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POVZETEK 

Razvijanje bralne pismenosti učencev z lažjimi intelektualnimi primanjkljaji (IP), vključenih v 

prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom (PP NIS), spada med zahtevne 

vzgojno-izobraževalne izzive. Primerjava bralne pismenosti učencev z IP in učencev 

značilnega razvoja (ZR) kaže na podobnosti in razlike med skupinama, pri čemer se razkorak 

med skupinama s starostjo veča. Slušno (jezikovno) razumevanje učencev z IP je pogosto 

boljše od bralnega razumevanja, mnogi tudi v višjih razredih ne dosežejo enake ravni 

slušnega (jezikovnega) in bralnega razumevanja. Pri pojasnjevanju bralnih težav učencev z IP 

ločimo dve izhodiščni paradigmi. Prva se nanaša na upočasnjen splošni kognitivni razvoj, ki se 

odraža tudi v razvoju bralne pismenosti. Ta poteka počasneje, a v enakem zaporedju kot pri 

učencih značilnega razvoja. Druga izpostavlja strukturne razlike v bralni pismenosti učencev z 

IP in učencev značilnega razvoja. S posameznimi kognitivnimi in jezikovnimi dejavniki bralne 

pismenosti pojasnjuje vztrajanje bralnih težav tudi pri starejših bralcih z IP. Primerjava 

strukture bralne pismenosti mlajših in starejših učencev v PP NIS v naši raziskavi potrjuje obe 

izhodiščni paradigmi. V vzorec smo vključili 61 petošolcev in 70 devetošolcev, vključenih v PP 

NIS. Z različnimi multivariatnimi metodami smo proučili značilnosti bralne pismenosti obeh 

skupin učencev in jih med seboj primerjali. S tem smo dobili vpogled v bralno pismenost v 

dveh pomembnih obdobjih osnovnošolskega izobraževanja učencev z IP (konec 

opismenjevalnega obdobja in ob zaključku devetletke). Ugotovitve smo dopolnili s 

primerjavo rezultatov petošolcev v PP NIS z normami, ki veljajo za učence ZR ob koncu 

opismenjevalnega obdobja. Ugotavljamo, da bralna učinkovitost učencev v PP NIS dlje časa 

temelji na procesih nižjega nivoja (dekodiranju), hkrati se vloga dekodiranja in jezikovnega 

razumevanja s starostjo spreminja podobno kot pri učencih značilnega razvoja. Bralne težave 

učencev z IP so kompleksne narave in se nanašajo na različne dejavnike bralne pismenosti, 

med katerimi izpostavljamo fonološko zavedanje, kratkotrajno slušno in delovno pomnjenje 

ter besedišče in jezikovno sklepanje. Učenci z IP težje kompenzirajo svoje primanjkljaje 

zaradi težav s prenosom naučenega v novo situacijo in s samostojno uporabo pridobljenih 

izkušenj. Raziskava s pojasnitvijo strukture in razvoja bralne pismenosti učencev z IP 

doprinaša nova znanstvena spoznanja na specialnopedagoškem področju in hkrati ponuja 

empirično osnovo za izboljšanje didaktično-metodičnih pristopov. Na podlagi rezultatov 

podajamo priporočila za načrtovanje bralnega pouka v PP NIS in prilagoditve uporabljenih 



 
  

 

preizkusov, ki smo jih načrtovali z namenom ugotavljanja optimalnih dosežkov učencev v PP 

NIS.  

Ključne besede: bralna pismenost, bralni razvoj, fonološko zavedanje, intelektualni 

primanjkljaji, prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom 

  



 
  

 

ABSTRACT 

Developing reading literacy in students with mild intellectual disabilities (ID) in the adapted 

programmes with lower educational standards is extremely challenging. While there are 

similarities and differences between reading literacy in students with and without ID, the 

gap between the two groups increases with age. Listening (language) comprehension of 

many students with ID often exceeds reading comprehension; usually even older students 

fail to achieve the same level of listening and reading comprehension. The explanation of 

reading difficulties of students with ID includes two basic paradigms. The first one relates to 

the overall slow cognitive development reflected in the literacy development as well. The 

latter is slow but it follows the same sequences as in students without ID. The second 

paradigm highlights structural differences in reading literacy of students with and without 

ID. It emphasizes different cognitive and linguistic factors responsible for reading difficulties 

in older readers with ID. Our study has confirmed the two above mentioned aspects with the 

comparison of the reading literacy in the younger and older students with ID. For this 

purpose, 61 fifth graders and 70 ninth graders included in the adapted educational 

programmes participated in the study. Characteristics of the reading literacy of both groups 

of students with ID were investigated with several multivariate methods and compared 

afterwards. We gained insight into the reading literacy of students with ID in the two 

important periods of elementary education (at the end of systematic literacy teaching and at 

the end of primary school). We upgraded our findings by comparing the results of fifth 

graders with the standards applicable to the students without ID at the end of systematic 

literacy teaching. The results show that reading efficiency of the students with ID is based on 

lower level processes (decoding) much longer, while the roles of decoding and language 

comprehension change with age similarly to the students without ID. Reading difficulties of 

students with ID are complex and relate to different factors of reading literacy, among which 

we highlight phonological awareness, auditory short-term and working memory, vocabulary 

and linguistic reasoning. It is hard for the students with ID to compensate their reading 

difficulties due to their problems with transferring knowledge to the new situations and a 

reduced ability to independently use experiences acquired in reading lessons. The 

explanation of the structure and development of reading literacy of students with ID 

represents an important contribution to knowledge in the field of special education and it 

provides an empirical basis for improving the teaching approaches. Based on the research 



 
  

 

findings we give different recommendations for teaching reading to children with ID. In 

addition, we present solutions on how to adapt the reading tests used in our study to detect 

the best student’s achievements.  

Key words: reading literacy, reading development, phonological awareness, intellectual 

disabilities, educational programme for children with mild intellectual disabilities 
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1 Uvod z opredelitvijo osnovnih pojmov raziskave 

 

Najpreprosteje lahko pismenost opredelimo kot »znanje branja in pisanja«1. Izraz pismenost 

danes srečamo v različnih kontekstih, pogosto kot »znanje, poznavanje česa«2 (npr. 

računalniška, politična, prometna pismenost itd.). Običajno se nanaša na znanje, pomembno 

za delovanje v družbi. Prepoznavanje pomena pismenosti za razvoj posameznika in družbe 

kot celote je bilo povod za oblikovanje mednarodnih študij za spremljanje različnih vrst 

pismenosti. Med odmevnejše študije sodijo mednarodna raziskava o bralni, matematični in 

naravoslovni pismenosti petnajstletnikov PISA 2009 (Puklek Levpušček, Podlesek in Šterman 

Ivančič, 2012), mednarodna raziskava bralne pismenosti IEA Reading Literacy ter njena 

novejša različica PIRLS 2001, 2006, 2011 (PIRLS, 2011), ki vključuje mlajše učence (tretješolce 

in četrtošolce). V naštetih raziskavah sodeluje tudi Slovenija, ki se z dosežki učencev (PISA, 

2009, PIRLS, 2001, 2006) umešča pod evropsko povprečje (Puklek Levpušček idr., 2012). 

Trend dosežkov na področju bralne pismenosti slovenskih osnovnošolcev od leta 1991 do 

2011 (PIRLS, 2011) kaže na stalno zviševanje rezultatov slovenskih šolarjev. Slednje je odraz 

več dejavnikov. Med njimi ima pomembno vlogo šola, ki lahko z ustreznim načrtovanjem 

bralnega pouka veliko prispeva k doseganju bralne pismenosti svojih učencev. Kljub temu 

strokovnjaki (PIRLS, 2011) opozarjajo, da so dosežki posameznika še vedno v veliki meri 

odvisni od pogojev v domačem okolju, kar stopnjuje neenake možnosti za razvoj učenčevih 

potencialov. To pomeni, da se je potrebno tudi v bodoče intenzivno ukvarjati z iskanjem 

različnih možnosti za dvigovanje pismenosti naših osnovnošolcev, posebej učencev s 

težavami pri branju.  

Po Učnem načrtu za slovenščino (Poznanovič Jezeršek idr., 2011) je cilj bralnega pouka v šoli 

pripeljati učence ob koncu obveznega šolanja do stopnje bralne pismenosti (Pečjak in 

Gradišar, 2002). Avtorji se najpogosteje naslanjajo na definicijo bralne pismenosti kot 

»sposobnosti razumevanja in uporabe tistih pisnih jezikovnih oblik, ki jih zahteva družba 

in/ali so pomembne za posameznika« (Harris in Hodges, 1995, 211). Opredelitev izpostavlja 

pomen bralne pismenosti za razvoj posameznikovih potencialov in njegovo uspešno 

vključevanje v družbo. Bralno pismenost zato lahko razumemo kot vseživljenjsko razvijajočo 
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se zmožnost posameznika (Nacionalna strategija za razvoj pismenosti, 2006, 7). Zmožnost3 

kot lastnost posameznika, da opravi neko dejanje je pogojena z več dejavniki in predstavlja 

»kombinacijo znanja, spretnosti in odnosov, ustrezajočih okoliščinam« (Priporočilo 

Evropskega parlamenta in sveta, Uradni list EU, 394/10, 2006, 13).4 Bralna zmožnost učenca 

je rezultat njegovih prirojenih in pridobljenih značilnosti. Za uspešno branje so pomembne 

različne učenčeve sposobnosti, znanje in spretnosti (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in 

Pečjak, 2011, 51). Poleg spoznavne ravni bralna zmožnost/kompetenca vključuje tudi 

čustveno-motivacijske vidike učenčevega delovanja (npr. učenčev odnos do branja), vse 

svoje kompetence pa mora učenec v bralni situaciji znati tudi udejanjiti (vedenjska raven) 

(Peklaj, Kalin, Pečjak, Puklek Levpušček, Valenčič Zuljan in Košir, 2008, 3).5  

Učenci v naši raziskavi v času šolanja v primerjavi z vrstniki ne dosežejo enakovrednega 

izobrazbenega standarda, »potrebujejo prilagojen program z nižjim izobrazbenim 

standardom (v nadaljevanju PP NIS), prilagojene metode, kadrovske in druge pogoje« (Križaj 

Ortar idr., 2003, 1). Posebne vzgojno-izobraževalne potrebe teh učencev so posledica 

njihovih intelektualnih primanjkljajev (v nadaljevanju IP). Po definiciji AAIDD (ang. American 

Association on Intellectual and Developmental Disabilities) so za IP značilne pomembne 

omejitve v funkcioniranju posameznika, ki so nastale pred osemnajstim letom starosti. 

Pojavljajo se na področju intelektualnega funkcioniranja (rezultat na inteligenčnih testih pod 

vrednostjo 70) in na področju prilagoditvenih veščin, h katerim uvrščamo tudi jezikovne 

veščine in pismenost. Raziskave (npr. Levy, 2011) kažejo, da razlike v intelektualnih 

zmožnostih pogojujejo tudi razlike v dosežkih na področju bralne pismenosti, vendar so 

avtorji neenotni glede njene napovedne moči. Intelektualni primanjkljaji so razporejeni na 

kontinuumu od lažjih do težkih. V PP NIS so vključeni otroci z IP, pri katerih rezultat na 

inteligenčnem testu in ocena funkcioniranja na enem ali več področjih prilagoditvenih veščin 

segata približno dva standardna odklona pod povprečje. Pri nas omenjeno skupino otrok           

                                                           
 
 

4 Zgledovali smo se po prispevku Marje Bešter Turk (2011). Avtorica v delu besedila, ki se nanaša na izobraževalno politiko 
EU (Priporočilo, 2006) in izobraževanje učiteljev (Peklaj idr., 2008), enači pojma kompetenca in zmožnost (Bešter Turk, 
2011, 112).  
5 Bralno pismenost v raziskavi pojmujemo kot rezultat prirojenih in pridobljenih lastnosti posameznika, zato je izraz 
ponekod zamenjan z izrazom bralna zmožnost. Pri tem se sklicujemo na opredelitev kompetenc (zmožnosti) kot 
»kompleksnih akcijskih sistemov, uporabnih v različnih kontekstih, lahko pa se jih tudi učimo in jih poučujemo.« (Peklaj idr., 
2008, 3)  
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označujemo kot otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju (Kriteriji za opredelitev ..., 2014) .6 

Značilnosti omenjene skupine učencev narekujejo podaljšan proces opismenjevanja s 

poudarkom na praktičnem obvladovanju sporazumevalnih dejavnosti (Križaj Ortar idr., 

2003), h katerim sodi tudi branje. 

