz učenec 

prehaja od branja učbenikov, časopisov in revij za pridobivanje novih podatkov do 

branja resničnih in fantazijskih romanov in biografij za lastno zadovoljstvo. 

 Stopnja 4: Večstranski pogled na prebrano (14-18 let) 

Na tej stopnji učenec bere knjige širokega vsebinskega spektra, tako razlagalne kot 

pripovedovalne, ki vsebujejo veliko različnih mnenj  

 Stopnja 5: Konstrukcija in rekonstrukcija (od 18 let dalje)  

Na zadnji stopnji bralec bere za lastno zadovoljstvo ter za lastne izobraževalne 

potrebe. Branje na tej stopnji je hitro in učinkovito (Chall, 1983 v Chall, Jacobs, 

Baldwin, 1990). 
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S. Pečjak (2002) loči dve fazi opismenjevanja v procesu pridobivanja bralne 

pismenosti: 

1. Faza opismenjevanja v ožjem pomenu besede 

Ta faza vključuje predbralne in predpisalne sposobnosti, pridobivajo se tehnike branja 

in obenem poteka proces njihovega urjenja. Razvoj teh bralnih sposobnosti opisujejo 

različni modeli zgodnjega branja (prav tam). 

U. Frith (1986, v Pečjak, 2002) v svojem modelu navaja tri faze razvoja bralnih 

sposobnosti: 

     • logografska/slikovna faza 

Pojavi se slikovno branje. Otrok besede sprejema kot slike in kot take se mu vtisnejo 

v spomin. Običajno so to že poznane besede. 

     • alfabetska/abecedna faza 

Otrok razvija vidno in slušno razločevanje in usvoji povezavo črka – glas in glasove 

povezuje v besede. Začne se učenje tehnike branja in pisanja. 

     • ortografska/pravopisna faza 

Učenec z vajo uri tehniko branja, kar ga pripelje do avtomatizacije branja, torej do 

tekočega branja in razumevanja prebranega (Frith, 1986 v Pečjak, 2002). 

2. Faza opismenjevanja v širšem pomenu besede 

Učenec v tej fazi usvaja nova znanja, tako da svojo avtomatizirano tehniko branja 

uporablja v funkciji za učenje, kar pomeni, da tekoče bere različna besedila, jih razume 

in se s tem nauči njihove vsebine (Pečjak, 2002).  

Učitelji bi morali pri učencih med poukom čimbolj razvijati njihove bralne sposobnosti 

in jim s tem omogočati razvijanje bolj zrelega, fleksibilnega in kritičnega branja (gl. 

Pečjak, 2002). 
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2.4 Dejavniki branja 

Obstajajo številni dejavniki, ki vplivajo na proces branja in posledično tudi na razlike v 

bralni učinkovitosti med enako in različno starimi bralci. Razdelimo jih lahko na dve 

skupini (Pečjak, 1999): 

- čustveno-motivacijski dejavniki 

- kognitivni dejavniki. 

2.4.1 Čustveno-motivacijski dejavniki 

O čustveno-motivacijskih dejavnikih govori tudi Davies (1995, v Lipec Stopar, 1999) in 

poudarja, da se moramo zavedati njihove pomembnosti ne le v povezavi z branjem,  

temveč pri učenju nasploh. Z njimi lahko opredeljujemo (Davies, 1995, v Lipec Stopar, 

1999): 

 otrokov odnos do branja 

 njegov interes za branje in 

 motivacijo za branje. 

Wixon in Lipson (1990, v Lipec Stopar, 1999) navajata, da je osrednji dejavnik, ki vpliva 

na to, ali je otrok uspešen pri branju, njegova pozitivna naravnanost do branja, njegov 

interes za branje pa ga k temu aktivira. 

Motivacija se deli na notranjo in zunanjo. Notranja motivacija izhaja iz posameznika in 

zajema njegova stališča, radovednost in vedoželjnost. Pomemben dejavnik notranje 

motivacije je želja po uspehu, ki jo krepijo zunanje spodbude (npr. pohvala, ocena). 

Zunanja motivacija prihaja iz učenčevega okolja, predvsem od staršev in učitelja 

(Pečjak, 1999). 

2.4.2 Kognitivni dejavniki 

Bralni proces lahko delimo na dve temeljni dimenziji, to sta dekodiranje in 

razumevanje, obenem nekateri avtorji govorijo tudi o dveh fazah v bralnem razvoju 

(Pečjak,1999). 

Poglavitni fazi v bralnem procesu sta: 
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a. Učenje branja 

Pri učenju branja govorimo o dveh procesih. Najprej je proces dekodiranja. Učenec 

spozna črko in njej pripadajoči glas, nato sledi branje, ko učenec prepoznava 

različne črke in glasove, ki jim pripadajo. V drugem delu učenja branja začne 

učenec uporabljati jezikovne sposobnosti in ko oboje usvoji, izboljša svojo tehniko 

branja. 

b. Učenje s pomočjo branja 

Pri drugi fazi se razvija sposobnost razumevanja, ki pomembno sodeluje pri branju 

za učenje. Večina otrok usvoji bralno tehniko in branje avtomatizira, učinkovitega 

učenja s pomočjo branja pa ne usvojijo vsi (Pečjak, 1999). 

Boland (1993, v Pečjak, 1999) je ob hitrosti branja in natančnosti izpostavil tudi 

pomembnost bralnega razumevanja in glasovnega razčlenjevanja (prav tam). Curtis 

(1980, v Pečjak, 1999) pravi, da se slabši bralci večinoma ukvarjajo s prepoznavanjem 

črk, medtem ko začetni bralci gledajo bolj na razumevanje prebranega (prav tam). Tudi 

S. Pečjak (1999) govori o obratni sorazmernosti pri težavnosti gradiva, hitrosti branja 

in razumevanju prebranega. Če učenec vsebino pozna, jo lažje razume in hitreje 

prebere, kadar so težko razumljiva besedila, gre pa vse skupaj počasneje. 

Pečjak (1995) deli branje za učenje na tri faze: 

1. Faza branja (pregled besedila za učenje). 

2. Faza pomnjenja (zapomnitev prebranega na podlagi dobrega bralnega 

razumevanja). 

3. Faza reprodukcije, rekognicije (preverjanje bralnih učinkov, ponavljanje 

prebranega). 

2.4.2.1 Dekodiranje 

Učenci ne bodo zmožni razumeti besedila, če ne znajo prebrati besed. Da lahko 

preberejo besede, se morajo najprej zavedati črk in glasov, tako da s pravilno 

izgovorjavo povedo besedo. Dober bralec v besedilu, ki ga bere, takoj opazi, ali je 

prebrana beseda smiselna za kontekst besedila. Če ni, jo še enkrat prevere (Gough, 

1984, v Košak Babuder, 2011). 
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Sposobnosti dekodiranja učencev se posveča veliko pozornosti, saj je to ključna 

veščina za razvoj dobrega bralnega razumevanja. Tudi če bo učenec besedo pravilno 

prebral, to še ne zagotavlja, da jo bo tudi razumel. Velik miselni napor je potreben za 

učenje glasnega branja in več kot bo vložil miselnega napora, manj se bo lahko 

osredotočil na druga kognitivna delovanja, predvsem na bralno razumevanje prebranih 

besed. Zato je izredno pomembno, da otroci razvijejo tekočnost pri prepoznavanju 

besed. Ko bo otrok avtomatiziral prepoznavanje besed, se bo lahko osredotočil na 

razumevanje tega, kar bere, saj dekodiranje samo po sebi zahteva malo kognitivnih 

kapacitet (Košak Babuder, 2011). 

S. Pečjak (1999) navaja, da dekodiranje pomeni pretvarjanje grafičnega koda oziroma 

informacije v pisni obliki v glasovni oziroma fonemski kod. Na proces usvajanja branja 

pa vplivajo številni jezikovni in kognitivni procesi, od teh so najbolj raziskani (Košak 

Babuder, 2012): 

- fonološko zavedanje 

- hitro avtomatizirano poimenovanje 

- delovni spomin 

- vizualni procesi 

- znanje o črkah in glasovih 

- sposobnost predvidevanja 

- pozornost. 

Pomemben nasvet učiteljem je, da je treba učence najprej naučiti dobrega dekodiranja, 

da bodo lahko s tem izboljševali bralno razumevanje. Za optimalno bralno 

razumevanje morajo biti veščine besednega prepoznavanja tekoče usvojene (Košak 

Babuder, 2011). 

2.4.2.2 Bralno razumevanje 

Bralno razumevanje se pogosto opredeljuje kot proces, ki vključuje integracijo 

sposobnosti besednjaka, dekodiranja, predznanja o temi in pomembnih strategij, ki 

dajo besedilu pomen in omogočajo njegovo razumevanje (Kintsch in Kintsch, 2005, v 

Košak Babuder, 2012). Poleg navedene široka definicija (RAND Reading Study Group, 

2002, v Pečjak, 2010) opredeljuje branje kot proces, kjer bralec išče pomen besedila 

na podlagi lastne vpletenosti v besedilo. Bralno razumevanje vključuje več kot 30 
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kognitivnih in metakognitivnih procesov, ki vključuejo tudi pojasnjevanje pomena, 

povzemanje, sklepanje, predvidevanje itd. (Block in Pressley, 2002, v Košak Babuder, 

2012). 

Danes še vedno velja napačno prepričanje, da bralec razvije bralno razumevanje 

skupaj z avtomatizacijo branja. Kognitivna psihologija v bralnih modelih prikazuje, da 

niso prebrane besede edine potrebne za bralno razumevanje, ampak je le to posledica 

številnih drugih dejavnikov (Pečjak, 2010). 

Avtorji Artelt, Schiefele in Schneider (2001, v Pečjak, 2010) navajajo kot 

najpomembnejše dejavnike: dekodiranje, bralčeva motivacija, bralne strategije in 

bralčevo predznanje in njegove metakognitivne sposobnosti. 

Učitelj lahko s poznavanjem dejavnikov bralnega razumevanje v razredu ustvari 

optimalne pogoje za bralno razumevanje pri učencih. Zaveda se, kaj vse določa bralno 

razumevanje, in je pri branju pozoren na stvari, ki ga omogočajo in olajšujejo (Pečjak, 

1993). 

Da lahko posameznik dobro usvoji veščino branja, je potreben dolgotrajen razvojni 

proces. Uspešen odrasli bralec je ob koncu tega procesa sposoben na lahkoten način, 

z zanimanjem in z razumevanjem prebrati različna gradiva, čeprav besedila v njih niso 

sama po sebi zanimiva ter prav tako niso enostavna za branje (Snow, 2002, v Košak 

Babuder, 2012).  

2.5 Metakognicija pri branju in bralnem razumevanju 

Metakognicija je zavest o lastnem učnem procesu in potrebah, pomaga nam pri 

organiziranju lastnega učenja in strategij, ki jih bomo pri tem uporabili, prav tako 

sodeluje pri našem učinkovitem upravljanju s časom in informacijami, ki jih 

sprejemamo. 

M. Hudoklin (2011) razlaga metakognicijo kot sposobnost »stopiti nazaj« in opazovati 

sebe pri reševanju problemov, pri čemer je potrebno uporabljati veščine spremljanja in 

vrednotenja. S. Pečjak in A. Gradišar (2002) pa definirata metakognicijo kot 

sposobnost, da razumemo, obvladujemo in se zavedamo lastnega učnega procesa. 
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Metakognicijo lahko razdelimo na dve osnovni področji (Flavell, 1988, v Bakračevič 

Vukman, 2000): metakognitivno kognicijo, to so metakognitivna znanja in izkušnje in 

metakognitivno kontrolo,. Baker in Brown (1984, v Singhal, 2001) razlagata, da je 

metakognitivno znanje tisto, ki ga ima posameznik o sebi in o strategijah, ki jih 

uporablja ter  o izzivih, ki jih premaguje. Znanje o sebi pa posamezniku pove, kako se 

loti različnih nalog in kako učinkovit je pri tem. 

Kognitivne in metakognitivne strategije skupaj so pomembne za samoregulacijo 

učenja. Kontrolirajo več vidikov učenja in mišljenja. Glede na to, kje v procesu učenja 

jih učenci uporabljajo, jih razdelimo na tri večja področja (Tomec, Pečjak in Peklaj, 

2006; Pečjak in Gradišar, 2012): 

 strategije načrtovanja (izvajajo se pred učenjem) 

 strategije spremljanja (strategije med učenjem – razumevanje in reševanje 

problemov) 

 strategije uravnavanja (strategije po učenju – ponavljanje, vnovično branje). 

Pri branju nam metakognicija lahko pomaga, da razmišljamo o tem, kaj beremo in 

kakšne strategije lahko pri tem uporabljamo. Metakognitivno zavedanje nam 

omogoča, da se zavedamo da je lažje razumeti gradivo o znanih kot o neznanih 

temah ter da napovedovanje vsebine besedila na podlagi njegovega naslova 

pomaga pri razumevanju le tega (Singhal, 2001). Posledično metakognitivno 

zavedanje vsebuje tudi zavedanje o tem, ali se pojavlja bralno razumevanje ter 

zavestno uporabo bralnih strategij za boljše bralno razumevanje (Baumann, Jones 

in Seifert-Kessel, 1993, v Singhal, 2001). 

Metakognicijo lahko delimo na znanje o kogniciji in uravnavanje kognicije. Znanje o 

kogniciji predstavlja deklarativno znanje, ki vključuje znanje o sebi in bralnih/učnih 

strategijah, proceduralno znanje (kako uporabiti bralne/učne strategije) in strateško 

znanje (kdaj in zakaj uporabiti strategije). Uravnavanje kognicije predstavlja 

podprocese za uravnavanje in spremljanje učenja, kot so postavljanje ciljev, 

spremljanje lastnega učenja, pozornosti in lastnega razumevanja ter evalvacija učnega 

procesa (Peklaj, 2001). 

S. Pečjak (1999) meni, da so metakognitivne strategije fleksibilen načrt, ki pomaga pri 

učinkovitem učenju. Bralec mora najprej obvladati strategije, nato pa jih učinkovito in 
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avtomatično uporablja pri poznanih besedilih in se jih bolj zaveda pri zahtevnih 

besedilih. 

Raziskave, ki so se ukvarjale z branjem, so pokazale, da učenci, ki bolje obvladajo 

branje, uporabljajo večji razpon in več metakognitivnih strategij in se v tem razlikujejo 

od bralcev, ki slabše obvladajo branje in uporabljajo občutno manj metakognitivnih 

strategij pri branju (Singhal, 2001). Manj pogosto in manj učinkovito rabo strategij na 

področju branja in učenja z branjem lahko torej pripišemo tudi večini učencev s 

SUT/PPPU, saj smo že na začetku pri opredelitvi značilnosti njihovih težav omenjali, 

da imajo poleg pogostih težav z branjem težave tudi z uporabo metakognitivnega 

znanja ter težave na področju motivacije in samoregulacijskih veščin. 