Opismenjevanje sodi med najpomembnejše procese v izobraževanju (Pečjak, 1999b). 

Pridobivanje spretnosti, pomembnih za uspešno opismenjevanje, se začne že pred vstopom 

v šolo in se nadaljuje s sistematičnim »učenjem branja in pisanja«7 ter razvijanjem bralne 

zmožnosti ves čas šolanja. Načrtovanje in izvajanje bralnega pouka od učiteljev zahteva 

dobro poznavanje učencev in učinkovitih pristopov poučevanja branja. Z našo raziskavo 

bomo pojasnili strukturo in razvoj bralne pismenosti učencev v PP NIS. Primerjava rezultatov 

učencev v PP NIS z dosežki učencev značilnega razvoja (v nadaljevanju ZR) bo pojasnila 

kvalitativne razlike in podobnosti pri usvajanju bralne pismenosti pri obeh skupinah učencev 

ob koncu opismenjevalnega obdobja. Poznavanje najpogostejših težav učencev z IP pri 

usvajanju branja predstavlja ključno smernico pri prilagajanju obstoječih metodično-

didaktičnih pristopov opismenjevanja in iskanju novih. Oblikovani instrumenti in prilagoditve 

njihove aplikacije bodo dobrodošel prispevek k razvoju diagnostičnega instrumentarija za 

omenjeno populacijo in bodo v pomoč različnim strokovnjakom pri delu z učenci z IP. 

Pridobljene ugotovitve bodo predstavljale celosten pristop k spodbujanju bralne pismenosti 

omenjene skupine učencev. Na osnovi rezultatov bodo podane praktične smernice za 

izboljšanje razvijanja bralne pismenosti učencev v PP NIS. 

  

                                                           
6 Na podlagi podatkov Statističnega urada RS ocenjujemo, da je v osnovnošolski populaciji približno 1360 otrok z lažjo 
motnjo v duševnem razvoju. Oceno smo oblikovali na podlagi podatkov o številu učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju 
(vključenih v prilagojeni program vzgoje in izobraževanja) v obdobju med letoma 2009-2013. V izračun niso vključeni otroci 
drugih skupin (npr. otroci z več motnjami), ki so prav tako lahko vključeni v omenjeni program. 
7 Vir SSKJ 
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2 Teoretična izhodišča 

 

2. 1 Proces branja in struktura branja 

 

Branje je zapleten proces, v katerem sodelujejo številni miselni procesi. Za učinkovito 

pojasnjevanje težav učencev z IP na področju branja moramo najprej vedeti, kaj se med 

branjem dogaja (kateri miselni procesi so pri tem aktivni in kakšna je njihova vloga). 

Kognitivni dejavniki, vključeni v bralni proces, so predstavljeni v modelih branja različnih 

avtorjev (Gough in Tunmer, 1986; McKenna in Stahl, 2009; Pečjak idr., 2011 idr.). Številni 

med njimi kot končno bralno zmožnost posameznika navajajo bralno razumevanje. 

Naš izhodiščni model pri pojasnjevanju dejavnikov bralnega razumevanja predstavlja model 

Gougha in Tunmerja (1986), poznan tudi kot »preprost pogled na branje«.  

 

Preprost pogled na branje (Gough in Tunmer, 1985 v Wren, 2001) 

 

Bralno razumevanje je produkt dveh enako pomembnih komponent, dekodiranja in 

jezikovnega razumevanja. Za učinkovito branje mora biti otrok uspešen na obeh 

komponentah. Čeprav sta avtorja model poimenovala »preprost« pogled na branje, ne 

zanikata kompleksnosti bralnega procesa. Podstat dekodiranja in jezikovnega razumevanja 

so številne (pod)veščine, kar je razvidno iz grafičnega prikaza modela (shema 1). Po mnenju 

avtorjev je mogoče posamezne elemente, pomembne za bralno razumevanje, razdeliti na 

dva enako pomembna dela (Hoover in Gough, 1990). Obe osnovni komponenti sta povezani 

z bralnim razumevanjem, vendar se njuna vloga z razvojem bralne zmožnosti spreminja 

(Hoover in Gough, 1990). Vpliv dekodiranja na bralno razumevanje je v obdobju začetnega 

branja močnejši, kasneje je bralno razumevanje povezano predvsem z jezikovnimi 

zmožnostmi posameznika. Otroci s težavami pri branju imajo lahko težave le z 

razumevanjem (hiperleksija), le z dekodiranjem (disleksija) ali (najpogosteje) z obema 

komponentama branja.  

Bralno razumevanje pri dobrem bralcu je ekvivalent slušnega  razumevanja; vse, kar razume 

po slušni poti, razume tudi prek branja. Pri preverjanju modela branja so zato primerjali 

rezultate testirancev na preizkusih slušnega razumevanja z njihovimi rezultati na vzporedni 
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Model Gougha in Tunmerja predstavlja teoretično osnovo več raziskav o branju, tudi 

slovenskih (npr. Erbeli, 2015; Lipec Stopar, 2005). V nadaljevanju na kratko predstavljamo 

posamezne komponente bralnega modela (Wren, 2001). 

 

Jezikovno razumevanje 

Jezikovno razumevanje je pomemben dejavnik uspešnega sporazumevanja. Posameznik 

sporazumevalno zmožnost8 razvija z vključevanjem v različne sporazumevalne dejavnosti, 

kamor sodi tudi branje. Za uresničevanje sporazumevalnih namer so pomembne 

posameznikove sporazumevalne jezikovne zmožnosti (jezikovne, sociolingvistične in 

pragmatične) in splošne zmožnosti (znanje, spretnosti, sociokulturno védenje itd.) (Skupni 

evropski jezikovni okvir – SEJO, 2011, 125). Tudi v modelu Hooverja in Gougha (1990 v Wren, 

2001) osnovo jezikovnega razumevanja predstavljata splošno in jezikovno znanje (Wren, 

2001, Hoover in Gough, 1990). Splošno znanje vključuje znanje o različnih vsebinah, 

postopkih. Posameznikovo znanje je shranjeno v dolgoročnem spominu9 (v obliki sheme, 

strukture, ki odraža njegovo razumevanje vsebine). Pri branju (poslušanju) nam predznanje 

pomaga razumeti vsebino, obenem ga s pridobivanjem informacij še nadgrajujemo. 

Znanje o jeziku po modelu podpirajo trije elementi (Wren, 2001).  

Fonologija se nanaša na znanje o glasovih jezika (kot nosilcih pomenskega razlikovanja, SSKJ), 

njihovi vlogi (kako vplivajo na pomen besed) in pravilih medsebojnega povezovanja. 

Posameznik mora biti sposoben zaznati razliko med izgovorjenimi besedami, ki se razlikujejo 

le v enem glasu (npr. nika-bika), tj. med minimalnimi pari (Jakopin, 2009). Otrokova 

zmožnost zaznave in razumevanja teh razlik pa ne pomeni, da bo takšne drobne razlike lahko 

upošteval tudi pri izgovorjavi besed (artikulaciji) (Wren, 2001, 27).  

                                                           
8 Razvijanje sporazumevalne zmožnosti predstavlja enega izmed temeljnih ciljev pouka slovenščine. Zato smo 
pri opredeljevanju sporazumevalne zmožnosti sledili učnemu načrtu za slovenščino (Poznanovič Jezeršek,  
Cestnik, Čuden, Gomivnik Thuma, Honzak, Križaj-Ortar, Rosc Leskovec idr., 2011). Gre za opredelitev, ki je bila 
oblikovana za pedagoško prakso in jo v svojem prispevku povzema Bešter Turk (2011, 121). »Sporazumevalna 
zmožnost pomeni zmožnost za sporazumevanje /…/, predstavlja zmožnost kritičnega sprejemanja besedil 
raznih vrst ter zmožnost tvorjenja /.../ besedil raznih vrst /…/.« Gre za kompleksno zmožnost, ki vključuje več 
sestavin, npr. motiviranost za sporazumevanje, enciklopedično znanje, jezikovno zmožnost, pragmatične 
zmožnosti, zmožnosti nebesednega sporazumevanja in metajezikovne zmožnosti prejemnika in sporočevalca. 
(Povz. po Bešter Turk, 2011, str. 121.) 
 
9 Vloge spomina v procesu obdelave branih besedil in pri (bralnem) opismenjevanju posameznika na tem mestu 
posebej ne obravnamo (več glej v nadaljevanju poglavja in v poglavju 2. 6. 1). 
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Sintaksa se nanaša na razumevanje in uporabo strukture besedila. Vključuje znanje o tem, 

kako iz besed tvorimo stavke in daljše enote. Poznavanje teh pravil posamezniku olajša 

razumevanje besedil, lahko je v pomoč tudi pri sklepanju o pomenu manj znanih besed. 

Semantika v modelu zajema poznavanje pomena posameznih besed (npr. besednjak), delov 

besed (npr. morfemov) in večjih enot (stavkov, celotnega besedila). Razumevanje na nivoju 

besed (besednih zvez) še ne pomeni, da razumemo pomen stavka oz. besedila (Prav tam.). 

Pri poslušanju ali branju mora posameznik proučiti pomen na več nivojih. Ni nujno, da je na 

vseh uspešen (smiselnih besed mogoče ne zna povezati v smiseln stavek). Proučevanje 

pomena delov besed (npr. morfemov) otroku pomaga pri razumevanju in širjenju besedišča 

(npr. otrok ugotovi, da imajo besede z enakim korenom soroden pomen).  

Za jezikovno razumevanje so pomembne tudi druge sestavine jezikovne zmožnosti (glej 

Bešter Turk, 2011; Pirih Svetina, 2005; SEJO, 2011 itd.), ki v izhodišnem modelu bralnega 

razumevanja niso posebej izpostavljene (npr. oblikoslovje, pravorečje, pravopis, pragmatika 

itd.), ampak jih lahko umestimo v okvir jezikovnega in splošnega znanja posameznika. 

Jezikovno znanje (Bachman, 1990, 87 in Ferbežar, 1997, 283 v Pirih Svetina, 2005, 28) 

namreč vključuje tudi poznavanje in zmožnost uporabe slovnice jezika (»slovnično 

zmožnost«) ter pravil za tvorjenje besedil (»besedilno zmožnost«). Hkrati lahko v okvir 

jezikovnega znanja umestimo tudi pragmatično zmožnost (Bachman, 1990, 87 v Pirih Svetina, 

2005), ki omogoča usklajevanje razumevanja in rabe jezika glede na okoliščine. Pri tem ima 

pomembno vlogo posameznikovo splošno znanje, ki ga Bešter Turk (2011, 122) poimenuje 

»enciklopedično znanje o bitjih, predmetih, pojavih, procesih naravnega in socialnega okolja 

in njihovih odnosih«.  

 

K dekodiranju (tekočemu branju besed in nebesed) prispeva veščina dešifriranja (»cipher 

knowledge«). Otroci jo začnejo razvijati že zelo zgodaj, ko ugotovijo, da določena 

kombinacija črk lahko predstavlja besedo (npr. telen), medtem ko druga kombinacija črk 

najverjetneje ni prava beseda (npr. tlnee). Kasneje ugotovijo, katere črke se običajno 

pojavljajo skupaj, njihov položaj v besedi itn. Razumejo, da se besede, ki so podobno 

zapisane, tudi podobno preberejo. Dešifriranje v osnovi predstavlja uporabo znanja o 

povezavi med črkami in glasovi. Dekodiranje je širši pojem, ki vključuje tudi veščino 

pravilnega branja besed, ki se zapišejo podobno, a preberejo drugače (npr. otrok, ve, da se 

besedi bob in rob ne rimata, prebere ju različno, čeprav se podobno zapišeta). Za uspešno 
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dekodiranje je nujno potrebno leksično znanje ali posameznikovo znanje o tem, kako 

prebrati tudi tiste besede, ki se napišejo drugače, kot jih preberemo (npr. stol). 

Podlago dešifriranja in leksičnega znanja tvorijo štiri temeljni kognitivni elementi, pomembni 

za uspešno dekodiranje (fonemsko zavedanje, razumevanje abecedne narave jezika, 

poznavanje črk in predstave o tisku) (Hoover in Gough, 1990; Wren, 2001). Fonemsko 

zavedanje je ožji (bolj specifičen) pojem v primerjavi s fonološkim zavedanjem. Naloge 

fonološkega zavedanja od posameznika zahtevajo iskanje rimanih besed, primerjavo dolžine 

besed, segmentacijo (razdelitev besed na dele, npr. mi-za) itd. Z nalogami fonemskega 

zavedanja ugotavljamo otrokovo znanje o tem, da so besede sestavljene iz posameznih 

glasov. Takšne naloge so glaskovanje besed, združevanje glasov, odstranjevanje glasov (npr. 

kako se imenuje juha brez j), prepoznavanje besed, ki vsebujejo enak glas ipd. Naloge 

segmentacije so za otroke težje v primerjavi z nalogami spajanja glasov, zlasti otroku 

neznanih besed. Bralni neuspeh je lahko posledica težav na področju fonemskega zavedanja 

(Wren, 2001, 39).  Otrok lahko uspešno povezuje črke z glasovi (npr. ve, da črka m 

predstavlja glas [m]), vendar je neuspešen pri prepoznavanju glasov besede (npr. ne  ve, da 

beseda kamen vsebuje glas m). Obratno lahko otrok dobro prepoznava in razlikuje glasove 

slišanih besed, vendar glasov ne zna povezati s črkami. Fonemsko zavedanje pomembno 

prispeva tudi k razumevanju abecedne narave jezika, še enega pomembnih dejavnikov 

prepoznavanja besed.  Razumevanje abecedne narave jezika otrok lahko pokaže še preden 

pozna črke. Pri zapisu otrok vsakemu glasu pripiše en simbol, kar odraža njegovo 

razumevanje odnosa med pisnimi simboli (črkami) in izgovorjenimi glasovi (Grginič, 2012). 

Za kasnejše uspešno dekodiranje je nujno hitro in zanesljivo prepoznavanje črk (njihovih 

imen), nekateri otroci pred poznavanjem posameznih črk sprva ločijo črke od številk, simbole 

povezujejo z določenimi besedami (npr. črko H povežejo z besedo hiša itd.). Nekateri otroci 

že v predšolskem obdobju ločijo tudi velike in male tiskane črke. Pomembno je, da otroci 

razlikujejo podobne črke (npr. b, d, p), prepoznajo črke znotraj besede, zapisane z različno 

pisavo itd. Predstava o pisnem jeziku vključuje otrokovo zavedanje, da je besedilo nosilec 

pomena, da zapis poteka od leve proti desni, od zgoraj navzdol itd. Otrok nam svoje znanje 

pokaže na različne načine. Opazujemo lahko, kako drži knjigo (ali je pravilno obrnjena), ali 

loči ilustracije od besedila, besede od ločil, ali prepozna naslovno stran knjige. Opazujemo 

lahko tudi, kje začne pisati (v levem zgornjem kotu, smer ...), ali med »besedami« pušča 

presledke, vključuje ločila itd.  
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Goughov in Tunmerjev model je nazoren prikaz kognitivnih elementov bralnega 

razumevanja. Iz grafičnega prikaza modela dobimo splošen vtis, katere so razvojno primarne 

zmožnosti (pogoji za razvoj višjih zmožnosti), čeprav avtorja izpostavljata, da ne gre za 

hierarhičen prikaz razvoja branja (Wren, 2001). Model predstavi posamezne kognitivne 

elemente bralne zmožnosti kot skupek med seboj povezanih dejavnikov. Njihov razvoj je 

individualno pogojen, pri čemer ne sledi hierarhičnemu zaporedju (najprej posamezne 

podveščine, nato veščine na višjih nivojih), kar je potrebno upoštevati tudi pri poučevanju 

branja in vzporedno uriti različne veščine.  

 

Za natančnejši vpogled v strukturo bralne zmožnosti moramo uporabiti druge modele bralne 

pismenosti. Med njimi bomo najprej izpostavili model, ki je nastal na osnovi raziskave v 

domačem okolju (Pečjak, Podlesek in Pirc, 2011; Pečjak, 2010).  

 

Model bralnega razumevanja učencev  5. in 9. razreda 

(Pečjak, Podlesek in Pirc, 2011; Pečjak, 2010) 

 

Model poleg (meta)kognitivnih dejavnikov vključuje tudi čustveno-motivacijski sklop 

dejavnikov. Iz modela lahko razberemo medsebojne povezave med dejavniki (smer in jakost) 

in njihov učinek na bralno razumevanje.  Avtorice so na podlagi analize rezultatov mlajših in 

starejših osnovnošolcev oblikovale model za vsako skupino učencev posebej (petošolci – 

shema 1 in devetošolci – shema 2), kar poleg vpogleda v sestavne elemente bralne 

zmožnosti omogoča tudi primerjavo med mlajšimi in starejšimi bralci. Slednje je tudi 

predmet naše raziskave. Obenem nas zanima primerjava podobnosti/razlik med mlajšimi in 

starejšimi bralci značilnega razvoja s podobnostmi/razlikami, ki se kažejo med mlajšimi in 

starejšimi učenci v PP NIS. 
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Shema  2. Model bralnega razumevanja za učence 5. razreda osnovne šole  

 (Pečjak, 2010, 24) 

Puščice – smer delovanja, koeficienti ob puščicah  –  standardizirani regresijski koeficienti (p < .05), črtkane 

puščice  –  nepojasnjena varianca, krožne puščice – korelacije med endogenimi spremenljivkami  

 

 

Shema  3. Model bralnega razumevanja za učence 9. razreda osnovne šole  

 (Pečjak, 2010, 26) 

Puščice – smer delovanja, koeficienti ob puščicah – standardizirani regresijski koeficienti (p < 0.05), črtkane 

puščice – nepojasnjena varianca, krožne puščice – korelacije med endogenimi spremenljivkami  

 

 

Avtorice so ugotovile, da je pri obeh starostnih skupinah besedišče najpomembnejši 

napovedovalec bralnega razumevanja. Pri obeh skupinah lahko opazimo izrazito medsebojno 
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povezanost čustvenih in motivacijskih dejavnikov bralnega razumevanja. Njihova vloga pri 

bralnem razumevanju petošolcev je posredna in jo lahko pojasnimo preko vpliva na 

(meta)kognitivne dejavnike. Učinkovitost miselne obdelave besedila je pogojena z bralčevim 

interesom za branje. Poleg večje zavzetosti pri branju lahko od bralcev z večjim bralnim 

interesom pričakujemo pogostejše poseganje po raznolikih bralnih gradivih, kar omogoča 

urjenje v uporabi različnih bralnih strategij. Podobno je s posameznikovim občutkom 

nekompetentnosti pri branju. Bolj kot je izražen, šibkejše je učenčevo besedišče, tehnika 

branja in znanje o bralnih strategijah (Pečjak, 2010, 25).  

Za razliko od petošolcev je pri devetošolcih vpliv občutka nekompetentnosti na bralno 

razumevanje neposreden. Učenčev pogled na lastne bralne zmožnosti direktno učinkuje na 

razumevanje branega besedila. Tisti učenci, ki sebe vidijo kot uspešnega, dobrega bralca, 

bodo bolje razumeli prebrano besedilo. 

Skupini mlajših in starejših osnovnošolcev se razlikujeta tudi v metakognitivni spremenljivki 

bralnega razumevanja. Metakognitivno znanje o branju ima pri mlajših osnovnošolcih 

posreden vpliv na bralno razumevanje, medtem ko je njegov vpliv pri starejših učencih 

neposreden. Slednje kaže na premik od zgolj poznavanja pristopov k bralnemu gradivu k 

njihovi neposredni uporabi pri branju starejših učencev. Tisti, ki imajo obsežnejše in 

kvalitetnejše znanje o tem, kako se lotiti branja, kako izluščiti bistvo itd., bodo svoje branje 

lažje in bolje prilagajali branemu besedilu, kar se odraža v boljšemu razumevanju.  

Ugotovitve avtoric modela so nam v pomoč pri natančnejši interpretaciji vloge bralne 

tehnike pri bralnem razumevanju. Spremembo vloge dekodiranja z razvojem bralne 

zmožnosti sta izpostavila že Hoover in Gough (1990). Njegova vloga je pomembnejša v 

obdobju začetnega branja. Iz ugotovitev avtoric slovenskega modela (Pečjak, Podlesek in 

Pirc, 2011) izvemo še več. Vpliv bralne tehnike na bralno razumevanje petošolcev je 

posreden. Nanj deluje prek besedišča, najmočnejšega napovedovalca bralnega razumevanja 

(Pečjak, 2010, 25).  

 

V nadaljevanju opisujemo še nekatere druge modele, pomembne za razumevanje bralnega 

procesa in razvoja, o katerem pišemo v naslednjem poglavju. Connersova (2003) 

predstavljene modele izpostavlja kot pomembno izhodišče za prepoznavanje in 

pojasnjevanje težav ter potencialov pri branju učencev z IP.   
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Gernsbacherin model oblikovanja miselnih struktur (ang. structure building framework) 

(Gernsbacher, 1993; Gernsbacher, 1997; Gernsbacher, Varner in Faust, 1990) 

 

Model opisuje kognitivne procese, pomembne za učinkovito razumevanje. Cilj (in pogoj) 

razumevanja informacij je oblikovanje miselne predstave oz. strukture o (slišani, prebrani ali 

videni) vsebini, pri čemer sodeluje več kognitivnih procesov (Gernsbacher, 1997). Nekateri 

niso vezani zgolj na obdelavo pisnih simbolov (bralno razumevanje), ampak imajo 

pomembno vlogo tudi pri razumevanju govora in neverbalnih sporočil (npr. zgodbe v slikah) 

(Gernsbacher, Varner in Faust, 1990). 