3 BRALNE STRATEGIJE 

Bralne strategije so pomemben del bralnega procesa predvsem takrat, ko posameznik 

uporablja branje predvsem z namenom učenja novih podatkov. 

3.1 Opredelitev in definicija bralnih strategij 

Pojem strategija pomeni proces ali način, kako lahko dosežemo zastavljeni cilj. Tudi 

pri strategijah v povezavi z branjem in pisanjem je tako. V tem primeru je branje 

osrednja dejavnost teh strategij in z njim se učenec uči novih informacij. 

Težko je konkretno opredeliti bralne učne strategije. Različni strokovnjaki imajo 

različna izhodišča za svoje opredelitve. B. Marentič Požarnik (2002) pravi, da so učne 

strategije specifična kombinacija miselnih operacij, ki se uporabljajo v konkretnih učnih 

situacijah. Njena novejša opredelitev pa navaja, da so učne strategije kombinacija ali 

zaporedje učnih aktivnosti, ki so usmerjene v cilj in jih učenec sam od sebe uporablja 

in tudi spreminja, če situacija tako zahteva (Pečjak in Gradišar, 2002). Več avtorjev 

(Pressley, Woloshyn, Martin, Wood idr, 1990, v Pečjak in Gradišar, 2002) navaja, da 

so učne strategije sistem, kjer se izvajajo miselne operacije na višjih in nižjih nivojih, 

njihove posledice pa so uspešno rešene naloge (Pečjak in Gradišar, 2002). 

Govorimo lahko o dveh različnih vidikih, zakaj bralne strategije niso enake kot tipično 

odgovarjanje na vprašanja, ko se poglavje zaključi (Ropič, 2011, v Medved Udovič idr., 

2011). Prvi vidik pravi, da učitelj ne potrebuje vprašanj iz delovnih zvezkov, če ima 
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nadzor nad vprašanji in snovjo, ki jo predava (prav tam). Drugi vidik pa zagovarja, da 

učencem ni potrebno brati vsega besedila, če že med branjem vedo, kaj učitelj 

pričakuje od njihovega branja. Učenci so na ta način tudi bolj aktivni, med branjem 

uporabljajo različne strategije in skušajo razumeti bistvo besedil različne vrste (prav 

tam). 

3.2 Klasifikacija bralnih učnih strategij 

Učne strategije so zaporedje določenih miselnih korakov, ko učenec usvaja učno snov 

in so tudi njegov kognitivni načrt, ki je usmerjen k doseganju učnega cilja (Pressley, 

1995, v Pečjak in Gradišar, 2012). 

Različni avtorji glede na različne kriterije različno klasificirajo bralne učne strategije, 

pogosto pa jih delijo po kriteriju miselnih procesov, ki sodelujejo pri učenju. Po tem 

kriteriju strategije razdelimo v dve skupini (Pečjak in Gradišar, 2012): 

1. Kognitivne strategije 

Glede na miselne procese, ki jih učenec pri tem uporablja, lahko kognitivne strategije 

delimo še na: 

 strategije ponavljanja (shranjevanje podatkov v dolgoročni spomin) 

 elaboracijske strategije (povezovanje novih informacij s predznanjem) 

 organizacijske strategije (urejanje inforamcij v delovnem spominu (prav tam). 

Kognitivne strategije pomagajo učencu razumeti nove informacije in jih med seboj 

povezovati. 

2. Metakognitivne strategije 

Pri učenju vključuje metakognitivni pogled naslednje elemente (Watkins, Carnell, 

Wagner in Whalley, 2000, v Pečjak in Gradišar, 2012): 

 vprašanja o namenu/cilju učenja 

 vprašanja o tem, kako to doseči in s katero strategijo 

 vprašanja o učinku učenja 

 vprašanja o občutjih pri učenja 

 vprašanja o okoliščinah, v katerih je potekalo učenje 
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 vprašanja se o tem, kako bi lahko nova znanja uporabili pri naslednjem učenju. 

Drugi kriterij delitve strategij je namen učenja. J. Lewis (1996, v Pečjak in Gradišar, 

2012) bralne učne strategije deli v strategije: 

 določanja bistva 

 določanja podrobnosti 

 določanja organizacije/strukture besedila 

 kritičnega branja 

 branja vidnih informacij in 

 za izboljšanje besedišča.    

Tretji kriterij, po katerem se bralne učne strategije lahko razvrščajo, je časovni kriterij. 

Ta nam pove, kdaj v procesu učenja jih učenec uporablja. Zagovorniki časovnega 

kriterija delijo strategije v (Devine, 1987, Graham in Robinson, 1990, Pečjak, 1995, v 

Pečjak in Gradišar, 2012): 

 strategije pred branjem 

 strategije med branjem in 

 strategije po branju. 

Vse tri omenjene strategije glede na časovni kriterij bodo v nadaljevanju predstavljene 

še bolj natančno, saj so pomemben del naše raziskave. 

Učenje od učencev zahteva, da uporabijo kombinacijo različnih strategij. Učenec, ki je 

pri tem uspešen, je sposoben sam izbirati strategije in jih povezovati v kombinacijo, ki 

mu bo pomagala doseči želeni cilj (gl. Pečjak in Gradišar, 2002). 

3.3 Bralne strategije v učnem procesu 

Časovni kriterij razvrščanja bralnih učnih strategij omogoča zelo pregledno razdelitev 

teh strategij, ki prikazuje, kdaj točno v svojem učnem procesu jih učenec uporablja. 

Učenci bi morali za uspešno učenje uporabljati vse tri omenjene skupine strategij, 

vendar na podlagi praktičnih izkušenj ugotavljamo, da se učenci sami manj poslužujejo 

strategij pred in po branju. 
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3.3.1 Bralne strategije pred branjem 

Izbira strategij pred branjem mora upoštevati dva dejavnika in sicer predznanje učenca 

na eni strani in značilnosti gradiva za učenje na drugi strani. Priprava na branje je 

pomemben proces, saj je učenje, ki ni povezano s predznanjem, le učenje na pamet 

in  učenci tako pridobljene informacije kmalu pozabijo. Žal pa je pri učencih v učnem 

postopku proces priprave na branje pogosto zanemarjen (Pečjak in Gradišar, 2012). 

Strategije pred branjem torej pomagajo učencem aktivirati svoje predznanje in jim s 

tem določijo okvir za razmišljanje. Prav tako jim pomagajo določiti namen branja in 

učenja ter spoznati strukturo besedila, ki ga morajo predelati (prav tam). 

Aktiviranje predznanja učencev 

Učitelj lahko na različne načine aktivira predznanje učencev. Med možnosti uvrščamo 

pogovor, možgansko nevihto ali izdelavo pojmovne mreže in uporabo strategije VŽN 

(kaj vem, kaj se želim naučiti in kaj sem se naučil). Najbolj pogost način izmed naštetih 

možnosti je pogovor. Učitelj pred bralno aktivnostjo z učenci načne pogovor o vsebini 

besedila in jih s tem pripravi na branje. Slabša stran te metode je le ta, da je omenjeni 

pogovor običajno prekratek ter da si učitelj ob tem ne zapisuje, na kakšni stopnji je 

predznanje učencev, kar bi mu pomembno pomagalo pri načrtovanju sledečih 

dejavnosti (Pečjak in Gradišar, 2012). 

Možganska nevihta je prav tako pogosto uporabljena strategija pred branjem v 

razredu. Je preprosta in manj časa trajajoča strategija, kjer učenci hitro naštevajo vse, 

kar se spomnijo ali vedo o obravnavani temi in besedilu. Te misli zapisuje učitelj na 

tablo ali učenci sami v paru ali manjših skupinah, kar pripomore tudi k spodbujanju 

nadaljnjega razmišljanja posameznikov (prav tam). 

Določitev namena/cilja branja 

Vsak učenec ima določen cilj ali namen, ko nekaj bere. Pomembno je, da učitelj že 

predhodno skupaj z učenci, določi ta cilj. Običajno je namen učencev pri branju, da 

dobijo odgovore na svoja vprašanja o obravnavani temi, hkrati spoznavajo avtorjev 

pogled na prebrano in skušajo iz besedila izluščiti bistvo. S psihološkega vidika je 

postavljanje cilja branja pomembno predvsem, da učenec nato med branjem 

selektivno usmerja pozornost na informacije v besedilu, ki mu bodo pomagale doseči 

ta cilj. Govorimo o dveh najbolj pogostih namenih branja, to sta študijsko branje, pri 
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katerem se učenec zelo aktivno uči, in informativno branje, pri katerem pa bralec lahko 

uporablja različne tehnike, recimo tehniko preleta ali tehniko diagonalnega branja 

(Pečjak in Gradišar, 2012). 

Spoznavanje zgradbe besedila 

Spoznavanje zgradbe besedila učencu pomaga, da lažje sledi besedilu, lažje išče 

bistvo v njem, oblikuje napovedi o bistvenih informacijah v njegovi vsebini, opaža 

odnose med deli besedila ter si na koncu lažje zapomni pridobljene informacije (prva 

tam). 

Napovedovanje vsebine/dogajanja 

Pred branjem je pomembno, da ima učenec določene predstave o tem, kaj od besedila 

pričakovati, kajti s tem tudi povečujemo njegovo motivacijo za branje. To lahko 

dosežemo z napovedovanjem vsebine, kar posledično pri učencu omogoča bolj tekoče 

branje in večje razumevanje vsebine (Pečjak in Gradišar, 2002). 

Vprašanja in odgovori 

Empirične raziskave dokazujejo, da so tisti učenci, ki si med procesom učenja 

postavljajo vprašanja in nanje odgovarjajo, veliko bolj samostojni pri svojem delu 

(Singer, 1978; Singer in Dolan, 1982; Smith, 2004; Wong, 1985 vsi v Pečjak in 

Gradišar, 2012). Strategije postavljanja vprašanj so nadvse uporabne v vseh fazah 

učnega procesa. Sledijo si od strategij, pri katerih ima največjo vlogo učitelj, do 

strategij, ko si učenci postavljajo vprašanja s pomočjo učitelja in strategij, ko učenci 

samostojno postavljajo vprašanja. Omenjene strategije so (gl. Pečjak in Gradišar, 

2012): 

 povezava vprašanje – odgovor 

 vodena bralna aktivnost 

 recipročna vprašanja 

 vodene bralnomiselne aktivnosti 

 vodeno spraševanje 

 hiter pregled. 
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3.3.2 Bralne strategije med branjem 

Najbolje bo učenec besedilo razumel, če bo svojo hitrost branja prilagodil bralnemu 

namenu in zahtevnosti bralnega gradiva, zato je pomembna uporaba med bralnih 

strategij, ki mu to omogočajo (Pečjak in Gradišar, 2012). 

Pri bralnih strategijah med branjem je treba poudariti pomen metakognicije, ki smo jo 

že v prejšnjem poglavju natančneje razložili. 

Številne dejavnosti so možne med branjem, enako vsem pa je, da vzdržujejo pozornost 

bralca pri besedilu ter ves čas preverjajo njegovo razumevanje prebranega. 

Najpogostejše dejavnosti so (Pečjak in Gradišar, 2012): 

 podčrtovanje ključnih informacij v besedilu 

 označevanje novih informacij 

 določanje zaporedja dogajanja v besedilu 

 pisanje obrobnih razlag 

 postavljanje vprašanj med branjem 

 dopolnjevanje manjkajočih podatkov. 

Podčrtovanje ključnih informacij v besedilu 

Učenci zelo različno označujejo bistvene informacije v besedilih. Nekateri podčrtujejo 

zelo malo, spet drugi preveč podatkov in nato ne razločijo bolj pomembnih. Tisti učenci, 

ki pa to delajo načrtno in sistematično, s tem veliko pridobijo pri procesu ponavljanja, 

saj je iz besedila hitreje znajdejo (Pečjak in Gradišar, 2012).  

Označevanje novih informacij 

Učenci na podlagi te strategije v besedilu zabeležijo besede, ki so za njih nove in jih 

ne poznajo ter jih nato kasneje preverijo v slovarju ali kako drugače (prav tam).  

Določanje zaporedja dogajanj v besedilu 

Učenec najprej prebere dano besedilo, nato pa mu učitelj poda posamezne dele tega 

besedila, ki jih je sam pripravil in med seboj pomešal. Naloga učenca je, da iz njih po 

vrsti sestavi originalno besedilo. Možnost je tudi, da učenec že na začetku prejme 

samo pomešane dele besedila in iz njihovega pomena skuša sestaviti celoto (Pečjak 

in Gradišar, 2012). 



23 
 

Pisanje obrobnih razlag 

Obrobne razlage so napisane ob robu besedila in predstavljajo zapiske in opombe o 

besedilu. Njihove naloge so (Pečjak in Gradišar, 2012): 

 poudarjajo določene točke besedila 

 služijo kot ponoven opis besedila 

 služijo kot vprašanja, ki usmerjajo učenčevo pozornost ter 

 pojasnjujejo nove besede in izraze. 

V razredu pri pouku lahko obrobne razlage naredijo tudi boljši učenci, ki so običajno 

vodje skupin učencev ali občasno zavzamejo vlogo učitelja (prav tam). 

 Postavljanje vprašanj med branjem 

Učenci med branjem sproti zapisujejo vprašanja, ki jim takrat prihajajo na misel. Ob 

koncu lahko nanje odgovarja sam ali s pomočjo učitelja (Pečjak in Gradišar, 2012). 

Dopolnjevanje manjkajočih podatkov 

 Ta strategija se uporablja predvsem pri mlajših učencih. Učitelj iz določenega besedila 

izbriše posamezne besede, ki jih morajo nato učenci sami dopolniti. S tem ohranja nivo 

njihove pozornosti med branjem, saj morajo manjkajoče besede sproti pisati (prav 

tam). 

3.3.3 Bralne strategije po branju 

Bralcu strategije po branju pomagajo, da si uredi vsebino besedila v pomoč pri 

kasnejšem učenju. Tudi če je besedilo med branjem razumel, to še ne pomeni, da se 

ga je tudi že uspešno naučil (Pečjak in Gradišar, 2012).  

Duffy in L. Roehler (1993 v Pečjak in Gradišar, 2012) navajata dve večji skupini 

strategij po branju: 

1. Organizacijske strategije (organiziranje besedila in določanje njegovega 

bistva). 

2.  Evalvacijske strategije (bralčeva kritična presoja besedila in sporočila 

avtorja). 
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Najbolj pogosto omenjene dejavnosti po branju za dobro in poglobljeno razumevanje 

prebranega so (Pečjak in Gradišar, 2012): 

 odgovarjanje na lastna in učiteljeva vprašanja 

 pogovor 

 določanje bistvenih informacij in podrobnosti 

 povzemanje vsebine s povzetki in zapiski v pisni obliki 

 predelava in grafične ponazoritve gradiva 

 tvorjenje kratkega povzetka v ustni obliki. 