Za izgradnjo miselne strukture posameznik najprej na podlagi začetne informacije (npr. prve 

besede, stavka, tudi slike) ustvari osnovo za nadaljnje oblikovanje miselne strukture. Sledi 

povezovanje novih informacij z obstoječo osnovo. V primeru neskladnosti med že 

obstoječimi in novimi informacijami mora posameznik ustvarjeno strukturo ustrezno 

spremeniti oz. oblikovati novo. Pri gradnji miselnih struktur sta zelo pomembni 

posameznikova zmožnost nadziranja (zaviranja) neustreznih oziroma motečih dražljajev (npr. 

nebistvenih informacij v besedilu, neustreznih pomenov enakopisnic ali enakoglasnic glede 

na besedilni kontekst ipd.) in zmožnost prepoznavanja ter razločevanja informacij, 

pomembnih za razumevanje. Poleg omenjenih procesov model izpostavlja vlogo delovnega 

spomina in zmožnost oblikovanja ustreznih semantičnih povezav med pojmi (ustvarjanje 

asociativnih povezav med pojmi glede na njihov pomen), ki jih lahko posameznik konkretizira 

v obliki pojmovnih shem ali miselnih vzorcev. 

Avtorica (Gernsbacher, 1997) je v okviru raziskovanja podrobno proučila vsako fazo v 

procesu razumevanja vsebine. Pri proučevanju učinkovitosti medsebojnega povezovanja 

pridobljenih informacij je izpostavila pomembno vlogo posameznikovih splošnih izkušenj 

(splošno znanje) in izkušenj z jezikom. Na podlagi proučevanja hitrosti branja in predelovanja 

informacij pri posameznikih je izluščila, katera jezikovna sporočila so za posameznika lažje 

razumljiva, npr. testiranci so hitreje prebrali nadaljevanje sporočila (npr. naslednji stavek), če 

je bilo vsebinsko skladno s prvim delom, če sta se dogodka v obeh delih sporočila zgodila 

istočasno oz. na istem kraju, je bil dogodek v drugem delu sporočila posledica dogodka v 

prvem itd.  

Posamezniki se razlikujejo v zmožnosti oblikovanja miselnih struktur (Gernsbacher, Varner in 

Faust, 1990), kar se odraža tudi pri branju, zlasti pri odraslih bralcih (Gernsbacher, 1993). 
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Razlike med posamezniki na področju razumevanja informacij so po besedah avtorice 

modela posledica prepogostih premikov iz ene strukture na novo strukturo (posamezniki 

novih informacij ne povežejo z že obstoječimi, ampak jih procesirajo ločeno, v okviru nove 

strukture) (Gernsbacher, Varner in Faust, 1990). Eden od razlogov za neučinkovitost pri 

razumevanju vsebine (gradnji miselnih struktur) je posameznikova nezmožnost zaviranja 

nepotrebnih, neustreznih oz. nepomembnih dražljajev pri predelovanju informacij. Miselne 

sheme so zato slabo organizirane, razpršene, kar vpliva tudi na težave z zapomnitvijo in 

priklicem informacij.  

 

Kintschev in van Dijkov model razumevanja pri branju (construction-integration model) 

(Kintsch in van Dijk, 1978, 1983) 

 

Podobno kot Gernsbacherin model (1993, 1997) se tudi model W. Kintscha in T. A. van Dijka 

(1978) nanaša na bralno in slušno razumevanje besedil. Pri tem loči razumevanje na nivoju 

besed, stavkov in celotnega besedila ter (bralno ali slušno) razumevanje predstavi kot 

interaktivni proces. Gre za sodelovanje procesov nižjega in višjega nivoja, pri čemer 

razumevanje posamezne besede prispeva k razumevanju širše enote in obratno ipd. (Kintsch 

in van Dijk, 1983; Zwaan, 1993).   

V procesu razumevanja (izgradnje miselne predstave o besedilu) posameznik tvori pomen iz 

besedila, pri čemer (brane ali slišane) informacije miselno obdeluje in povezuje. Na proces 

razumevanja vplivajo številni dejavniki: zgradba besedila (število, kompleksnost, zaporedje 

trditev – »propositions«), posameznikovi cilji (branja, poslušanja), njegovo predznanje itd. Pri 

predelavi informacij imata pomembno vlogo tudi delovni spomin in posameznikova 

zmožnost asociativnega učenja (Kintsch in van Dijk, 1978). Hkrati si pri predelavi informacij 

posameznik pomaga s priklicem informacij iz dolgoročnega spomina (prikliče pomen besed, 

uporabi znanje o zakonitostih jezika, npr. slovnična pravila itd.) (Pečjak, 2010, 37).  

Procesiranje besedila v veliki meri določa njegova zgradba (Kintsch in van Dijk, 1978). Vsako 

besedilo namreč vsebuje več trditev (»propositions«), pri čemer so nekatere izražene 

neposredno (njihov pomen je eksplicitno določen), pri drugih pomen določimo s pomočjo 

sobesedila, predznanja itd. (Zwaan, 1993, 24).  
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Osmišljanje besedila po omenjenem modelu (Kintsch in van Dijk, 1978; Zwaan, 1993) poteka 

na dveh nivojih; na nivoju posameznih trditev (besed, povedi) (mikrostrukture) in na bolj 

globalnem nivoju, ki se nanaša na besedilo kot celoto (makrostruktura). Celotno besedilo 

zaradi omejene zmogljivosti delovnega spomina obdelujemo postopoma, ciklično. V prvem 

ciklu obdelamo en niz trditev. Količina obdelanih trditev v posameznem sklopu je pogojena z 

naravo trditev in zmožnostmi bralca (Kintsch in van Dijk, 1978, 368). Obdelava in 

povezovanje trditev poteka na različne načine (po t. i. »makropravilih«, van Dijk, 1977, v 

Kintsch in van Dijk, 1978). Posameznik nepomembne trditve izpusti, niz trditev posploši ali jih 

poveže v širšo trditev, ki odraža predhodno znanje o vsebini itd. Po obdelavi v prvem sklopu 

se del (urejenih in med seboj povezanih) trditev shrani v kratkoročnem spominu. Te so 

dostopne za povezovanje z novimi trditvami, ki bodo obdelane v naslednjem ciklu. Pri 

cikličnem procesiranju trditev oz. gradnji makrostrukture ves čas poteka preverjanje 

medsebojne usklajenosti trditev (»argument overlap«) (Kintsch in van Dijk, 1978). 

Medsebojno usklajene (koherentne) trditve bodo povezane in shranjene, v primeru 

neusklajenosti ali nepopolnih informacij si posameznik pomaga z uporabo predznanja, s 

sklepanjem itd. (pri branju moramo upoštevati tudi možnost ponovnega branja besedila). 

Bralec (poslušalec) si bo lažje in bolje zapomnil predvsem tiste trditve, ki se v besedilu 

pojavljajo pogosteje in sodijo med pomembnejše trditve (»trditve višje ravni«). Postopek se 

nadaljuje do zadnjega sklopa trditev, ko se celotna struktura organiziranih in medsebojno 

povezanih trditev shrani v dolgoročnem spominu. 

 

Model Kintscha in van Dijka (1978, 1983) je splošno uveljavljen model, ki daje dober vpogled 

v kompleksno in interaktivno miselno dogajanje v procesu (bralnega/slušnega) razumevanja. 

Proces je odraz značilnosti besedila in zmožnosti posameznika. Kompleksna narava procesa 

razumevanja pride do izraza zlasti pri opazovanju razlik med dobrimi in slabimi bralci 

(poslušalci), npr. pri uporabi konteksta pri branju10 (Kintsch in van Dijk, 1983). Dobri bralci se 

zaradi učinkovitega prepoznavanja besed (hitro in natančno dekodiranje) lažje osredotočijo 

na razumevanje besedila (uspešnejši so pri prepoznavanju bistva, strukture besedila, 

učinkoviteje si pomagajo z besedilnim in zunajjezikovnim kontekstom itd.). Obenem pri 

slabih bralcih v primerjavi z dobrimi bralci pogosteje opažamo vrste napak, ki odražajo 

                                                           
10 Besedilo se nanaša zlasti na proces bralnega razumevanja, podobno velja tudi za proces razumevanja 
govorjenega (poslušanega) besedila (Kintsch in van Dijk, 1983, 22). 
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posameznikovo ugibanje na osnovi semantičnega ključa (npr. zamenja besede z drugo 

vsebinsko ustrezno besedo). Podobne ugotovitve daje tudi domača raziskava (Lipec Stopar in 

Jenko, 2014) o primerjavi povprečnih bralcev (učencev značilnega razvoja) s starejšimi bralci 

z intelektualnimi primanjkljaji (pri slednjih je tovrstnih napak nekoliko več). Slabi bralci 

težave z dekodiranjem kompenzirajo z ugibanjem na osnovi konteksta. Če je besedilni 

kontekst jasen (obseg možnih besed je bolj omejen), so pri ugibanju uspešnejši. Dobri bralci 

se manj pogosto zanašajo na ugibanje, obenem so v primerjavi s slabšimi bralci boljši pri 

izkoriščanju konteksta (npr. uspešni so tudi, ko kontekst besedila ni jasno izražen in je obseg 

možnih besed večji).   

 

Model Justa in Carpenterja (ang. capacity constrained reader model – CC Reader model) 

 

Model sta avtorja prvič predstavila leta 1980 (Just in Carpenter v Grabe, 2009). Osnovo 

njunega modela predstavljajo predhodne raziskave o premikanju oči pri izvajanju različnih 

časovno omejenih kognitivnih nalog (npr. primerjava narisanih različno rotiranih 

tridimenzionalnih figur, primerjava trditve v stavku s sliko, primerjava različnih lastnosti 

predmetov) (Just in Carpetner, 1976). Avtorja sta izhajala iz predpostavke o povezanosti 

gibanja oči (mesto fiksacije pogleda, čas pregledovanja simbolov itd.) in mentalnih procesov, 

ki se dogajajo v posamezniku. Slednje predstavlja osnovo tudi za proučevanje značilnosti 

jezikovnega procesiranja (Just in Carpenter, 1976, 1980).  

Model sta avtorja (Just in Carpener, 1980 v Grabe, 2009; Just in Carpenter, 1980) leta 1992 

še nadgradila (Just in Carpenter, 1992). Branje predstavljata kot interaktivni proces, pri 

katerem bralec sočasno uporablja procese nižje ravni (ti so avtomatizirani) in procese višje 

ravni (Grabe, 2009). Individualne razlike pri bralnem razumevanju avtorja pripisujeta 

omejitvam delovnega pomnjenja, ki določajo, koliko slišanih/prebranih informacij se lahko 

aktivno ohranja in procesira. Ob tem kognitivno zmogljivost posameznika določa več 

dejavnikov. Na obremenjenost delovnega spomina pri branju/poslušanju besedila vplivajo 

skladenjska zahtevnost besedila, prisotnost večpomenskih besed v besedilu, časovna 

omejenost branja/poslušanja, morebitni moteči ali odvečni elementi v besedilu 

(nesistematičnost podajanja informacij, nekoherentnost besedila), dolžina povedi (velikost 

intervala shranjenih besedilnih informacij), zunanji dejavniki, ki obremenjujejo delovni 

spomin itd. 
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Avtorja v svojem modelu ločita proces dekodiranja in leksični proces (Just in Carpenter, 1985 

v Pečjak, 1999a). Prvi se nanaša na identifikacijo črk v besedi in je osnova za nadaljnji bralni 

proces. Leksični procesi so vezani na pomensko analizo besed. Pomenska analiza besed sloni 

na obsegu posameznikovega besedišča, ki predstavlja enega osnovnih dejavnikov bralnega 

razumevanja (Just in Carpenter, 1992). Posamezniki z večjim obsegom besedišča bolje 

razumejo brano besedilo. Hkrati tisti, ki  berejo več, intenzivneje pridobivajo nove besede. 

Pri pridobivanju (pojasnjevanju) novih besed si bodo posamezniki, ki bolje razumejo vsebino 

(učinkoviteje gradijo njeno pomensko predstavo), lažje pomagali s kontekstom. Jezikovno 

razumevanje sloni tudi na kapaciteti delovnega spomina, zato bodo posamezniki z večjo 

kapaciteto delovnega spomina besedilo lažje in bolje razumeli, obenem pa bodo bolj 

učinkoviti tudi pri širjenju besedišča ob branju (Just in Carpenter, 1992).  

 

Model M. Harma in M. S. Seidenberga  

 

Teorija M. Harma in M. S. Seidenberga (1999, 2004) sodi med modele, s katerimi raziskovalci 

poskušajo preko računalniških simulacij pojasniti, kako beremo; kateri kognitivni procesi so 

pri branju aktivni in kakšni so odnosi med njimi. Modele raziskovalci oblikujejo na podlagi 

dosedanjih spoznanj o procesu branja in delovanja možganov ter jih uporabijo za 

oblikovanje, preverjanje in dopolnjevanje obstoječih teorij branja. Pri tem poskušajo model 

oblikovati tako, da kar najbolje odraža značilnosti branja posameznika v določenem 

razvojnem obdobju (npr. obdobje začetnega branja) (Seidenberg, 2007). Poleg omenjenega 

modela lahko v literaturi zasledimo še nekatere druge sorodne modele (Seidenberg in 

McClelland, 1989; Plaut, McClelland, Seidenberg in Patterson, 1996 itd.). Oblikovani modeli 

omogočajo vpogled v proces učenja branja in v ozadje bralnih težav (Harm in Seidenberg, 

1999), zato so zanimivi za raziskovalce in praktike, ki se ukvarjajo s področjem poučevanja 

branja (Seidenberg, 2005; Seidenberg, 2013).  

Bralni model Harma in Seidenberga (1999, 2004) se nanaša na obdobje začetnega branja. V 

modelu je bralni proces predstavljen kot »mreža« s tremi osnovnimi med seboj povezanimi 

enotami (komponentami): fonološko, ortografsko (Harm in Seidenberg, 1999) in semantično 

(Harm in Seidenberg, 2004). Seidenberg (2005) ob tem opozarja, da je pri oblikovanju 

modela branja potrebna določena mera poenostavitve sicer zapletenega bralnega procesa, v 

katerem sodelujejo tudi druge, »skrite enote«, ki jih model natančno ne pojasnjuje. 
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Delovanje posameznih komponent, pomembnih za uspešno branje, povezujeta 

posameznikovo znanje in izkušnje z jezikom, besedili. Po modelu se v predbralnem obdobju 

začne razvijati znanje o glasovih jezika in pravilih njihovega povezovanja (»phonological 

network«)  (Harm in Seidenberg, 1999; Conners, 2003). Z izkušnjami (izpostavljenost govoru, 

povratnim informacijam) se otrok nauči, kateri so običajni glasovni vzorci (katere glasove 

vsebuje govor, kateri glasovi so pogostejši, v kakšnem zaporedju in kombinacijah jih običajno 

slišimo itd.). V tem obdobju imajo pomembno vlogo posameznikove zmožnosti slušnega 

prepoznavanja in diskriminacije glasov ter zmožnost prepoznavanja pravil njihovega 

povezovanja. Z učenjem simbolov (črk) otroci začnejo graditi t. i. »ortografsko« znanje (o 

pisnem jeziku). Z izkušnjami poleg poznavanja črk pridobijo znanje o tem, v kakšnih 

kombinacijah se črke običajno pojavljajo (zaporedje, položaj v besedi, katere črke se 

pogosteje pojavljajo skupaj in katere ne ipd.) (»orthographic network«) (Seidenberg, 2005). 

V tem obdobju imajo pomembno vlogo posameznikove zmožnosti vidnega prepoznavanja, 

razlikovanja črk in prepoznavanja pravil njihovega povezovanja. Pridobljeno znanje o pisnih 

simbolih in pravilih njihovega povezovanja (»ortographic network«) se z učenjem branja 

poveže (»preslika«) na že obstoječe znanje o glasovih jezika (»phonological network«). Z 

bralnimi izkušnjami in povratnimi informacijami (npr. učiteljevo popravljanje napačno 

prebranih besed ipd.) postaja povezava med glasovno in pisno komponento močnejša in bolj 

dovršena, kar se odraža v vse hitrejšem in natančnejšem branju (Harm in Steinberg, 1999).  

Avtorja sta model iz leta 1999 dopolnila s komponento, ki se nanaša na razumevanje 

pomena besed (»semantic network«) (Harm in Seidenberg, 2004). Model predvideva, da pri 

prepoznavanju pomena besed pri branju sodelujeta vidna in slušna pot (tudi pri tihem 

branju), pri čemer vlogo posamezne poti določa več dejavnikov (izkušnje posameznika, 

pogostost pojavljanja določenih besed, enakozvočnice itd.). 
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2. 3 Razvoj bralne pismenosti  

 

Poznavanje značilnega (tipičnega) bralnega razvoja je ključnega pomena za razumevanje 

odstopanj bralnega razvoja in dosežkov učencev z IP. Razvoj bralne zmožnosti je predstavljen 

v več razvojnih teorijah branja (Chall, 1976; Ehri, 2005; Frith, 1985; Harm in Seidenberg, 

1999, 2004), ki so nam v pomoč pri odločitvah o izboru pristopa poučevanja branja 

(Magajna, 1995).  

 

Razvojne teorije branja (in pisanja) predstavijo bralni razvoj v več stopnjah. Na vsaki so 

potrebne določene kognitivne zmožnosti, ki pogojujejo značilnosti branja na posamezni 

stopnji in so pomembne za nadaljnji napredek bralne zmožnosti. Challova (1976) v 

vseživljenjskem modelu razvoja bralnih sposobnosti izpostavlja poleg kognitivnih tudi 

čustvene in motivacijske dejavnike pri branju. Čeprav je razvoj branja predstavljen v nizu 

zaporednih faz, avtorji (npr. Frith, 1985; Ehri, 2005; Pečjak, 2010) izpostavljajo, da ne gre za 

kontinuiran, linearen proces. Za razvoj branja pri posamezniku so značilni zastoji, upadi, 

nenadni napredek itd. Zlasti Ehri (1995, v Beech, 2005; Ehri, 2005, 176) poudarja, da meje 

med posameznimi stopnjami razvoja niso strogo določene. Kljub temu da so za višje stopnje 

razvoja značilne bolj izdelane in učinkovitejše strategije, to ne pomeni, da predhodne 

strategije prenehamo uporabljati. Učinkovit bralec bo branje prilagodil zahtevnosti bralnega 

gradiva (npr. težjo ali neznano besedo bo črkoval). Prav tako so avtorji razvojnih teorij (Chall, 

1976; Ehri, 2005; Frith, 1985; Harm in Seidenberg, 1999, 2004) enotni, da na bralni razvoj 

vplivajo notranji dejavniki (npr. posameznikove zmožnosti in značilnosti, biološka zrelost) in 

zunanji dejavniki (okolje, izobraževanje, narava jezika). 

V nadaljevanju podajamo pregled značilnosti tipičnega bralnega razvoja. Izhajajoč iz 

preprostega pogleda na branje (Gough in Tunmer, 1986) bomo v pregledu združili spoznanja 

več avtorjev, pri čemer se nekateri osredinjajo zlasti na razvoj dekodiranja (prepoznavanja 

besed) (npr. Ehri, 2005), medtem ko drugi v večji meri upoštevajo oboje, dekodiranje in 

razumevanje (npr. Chall, 1976). V pregled smo zajeli celostno teorijo pismenosti (Frith, 1985) 

in posamezne razvojne teorije branja (Chall, 1976; Chall, Jacobs in Baldwin, 1990; Ehri, 2005; 

Harm in Seidenberg, 1999; Marsh idr., 1980). Nekatere med njimi (npr. model L. Ehri, 2005; 

model Harma in Seidenberga, 1999) zasledimo tudi kot osnovo za interpretacijo bralnih 

težav učencev z IP (Conners, 2003). 
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Pri poimenovanju posameznih faz branja smo izhajali iz značilnosti posameznih stopenj. Za 

vsako obdobje navajamo značilnosti branja, potrebne kognitivne zmožnosti (za uspešno 

branje in bralni napredek) in nekatere tipične napake pri branju v določenem razvojnem 

obdobju.  

 

1. OBDOBJE PRED BRANJEM (približno do 6. leta) nekateri predstavljajo kot enotno razvojno 

stopnjo, drugi začetno obdobje razvoja členijo v dve fazi (npr. Ehri, 2005).  

Avtorji razvojnih teorij različno opredeljujejo začetne stopnje bralnega razvoja. 

Poimenovanja začetnih stopenj branja po posameznih avtorjih so predstavljena v spodnji 

preglednici (preglednica 1). 

 

Preglednica 1. Obdobje pred branjem   

Avtorji Poimenovanje (opis) faze bralnega razvoja 
Frith (1985)  logografska ali slikovna stopnja 

Ehri (2005) 
 predabecedna stopnja (obdobje porajajoče se pismenosti) in  
 delna abecedna stopnja11 

Chall (1976; Chall, Jacobs 
in Baldwin, 1990) 

 stopnja 0 – predbralno obdobje, priprava na branje 

Harm in Seidenberg 
(1999, 2004) 

 poudarek je na pridobivanju znanja o glasovih jezika in pravilih 
njihovega povezovanja 

 

V začetnem obdobju otroci besede prepoznavajo celostno (kot slike) (Frith, 1985; Ehri, 2005; 

Marsh idr., 1980). Zapomnijo si in prepoznavajo tiste besede, ki se pogosto pojavljajo v 

njihovem okolju (Ehri, 2005), npr. logotipe, znake, znane napise ipd. Črk sprva še ne poznajo, 

pri prepoznavanju si pomagajo z videzom besede (izstopajočimi grafičnimi potezami ipd.) 

(Frith, 1985). Obseg tako »prebranih« besed je omejen (jih pozabijo).  

Pri bralnih poskusih si pomagajo z ugibanjem (s pomočjo slik, izkušenj itd.) (Ehri, 2005; 

Marsh idr., 1980), zato zapisane besede zamenjujejo z besedami, ki vsebinsko in skladenjsko 

lahko ustrezajo kontekstu besedila.  

Kasneje, ko otroci spoznajo že nekaj črk in začenjajo vzpostavljati povezavo črka-glas12, si pri 

prepoznavanju besed pomagajo s posameznimi črkami (prva/zadnja črka besede) (Ehri, 

2005), poleg prve črke lahko uporabljajo še druge znake, npr. dolžino in obliko besed. 
                                                           
11 Glede na starostno obdobje, v katerem se spretnosti, povezane s to stopnjo, pojavijo, smo jo umestili v 
predbralno obdobje. Avtorji (Beech, 2005) pri primerjavi razvojnih teorij omenjeno razvojno stopnjo vzporejajo 
z začetnim obdobjem črkovne stopnje Modela razvoja zgodnje pismenosti avtorice U. Frith (1985), zato jo 
omenjamo tudi v nadaljevanju. 
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Otroci v tem obdobju urijo različne spretnosti, pomembne za kasnejše opismenjevanje. Pri 

celostnem prepoznavanju besed sta izpostavljeni zlasti otrokova zmožnost vidnega 

razločevanja in asociativnega učenja (povezava znak-pomen) (Conners, 2003, 193). Čeprav 

gre za obdobje pred sistematičnim opismenjevanjem (učenjem branja, pisanja), so spodbude 

iz okolja zelo pomembne (branje odraslih, dostop do knjižnih gradiv, pisal ipd.). Od rojstva 

naprej (Chall, 1976) otrok pridobiva različne izkušnje z jezikom (metajezikovno zavedanje) in 

postaja vse bolj izurjen poslušalec, kar je ključno za razvoj fonološkega zavedanja (Chall, 

1976; Conners, 2003) in pridobivanje znanja o glasovih jezika in pravilih njihovega 

povezovanja (Harm in Seidenberg, 2004). Ker otrok še nima povsem razvite zmožnosti 

glasovnega zavedanja, je glaskovanje besed običajno napačno (npr. izpušča samoglasnike) 

(Ehri, 2005), kar se odraža tudi v zapisu besed (delno fonetičen zapis) (Ehri, 2005; Frith, 

1985). 