Posebej bi omenili grafične ponazoritve gradiva, ki jih učenci v šolah spoznajo že 

zgodaj in so pogosto uporabljena oblika za boljše učenje. 

Predelava in grafične ponazoritve gradiva 

V besedilu lahko pomembne informacije prikažemo z različnimi grafičnimi 

ponazoritvami. Najbolj pogoste v našem učnem procesu so miselni vzorci in 

pojmovne mreže (Pečjak in Gradišar, 2012). 

Miselni vzorci 

Informacije lahko z miselnimi vzorci prikažemo zelo sistematično. Pri tem uporabimo 

ključne besede iz besedila. Izdelava miselnega vzorca poteka v treh korakih (Pečjak 

in Gradišar, 2012): 

1. določanje glavne misli 

2. navajanje podrobnosti iz besedila, ki so pomembne za opisovanje glavne 

misli 

3. razčlenitev, ilustriranje in pojasnjevanje teh pomembnih podrobnosti, ki 

pomagajo pri zapomnitvi. 

Uporaba miselnih vzorcev pride v poštev v vseh obdobjih šolanja pri samostojnem 

učenju, od osnovne šole do študija (prav tam). 

Pojmovne mreže 

Pojmovne mreže prikazujejo odnose med podatki. Na vrhu se zapiše ključno besedo, 

okrog nje pa pojme, s katerimi to besedo najbolje razložimo. Učenec s pojmovnimi 

mrežami aktivira svoje predznanje in razvija besedišče (prav tam). 
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3.4 Kompleksne bralne učne strategije 

Kompleksne bralne učne strategije vključujejo celoten potek učenja. Z njimi gredo 

učenci od dejavnosti pred, med in po branju, da je ob koncu njihov učni proces 

učinkovit. Običajno jih zaradi svojih značilnosti uporabljamo pri zahtevnejših nalogah 

in jih zato večkrat poimenujemo tudi bralnoučne metode. Najučinkovitejše kompleksne 

bralne učne stategije so (Pečjak in Gradišar, 2012): 

 strategija VŽN 

 splošna študijska strategija 

 strategija PV3P 

 Paukova strategija 

 metoda recipročnega poučevanja. 

3.4.1 Strategija VŽN 

Najpomembnejša pri tej strategiji so tri vprašanja, ki nam pomagajo pri delu: 

• V: Kaj že vem? 

• Ž: Kaj želim izvedeti? 

• N: Kaj sem se naučil? 

Učenci v svojem procesu branja za učenje odgovarjajo na vsa ti vprašanja postopoma. 

Ta strategija se zelo osredotoča na predznanje učencev, poudarja skupinsko učenje 

ter skupno sodelovanje vseh učencev pri pisanju. Prav tako je uporabna za delo z 

vsemi učenci naenkrat in hkrati omogoča njihovo aktivnost. Pomaga jim določiti namen 

branja in nadzorovati lastno razumevanja prebranega, obenem pa jim omogoča tudi 

širjenje znanja preko vsebine besedila (Pečjak in Gradišar, 2012). 

3.4.2 Splošna študijska strategija 

Strategija se imenuje splošna, ker vodi učenca skozi ves proces učenja in je zelo 

splošno uporabna tako pri naravoslovnih kot tudi družboslovnih področjih. Od učenca 

zahteva dvakratno branje istega besedila, kar lahko posledično omogoča veliko boljše 

bralno razumevanje, sicer pa je pomembno, da se pri tej strategiji sledi petim korakom, 

ki so (Pečjak in Gradišar, 2012): 
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1. hiter prelet besedila 

2. prvo branje besedila 

3. iskanje pomena neznanim besedam in določanje bistva 

4. drugo branje 

5. postavljanje vprašanj za preverjanje razumevanja. 

3.4.3 Strategija PV3P 

Metoda se imenuje SQ3R (survey, question, read, review, recite), B. Marentič Požarnik 

(2000, v Pečjak in Gradišar, 2012) pa jo je prevedla kot PV3P (preleteti, vprašati, 

prebrati, pregledati, poročati). 

Ta strategija pri branju za učenje spodbuja predvsem metakognitivno zavedanje tega 

procesa, kar učencu prinaša boljše razumevanje načina predelave informacij ter 

sposobnost nadziranja svojega procesa učenja in posledično boljše razumevanje 

gradiv (Pečjak in Gradišar, 2012). 

Metoda vsebuje pet stopenj, ki jih je bolj natančno razložil Robinson (1941 v Pečjak in 

Gradišar, 2012): 

1. Preleteti gradivo. 

2. Vprašati se. 

3. Prebrati. 

4. Ponovno pregledati. 

5. Poročati. 

V svojih empiričnih raziskavah so različni avtorji omenjeno strategijo preverjali pri 

učencih različnih starosti ter ob tem ugotavljali, da je strategija dobro teoretično 

utemeljena, da se je ni težko naučiti, da je ena izmed bolj priljubljenih in širše 

uporabljenih strategij ter da jo učinkovito uporabljajo učenci pri svojem delu že več kot 

pol stoletja (Pečjak in Gradišar, 2012). 
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3.4.4 Paukova strategija 

Leta 1973 je strategijo objavil Walter Pauk, po katerem se tudi imenuje, objavil pa jo je 

v odgovor na pomanjkljivosti Robinsonove strategije PV3P. Namenjena je predvsem  

uspešnemu samostojnemu učenje učencev iz učbenikov (Pečjak in Gradišar, 2012). 

Paukovo strategijo sestavlja naslednji postopek (Harris in Sipay, 1979 v Pečjak in 

Gradišar, 2012): 

1. Učenci vzamejo prazen list in ga s črto razdelijo na dva stolpca. 

2. Besedilo berejo prvič in so pozorni na njegovo vsebino. 

3. Besedilo berejo drugič, si hkrati izbirajo pomembne informacije in jih zapišejo v 

levi stolpec. 

4. Nato se vrnejo v desni stolpec in vanj zapisujejo samo najbolj ključne fraze in 

besede. 

5. Na koncu list prepognejo tako, da s tem prekrijejo levo stran, in s pomočjo desne 

kolone ponavljajo besedilo. 

S tem izdelkom si kasneje lahko večkrat pomagajo pri ponovitvi snovi (prav tam). 

3.4.5 Metoda recipročnega poučevanja 

V zadnjih treh desetletjih je metoda recipročnega poučevanja, ki sta jo zasnovali A. L. 

Brown in A. S. Palincsar (1984, v Pečjak in Gradišar, 2012) najbolj uporabljena 

strategija, ki izboljšuje bralno razumevanje. Namen strategije je predvsem ta, da se z 

njo dela na izboljšavi metakognitivnih sposobnosti razumevanja, ki so pojasnjevanje, 

postavljanje vprašanj, napovedovanje vsebine in povzemanje vsebine (prav tam). 

Cilj recipročnega poučevanja je, da vlogo učitelja postopoma prevzamejo učenci 

znotraj strukturiranega dialoga. To vlogo običajno prevzamejo boljši učenci, ki so vodje 

skupin tudi pri skupinskem delu v razredu. Učence so za to vlogo učitelji ali svetovalni 

delavci vnaprej pripravili. Metoda tudi zahteva, da vsak od učencev vsaj enkrat nastopi 

v vlogi moderatorja. 

Recipročno poučevanje poteka po določenih korakih, ki temeljijo predvsem na 

ugotovitvi, kako pomembno je aktivirati predznanje učenca pred branjem določenega 

besedila. Ti koraki so (Pečjak in Gradišar, 2012): 
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• Napoved vsebine. 

• Branje odlomka. 

• Postavljanje vprašanj. 

• Pojasnjevanje. 

• Povzemanje. 

• Napoved novega odlomka. 

Preverjanje učinkovitosti strategije recipročnega poučevanja običajno poteka v pisni 

obliki. Učitelju lahko preverjanje pomaga kot diagnostično sredstvo, predvsem pa pri  

načrtovanju dela za nadaljnje delo (Pečjak in Gradišar, 2012). 

4 POMOČ UČENCEM S SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI IN 

POUČEVANJE BRALNIH STRATEGIJ 

Učenci, ki imajo v učnem procesu težave z učenjem in izkazovanjem tega znanja, so 

deležni pomoči po modelu, ki ima pet različnih stopenj. Z vsako naslednjo stopnjo se 

delež pomoči povečuje in poglablja. Model je sestavljen iz naslednjih stopenj: pomoč 

učitelja pri pouku, tej sledi pomoč šolske svetovalne službe, nato se izvaja dodatno 

individualno in skupinsko pomoč, temu sledi pomoč in strokovno mnenje zunanje 

ustanove ter nazadnje usmeritev v ustrezen izobraževalni program (Magajna, Kavkler, 

Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008). 

Na prvi stopnji razredni ali predmetni učitelj z izvajanjem dobre poučevalne prakse, ki 

jo uresničuje z diferenciacijo in individualizacijo, pomaga učencem pri rednem pouku 

v razredu in pri dopolnilnem pouku, učencem do šestega razreda pa lahko pomaga 

tudi učitelj podaljšanega bivanja. Ob tem še posebej upošteva posebne potrebe otrok 

s SUT, spremlja njihov napredek na osnovi začetne ocene otrokovih učnih težav in 

prilagaja ter sproti usklajuje proces poučevanja glede na otrokove odzive na 

poučevanje. Pomoč učitelja je stalna in traja ves čas izvajanja projekta pomoči 

(Kavkler, 2014; Magajna idr., 2008; Magajna idr., 2011). 

Če učenec kljub prilagoditvam in ustrezno izvedeni pomoči učitelja ne napreduje, se 

na drugi stopnji v projekt pomoči vključi šolska svetovalna služba (psiholog, pedagog, 

socialni delavec, specialni pedagog ali socialni pedagog). Svetovalni delavec poglobi 

diagnostično oceno učenčevih močnih področij in primanjkljajev, nudi učencu občasno 
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individualno ali skupinsko obliko pomoči ter učiteljem, učencu in njegovim staršem 

svetuje glede prilagajanja pri pouku in pomoči doma (Magajna idr., 2008; Magajna idr., 

2011). V primeru učenčevega nenapredovanja se učenca na podlagi sklepne 

evalvacijske ocene druge stopnje šolske svetovalne službe vključi v dodatno 

individualno in skupinsko pomoč. Izvajalec dodatne individualne in skupinske pomoči 

(učitelj, specialni pedagog, psiholog, pedagog ali socialni pedagog) izvede še bolj 

poglobljeno diagnostiko in začne sistematično izvajati bolj specialne oblike pomoči. Za 

učence so na tej stopnji organizirane tudi zmerne prilagoditve (Magajna idr., 2008; 

Magajna idr., 2011). 

Ob nadaljevanju učenčevih težav zaprosi šola za dodatno strokovno mnenje in po 

potrebi tudi dodatno strokovno pomoč ustrezno zunanjo specializirano strokovno 

ustanovo (npr. svetovalni center, zdravstveno mentalno-higiensko službo ipd.) 

(Magajna idr., 2008). 

Če kljub ustrezno izvedenim oblikam pomoči in šestmesečnemu izvajanju prvih treh 

korakov modela otrokovi primanjkljaji na enem ali več področjih vztrajajo, lahko otroka 

usmerimo v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem z dodatno strokovno 

pomočjo (Magajna idr., 2011; Magajna idr., 2014, v Kavkler, 2014). Izvajalec dodatne 

strokovne pomoči je lahko specialni pedagog ali drug usposobljen strokovni delavec, 

ki izvaja individualno ali skupinsko, specifično, ciljno in intenzivno specialno-

pedagoško obravnavo z namenom napredovanja otroka in zmanjševanja vpliva 

primanjkljajev (Kavkler, 2014). 

Vsi pedagoški delavci, navedeni v petstopenjskem modelu pomoči, pomagajo 

učencem s SUT/PPPU pri premagovanju težav in primanjkljajev. Pomembno je, da ta 

pomoč vključuje tudi načrtno učenje in praktično uporabo bralnih učnih strategij. 

S. Pečjak in A. Gradišar (2002) omenjata, da se učinkovitost učenca v učnem procesu 

odraža v njegovi učinkoviti uporabi različnih bralnih učnih strategij. Pogoj za to pa so 

različna znanja, ki so potrebna za učenje teh strategij, in učiteljeva pomoč. 

4.1 Model poučevanja bralnih učnih strategij 

Model, ki postopno zmanjšuje odgovornost učitelja ter obenem prikazuje, kako se 

lahko učencem pomaga, da bolj pogosto uporabljajo bralne učne strategije, sta razvila  
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Pearson in Gallagher (1983, v Pečjak in Gradišar, 2012). Osrednji namen njunega 

modela poučevanja je spodbujati razvoj samostojnosti in neodvisnosti pri učencih, ko 

se učijo iz besedil. Avtorji menijo, da je osnovna naloga učitelja pomoč učencu pri 

razvijanju sposobnosti samostojnega učenja. To pomeni, da bi moral učitelj pri svojem 

delu učencu počasi predajati odgovornost za rešitev učne naloge (Pečjak in Gradišar, 

2002, v Završnik, 2015). Na začetku učnega procesa ima učitelj popolno odgovornost. 

Njegova naloga je, da prikaže potek reševanja naloge s pomočjo določene bralne 

strategije in hkrati poskrbi za ustrezna gradiva ter razumljiv prikaz uporabe strategije. 

Naslednji korak je vodeno utrjevanje prikazanega načina reševanja. Bistvo tega je, da 

učenci rešujejo naloge s pomočjo izbranih bralnih strategij, med reševanjem jih učitelj 

nadzoruje in jim hkrati daje povratne informacije. Tako pri končani nalogi oba delita 

odgovornost za rešitev. Z večkratnim urjenjem in izkušnjami pri delu z besedilom dobi 

učenec dovolj izkušenj, da lahko samostojno uporablja naučene strategije v učnem 

procesu. Poznavanje in uporaba bralnih strategij pomaga učencem tako pri branju kot 

pri učenju, za to pa je potreben določen čas, da učenci usvojijo in avtomatizirajo 

tehniko (Pečjak in Gradišar, 2002 v Završnik, 2015). 

4.2 Poučevanje bralnih učnih strategij pri učencih s specifičnimi učnimi 

težavami 

Raziskave vseskozi dokazujejo, da učence s SUT/PPPU lahko naučimo kako se učiti. 

S tem jim omogočimo, da so konkurenčni svojim vrstnikom brez SUT/PPPU ter 

povečujemo njihovo prepričanje vase in v svoje znanje. 

Nekaj uspešnih vidikov pri poučevanju učencev s SUT/PPPU je (LDA Learning 

Disabilities Association of America, 2014): 

 jasna in usmerjena navodila in poučevanje 

 direktno poučevanje učnih strategij, 

 uporaba sistematičnega in dobro strukturiranega multi-senzornega pristopa. 