Razvoj bralne pismenosti je kontinuiran proces, ki poteka od rojstva dalje in je odraz 

bioloških, psiholoških in socialnih dejavnikov (Grobler, 1985). V najzgodnejšem obdobju 

življenja (obdobje dojenčka, malčka) so za razvoj pismenosti pomembne zlasti socialne 

interakcije med otroki in odraslimi, razvoj besedišča in komunikacijskih zmožnosti 

(Marjanovič Umek, 2007; Kuhl in Rivera-Gaxiola, 2008). Med komunikacijskimi dejavnostmi v 

tem obdobju izstopata zlasti poslušanje in govorjenje, ki sta ključna za proces usvajanja 

jezika. Za ustrezen govorni razvoj so poleg socialnih interakcij pomembni še drugi dejavniki, 

npr. zanimanje za govor (Kuhl in Rivera-Gaxiola, 2008), ustrezna razvitost sluha, pozornosti, 

zaznavanja, mišljenja, pomnjenja itd. (Grobler, 1985). Razvoj in percepcija govora imata 

pomembno vlogo v razvoju (bralne) pismenosti posameznika (Marjanovič Umek, 2007). 

Posameznih stopenj v razvoju zaznave govora v nalogi ne obravnavamo, več pozornosti 

namenjamo fonološkemu zavedanju (glej poglavje 2. 6. 1, 58-61), ki je bolj izpostavljeno tudi 

v raziskavah o učenju branja.  

 

2. OBDOBJE ZAČETNEGA BRANJA Z DEKODIRANJEM (od 6. do 7. leta) 

Nadaljevanje bralnega razvoja predvideva vzpostavitev trdne povezave črka-glas (uporabo 

črkovnega, abecednega principa), osnove branja z dekodiranjem, kar je razvidno tudi iz 

poimenovanja stopnje razvoja pri različnih avtorjih (preglednica 2). 

 
                                                                                                                                                                                       
12 delna abecedna faza (Ehri, 2005), ugibanje s pomočjo diskriminacijskih mrež (Marsh idr., 1980) 
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Preglednica 2. Obdobje začetnega branja 

Avtorji Poimenovanje (opis) faze bralnega razvoja 
Frith (1985)  alfabetska ali črkovna stopnja 

Ehri (2005) 
 delna abecedna stopnja7 
 popolna abecedna stopnja 

Chall (1976; Chall, Jacobs 
in Baldwin, 1990) 

 stopnja 1 – stopnja začetnega branja ali dekodiranja 

Harm in Seidenberg 
(1999, 2004) 

 poudarek je vzpostavitvi povezave med znanjem o glasovih 
jezika in pravilih njihovega povezovanja in znanjem o pisnem 
jeziku (črkah in pravilih njihovega povezovanja) 

 

Otroci v tem obdobju razumejo in uporabljajo abecedni princip v besedni analizi (poznajo 

črke in glasove zanje). Preberejo lahko vse besede, tudi neznane. Branje postane 

natančnejše, a poteka počasi. Pri branju novih besed poleg dekodiranja uporabljajo tudi 

druge strategije, npr. primerjavo nove besede z znano besedo (strategija branja po analogiji) 

(Ehri, 2005).  

Napredek v bralni tehniki je odraz visoko razvitega vidnega razločevanja, fonološkega 

zavedanja in ponotranjenega kognitivnega znanja o jeziku (Chall, Jacobs in Baldwin, 1990; 

Ehri, 2005; Harm in Seidenberg, 2004). Otrok je sposoben povezati niz črk z zaporedjem 

glasov, pri čemer ima pomembno vlogo tudi delovni spomin (Conners, 2003).  

Po Challovi (1976) poteka prehod na branje z dekodiranjem postopoma. Otroci se v začetku 

obdobja še vedno zanašajo pretežno na pomen besed, kar se odraža v vrsti napak pri branju 

(besedo zamenjajo z drugo besedo, ki vsebinsko ustreza vsebini besedila). Otroci pri branju 

vsebino gradiva prilagajajo svoji miselni strukturi (proces asimilacije) (Chall, 1976). Ko 

postanejo otroci bolj pozorni na podobo (zapis) besede, so sprva manj osredotočeni na njen 

pomen (pogostejše so zamenjave na videz podobnih besed, izpuščanje črk, napačno 

prebrane besede niso vsebinsko ustrezne). Kasneje se z vse bolj tekočim dekodiranjem 

poveča semantična ustreznost besed (pozorni so na podobo in pomen besed). Napredek se 

odraža tudi v vse natančnejšem zapisu besed. Za slabše bralce (tudi bralce z IP) je značilno, 

da v primerjavi z dobrimi bralci prehod k natančnemu branju besed poteka počasneje. 

Na posameznikov napredek v tem obdobju pomembno vpliva proces sistematičnega učenja 

branja (in pisanja).  Za urjenje bralnih zmožnosti je pomembno, da otroci berejo preprosta 

besedila, ki vsebujejo otroku znane besede (se pogosto uporabljajo). Otroci v tem obdobju 

razumejo (po slušni poti) več besed, kot jih zmorejo prebrati (razumejo okrog 6000 besed, 

preberejo približno 400 besed) (Chall, Jacobs in Baldwin, 1990, 12). Pri iskanju gradiv za 
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skupno branje (branje odraslih otroku pri pouku ali doma) zato izbiramo gradiva, ki presegajo 

bralne zmožnosti otrok. S tem omogočimo razvoj jezikovnih zmožnosti (besednjak) in 

pridobivanje novega znanja.  

  

3. OBDOBJE UTRJEVANJA BRANJA IN DOSEGANJE HITREGA IN NATANČEGA 

PREPOZNAVANJA BESED (od 7. do 8. leta) 

Iz poimenovanja razvojnih stopenj različnih avtorjev (preglednica 3) je razvidno, da je osnova 

za prehod na naslednjo stopnjo bralnega razvoja utrjena tehnika branja. Slednje je učencem 

z intelektualnimi primanjkljaji še posebej težko doseči (dlje časa se zadržujejo na uporabi 

črkovnega načela) (Pečjak, 2010, 58).  

 

Preglednica 3. Obdobje utrjevanja branja 

Avtorji Poimenovanje (opis) faze bralnega razvoja 
Frith (1985)  ortografska ali pravopisna stopnja 
Ehri (2005)  utrjena abecedna stopnja 
Chall (1976; Chall, 
Jacobs in Baldwin, 
1990) 

 stopnja 2 – stopnja utrjevanja branja, tekoče branje 

Harm in Seidenberg 
(1999, 2004) 

 avtomatizacija predhodnih procesov, dostop do pomena 
besed  

 

Učenci berejo vse večje enote (posamezne dele besed, kratke besede) (Ehri in Robbins, 1992, 

v Beech, 2005; Frith, 1985), kar razbremeni spomin in jim omogoča večjo osredotočenost na 

pomen branega besedila. Učenci tekoče berejo znane zgodbe, hitro in natančno 

prepoznavajo znane besede in vse bolj vešče upoštevajo besedilni kontekst (Chall, Jacobs in 

Baldwin, 1990). Učenci uporabljajo pri branju različne strategije (Ehri, 2005), odvisno od 

zahtevnosti bralnega gradiva. Za razvijanje fluentnosti branja je pomembno, da učenci 

berejo besedila, ki vsebujejo znane besede, medtem ko je za razvoj besedišča in novega 

znanja potrebno izbirati besedila, ki presegajo nivo samostojnega branja. 

V nadaljevanju povzemamo značilnosti razvoja branja po vseživljenjskem modelu razvoja 

bralnih sposobnosti J. Chall (Chall, Jacobs in Baldwin, 1990).  

 

  



 
  

23 
 

4. OBDOBJE ZAČETKA BRANJA ZA UČENJE (od 9. do 14. leta) 

Na tej stopnji otroci začnejo branje uporabljati za pridobivanje novih informacij, besed, idej 

itd. Učenci začnejo postopoma uporabljati branje za učenje. Bralna gradiva sprva še vedno 

presojajo večinoma iz enega zornega kota (avtorjevega) (Chall, 1976), svoj pogled na bralno 

vsebino le redko izrazijo (faza A, 9-11 let). Slušno razumevanje je še vedno boljše kot bralno 

razumevanje. Kasneje otroci pridobivajo na zmožnosti kritičnega presojanja informacij v 

besedilu (faza B, 12-14 let). K temu pomembno prispeva izbor bralnih gradiv (kompleksnejša 

besedila, ki vsebujejo nove ideje, besede), ki jih spremlja pogovor o prebranem, 

odgovarjanje na vprašanja itd. Bralno razumevanje se približa zmožnostim razumevanja 

informacij po slušni poti. Pri učenju prek branja ima pomembno vlogo predznanje o vsebini, 

ki ga mora posameznik povezati z novimi podatki iz branega besedila. 

 

5. OBDOBJE BRANJA ZA UČENJE, ZABAVO IN OBLIKOVANJE LASTNEGA POGLEDA NA SVET 

(od 15. leta dalje) 

Challova (1976) loči še dve stopnji v razvoju branja. Glavna značilnost branja v obdobju od 

14. do 18. leta je zmožnost upoštevanja različnih zornih kotov pri branju. Učenci so 

izpostavljeni zahtevnejšim bralnim gradivom (učbeniki, zahtevnejša proza itd.) zlasti v okviru 

izobraževanja, pomembno pa je tudi prostočasno branje. Za doseganje te stopnje branja je 

ključno znanje, pridobljeno na predhodnih stopnjah (npr. zmožnost presojanja gradiva iz 

enega zornega kota je osnova za večstranski pogled na brano vsebino) in pozitiven odnos do 

branja (učenci morajo biti motivirani tudi za branje izven šolskih situacij). 

V tem obdobju postane branje učinkovitejši način pridobivanja novega znanja v primerjavi s 

poslušanjem, zlasti pri kompleksnejših vsebinah. Zahtevnejše dele besedil lahko učenec 

ponovno, počasi prebere, izlušči pomembne informacije itd. Pri slabših bralcih je lahko nivo 

slušnega in bralnega razumevanja približno enak (Chall, Jacobs in Baldwin, 1990). 

Višje stopnje bralnega razvoja se od nižjih razlikujejo predvsem po namenu branja. Na 

najvišji stopnji bralnega razvoja (Chall, Jacobs in Baldwin, 1990) bralci berejo zaradi lastnih 

potreb in interesov (osebnih, strokovnih). Pri tem so zmožni kritično presojati prebrano 

vsebino, upoštevati različne zorne kote, povezati prebrano vsebino s predznanjem in 

trditvami drugih avtorjev itd. Bralci obstoječemu znanju ne dodajajo le novih informacij, 

temveč z analizo bralnih gradiv izgrajujejo kakovostno in kompleksno znanje o določeni 

vsebini. V tem obdobju je bistveno kompleksno in interaktivno miselno dogajanje, ki 
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omogoča izgradnjo dobro organiziranih miselnih predstav o vsebini (Kintsch in van Dijk, 

1978; Gernsbacher, 1993, 1997). 