Učitelji in ostali pedagoški delavci, ki se tega držijo morajo pri tem upoštevati tudi 

naslednje dejavnike: 

- poučevanje bralnih učnih strategij razdeliti na majhne korake, 

- prikazovati primere 
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- poskrbeti za redne in kvalitetne povratne informacije 

- uporabljati diagrame, grafe in slike za podporo verbalnim navodilom 

- poskrbeti za veliko individualnih, dobro strukturiranih in intenzivnih izkušenj 

- prikazati obilo različnih bralnih učnih strategij za uporabo pri branju za učenje 

- pomagati učencem med učnim procesom za boljše zavedanje uporabe bralnih 

učnih strategij z vprašanji kot so: »Ali je strategija uspešna in kako deluje? Kje 

bi še lahko uporabil to strategijo?«. 

Uspeh pri učencih s SUT/PPPU temelji na osredotočenosti na individualne dosežke, 

individualen napredek in individualno učenju. Zato je za njih zelo pomembno 

specifično, direktno, individualizirano in intenzivno poučevanje bralnih učnih strategij 

(LDA Learning Disabilities Association of America, 2014). 

Zelo pomembno je, da v procesu poučevanja bralnih učnih strategij pri učencih s 

SUT/PPPU učitelji in drugi strokovni delavci upoštevajo tudi njihova močna in šibka 

področja, njihov tempo dela in različne stile učenja. 
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EMPIRIČNI DEL 

5 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Branje v funkciji učenja terja od bralca poznavanje učinkovitih bralnih in učnih strategij, 

ki mu omogočajo, da informacije ne le spozna, ampak jih zna glede na namen tudi 

izrabiti in učinkovito uporabiti (Pečjak in Gradišar, 2002). 

Šolski uspeh se v današnjem času še posebej poudarja, kar predstavlja velik izziv 

učencem, ki imajo določene učne težave. Specifične učne težave so značilne za zelo 

heterogeno skupino učencev, ki imajo pomembno večje težave kot vrstniki pri 

usvajanju znanj in spretnosti (Magajna idr., 2008). Eden od kriterijev, ki opredeljujejo 

učence s SUT/PPPU govori tudi o njihovi pomanjkljivi uporabi metakognitivnih strategij 

(Magajna idr., 2015). Ustrezno razvita metakognicija pa igra pomembno vlogo pri tem, 

ali učenec uporablja bralne učne strategije v procesu učenja. 

Številne raziskave so potrdile razliko v pogostosti uporabe strategij v prid ženskemu 

spolu (Zimmerman in Martines-Pons, 1990; Ablard in Lipschultz, 1998, Mok, Fan in 

Pang, 2007). Tudi S. Pečjak in K. Košir (2003) sta ugotovili, da dekleta uporabljajo 

bralne učne strategije bolj pogosto kot dečki, še posebej strategije med in po branju. 

Učne strategije sicer razvrščamo po različnih kriterijih, časovni kriterij pa je tisti, po 

katerem jih razdelimo na strategije pred, med in po branju (Pečjak in Gradišar, 2002).  

V  diplomskem delu se bomo prav tako osredotočali na pogostost uporabe in 

pojmovanje bralnih učnih strategij po časovnem kriteriju.  

Raziskave so bile narejene tudi na področju uporabe različnih učnih strategij v 

povezavi s starostjo, kjer pa rezultati ne kažejo pomembnih razlik v uporabi učnih 

strategij med različno starimi učenci ali pri nekaterih ugotavljajo pogostejšo uporabo 

uspešnih učnih strategij in več metakognitivnega nadzora nad učenjem pri mlajših 

učencih (Puklek Levpušček 2001; Pečjak in Košir 2003). Po drugi strani Zimermman 

in Martines-Pons (1990) ugotavljata, da s starostjo učencev narašča tudi znanje o in 

uporaba učnih strategij. Enako ugotavljata tudi Dent in Koenka (2016), obenem pa v 

svoji raziskavi potrjujeta tudi boljši učni uspeh učencev, ki uporabljajo več bralnih učnih 

(predvsem metakognitivnih) strategij v procesu učenja. Paris in Myers (1981) sta se 

pri raziskovanju osredotočila na razliko pri pogostosti in raznolikosti uporabe učnih 
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strategij med učenci, ki so pri branju bolj uspešni, in učenci, ki so manj uspešni pri 

branju oz. so slabši bralci. Ugotovila sta, da bolj uspešni bralci večkrat uporabljajo več 

različnih vrst strategij. 

V diplomskem delu želimo raziskati področje bralnih učnih strategij in njihovo uporabo 

in pojmovanje primerjati pri učencih s SUT/PPPU in učencih brez SUT/PPPU.  

Osredotočali se bomo na ugotavljanje razlik pri uporabi strategij po spolu, njihov vpliv 

na učni uspeh ter primerjati poglede na pomembnost uporabe bralnih učnih strategij 

obeh skupin učencev. S tem želimo prispevati k boljšemu zavedanju o pomembnosti 

poučevanja in praktične uporabe bralnih in učnih strategij s strani učiteljev in drugih 

strokovnih delavcev na vseh ravneh šolanja ter v vseh starostnih obdobjih učencev.   

6 CILJI RAZISKAVE 

Cilj raziskave je ugotoviti, kakšne so razlike pri uporabi in pojmovanju bralnih učnih 

strategij med učenci s SUT/PPPU in njihovimi vrstniki brez SUT/PPPU v 7. razredu 

osnovne šole, obenem pa uporabo bralnih učnih strategij pri obeh skupinah učencev 

raziskati še po spolu ter v povezavi z učnim uspehom. 

7 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Kako se pri uporabi bralnih učnih strategij učenci s SUT/PPPU razlikujejo od 

učencev brez SUT/PPPU? 

2. Kakšna je razlika med učenci s SUT/PPPU in učenci brez SUT/PPPU pri 

pojmovanju pomembnosti bralnih učnih strategij? 

3. Ali obstaja razlika v uporabljenih bralnih učnih strategijah pri učencih s 

SUT/PPPU ter učencih brez SUT/PPPU po spolu? 

4. Ali pogostost uporabe bralnih učnih strategij vpliva na učni uspeh (merjen s 

končno oceno) učencev s SUT/PPPU ter učencev brez SUT/PPPU? 

5. Ali uporaba različnih virov za učenje vpliva na učni uspeh (merjen s končno 

oceno) učencev s SUT/PPPU ter učencev brez SUT/PPPU? 
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8 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V raziskovalnem delu je bila uporabljena študija prereza. Raziskava je temeljila na 

deskriptivni metodi, bivariatni analizi ter linearni regresiji. Za pridobivanje podatkov 

smo uporabili tehniko anketiranja z anketnim vprašalnikom, ki je vseboval tristopenjsko 

ocenjevalno lestvico. 

8.1 Vzorec 

V vzorec je bilo zajetih 105 učencev 7. razreda z več osnovnih šol.  Vzorec sestavlja 

45 (43 %) učencev s SUT, ki imajo mnenje in priporočilo zunanje strokovne ustanove, 

in učencev s PPPU, ki so bili usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter 60 (57 %) učencev brez PPPU. 

Diagram 1: Struktura vzorca glede na prisotnost SUT/PPPU 

 

V vzorcu prevladujejo učenci brez SUT/PPPU, ki jih je 60 (57,1 %)  
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Diagram 2: Struktura vzorca glede na spol 

 

V vzorec je bilo vključenih 55 (52,4 %) učencev in 50 (47,6 %) učenk. 

Diagram 3: Struktura vzorca glede na starost 

 

Glede na starostno strukturo je v vzorec zajetih 55 (52,38 %) učencev starih 12 let ter 

50 (47,62 %) učencev starih 13 let. 

Vzorec učencev smo razdelili v dve skupini glede na to, ali imajo mnenje in priporočilo 

zunanje strokovnega ustanove o prisotnosti SUT ali odločbo o usmeritvi v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem ali ne. Drugih preizkusov za 

razvrščanje učencev v različne skupine nismo izvajali. Kljub temu pa nas je zanimalo, 

kaj učenci sami menijo o svojem branju in pisanju, zato smo v prvi del vprašalnika 
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dodali vprašanje o tem, kako bi ocenili svoje branje in pisanje. Učenci so kot odgovor 

lahko izbrali eno od možnosti: brez težav, srednje dobro ali s težavami.  

Diagram 4: Struktura vzorca glede na lastno oceno svojega branja 

 

Večina učencev je svoje branje ocenilo brez težav, to je 63 (60 %) učencev, 34 (32,4%) 

odstotkov učencev pa je svoje branje ocenilo kot srednje dobro. 8 (7,60 %) učencev je 

ocenilo, da imajo pri branju težave. 

Diagram 5: Struktura vzorca glede na lastno oceno svojega pisanja 

 

Večina učencev je svoje pisanje ocenilo kot srednje dobro, takih je  54 (51,9 %), 44 

(42,3 %) učencev  pa je ocenilo, da pri pisanju nima težav. Le 6 (5,8 %) učencev je 

ocenilo, da imajo s pisanjem težave.  
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Samoocene učencev se v večini skladajo z našo razdelitvijo, če predpostavljamo, da 

imajo učenci s SUT/PPPU več težav na področju branja in pisanja kot učenci brez 

SUT/PPPU. 

8.2 Pripomočki 

Podatke smo zbrali s terenskim osebnim anketiranjem z vprašalnikom na papirju 

(PAPI). Uporabili smo vprašalnik o učnih strategijah (Pečjak, 1998, v Pečjak in 

Gradišar, 2012). Vprašalnik je sestavljen iz 3 delov. Prvi del sprašuje po zaključnih 

ocenah pri predmetih slovenski jezik, matematika, angleški jezik in zgodovina, temu 

sledi samoocena branja in pisanja. Nato je vprašanje o tem, ali se učenci učijo iz 

zvezkov ali učbenikov, zadnje vprašanje prvega dela vprašalnika pa učence sprašuje, 

pri katerih predmetih se učijo iz učbenika in pri katerih iz zvezka in kakšen je razlog za 

uporabo enega in drugega. Drugi del vprašalnika sprašuje učence po tem, kakšne 

strategije uporabljajo v procesu učenja, in sicer pred, med ter po branju iz učbenika ali 

zvezka. Ta del vprašalnika je sestavljen iz 20 postavk, od katerih štiri postavke govorijo 

o dejavnostih pred branjem (postavke 1-4), tri postavke o dejavnostih med branjem (5-

7) in trinajst postavk o dejavnostih po branju (8-20). Tretji del vprašalnika pa ugotavlja 

učenčevo pojmovanje pomembnosti učnih strategij, tj. kakšna so njihova prepričanja o 

učinkovitih učnih strategijah. Na vprašanja so učenci odgovarjali na tristopenjski 

lestvici. V prvem delu vprašalnika so pri prvem vprašanju zapisali svoje končne ocene 

pri navedenih predmetih, nato so na tristopenjski lestvici: 3 – brez težav, 2 – srednje 

dobro, 1 – s težavami odgovorili na drugo vprašanje. Pri tretjem vprašanju so prav tako 

odgovorili na tristopenjski lestvici: 3 – vedno/pogosto, 2 – včasih, 1 – nikoli, pri četrtem 

so pa odgovore najprej dopolnili, nato pa izmed danih možnosti izbrali enega od 

možnih odgovorov. V drugem delu vprašalnika so učenci na vse postavke odgovarjali 

na naslednji tristopenjski lestvici: 3 – vedno/pogosto, 2 – včasih, 1 – nikoli/redko, v 

tretjem delu vprašalnika pa tako, da so pri vsaki strategiji označili, kako pomembna je 

po njihovem mnenju strategija za učenje: 3 – vedno je pomembna, 2 – včasih je 

pomembna in 1 – sploh ni pomembna. 
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8.3 Postopek zbiranja podatkov 

Zbiranje podatkov je potekalo v maju 2016. Anketni vprašalnik je bil apliciran v pisni 

obliki, skupinsko na cel razred v času razredne ure ter individualno za učence s PPPU 

pri  urah dodatne strokovne pomoči. Učenci so za odgovarjanje imeli neomejen čas, 

večina pa je za izpolnitev vprašalnika potrebovala 20 do 30 minut. Zagotovljena je bila 

anonimnost, na začetku pa so vsi učenci izpolnili podatke glede starosti in spola. 

Testator je navodilo izpolnjevanja prebral vsem učencem ni jih vodil pri zapisu 

odgovora na prvo vprašanje, nato pa so učenci na vprašalnik odgovarjali samostojno. 

8.4 Obdelava podatkov  

Odgovore anketnega vprašalnika smo vnesli v računalniški program za statistično 

analizo SPSS in jih obdelali glede na raziskovalna vprašanja. Osnovno raven 

statistične analize predstavljajo frekvenčne porazdelitve in odstotki, ki so pri 

preverjanju raziskovalnih hipotez predstavljeni tudi bivariatno, v okviru aritmetične 

sredine ter standardnega odklona. Notranja konsistentnost (tj. Cronbach alfa statistika) 

posameznih indikatorjev bralnih učnih strategij je bila izračunana z namenom 

evalvacije zanesljivosti merjenih indikatorjev. Nato pa smo z uporabo neparametričnih 

statističnih testov (Mann-Whitney U) in linearne regresije poskušali odgovoriti na 

zastavljena raziskovalna vprašanja.  

9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultate empirične raziskave bomo prikazali znotraj različnih vsebinskih sklopov 

glede na zastavljena raziskovalna vprašanja. Najprej bodo prikazani rezultati 

pogostosti uporabe bralnih učnih strategij in pripisovanje pomena tem strategijam, nato 

bo uporaba strategij predstavljena po spolu in v povezavi z učnim uspehom. Učni 

uspeh bomo prikazali tudi glede na različne vire učenja. Vsi rezultati bodo prikazani za 

vsako skupino ter kot primerjava med obema skupinama učencev, ki sta sodelovali v 

raziskavi. 
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9.1 Primerjava pogostosti uporabe bralnih učnih strategij med učenci s 

SUT/PPPU in učenci brez SUT/PPPU 

Zanimalo nas je, kako pogosto učenci s SUT/PPPU uporabljajo bralne učne strategije 

ter katere posamezne bralne učne strategije uporabljajo v največji in katere v najmanjši 

meri, obenem pa vse to primerjati z učenci brez SUT/PPPU. 

Vprašalnik vključuje štiri postavke o dejavnostih pred branjem (postavke 1-4), tri 

postavke o dejavnostih med branjem (postavke 5-7) in trinajst postavk o dejavnostih 

po branju (8-20).  