 

2. 4 Bralna pismenost učencev z intelektualnimi primanjkljaji  

 

Bralno zmožnost učencev z IP moramo vedno ocenjevati upoštevajoč njihove kognitivne 

zmožnosti (Conners, 2003). Bralni model Gougha in Tunmerja (Preprost pogled na branje, v 

Wren, 2001) predvideva izenačitev potencialov jezikovnega (slušnega) in bralnega 

razumevanja pri uspešnih bralcih (Hoover in Gough, 1990).  Za učence z IP so značilne 

pomembne omejitve na področju intelektualnega funkcioniranja in prilagoditvenih veščin, 

kamor sodi tudi branje (AAIDD). Raziskave (npr. Levy, 2011)  kažejo, da razlike v intelektualni 

zmožnosti pogojujejo razlike v dosežkih na področju bralne pismenosti, vendar so avtorji 

neenotni glede njene napovedne moči. Učenci z IP imajo zaradi intelektualnih primanjkljajev 

v primerjavi z učenci značilnega razvoja nižji potencial za (slušno) razumevanje vsebin, 

vendar nas zanima, ali ga uspejo v celoti izkazati tudi pri bralnih dejavnostih (in s tem doseči 

izenačitev slušnega in bralnega razumevanja, kar predvideva omenjeni bralni model).  

Pri ocenjevanju značilnosti bralne pismenosti učencev z IP lahko uporabimo primerjavo med 

rezultati učencev z IP na bralnem testu in rezultati na preizkusu inteligentnosti (IQ) oz. z 

ocenami mentalne starosti učencev (MS). Pri tem mentalno starost izračunamo na podlagi 

starosti in intelektualnih sposobnosti učencev (MS = kronološka starost x IQ/100).  

Drugo izhodišče za ugotavljanje posebnosti bralnega razvoja učencev z IP predstavlja 

primerjava branja starejših učencev z IP in mlajših učencev značilnega razvoja (Conners, 

2003),  pri čemer poskušamo učence čim bolj izenačiti glede na njihovo mentalno starost. 

Kljub kritikam, da takšen pristop ne upošteva različnih izkušenj primerjanih skupin učencev, 

ga ne zasledimo le v starejših raziskavah (Jenkinson, 1992; Levitt, 1970), temveč ga pogosto 

uporabljajo tudi avtorji novejših študij (Atwell, Conners in Merrill, 2003; Calhoon, 2001; 

Chanell, Loveall in Conners, 2012; Merril idr., 2003; Merrill, Conners, Yang in Weathington, 

2014; Verhoeven in Vermeer, 2006). Primerjavo med starejšimi učenci z IP in mlajšimi učenci 

značilnega razvoja smo uporabili tudi v naši raziskavi, pri čemer smo kot dodatni kriterij 

uporabili funkcionalni vidik bralne pismenosti (pričakovani bralni dosežki, skladni s standardi 

iz učnega načrta za PP NIS in standardi iz učnega načrta za izobraževalni program, ki 
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zagotavlja enakovredni izobrazbeni standard). Kriteriji za izbor učencev z IP v raziskavo so 

natančneje predstavljeni v empiričnem delu naloge. 

 

Ugotovitve raziskav o branju otrok z IP dajejo različne rezultate, njihovo posploševanje na 

celotno populacijo otrok z IP pa je zaradi premajhnih in neprimerljivih vzorcev ter uporabe 

različnih raziskovalnih metod problematično (Lipec Stopar in Jenko, 2014; Saunders, 2007). 

Obenem primanjkuje raziskav na populaciji otrok z IP brez specifičnih sindromov in dodatnih 

primanjkljajev (npr. Barker; 2010, Conners, 2003; Merril idr., 2003). Več raziskav se ukvarja z 

branjem pri otrocih z downovim sindromom (npr. Calhoon, 2001; Evans, 1994; Verucci,  

Menghini in Vicari, 2006), največji delež predstavljajo raziskave na področju zmožnosti 

fonološkega zavedanja (npr. Evans, 1994; Verucci idr., 2006) in dekodiranja (npr. Verhoeven 

in Vermeer, 2006) ter njunem vplivu na bralne dosežke (npr. Joseph in McCahran, 2003). 

 

Primerjava branja pri otrocih z IP in otrocih značilnega razvoja (npr. Calhoon, 2001; Lipec 

Stopar in Jenko, 2014; Merril idr., 2003; Pruthi, 2007; Verhoeven in Vermeer, 2006) kaže 

tako podobnosti kot razlike med obema skupinama otrok. V primerjavi z učenci značilnega 

razvoja poteka bralni razvoj učencev z IP počasneje (Cawley, 1964; Conners, 2003). Pri tem 

razvoj bralne zmožnosti sledi podobnemu vzorcu kot pri učencih značilnega razvoja (Gronna, 

Jenkins in Chin-Chance, 1998). Najizrazitejši napredek je opazen v nižjih razredih, v višjih 

razredih poteka napredovanje bralnih veščin po manjših korakih (Prav tam.). Čeprav učenci z 

IP napredujejo (tudi v višjih razredih) (Jenkinks, 1989), je njihov napredek v primerjavi z 

učenci značilnega razvoja počasnejši in manj izrazit. Razlike med obema skupinama postajajo 

s starostjo vse večje (Conners, 2003; Cawley, 1964), najizraziteje se pokažejo med 11. in 16. 

letom starosti (Cawley, 1964).  

Connersova (2003) naraščajoči razkorak v bralni pismenosti učencev z lažjimi IP (IQ 50-70) in 

učenci značilnega razvoja povezuje s težavami učencev z IP pri prenosu znanja in uporabi 

znanja v bralni situaciji. Kljub poznavanju povezav črka – glas imajo otroci težave pri vezavi 

fonemov zapisane besede, kar upočasni proces avtomatizacije in otežuje osredotočenost na 

razumevanje prebranega. Izrazite težave učencev z IP na področju avtomatizacije bralne 

tehnike navajajo tudi nekateri drugi avtorji (Cawley, 1964; Jenkinson, 1989; Pečjak, 2010, 

58). Vzroke za bralni neuspeh učencev z IP avtorji pogosto pripisujejo težavam učencev na 

področju fonološkega zavedanja in dekodiranja (npr. Barker, 2010; Conners, 2003; Merril 
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idr., 2003). Utrjena tehnika branja je pogoj za prehod na višje stopnje bralnega razvoja. 

Težave učencev z IP kažejo, da se ta skupina učencev dlje časa zadrži na črkovni (Frith, 1985) 

oz. popolni abecedni stopnji (Ehri, 2005) in potrebuje več časa ter podpore za prehod od 

stopnje začetnega branja ali dekodiranja (Chall, Jacobs in Baldwin, 1990) k tekočemu branju, 

ki omogoča branje za učenje. Otroci z IP kognitivne napore vlagajo predvsem v 

prepoznavanje besed in manj na razumevanje prebranega (Conners, 2003). 

Na področju vpliva jezikovnega razumevanja na branje avtorji (Pruthi, 2007; Merril idr., 2003; 

Conners, 2003) ugotavljajo podobnosti in razlike med učenci z IP in učenci značilnega 

razvoja. Jezikovni razvoj pri učencih z lažjimi IP sledi enakemu zaporedju, vendar je 

upočasnjen in na posameznih ravneh jezika kvalitativno drugačen. Pruthi (2007) navaja, da 

razvoj posameznih ravni jezika (pomenoslovje, skladnja, oblikoslovje) pri otrocih z lažjimi IP v 

predšolskem obdobju sledi enakemu zaporedju kot pri otrocih značilnega razvoja, le da je 

razvoj upočasnjen. Levorato in Roch (2009) pri otrocih z downovim sindromom navajata 

drugačne ugotovitve, ko izpostavlja izrazito nehomogen jezikovni profil omenjene skupine 

otrok. Merril idr. (2003) pri povzemanju raziskav, ki primerjajo otroke z lažjimi IP z mlajšimi 

otroki značilnega razvoja, ugotavlja manjšo učinkovitost jezikovnih procesov pri otrocih z IP 

tako na področju pomenske kot skladenjske ravni jezika (Merril idr., 2003). Težave bralnega 

razumevanja so prav tako posledica težav pri uporabi sobesedila, povezovanju prebranega s 

predhodnim znanjem in manjšo zmožnostjo nadzorovanja lastnega razumevanja pri branju 

(Merril idr., 2003; Conners, 2003). Opisane zmožnosti postajajo zaradi naraščanja 

zahtevnosti besedil in spreminjanja vloge branja (branje za učenje) v kasnejših letih šolanja 

vse pomembnejše, zato ne preseneča ugotovitev Connersove (2003), da postajajo težave s 

starostjo vse bolj očitne in da učenci z IP potrebujejo pomoč tudi v višjih razredih (Isikdogan 

in Kargin, 2010).  

Mnogo raziskav o dejavnikih bralnega razumevanja pri otrocih z IP opozarja na pomembnost 

nekaterih temeljnih sposobnosti na branje (spomin, pozornost, zaznavanje), ki imajo po 

mnenju Levorata idr. (2009) drugačno težo kot pri populaciji otrok značilnega razvoja. 

Številni avtorji opozarjajo na vlogo spomina (Conners, 2003; Isikdogan, Kargin, 2010; 

Levorato in Roch, 2009; Merril idr., 2003). Connersova (2003) navaja, da sposobnosti 

slušnega pomnjenja sodijo med najpomembnejše napovedovalce bralnih dosežkov otrok z 

lažjimi IP.  
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2. 5 Primerjava bralne pismenosti učencev z intelektualnimi primanjkljaji in 
učencev značilnega razvoja 
 

Pregled značilnosti branja učencev z IP kaže, da usvajanje branja predstavlja za učence z IP 

posebno zahteven izziv; Loveall in Conners (2013) bralni pouk umeščata celo med 

najzahtevnejše šolske dejavnosti pri omenjeni skupini učencev. Pričujoče poglavje vsebuje 

natančnejši pregled raziskav, ki vključujejo primerjavo bralne zmožnosti (in posameznih 

sestavin bralne zmožnosti) med učenci značilnega razvoja in učenci z intelektualnimi 

primanjkljaji. S primerjavo želijo raziskovalci odgovoriti na vprašanja o razlogih za težave pri 

usvajanju branja učencev z IP. Pri tem izpostavljajo nekatere korake v razvoju bralne 

zmožnosti, ki so za te učence najbolj zahtevni.  

Pristopi k primerjavi učencev z IP z učenci značilnega razvoja se v raziskavah razlikujejo. 

Večina raziskav je primerjala skupino starejših učencev z IP s skupino mlajših učencev 

značilnega razvoja (npr. Calhoon, 2001; Chanell, Loveall in Conners, 2012; Conners, Carr in 

Willis, 1998; van Tilborg, Segers, Balkom in Verhoeven, 2014; Joseph in McCachran, 2003; 

Lipec Stopar in Jenko, 2014; Loveall in Conners, 2013; Levitt, 1970; Rosenquist, Conners in 

Roskos-Ewoldsen, 2003; Schuchardt, Mähler in Hasselhorn, 2011). Pri tem so raziskovalci 

upoštevali različne dodatne kriterije. Nekateri so učence obeh skupin izenačili glede na 

mentalno starost13 (npr. Chanell, Loveall in Conners, 2012; Loveall in Conners, 2013; 

Schuchardt, Mähler in Hasselhorn, 2011), rezultate na preizkusu besedišča (npr. Conners, 

Carr in Willis, 1998), bralne zmožnosti (npr. Calhoon, 2001; Levitt, 1970; van Tilborg, Segers, 

Balkom in Verhoeven, 2014) ali glede na zmožnost vidnega in slušnega pomnjenja (npr. 

Rosenquist, Conners in Roskos-Ewoldsen, 2003). Ena raziskava je vključevala primerjavo 

enako starih učencev z IP in učencev značilnega razvoja (Conners, Carr in Willis, 1998). 