Ker želimo meriti posamezne postavke bralnih učnih strategij, smo po zgledu Pečjak 

in Košir 2003 tvorili sestavljene spremenljivke (tj. pred branjem, med branjem, po 

branju in skupno spremenljivko uporaba bralnih učnih strategij), ki so povprečje 

izmerjenih postavk. Preden pa lahko dokončno oblikujemo sestavljene spremenljivke 

in ugotavljamo povezanost med njimi ter sprejemamo ali zavržemo postavljeno 

raziskovalno vprašanje, je potrebno preveriti, ali predvidene postavke merijo iste 

razsežnosti. V ta namen smo ocenili  zanesljivost postavk s koeficientom notranje 

konsistentnosti oz. koeficientom Cronbachov alfa. Koeficient Cronbach alfa je 

pokazatelj notranje konsistentnosti oziroma zanesljivosti, ki meri korelacijo odgovorov. 

Cronbachov koeficient alfa vrednotimo na podlagi kriterija, ki pravi, da je lestvica 

zanesljiva takrat, ko postavke dobro korelirajo (se povezujejo) s celoto, in sicer; če 

znaša korelacija med 0,7 in 1,0, potem gre za močno korelacijo, če znaša med 0,5 in 

0,7, gre za tako imenovano zmerno korelacijo in če znaša med 0,3 in 0,5, govorimo o 

šibki korelaciji. Če je vrednost korelacijskega koeficienta v stolpcu manjša od 0,6, 

potem je priporočljivo, da spremenljivko izločimo iz vprašalnika, kar navaja tudi Brown 

(2002), ki pravi, da lahko o zanesljivosti govorimo takrat, kadar je vrednost Cronbach 

alfa koeficienta višja od 0,6. Pomembno je tudi, da se ob zmanjšanju števila 

indikatorjev zmanjša tudi koeficient in obratno. 

Zanesljivost vseh 20 postavk znaša 0,761, kar nakazuje na zanesljivost merske 

lestvice postavk. 

Tabela 1: Opisne statistike pogostosti in vrste uporabe bralnih učnih strategij –

razvrščene po vrednosti aritmetične sredine 
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 N Min Max M SD 

5. Pozorno preberem učno snov. 103 1 3 2,61 0,547 

15. Učno snov si poskušam zapomniti tako, da jo večkrat preberem 103 1 3 2,47 0,725 

16. Po branju ponavljam ("na pamet") določene stavke/odstavke iz zvezka 

ali učbenika, dokler si jih ne zapomnim. 
104 1 3 2,37 0,698 

7. Med branjem si poskušam v mislih čim bolj živo predstavljati napisano. 104 1 3 2,36 0,667 

4. Pred branjem snovi v učbeniku si preberem ključne besede ob robu 

besedila (če so) 
104 1 3 2,31 0,64 

1. Preden se lotim učenja iz učbenika ali zvezka, na hitro preletim besedilo 

(pogledam naslov, podnaslove, slike ipd). 
104 1 3 2,3 0,637 

8.3 Po branju pojasnim nove neznane besede, tako, da vprašam učitelja, 

sošolce, starše 
104 1 3 2,3 0,605 

14. Po učenju is izdelam kratke povzetke (izvlečke) 103 1 3 2,29 0,775 

11. Iz gradiva si izpišem ključne besede in misli 103 1 3 2,22 0,753 

17. Ponavljam le pomembne dele snovi (ključne besede, misli) 104 1 3 2,13 0,639 

13. Bistvene besede ali povedi na neki način uredim (npr. z miselnimi vzorci) 103 1 3 2,12 0,732 

3. Pred branjem snovi v učbeniku ali zvezku preberem povzetek (če je) 104 1 3 2,08 0,678 

18. Postavljam vprašanja v zvezi s snovjo in odgovarjanjem nanje. 103 1 3 2,07 0,704 

8.1 Po branju pojasnim nove neznane besede, tako, da poskušam ugotoviti 

pomen iz sobesedila. 
102 1 3 2,05 0,666 

9. Po branju daljšo učno snov razdelim na manjše dele (odstavke) 103 1 3 2,03 0,747 

6. Med branjem podčrtavam nove, neznane besede, ki si jih pojasnim po 

branju 
103 1 3 2 0,741 

10. V gradivu podčrtujem ključne besede in misli 104 1 3 1,98 0,71 

12. Ugotoviti skušam zvezo med najpomembnejšimi ključnimi besedami 104 1 3 1,98 0,71 

20. Naučeno dopolnim s podatki iz drugih virov. 104 1 3 1,73 0,7 

2. Preden preberem besedilo iz učbenika/zvezka, si postavim vprašanja, kaj 

še vem o snovi. 
104 1 3 1,63 0,699 

8.2 Po branju pojasnim nove neznane besede, tako, da podčrtujem razlago 

v slovarju 
104 1 3 1,53 0,653 

19. Po učenju povem/napišem svoje mnenje o snovi. 104 1 3 1,46 0,682 

Skupaj 96     
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Najvišjo vrednost aritmetične sredine ima trditev »Pozorno preberem učno snov« in 

sicer 2,61. To tudi pomeni, da so izmed vseh naštetih trditev (na lestvici od 1 do 3) 

učenci v povprečju navajali, da pogosto pozorno preberejo učno snov. Nasprotno pa 

so v povprečju učenci navajali, da skoraj nikoli »Po učenju napišejo svoje mnenje o 

snovi«  in skoraj nikoli »Po branju pojasnijo nove neznane besede, tako da podčrtujejo 

razlago v slovarju). 

Tabela 2: Rangi pogostosti uporabe bralnih učnih strategij glede na prisotnost 

SUT/PPPU 

 

Prisotnost SUT/PPPU Pred branjem Med branjem Po branju 

Uporaba bralnih učnih 

strategij 

DA M 2,0739 2,3023 2,0455 2,0989 

N 44 43 41 40 

SD ,39466 ,36957 ,28380 ,26322 

Min 1,50 1,33 1,53 1,64 

Max 2,75 3,00 2,53 2,59 

Sploščenost -,858 ,906 -1,042 -,647 

Asimetrija ,303 -,688 ,264 ,388 

Ne M 2,0792 2,3503 2,0515 2,0942 

N 60 59 57 56 

SD ,39992 ,44388 ,30447 ,29161 

Min 1,00 1,00 1,20 1,18 

Max 2,75 3,00 2,67 2,64 

Sploščenost -,205 ,735 ,029 ,970 

Asimetrija -,464 -,867 -,261 -,677 

 

Iz tabele 2 je razvidno, da znaša povprečna vrednost sestavljenih spremenljivk okoli 2, 

kar pomeni, da so učenci v povprečju odgovarjali, da bralne učne strategije uporabljajo 

včasih. Vrednosti koeficienta asimetrije in sploščenosti pa nakazujeta, da so 

sestavljene spremenljivke porazdeljene približno normalno. 

Normalna porazdelitev vrednosti proučevanih sestavljenih spremenljivk pa je tudi 

pogoj pri izboru ustrezne statistične metode za preverjanje zastavljenega 

raziskovalnega vprašanja. Ali je ta pogoj izpolnjen, lahko preverimo s Kolmogorov 

Smirnovim testom in Shapiro-Wilkovim testom. 



42 
 

Tabela 3 : Rezultati Kolmogorov-Smirnovega in Shapiro-Wilkovega testa sestavljenih 

spremenljivk 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df p Statistic df p 

Pred branjem ,136 96 ,000 ,949 96 ,001 

Med branjem ,236 96 ,000 ,901 96 ,000 

Po branju ,101 96 ,018 ,976 96 ,073 

Uporaba bralnih učnih strategij ,056 96 ,200* ,979 96 ,120 

Ali imate učne težave ,383 96 ,000 ,626 96 ,000 

 

Iz tabele 3 je razvidno, da so opazovane spremenljivke z izjemo spremenljivke Bralne 

učne strategije in spremenljivke Po branju porazdeljene nenormalno. V ta namen smo 

za preverjanje raziskovalnega vprašanja uporabili neparametrični Mann-Whitney U 

test. 

Tabela 4: Rangi pogostosti uporabe bralnih učnih strategij glede na SUT/PPPU 

 
 

Prisotnost SUT/PPPU N 

Povprečje 

rangov Vsota rangov 

Pred branjem Da 44 51,27 2256,00 

Ne 60 53,40 3204,00 

Skupaj 104   

Med branjem Da 43 48,37 2080,00 

Ne 59 53,78 3173,00 

Skupaj 102   

Po branju Da 41 48,10 1972,00 

Ne 57 50,51 2879,00 

Skupaj 98   

Uporaba bralnih 

učnih strategij 

Da 40 47,00 1880,00 

Ne 56 49,57 2776,00 

Skupaj 96   

 

Vrednost aritmetične sredine rangov je pri vseh sestavljenih spremenljivkah učencev 

brez SUT/PPPU večja kot pri učencih s SUT/PPPU. Tabela tako nakazuje, da učenci 
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brez SUT/PPPU bolj pogosto uporabljajo bralne učne strategije pred, med in po branju 

v primerjavi z učenci s SUT/PPPU. 

Tabela 5: Rezultati Mann-Whitney U testa bralnih učnih strategij 

 Pred branjem Med branjem Po branju 

Uporaba bralnih učnih 

strategij 

Mann-Whitney U 1266,000 1134,000 1111,000 1060,000 

Wilcoxon W 2256,000 2080,000 1972,000 1880,000 

Z -,361 -,951 -,416 -,447 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,718 ,342 ,678 ,655 

 

a. Grupirana spremenljivka: Ali imate učne težave 

 

Upoštevaje rezultate v tabeli (Pred branjem U = 1266, p = .718, Med branjem U = 

1134, p = .342, Po branju U = 1111, p = .378, Bralne učne strategije U = 1060, p = 

.655)  lahko pri 5 % stopnji statistične značilnosti sklepamo, da se pri uporabi bralnih 

učnih strategij učenci s PPPU ne razlikujejo statistično pomembno različno od učencev 

brez PPPU.  

Rezultati kažejo, da je povprečna vrednost uporabe bralnih učnih strategij pri vzorcu 

anketiranih učencev 2,09. Pokazalo se je, da učenci v povprečju najpogosteje 

uporabljajo strategije med branjem, najmanj pa strategije po branju. V svoji raziskavi 

sta S. Pečjak in K. Košir (2003) prišli do podobnih rezultatov, njuna povprečna vrednost 

uporabe bralnih strategij pri učencih 5. in 7. razreda je bila 2,12. Prav tako so v njunih 

rezultatih izstopale strategije med branjem kot najbolj uporabljene in strategije po 

branju kot najmanj. 

Za učence s SUT/PPPU je značilno, da imajo poleg pogostih težav z branjem in 

bralnim razumevanjem tudi težave pri uporabi metakognitivnega znanja in 

samoregulacijskih strategij. Zato smo pričakovali, da se bodo učenci s SUT/PPPU v 

naši raziskavi po uporabi strategij razlikovali od učencev brez SUT/PPPU in nadalje, 

da bo naš skupni rezultat uporabe strategij zaradi njih nižji od dobljenega rezultata v 

raziskavi S. Pečjak in K. Košir (2003). Rezultati tujih raziskav (Weinstein in Mayer, 

1986; Brown idr., 1983; Pressley in Ghatala, 1990, v Pečjak in Košir, 2002; Zimmerman 

in Martines Pons, 1990) kažejo, da uporaba različnih učnih strategij narašča s starostjo 
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učencev. To je  še en razlog, da smo pričakovali razliko pri uporabi strategij, in sicer v 

prid učencem brez SUT/PPPU. V 7. razredu naj bi imeli učenci usvojenega dovolj 

znanja o različnih  strategijah, da bi jih lahko učinkovito uporabljali, sploh če pri njih ni 

prisotnosti učnih težav, pri učencih s SUT/PPPU pa je običajno, da počasneje usvajajo 

določena znanja in strategije v pomoč pri učenju, torej lahko predvidevamo, da pri njih 

tudi s starostjo počasneje narašča uporaba učnih strategij. 

Razlog za naše rezultate, ki kažejo, da ni razlike pri uporabi bralnih učnih strategij med 

učenci s težavami in brez njih bi bila lahko pomoč, ki jo dobijo učenci s SUT/PPPU v 

sklopu pet stopenjskega modela pomoči učencem z učnimi težavami v osnovni šoli, 

hkrati pa premalo zavedanja glede pomena učnih strategij in premalo načrtnega 

poučevanja le teh s strani osnovnošolskih učiteljev pri rednih urah pouka za vse 

učence. 

9.2 Primerjava prepričanj o pomembnosti bralnih učnih strategij med 

učenci s SUT/PPPU in učenci brez SUT/PPPU  

Želeli smo raziskati, kako učenci pojmujejo pomembnost bralnih učnih strategij, tj. 

kakšna so prepričanja učencev o učinkovitih učnih strategijah, in ugotoviti, pri katerih 

postavkah se to izkazuje v največji meri. 
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Tabela 6: Opisne statistike pojmovanja pomembnosti učnih strategij – razvrščene po 

vrednosti aritmetične sredine 

 N Minimum Maksimum 

Aritmetična 

sredina 

Std. 

odklon 

5. Pozorno prebrati snov. 103 1 3 2,75 0,519 

8. Po branju pojasniti pomen novih neznanih besed. 103 1 3 2,47 0,654 

14. Narediti kratek povzetek snovi. 104 1 3 2,44 0,605 

6. Med branjem označiti nove, neznane besede. 103 1 3 2,4 0,662 

11. Iz gradiva izpisati ključne besede, misli 104 1 3 2,4 0,661 

4. Pred branjem prebrati ključne besede ob robu (če so). 104 1 3 2,38 0,671 

3. Pred učenjem prebrati povzetek (če je). 104 1 3 2,33 0,614 

13. Glavne misli na nek način urediti (npr. z miselnimi vzorcu ali kako 

drugače). 
102 1 3 2,32 0,706 

15. Zapomniti si učno snov z večkratnim branjem. 104 1 3 2,32 0,643 

1. Pred učenjem na hitro preleti snov (naslov, podnaslov, slike ...) 104 1 3 2,28 0,582 

10. V gradivu podčrtati ključne besede in misli. 102 1 3 2,25 0,699 

7. Med branjem si poskušati v mislih čim bolj živo predstavljati napisano. 104 1 3 2,24 0,69 

17. Ponavljati le pomembne dele snovi (ključne besede, misli). 103 1 3 2,2 0,647 

18. Postavljati vprašanja v zvezi s snovjo in odgovarjati nanje. 103 1 3 2,17 0,701 

16. Učno snov nekajkrat ponoviti dobesedno. 103 1 3 2,16 0,653 

20. Naučeno snov dopolniti s podatki iz drugih virov. 103 1 3 2,04 0,713 

12. Ugotoviti zvezo med najpomembnejšimi ključnimi besedami, mislimi. 104 1 3 2 0,623 

9. Po branju daljšo snov razdeliti na manjše dele (npr. odstavke). 104 1 3 1,99 0,549 

2. Pred učenjem si zastaviti vprašanja v zvezi s snovjo. 103 1 3 1,92 0,682 

19. Povedati ali napisati lastno mnenje o snovi. 104 1 3 1,68 0,686 

Skupaj 92     

 

Da so učenci izmed vseh naštetih trditev v povprečju navajali, da pogosto pozorno 

preberejo učno snov, se sklada tudi z indikatorji v tabeli 7, ki so merili pomembnost 

posameznih indikatorjev za učence. Iz tabele 6 je razvidno, da so učenci trditev 

»Pozorno prebrati učno snov« v povprečju ocenili najvišje, in sicer 2,75, kar pomeni, 

da je za njih vedno pomembno, da pozorno preberejo učno snov. Najnižje pa so v 
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povprečju ocenili trditev »Povedati ali napisati lastno mnenje o snovi«, kar pomeni, da 

je slednja trditev včasih pomembna. 

Vprašalnik vključuje štiri postavke o dejavnostih pred branjem (postavke 1-4), tri 

postavke o dejavnostih med branjem (postavke 5-7) in trinajst postavk o dejavnostih 

po branju (8-20). Ker želimo meriti posamezne postavke o pomembnosti bralnih učnih 

strategij, smo tvorili sestavljene spremenljivke (tj. pred branjem, med branjem in po 

branju), ki so povprečje izmerjenih postavk. 

Tabela 7: Opisne statistike sestavljenih spremenljivk glede na SUT/PPPU 

Prisotnost SUT/PPPU 

Pred branjem Med branjem Po branju Pomembnost 

bralnih učnih 

strategij 

DA M 2,2102 2,4574 2,0455 2,0455 

N 44 43 41 41 

SD ,34499 ,35652 ,28380 ,28380 

Min 1,50 1,67 1,53 1,53 

Max 3,00 3,00 2,53 2,53 

Sploščenost -,249 -,567 -1,042 -1,042 

Asimetrija ,299 -,568 ,264 ,264 

Ne M 2,2415 2,4689 2,0515 2,0515 

N 59 59 57 57 

SD ,39383 ,49177 ,30447 ,30447 

Min 1,25 1,00 1,20 1,20 

Max 3,00 3,00 2,67 2,67 

Sploščenost -,363 ,765 ,029 ,029 

Asimetrija -,326 -1,078 -,261 -,261 

 

Iz tabele 7 je razvidno, da se povprečna vrednost sestavljenih spremenljivk giblje okoli 

vrednosti 2, kar pomeni, da so tako učenci, ki imajo prisoten SUT/PPPU, kot učenci 

brez SUT/PPPU v povprečju odgovarjali, da včasih bralne učne strategije pojmujejo 

kot pomembne. Vrednosti koeficienta asimetrije in sploščenosti pa nakazujeta, da so 

spremenljivke porazdeljene približno normalno. 
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Ker je normalna porazdelitev vrednosti proučevanih spremenljivk pogoj pri izboru 

ustrezne statistične metode za preverjanje zastavljenega raziskovalnega vprašanja, 

smo pogoj pred izvedbo statističnih testov preverili s Kolmogorov Smirnovim testom in 

Shapiro-Wilkovim testom. S pomočjo omenjenih testov smo primerjali vrednosti 

proučevanih spremenljivk z vrednostmi normalno porazdeljenih spremenljivk z enako 

aritmetično sredino in standardnim odklonom, kot ga imajo proučevane spremenljivke. 

Ko je test neznačilen (p > 0,05), tedaj se porazdelitev proučevanih spremenljivk 

bistveno ne razlikuje od normalne porazdelitve. Proučevane spremenljivke niso 

normalno porazdeljene, ko je test statistično značilen (p < 0,05).  

V primeru, da vzorčni podatki niso porazdeljeni normalno, za analizo statistično 

značilnih razlik med dvema neodvisnima povprečnima vrednostma uporabimo 

neparametrični Mann-Whitney U preizkus, ki v primerjavi s t-testom za dva neodvisna 

vzorca ne temelji na predpostavki o normalno porazdeljenih podatkih, kar smo naredili 

tudi pri naši raziskavi.  

Tabela 8: Rezultati Kolmogorov-Smirnovega in Shapiro-Wilkovega testa 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df p Statistic df p 

Pred branjem ,156 96 ,000 ,956 96 ,003 

Med branjem ,260 96 ,000 ,876 96 ,000 

Po branju ,099 96 ,022 ,977 96 ,095 

Pomembnost bralnih učnih 

strategij 
,099 96 ,022 ,977 96 ,095 

Ali imate učne težave ,383 96 ,000 ,626 96 ,000 

 

Ker se podatki preučevanih spremenljivk ne porazdeljujejo približno normalno smo za 

preverjanje statistično pomembnih razlik zastavljenega raziskovalnega vprašanja 

uporabili neparametrični Mann-Whitney U test. 
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Tabela 9: Rangi pripisovanja pomena bralnim učnim strategijam glede na SUT/PPPU 

 

Prisotnost SUT/PPPU N 

Povprečje 

rangov Vsota rangov 

Pred branjem Da 44 49,75 2189,00 

Ne 59 53,68 3167,00 

Skupaj 103   

Med branjem Da 43 49,10 2111,50 

Ne 59 53,25 3141,50 

Skupaj 102   

Po branju Da 41 48,10 1972,00 

Ne 57 50,51 2879,00 

Skupaj 98   

Pomembnost bralnih učnih 

strategij 

Da 40 47,00 1880,00 

Ne 56 49,57 2776,00 

Skupaj 96   

 

Aritmetična sredina rangov se med učenci s SUT/PPPU in učenci brez SUT/PPPU 

razlikuje, in sicer je vrednost aritmetične sredine rangov pri učencih brez SUT/PPPU 

večja kot pri učencih s SUT/PPPU. Tabela tako nakazuje, da učenci brez SUT/PPPU 

bolj pogosto strategije pred, med in po branju pojmujejo kot pomembne v primerjavi z 

učenci s SUT/PPPU. 

Več tujih raziskav je ugotovilo, da se bolj uspešni bralci veliko bolj zavedajo 

pomembnosti uporabe metakognitivnih strategij in s tem bralnih učnih strategij za 

uspešno učenje, in to predvsem med branjem s poudarkom na strategijah sprotnega 

označevanja pomembnih informacij in sprotnega povezovanja vsebin v besedilu za 

boljše razumevanje celote (Baker in Brown, 1984; Garner, 1987 v Singhal, 2001; 

Pressley in Afflerbach, 1995). S tem se ujemajo naši rezultati, če upoštevamo 

aritmetično sredino rangov. 
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Tabela 10: Rezultati Mann-Whitney U testa bralnih učnih strategij 

 Pred branjem Med branjem Po branju  

Mann-Whitney U 1199,000 1165,500 1111,000 1111,000 

Wilcoxon W 2189,000 2111,500 1972,000 1972,000 

Z -,674 -,730 -,416 -,416 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,500 ,466 ,678 ,678 

a. Grupirana spremenljivka: Prisotnost SUT/PPPU 

Med učenci s SUT/PPPU in učenci brez SUT/PPPU ne obstajajo statistično 

pomembne razlike pri pojmovanju pomembnosti bralnih učnih strategij. 

V dokumentu Koncept dela: Učne težave v osnovni šoli je navedeno, da učenci s 

SUT/PPPU potrebujejo kombinacijo različnih metod, kot sta načrtno in sistematično 

poučevanje, pri čemer je poudarjen razvoj kognitivnih strategij in metakognitivnih 

veščin (Nagode, 2008). Iz tega sklepamo, da se učenci s SUT/PPPU zaradi tovrstne 

pomoči zavedajo pomembnosti uporabe različnih strategij pri učenju z branjem, tudi če 

jih ne uspejo praktično uporabiti, saj so takih razlag večkrat deležni kot njihovi vrstniki. 

To je morebitni razlog, zakaj naši rezultati niso pokazali nobene razlike med 

skupinama.  

9.3 Pogostost uporabe bralnih učnih strategij po spolu učencev s 

SUT/PPPU ter učencev brez SUT/PPPU 

Zanimalo nas je, ali obstajajo kakšne razlike pri uporabi učnih strategij med fanti in 

dekleti v 7. razredu osnovne šole. 

Ker se podatki ne porazdeljujejo približno normalno, smo za preverjanje statistično 

pomembnih razlik tudi v tem primeru uporabili neparametrični Mann-Whitney U test.  

Preverjanja statistično značilnih razlik v uporabljenih bralnih učnih strategijah pri 

učencih s SUT/PPPU ter učencih brez SUT/PPPU po spolu smo se lotili tako, da smo 

najprej z Mann-Whitney U testom preverili, ali obstajajo statistično značilne razlike v 

uporabljenih učnih strategijah pri učencih s SUT/PPPU po spolu, nato pa smo test še 

enkrat pognali na odgovorih učencev brez SUT/PPPU po spolu. 
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V nadaljevanju prikazujemo rezultate Mann-Whitney U testa za učence s PPPU po 

spolu. 

Tabela 11: Rangi učencev s SUT/PPPU po spolu 

 

Spol: N Aritmetična sredina rangov Vsota rangov 

Pred branjem Moški 29 22,48 652,00 

Ženski 15 22,53 338,00 

Skupaj 44   

Med branjem Moški 28 18,89 529,00 

Ženski 15 27,80 417,00 

Skupaj 43   

Po branju Moški 27 18,15 490,00 

Ženski 14 26,50 371,00 

Skupaj 41   

Uporaba bralnih učnih strategij Moški 26 18,19 473,00 

Ženski 14 24,79 347,00 

Skupaj 40   

 

Aritmetična sredina rangov se med spoloma razlikuje, in sicer je vrednost aritmetične 

sredine rangov pri učenkah večja kot pri učencih. Tabela nakazuje, da učenke s 

SUT/PPPU bolj pogosto uporabljajo bralne učne strategije pred branjem, med branjem 

in po branju kot učenci s SUT/PPPU. 

Tabela 12: Rezultati Mann-Whitney U testa učencev s SUT/PPPU po spolu 

 Pred branjem Med branjem Po branju 

Uporaba bralnih 

učnih strategij 

Mann-Whitney U 217,000 123,000 112,000 122,000 

Wilcoxon W 652,000 529,000 490,000 473,000 

Z -,013 -2,344 -2,132 -1,709 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,990 ,019 ,033 ,087 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]   ,034b ,092b 
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a. Grupirana spremenljivka: Spol 

Iz podatkov lahko sklepamo, da učenke s SUT/PPPU statistično značilno bolj pogosto 

uporabljajo bralne učne strategije med branjem in po branju kot učenci s SUT/PPPU 

(Med branjem U = 123, p = 0,019, Po branju U = 112, p = 0,033). 

Nato smo izvedli enak postopek še za učence brez SUT/PPPU. 

Tabela 13: Rangi učencev brez SUT/PPPU po spolu 

 

Spol: N 

Aritmetična sredina 

rangov Vsota rangov 

Pred branjem Moški 25 28,58 714,50 

Ženski 35 31,87 1115,50 

Skupaj 60   

Med branjem Moški 24 21,75 522,00 

Ženski 35 35,66 1248,00 

Skupaj 59   

Po branju Moški 22 20,27 446,00 

Ženski 35 34,49 1207,00 

Skupaj 57   

Uporaba bralnih učnih strategij Moški 21 19,07 400,50 

Ženski 35 34,16 1195,50 

Skupaj 56   

 

Tudi v primeru učencev brez PPPU se aritmetična sredina rangov med spoloma 

razlikuje, in sicer je vrednost aritmetične sredine rangov pri učenkah večja kot pri 

učencih. Tudi v tem primeru se nakazuje, da učenke brez PPPU bolj pogosto 

uporabljajo bralne učne strategije pred branjem, med branjem in po branju kot učenci 

brez PPPU. 
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Tabela 14: Rezultati Mann-Whitney U testa učencev brez SUT/PPPU po spolu 

 Pred branjem Med branjem Po branju 

Uporaba bralnih 

učnih strategij 

Mann-Whitney U 389,500 222,000 193,000 169,500 

Wilcoxon W 714,500 522,000 446,000 400,500 

Z -,734 -3,169 -3,158 -3,358 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,463 ,002 ,002 ,001 

 

a. Grupirana spremenljivka: Spol: 

Iz podatkov lahko sklepamo, da učenke brez SUT/PPPU statistično značilno bolj 

pogosto uporabljajo bralne učne strategije med branjem (U = 222, p = 0,002), po branju 

(U = 193, p = 0,002) in pri sestavljeni spremenljivki uporaba bralnih učnih strategij (U 

= 169,5, p = 0,001) kot učenci brez SUT/PPPU. 

Rezultati kažejo, da se učenci statistično pomembno razlikujejo v pogostosti uporabe 

bralnih učnih strategij v procesu učenja po spolu, tako učenci s SUT/PPPU kot tisti 

brez SUT/PPPU. V primerjavi s fanti dekleta pogosteje uporabljajo bralne učne 

strategije. Glede na skupine strategij ugotavljamo, da dekleta pogosteje uporabljajo 

strategije med branjem in po njem, v uporabi strategij pred branjem pa ni pomembnih 

razlik. 

Enako so pokazale tudi tuje in domače raziskave. Zimmerman in Martines Pons (1990) 

sta dokazala, da dekleta pogosteje uporabljajo učne strategije, predvsem strategije 

shranjevanja zapisov in spremljanja ter načrtovanja in postavljanja ciljev. K. E. Ablard 

in R. Lipschultz (1998, v Pečjak in Košir, 2003) ugotavljata, da dekleta pogosteje 

uporabljajo samoregulacijske strategije, še posebej pri zahtevnih nalogah branja in 

pisanja. S. Pečjak in K. Košir (2003) sta v svoji raziskavi prišli do enakih ugotovitev kot 

pri naši raziskavi, da dekleta pogosteje uporabljajo bralne učne strategije, predvsem 

strategije med branjem in po njem. M. Berlan (1999) pa v svojem diplomskem delu 

ugotavlja, da dekleta uporabljajo več bralnih učnih strategij kot fantje ter da tiste, ki jih 

uporabljajo oboji, dekleta uporabljajo pogosteje. 

Pri naših in naštetih rezultatih lahko sklepamo, da prisotnost PPPU po spolu ne 

spremeni dejstva, da se v vseh okoljih dekleta smatrajo kot bolj natančna in pridna. 
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9.4 Pogostost uporabe bralnih učnih strategij glede na učni uspeh 

(merjen s končno oceno) učencev s SUT/PPPU ter učencev brez 

SUT/PPPU 

Želeli smo ugotoviti, ali uporaba bralnih učnih strategij vpliva na učni uspeh, ki  smo ga 

merili s končno oceno učencev v lanskem šolskem letu pri predmetih slovenski jezik, 

matematika, angleški jezik in zgodovina.  

Tabela 15: Opisne statistike zaključne ocene pri predmetih  

 N Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon 

SLI 105 1 5 3,29 1,133 

TJA 105 1 5 3,55 1,118 

MAT 105 1 5 3,36 1,057 

ZGO 105 1 5 3,91 1,259 

Skupaj 105     

 

Tabela 15 celovito prikazuje, kako so učenci iz našega vzorca odgovorili na vprašanje 

o svoji končni oceni pri posameznem predmetu. Razvidno je, da so imeli učenci 

najvišjo povprečno zaključno oceno pri predmetu »zgodovina« (3,91), najnižjo pa pri 

predmetu »slovenski jezik« (3,29). 

Da bi preverili, ali pogostost bralnih učnih strategij vpliva na učnih uspeh (merjen s 

končno oceno) učencev s SUT/PPPU ter učencev brez SUT/PPPU, smo uporabili 

linearno regresijo, ki smo jo najprej pognali na učencih s SUT/PPPU in nato še enkrat 

na učencih brez SUT/PPPU.  

Ker je naša odvisna spremenljivka »končna ocena« sestavljena kot povprečje 

zaključnih ocen predmetov SLI, TJA, MAT in ZGO, jo lahko vključimo v regresijski 

model, saj je številska spremenljivka. 
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Model hipotez, ki smo jih preverjali: 

 

V nadaljevanju predstavljamo regresijsko analizo za učence s SUT/PPPU. 

Tabela16: Prilagajanje modela 

Model R R kvadrat Prilagojen R kvadrat Stan. napaka ocene 

1 
,341a ,116 ,043 ,92821 

 

a. Prediktorji: (konstanta), uporaba bralnih učnih strategij med 

branjem, pred branjem  

b. Odvisna spremenljivka: Končna ocena 

Delež pojasnjene variance spremenljivke Y s spremenljivko X imenujemo 

determinacijski koeficient (R), ki je definiran na intervalu [0,1] (Ferligoj, 1995). 

Determinacijski koeficient nam pove, kolikšen del variance ene spremenljivke lahko 

pojasnimo z variranjem druge. V našem primeru znaša vrednost prilagojenega R 

kvadrata 0,043, kar pomeni, da je zgolj 4,3 % variance odvisne spremenljivke v odnosu 

z neodvisnimi spremenljivkami pojasnjene.  

  

Končna 
ocena

Pred 
branjem

Med 
branjem Po branju

Uporaba 
bralnih 
učnih 

strategij
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Tabela 17: ANOVA  

Model 
Vsota kvadratov df Povprečni kvadrat F Sig. 

1 Regresija 4,083 3 1,361 1,580 ,211b 

Rezidual 31,017 36 ,862   

Skupaj 35,100 39    

a. Odvisna spremenljivka: Končna ocena 

b. Prediktorji: (konstanta), uporaba bralnih učnih strategij med branjem, pred 

branjem 

Vrednost F statistike znaša 1,580, statistična značilnost pa je večja od 0.05 oziroma 

0.211, kar pomeni, da je statistična neznačilnost velika (0,05 < ), iz česar sklepamo, 

da se podatki regresijskemu modelu ne prilegajo dobro. 

Tabela 18: Regresijski koeficienti 

Model 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 

t Sig. 

Statistika kolinearnosti 

B Stan. napaka Beta Toleranca VIF 

1 (Konstanta) 4,675 1,262  3,705 ,001   

Pred branjem ,265 ,548 ,115 ,485 ,631 ,439 2,280 

Med branjem -1,039 ,534 -,379 -1,946 ,059 ,648 1,544 

Uporaba bralnih učnih strategij ,165 ,982 ,046 ,168 ,867 ,331 3,025 

 

a. Odvisna spremenljivka: Končna ocena 

Regresijski koeficient B je smerni koeficient regresijske premice in pove dvoje: njegov 

predznak pokaže smer povezanosti med spremenljivkama; vrednost koeficienta B pa 

pove, za koliko enot se v povprečju spremeni vrednost odvisne spremenljivke  (poveča 

ali pomanjša – odvisno od predznaka), če se vrednost razlagalne spremenljivke 

poveča za eno enoto. Standardiziran β koeficient kaže na šibko povezanost med 

spremenljivkami. Če si pogledamo tabelo s statističnimi značilnostmi, je razvidno, da 

so vsi ocenjeni parametri statistično neznačilni, kar pomeni, da nobena neodvisna 

spremenljivka ne vpliva na odvisno. 
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Statistična značilnost je pri vseh treh spremenljivkah večja kot 0,05, zato pri 5 % stopnji 

statistične značilnosti nimamo dovolj dokazov, da bi lahko trdili, da neodvisne 

spremenljivke: »pred branjem«, »med branjem« in »uporaba bralnih učnih strategij« 

statistično značilno vplivajo na odvisno spremenljivko »končna ocena«.  

Iz tabele je tudi razvidno, da je bila spremenljivka »po branju« iz analize izločena. 

Spremenljivka je bila izločena, ker je prišlo do kolinearnosti oz. multikolinearnosti. 

Multikolinearnost je nezaželena situacija, v kateri je ena neodvisna spremenljivka 

linearna funkcija druge neodvisne spremenljivke. V našem primeru je bila 

spremenljivka »po branju« linearna funkcija sestavljene spremenljivke »uporaba 

bralnih učnih strategij«. Linearno regresijo  smo pognali še za učence brez SUT/PPPU. 

Tabela 19: Prilagajanje modela 

Model R R kvadrat Prilagojen R kvadrat Stan. napaka ocene 

1 
,214a ,046 -,009 ,80114 

 

a. Prediktorji: (konstanta), uporaba bralnih učnih strategij med 

branjem, pred branjem  

b. Odvisna spremenljivka: Končna ocena 

Tabela 20: ANOVA 

Model 
Vsota kvadratov df Povprečni kvadrat F Sig. 

1 Regresija 1,607 3 ,536 ,835 ,481b 

Rezidual 33,375 52 ,642   

Skupaj 34,982 55    

 

a. Odvisna spremenljivka: Končna ocena 

b.Prediktorji: (konstanta), uporaba bralnih učnih strategij med branjem, pred 

branjem 
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Tabela 21: Regresijski koeficienti 

Model 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 

t Sig. 

Statistika kolinearnosti 

B Stan. napaka Beta Toleranca VIF 

1 (Konstanta) 4,000 ,789  5,072 ,000   

Pred branjem ,440 ,363 ,227 1,212 ,231 ,522 1,916 

Med branjem ,546 ,384 ,310 1,420 ,162 ,385 2,599 

Uporaba bralnih učnih strategij -1,040 ,734 -,380 -1,417 ,162 ,255 3,929 

 

a. Odvisna spremenljivka: Končna ocena 

Prilagojeni R kvadrat znaša zgolj - 0,009, kar pomeni, da neodvisne spremenljivke 

variance praktično ne pojasnjujejo. Podatki se modelu prilegajo izredno slabo, saj je 

prilagajanje modela izrazito statistično neznačilno (sig = 0.481). Na končno oceno 

učencev brez SUT/PPPU ne vpliva nobena neodvisna spremenljivka, saj so vsi 

parametri beta statistično neznačilni. 

Rezultati kažejo, da ne pri eni ne pri drugi skupini učencev 7. razreda, ki so bili 

anketirani v naši raziskavi, ni pomembne povezave med uporabo bralnih učnih strategij 

in učnim uspehom. 

V nasprotju z našimi rezultati A. L. Dent in A. C. Koenka (2016) ugotavljata izrazito 

povezavo med uporabo bralnih učnih strategij in učnim uspehom. Izpostavljata, da to 

velja tako za uporabo kognitivnih kot tudi metakognitivnih strategij, s poudarkom na 

slednjih. Kognitivne strategije so sicer tiste, ki se učencu pomagajo učiti, vendar pa 

metakognitivne strategije poskrbijo za to, da se proces učenja pravilno in učinkovito 

izvede.  

Glede na to, da smo za uporabo bralnih učnih strategij dobili povprečno oceno 2, kar 

pomeni, da jih učenci v veliki večini »včasih« uporabljajo ter da se povprečne končne 

ocene gibljejo med 3 - 3,5, torej nič izstopajočega, lahko samo predvidevamo, da bi se 

z načrtnim učenjem in spodbujanjem uporabe bralnih učnih strategij povečal tudi učni 

uspeh (merjen s končno oceno) naših anketiranih učencev.  
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9.5 Uporaba različnih virov za učenje in njihov vpliv na učni uspeh 

(merjen s končno oceno) učencev s SUT/PPPU ter učencev brez 

SUT/PPPU 

Zanimalo nas je, ali imajo kakšen vpliv na učni uspeh tudi različni viri za učenje. V 

vprašalniku smo učence povprašali o uporabi dveh virov za učenje, in sicer učbenikov 

in zvezkov. 

Da bi preverili zastavljeno raziskovalno vprašanje, smo zaradi ordinalne merske 

lestvice neodvisne spremenljivke »uporaba različnih virov za učenje« pred uporabo 

linearne regresije naredili nove umetne spremenljivke (ang. dummy variables). S tem 

smo neodvisno spremenljivko lahko vključili v regresijski model. Z umetno 

spremenljivko smo številčno zastopali kategorije ordinalne spremenljivke »uporaba 

različnih virov za učenje«. S kreiranjem umetnih spremenljivk, ki imajo vrednosti 0 in 

1, transformiramo opazovane podatke, tako da so primerni za regresijsko analizo.  

Natančneje smo ustvarili naslednje umetne spremenljivke, ki imajo vrednosti 0 in 1: 

 Učbenik: nikoli (vrednost 1 pomeni, da je učenec izbral odgovor, da se iz 

učbenikov uči »nikoli«, 0 pa zajema vse ostale odgovore) 

 Učbenik: včasih (vrednost 1 pomeni, da je učenec izbral odgovor, da se iz 

učbenikov uči »včasih«, 0 pa zajema vse ostale odgovore) 

 Učbenik: pogosto (vrednost 1 pomeni, da je učenec izbral odgovor, da se iz 

učbenikov uči »pogosto«, 0 pa zajema vse ostale odgovore) 

 Zvezek: nikoli (vrednost 1 pomeni, da je učenec izbral odgovor, da se iz zvezkov 

uči »nikoli«, 0 pa zajema vse ostale odgovore) 

 Zvezek: včasih (vrednost 1 pomeni, da je učenec izbral odgovor, da se iz 

zvezkov uči »včasih«, 0 pa zajema vse ostale odgovore) 

 Zvezek: pogosto (vrednost 1 pomeni, da je učenec izbral odgovor, da se iz 

zvezkov uči »pogosto«, 0 pa zajema vse ostale odgovore) 

Najprej smo linearno regresijo pognali na podatkih učencev s SUT/PPPU, nato pa še 

enkrat na učencih brez SUT/PPPU. 
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Model hipotez, ki smo jih preverjali: 

 

Tabela 22: Prilagajanje modela 

Model R R kvadrat Prilagojen R kvadrat Stan. napaka ocene 

1 
,247a ,061 -,087 ,98407 

 

a. Prediktorji: (konstanta), uporaba različnih virov za učenje 

b. Odvisna spremenljivka: Končna ocena 

 

Tabela 23: ANOVA 

Model 
Vsota kvadratov df Povprečni kvadrat F Sig. 

1 Regresija 2,401 6 ,400 ,413 ,866b 

Rezidual 36,799 38 ,968   

Skupaj 39,200 44    

 

a. Odvisna spremenljivka: Končna ocena 

b. Prediktorji: (konstanta), uporaba različnih virov za učenje 

 

  

Končna 
ocena

Ali se učiš iz: 
učbenikov

Ali se učiš iz: 
zvezkov
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Tabela 24: Regresijski koeficienti 

Model 

Nestandardizirani koeficienti Standardizirani 

koeficienti 

t Sig. 

Statistika kolinearnosti 

B Stan. napaka Beta Toleranca VIF 

1 (Konstanta) 3,809 1,416  2,691 ,011   

Učbenik: nikoli -,397 1,294 -,106 -,307 ,761 ,206 4,844 

Učbenik: Včasih -,572 1,045 -,300 -,547 ,587 ,082 12,180 

Učbenik: Pogosto -,809 1,018 -,433 -,795 ,431 ,083 12,029 

Zvezek: nikoli ,254 1,142 ,093 ,223 ,825 ,143 7,000 

Zvezek: Včasih ,191 1,018 ,099 ,187 ,852 ,088 11,316 

Zvezek: Pogosto -,099 1,028 -,053 -,097 ,923 ,082 12,231 

 

a. Odvisna spremenljivka: Končna ocena 

 Prilagojeni R kvadrat znaša zgolj - 0,087, kar pomeni, da neodvisne spremenljivke 

variance praktično ne pojasnjujejo. Podatki se modelu prilegajo izredno slabo, saj je 

prilagajanje modela izrazito statistično neznačilno (sig = 0.866). Sklepamo lahko, da 

na končno oceno učencev s SUT/PPPU uporaba različnih virov za učenje nima vpliva. 

V nadaljevanju predstavljamo analizo linearne regresije še za učence brez SUT/PPPU. 

Tabela 25: Prilagajanje modela 

Model R R kvadrat Prilagojen R kvadrat Stan. napaka ocene 

1 
,152a ,023 -,048 ,81046 

 

a. Prediktorji: (konstanta), uporaba različnih virov za učenje 

b. Odvisna spremenljivka: Končna ocena 
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Tabela 26: ANOVA 

Model 
Vsota kvadratov df Povprečni kvadrat F Sig. 

1 Regresija ,857 4 ,214 ,326 ,859b 

Rezidual 36,126 55 ,657   

Skupaj 36,983 59    

 

a. Odvisna spremenljivka: Končna ocena 

b. Prediktorji: (konstanta), uporaba različnih virov za učenje 

Tabela 27: Regresijski koeficienti 

Model 

Nestandardizirani koeficienti Standardizirani koeficienti 

t Sig. 

Statistika kolinearnosti 

B Stan. napaka Beta Toleranca VIF 

1 (Constant) 3,793 ,225  16,875 ,000   

Učbenik: nikoli ,019 ,644 ,004 ,029 ,977 ,819 1,220 

Učbenik: pogosto ,101 ,220 ,065 ,462 ,646 ,906 1,103 

Zvezek: nikoli ,376 ,467 ,119 ,804 ,425 ,805 1,242 

Zvezek: pogosto ,189 ,230 ,118 ,822 ,414 ,860 1,163 

 

a. Odvisna spremenljivka: Končna ocena 

Prilagojeni R kvadrat znaša zgolj -0,048, kar pomeni, da neodvisne spremenljivke 

variance praktično ne pojasnjujejo. Podatki se modelu prilegajo izredno slabo, saj je 

prilagajanje modela izrazito statistično neznačilno (sig = 0.859). Prav tako pa sta bili iz 

analize zaradi pojava multikolinearnosti izločeni naslednji umetni spremenljivki -

»Učbenik: včasih« in »Zvezek: včasih«. Zaključimo lahko, da na končno oceno 

učencev brez SUT/PPPU uporaba različnih virov za učenje nima vpliva. 

Zadnje raziskovalno vprašanje smo si postavili s predvidevanjem, da imajo učenci s 

SUT/PPPU težave z vsebino in urejenostjo zapiskov v svojih zvezkih zaradi težav pri 

sledenju in hitrosti izvedbe zahtev pri pouku. Zato smo pričakovali, da bodo rezultati 

pokazali vpliv na učni uspeh pri učenju iz učbenika pri učencih s SUT/PPPU. 
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Morebitna razlaga dobljenih rezultatov je lahko dejstvo, da so šole dolžne upoštevati 

metodično-didaktične prilagoditve za učence s SUT ali PPPU pri rednih urah, kar lahko 

pripomore k boljši urejenosti njihovih virov za učenje. 
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10 SKLEP    

V diplomskem delu smo obravnavali bralne učne strategije pri učencih s SUT/PPPU in 

učencih brez SUT/PPPU. Primerjali smo njihovo pogostost uporabe bralnih učnih 

strategij in ugotavljali razlike v njihovih mnenjih o pomembnosti uporabe bralnih učnih 

strategij. Pogostost uporabe bralnih učnih strategij smo raziskovali tudi po spolu 

omenjenih učencev in glede na njihov učni uspeh. Prav tako nas je zanimala povezava 

učnega uspeha z uporabo različnih virov za učenje, pri tem smo kot možnosti navedli 

učbenik in zvezek. 

Najprej smo se osredotočili na razliko pri pogostosti uporabe bralnih učnih strategij 

med učenci s SUT/PPPU in učenci brez SUT/PPPU. Izkazalo se je, da vsi učenci v 

vzorcu v povprečju uporabljajo bralne učne strategije le včasih, izmed teh pa 

najpogosteje strategije med branjem, predvsem to, da pozorno preberejo učno snov. 

Skoraj nikoli pa ne uporabljajo strategij po branju kot sta pisanje svojega mnenja o 

snovi ali iskanje novih, neznanih besed v slovarju. Statistično pomembne razlike pri 

uporabi bralnih učnih strategij med našima skupinama učencev sicer nismo ugotovili. 

Zelo podobne rezultate smo dobili pri raziskovanju prepričanj o pomembnosti bralnih 

učnih strategij pri učencih s SUT/PPPU ter učencih brez SUT/PPPU. Za vse učence je 

najbolj pomembno, da pozorno preberejo učno snov ter najmanj pomembno, da 

napišejo svoje mnenje o snovi. V splošnem se učencem bralne učne strategije ne zdijo 

pomembne vedno, temveč samo včasih, med učenci s SUT/PPPU in brez SUT/PPPU 

pa nismo ugotovili statistično pomembne razlike glede pripisovanja pomena bralnim 

učnim strategijam. 

Pri proučevanju razlik v pogostosti uporabe bralnih učnih strategij po spolu smo 

ugotovili, da dekleta statistično pomembno pogosteje uporabljajo bralne učne 

strategije v procesu učenja, tako dekleta s SUT/PPPU kot dekleta brez SUT/PPPU. 

Glede na posamezne skupine bralnih učnih strategij se je pokazalo, da dekleta 

pogosteje uporabljajo strategije med branjem in po njem, v uporabi strategij po branju 

pa se od fantov ne razlikujejo statistično pomembno. Naše rezultate potrjujejo tudi 

številne raziskave, ki so dokazale pogostejšo uporabo različnih učnih strategij pri 

ženskem spolu. 

Na koncu smo želeli ugotoviti, ali obstaja povezanost med pogostostjo uporabe bralnih 

učnih strategij in učnim uspehom, ki smo ga merili s končno oceno ter kako različni viri 
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učenja (učbenik in zvezek) vplivajo na učni uspeh učencev s SUT/PPPU in brez 

SUT/PPPU. Rezultati so pokazali, da ne pri eni ne pri drugi skupini učencev 7. razreda, 

ki so bili anketirani v naši raziskavi, ni pomembne povezave med uporabo bralnih učnih 

strategij in učnim uspehom. Enako se je pokazalo glede različnih virov učenja, ki 

statistično pomembno ne vplivajo na učni uspeh učencev. 

Na podlagi dobljenih rezultatov lahko zaključimo, da se pedagoški delavci, ki nudijo 

pomoč otrokom s SUT/PPPU v osnovnih šolah zavedajo pomembnosti uporabe bralnih 

učnih strategij pri učenju ter jih pri delu z njimi skušajo čimbolj poudarjati in spodbujati.  

Hkrati pa bi si želeli pogostejšo uporabo bralnih učnih strategij pri vseh učencih, kar bi 

lahko dosegli z večjo ozaveščenostjo učiteljev o prednostih bralnih učnih strategij in 

njihovim načrtnim in sistematičnim učenjem le teh v razredu pri rednem pouku za vse 

učence. 

Na podlagi vseh dobljenih rezultatov ugotavljamo, da učenci premalo pozornosti 

posvečajo svojemu učnemu procesu in načrtovanju le tega, kar prikazujejo tudi naše 

ugotovitve, da se učencem bralne učne strategije ne zdijo tako pomembne in jih pri 

učenju uporabljajo le včasih.  

V šoli je seveda učitelj v prvi vrsti tisti, ki se mora zavedati pomembnosti bralnih učnih 

strategij, jih pri svojem pouku načrtno poučevati in nadalje od učencev po eni strani 

zahtevati, po drugi strani pa vsaj spodbujati njihovo uporabo. Iz izkušenj dela v šoli 

menimo, da so v današnjem času učitelji zelo obremenjeni z izvajanjem vedno bolj 

obsežnega učnega načrta in pri svojih urah v veliki večini učencem le podajajo učno 

snov, pozabljajo na učenje učenja, hkrati pa od njih zahtevajo ogromne količine znanja. 

Več bralnih učnih strategij sicer še vedno poučujejo učitelji na nižjih stopnjah, vendar 

so to v tistem času šele enostavne oblike, ki jih je potrebno v višjih razredih, kot tudi 

na predmetni stopnji še nadgrajevati in utrjevati. Več raziskav je tudi pokazalo, da 

učenci šele s starostjo in večjo zrelostjo pričnejo bolje uporabljati metakognitivna 

znanja in posledično razmišljajo o svojem učnem procesu ter se zato poslužujejo več 

bralnih učnih strategij. Ob tem lahko rečemo, da je ta raziskava lahko v pomoč 

učiteljem, ki bi se pri podrobnejšem pregledu vrednosti, ki so jih otroci pripisovali 

različnim bralnim strategijam, tj. njihovi uporabi in pomembnosti morali bolj zavedati 

pomembne vloge učenja procesa učenja z vključujočimi strategijami, ki jo imajo pred 

seboj. 



65 
 

Po drugi strani pa lahko na podlagi izkušenj izvajanja individualnih obravnav 

poudarimo, da se starši v zadnjih letih vse bolj vključujejo v učenje svojih otrok in 

strategije, ki jih pri tem uporabljajo, sploh, če gre za otroke z učnimi težavami. 

Pričakovanja staršev do otrok glede njihove učne uspešnosti so dandanes zelo visoka, 

poleg tega opažamo, da so zelo obremenjeni z ocenami, ki jih njihovi otroci pridobivajo 

v šoli. Konkurenca na strokovnih področjih je v današnjem svetu sicer velika, seveda 

pa ni možno, niti realno, da bi vsi učenci dobivale samo dobre ocene, kar po naših 

opažanjih postaja vse pogostejše pričakovanje. Hkrati pa opažamo, da starši niso 

dovolj dobro opremljeni z znanji o bralnih učnih strategijah in njihovi uporabi in je 

njihova pomoč otrokom preveč vseobsegajoča in preveč vsebinska. Zato menimo, da 

bi v prihodnje morali razmišljati tudi o organizaciji dodatnih predavanj ali delavnic o 

učenju učenja tudi za starše. Seveda moramo ob tem poudariti, da je to potrebno v 

prvi vrsti še v večjem obsegu ponuditi otrokom vseh starosti, saj vedno več otrok tudi 

s predmetne stopnje prihaja po pomoč v procesu učenja in nimajo ustrezne znanja o 

bralnih učnih strategijah, kaj šele o njihovi uporabi. 

Ob koncu lahko zaključimo, da se moramo seveda tudi specialni pedagogi pri svojem 

delu z učenci s specifičnimi učnimi težavami vedno znova zavedati pomembnosti 

razvijanja metakognitivnih znanj pri teh učencih in posledično seveda izvajanja 

učinkovitega učnega procesa. Glede na to, da v naši raziskavi nismo ugotavljali večjih 

razlik pri načinu učenja med učenci s SUT in brez SUT pa na podlagi tega povzemamo, 

da se specialno pedagoška pomoč v veliki večini že odvija v smeri razvijanja bralnih 

učnih strategij. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

Vprašalnik o učnih strategijah 

 

Razred:                            Starost:                                                       Spol:     M     Ž 

 

I. Pred teboj je vprašalnik o učenju. Sestavljen je iz različnih vprašanj in trditev. 

Pazljivo preberi vsako trditev in vprašanje, nato pa obkroži/napiši odgovor, ki 

velja zate. 

1.  Kakšno zaključno oceno si imel/a lansko leto pri predmetih:   

SLJ          TJA           MAT         ZGO            

2. Kako bi ocenil svoje:                              

 Brez težav Srednje 

dobro 

S težavami 

branje 3 2 1 

pisanje 3 2 1 

 

3. Ali se učiš iz: 

 Vedno/pogosto Včasih Nikoli 

učbenikov 3 2 1 

zvezkov 3 2 1 

 

4. Napiši tri predmete, pri katerih se največ učiš iz učbenikov oz. zvezkov. 

Iz učbenikov:                               Iz zvezkov: 

1. predmet…………………………2.predmet…………………………… 

3. predmet…………………………4.predmet…………………………… 

5. predmet…………………………6.predmet…………………………… 
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   Pri učenju uporabljam: 

   učbenik:                                                                   zvezek: 

    a) samoiniciativno (sam od sebe)                 .       a) samoiniciativno (sam od sebe) 

    b) ker to zahteva učitelj                                         b) ker to zahteva učitelj 

    c) ker to zahtevajo starši                                       c) ker to zahtevajo starši 

    č) drugo……………………………………..……..   č) drugo……………………….  
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II. Spodnje trditve opisujejo različne načine učenja. Ob vsaki obkroži odgovor, ki 

velja zate. 

 Vedno/po

gosto 

Včasih Nikoli/ 

redko 

1. Preden se lotim učenja iz učbenika ali zvezka, na hitro preletim 
besedilo (pogledam naslov, podnaslove, slike ipd.) 

3 2 1 

2. Preden preberem besedilo iz učbenika/zvezka, si postavim 
vprašanja, kaj že vem o tej snovi. 

3 2 1 

3. Pred branjem snovi v učbeniku ali zvezku preberem povzetek 
(če je). 

3 2 1 

4. Pred branjem snovi v učbeniku si preberem ključne besede ob 
robu besedila (če so). 

3 2 1 

5. Pozorno preberem učno snov. 3 2 1 

6. Med branjem podčrtavam nove, neznane besede, da si jih 
pojasnim po branju. 

3 2 1 

7. Med branjem si poskušam v mislih čim bolj živo predstavljati 
napisano. 

3 2 1 

8. Po branju pojasnim nove neznane besede tako, da:  
- poskušam ugotoviti pomen iz sobesedila 

3 2 1 

- poiščem razlago v slovarju 3 2 1 

- vprašam učitelja, sošolce, starše… 3 2 1 

9. Po branju daljšo učno snov razdelim na manjše dele (odstavke). 3 2 1 

10. V gradivu podčrtujem ključne besede in misli. 3 2 1 

11. Iz gradiva si izpišem ključne besede in misli. 3 2 1 

12. Ugotoviti skušam zvezo med najpomembnejšimi ključnimi 
besedami. 

3 2 1 

13. Bistvene besede ali povedi na neki način uredim (npr. z 
miselnimi vzorci ali drugače). 

3 2 1 

14. Po učenju si izdelam kratke povzetke (izvlečke). 3 2 1 

15. Učno snov si poskušam zapomniti tako, da jo večkrat preberem. 3 2 1 

16. Po branju ponavljam (»na pamet«) določene stavke/odstavke iz 
zvezka ali učbenika, dokler si jih ne zapomnim. 

3 2 1 

17. Ponavljam le pomembne dele snovi (ključne besede, misli). 3 2 1 

18. Postavljam vprašanja v zvezi s snovjo in odgovarjam nanje. 3 2 1 

19. Po učenju povem/napišem svoje mnenje o snovi. 3 2 1 

20. Naučeno dopolnim s podatki iz drugih virov. 3 2 1 
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III. Pri učenju je pomembno: 

 Sploh ni 

pomembno 

Včasih je 

pomembno 

Vedno je 

pomembno 

1. Pred učenjem na hitro preleteti snov (naslov, 
podnaslov, slike..) 

1 2 3 

2. Pred učenjem si zastaviti vprašanja v zvezi s 
snovjo. 

1 2 3 

3. Pred učenjem prebrati povzetek (če je). 1 2 3 

4. Pred branjem prebrati ključne besede ob robu 
(če so). 

1 2 3 

5. Pozorno prebrati snov. 1 2 3 

6. Med branjem označiti nove, neznane besede. 1 2 3 

7. Med branjem si poskušati v mislih čim bolj živo 
predstavljati napisano. 

1 2 3 

8. Po branju pojasniti pomen novih neznanih 
besed. 

1 2 3 

9. Po branju daljšo snov razdeliti na manjše dele 
(npr. odstavke). 

1 2 3 

10. V gradivu podčrtati ključne besede in misli. 1 2 3 

11. Iz gradiva izpisati ključne besede, misli. 1 2 3 

12. Ugotoviti zvezo med najpomembnejšimi 
ključnimi besedami, mislimi. 

1 2 3 

13. Glavne misli na neki način urediti (npr. z 
miselnimi vzorci ali kako drugače). 

1 2 3 

14. Narediti kratek povzetek snovi. 1 2 3 

15. Zapomniti si učno snov z večkratnim branjem. 1 2 3 

16. Učno snov nekajkrat ponoviti dobesedno. 1 2 3 

17. Ponavljati le pomembne dele snovi (ključne 
besede, misli). 

1 2 3 

18. Postavljati vprašanja v zvezi s snovjo in 
odgovarjati nanje. 

1 2 3 

19. Povedati ali napisati lastno mnenje o snovi. 1 2 3 

20. Naučeno snov dopolniti s podatki iz drugih 
virov. 

1 2 3 

 