Joseph in McCachran (2003) sta izpostavili predvsem funkcionalni vidik branja in primerjali 

učence z IP z mlajšimi učenci, ki so glede na rezultate na bralnih testih sodili med slabe 

bralce. V slovenskem prostoru je raziskav o bralni pismenosti učencev z IP manj. Oprešnik 

(2000 v Pečjak, 2010) je primerjala hitrost in kvaliteto glasnega branja med učenci z IP 

(vključenih v PP NIS) in enako starimi učenci značilnega razvoja. Šimnic (2014) je primerjal 

                                                           
13 Rezultat, ki ga dobimo pri testiranju intelektualnih sposobnosti; pove raven intelektualnih sposobnosti, ki jo določimo na 
osnovi posameznikovega dosežka na testu sposobnosti v primerjavi z normo skupine, ki ji pripada glede na kronološko starost; 
pojem je uvedel A. Binet v njegovem zgodnjem delu o inteligentnosti.  Vir: Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja 
http://www.termania.net/ 
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bralno pismenost učencev z IP (vključenih v PP NIS) in učencev s specifično motnjo branja 

(vključenih v program z EIS). 

 
2. 5. 1 Izhodišča pojasnjevanja razlogov za bralne težave učencev z 
intelektualnimi primanjkljaji (IP) 
 

Rezultati raziskav pojasnjujejo razloge za bralne težave učencev z IP z dveh vidikov. Prvo 

izhodišče je upočasnjen splošni kognitivni razvoj, ki se odraža tudi v razvoju bralne 

zmožnosti. Slednje dokazujejo raziskave, v katerih ugotavljajo, da je branje (ali posamezne 

sestavine bralne pismenosti) učencev z IP slabše kot pri enako starih učencih značilnega 

razvoja, vendar se v primerjavi z mlajšimi učenci (izenačenimi v mentalni starosti) 

pomembno ne razlikuje (npr. Conners, Carr in Willis, 1998). To pomeni, da razvoj branja pri 

učencih z IP poteka v enakem zaporedju kot pri otrocih značilnega razvoja, vendar počasneje 

(skladno s posameznikovimi sposobnostmi) (slika 1). Omenjena razlaga le delno zadostuje. 

Ob predpostavki upočasnjenega razvoja lahko pri učencih z IP pričakujemo podobno 

razmerje med razvojem posameznikovih potencialov (slušno razumevanje) in bralnim 

razumevanjem kot pri učencih značilnega razvoja (slika 2). Posameznikovi kognitivni 

potenciali s starostjo naraščajo in vplivajo tudi na posameznikov bralni razvoj. V času učenja 

branja je posameznikovo slušno razumevanje boljše od bralnega razumevanja (Chall, Jacobs 

in Baldwin, 1990, 12). Ko učenec usvoji tehniko branja, preusmeri svojo pozornost na 

razumevanje prebranega, kar mu omogoča učenje tudi po tej poti (skladno s svojimi 

potenciali) (slika 2).  Raziskave, ki se ukvarjajo z odnosom med posameznikovimi 

intelektualnimi potenciali in bralnim razumevanjem (npr. Stanovich, Cunningham in Feeman, 

1984), so pokazale, da se razlike med slušnim in bralnim razumevanjem z bralnim razvojem 

manjšajo in so nekje od petega razreda naprej stabilne. Ob fluentnem branju (primernega 

gradiva) bo bralčevo razumevanje enako ali celo boljše od slušnega razumevanja (možnost 

ponovnega branja, razbremenitev spomina). Slabi bralci bodo vsebino bolje razumeli ob 

poslušanju.   

Predpostavka o upočasnjenem bralnem razvoju pri učencih z IP narekuje podaljšan proces 

opismenjevanja, zaradi znižanih potencialov populacije pa tudi poenostavitev učnih vsebin s 

poudarkom na funkcionalnih ciljih (kar je predvideno tudi v učnem načrtu za prilagojen 

vzgojno izobraževalni program z NIS pri nas). Pregled raziskav (Conners, 2003) pa kaže, da 
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A 

številni učenci z IP kljub podaljšanem opismenjevanju razumejo več, kot preberejo. Slednje 

potrjujejo tudi rezultati domače raziskave (Lipec Stopar in Jenko, 2014), ki kažejo, da nekateri 

starejši bralci z IP pri branju ne dosežejo svojega dejanskega potenciala razumevanja zaradi 

slabe tehnika branja. V raziskavo so bili vključeni mladostniki z IP (na prehodu v nižje 

poklicno izobraževanje). Povprečne vrednosti rezultatov, ki kažejo na avtomatiziranost 

bralne tehnike (hitrost in natančnost branja), so pri mladostnikih z IP nižje v primerjavi z 

mlajšimi učenci značilnega razvoja (povprečni bralci). Hkrati lahko med mladostniki z IP 

zasledimo tudi boljše bralce (ki berejo hitreje, delajo manj napak). Nekateri izmed njih kljub 

dobri bralni tehniki pri branju ne pokažejo svojih dejanskih potencialov. Pri teh učencih 

težave z bralno tehniko ne pojasnjujejo v celoti slabšega bralnega razumevanja. Ugotovitve 

kažejo, da je potrebno dodatno pozornost nameniti ugotavljanju pomembnih dejavnikov 

branja boljših bralcev z IP, saj njihove težave z bralnim razumevanjem zahtevajo drugačen 

poučevalni odziv kot slabša fluentnost. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1. Usklajenost razvoja bralnih dosežkov s pričakovanji (glede na intelektualni 
potencial)  – učenci značilnega razvoja (A) in učenci z IP (B) 
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Slika 2. Primerjava slušnega razumevanja z razvojem bralne zmožnosti pri učencih 
značilnega razvoja (A) in učencih z IP (B) - predpostavka o upočasnjenem razvoju 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 
- najvišji potencial 

razumevanja (P) 
- slušno razumevanje 

- bralna zmožnost 
p        -     potencial razumevanja 

t     -     čas 

 

Razlago o značilnostih branja učencev z IP dopolnjujejo raziskave o strukturnih razlikah v 

bralni zmožnosti učencev z IP in učencev ZR (npr. Chanell, Loveall in Conners, 2012; 

Rosenquist, Conners in Roskos-Ewoldsen, 2003), ki pojasnjujejo razlike med skupinama tudi 

pri starejših učencih. Te raziskave se običajno ukvarjajo s primerjavo rezultatov učencev z IP z 

rezultati mlajših učencev ZR (enake mentalne starosti) v posameznih elementih bralne 

zmožnosti in procesih, ki branje podpirajo. Med njimi so najpogosteje izpostavljeni fonološki 

procesi (npr. Chanell, Loveall in Conners, 2012) in delovni spomin (npr. Henry in Winifield, 

2010; Rosenquist, Conners in Roskos-Ewoldsen, 2003). Rezultati učencev z IP so v tem 

primeru slabši od rezultatov učencev značilnega razvoja. Ugotovitve kažejo, da bralne težave 

učencev z IP zaznamujejo poleg upočasnjenega razvoja tudi izrazitejše težave na področju 

nekaterih kognitivnih dejavnikov, pomembnih za branje. Težave postanejo še bolj opazne v 

višjih razredih, ko pride do razkoraka med dosežki učenca z IP in njegovo mentalno starostjo 

Obdobja bralnega razvoja Obdobja bralnega razvoja 

A B 

P1  P2  t1 < t2 

P2 
P1 

t1 
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(Conners, 2003) (slika 3). Avtorji (npr. Cawley, 1964) navajajo, da razlike še bolj izstopajo po 

11. letu starosti (pojavljajo se lahko že prej). V tem času enako stari vrstniki značilnega 

razvoja že vstopajo v fazo učenja s pomočjo branja (Lipec Stopar, 2005), kar pojasnjuje 

naraščajoče razlike med skupinama. Učenci z IP imajo pri razvoju bralne zmožnosti 

najizrazitejše težave pri avtomatizaciji tehnike branja (prehodu na utrjeno abecedno stopnjo, 

Ehri, 2005), in doseganju  bralnih sposobnosti, ki omogočajo branje za učenje (Chall, Jacobs 

in Baldwin, 1990).  

 

 

 

 

 

Slika 3. Primerjava slušnega razumevanja z razvojem bralne zmožnosti pri učencih z IP – 
predpostavka o strukturnih razlikah (legenda na str. 33, slika 2) 

 

Razvoj bralne zmožnosti – 

posledica strukturnih razlik 
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V nadaljevanju pregleda spoznanj različnih avtorjev bomo sledili zaporedju tipičnega razvoja 

bralne pismenosti. Začeli bomo s primerjavo značilnosti »branja« v obdobju porajajoče se 

pismenosti in priprave na branje (Chall, Jacobs in Baldwin, 1990) ter zaključili s spoznanji 

raziskav, ki se ukvarjajo z bralnim razumevanjem, metakognitivnim znanjem in bralnimi 

strategijami starejših učencev in odraslih z IP.    

 

2. 5. 2 Primerjava značilnosti branja učencev z IP in učencev značilnega 
razvoja – predbralno obdobje (predabecedna stopnja, Ehri, 2005) 
 

Za začetno obdobje bralnega razvoja je značilno globalno prepoznavanje besed (otrok jih 

prepoznava kot slike, podobe). Otrok glasovno-črkovnih povezav še ne pozna, ampak si pri 

prepoznavanju besed pomaga z njenim videzom in kontekstom, v katerem se pojavlja. 

Pregled raziskav o učenju celostnega prepoznavanja besed (ang. sight words) (Conners, 

2003) kaže, da so zmožnosti otrok z IP in otrok značilnega razvoja za učenje prepoznavanja 

besed podobne. Z enakim pristopom poučevanja se naučijo podobnega obsega besed v 

primerjavi z otroki značilnega razvoja (Gickling, Hargis in Alexander, 1981, v Conners, 2003, 

201). Raziskav, ki bi primerjale prepoznavanje besed otrok z IP in otrok ZR, je malo (npr. 

Cawley in Parmar, 1995; Gickling, 1981; Reed, 2013). Gickling (1981) ugotavlja, da otroci z IP 

(tako kot učenci ZR) lažje (celostno) prepoznajo besede, ki označujejo konkretno realnost 

(npr. samostalnike) kot besede, ki označujejo bolj abstraktne pojme. Laing, Hulme, Grant in 

Karmiloff-Smith (2001) navajajo drugačne ugotovitve pri učencih z williams-buerenovim 

sindromom (povprečna starost 15 let, 1 mesec). Učence so učili povezovanja oz. 

prepoznavanja zapisanih nebesed (t. j. zaporedja treh črk) z (izgovorjenimi) dvozložnimi 

besedami. Zapis nebesed je bil bolj oz. manj podoben slušni podobi besede 

(»phonetic/control cue«). Obenem so besede razdelili na dve skupini glede na to, ali 

opisujejo konkretne, oprijemljive stvari (npr. samostalniki kava, jakna, radirka) ali opisujejo 

stanja, lastnosti, dejanja, veznike itd. (npr. pridevniki težek, hrupen; glagol poslušaj; veznik 

zato itd.). Učenci z williams-buerenovim sindromom so bili v primerjavi z mlajšimi učenci 

značilnega razvoja (povprečna starost 6 let in 9 mesecev) počasnejši pri učenju 

prepoznavanja besed. Obe skupini učencev sta si bolje zapomnili niz črk, ki je bil bolj 

podoben pravi besedi (in je vseboval vse črke, ki so vključene tudi v zapis prave besede). 

Učenci značilnega razvoja so si lažje zapomnili pomen besed, ki so označevale samostalniške 
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besede (v primerjavi z drugimi besednimi vrstami). Pri učencih z williams-buerenovim 

sindromom teh razlik niso opazili, kar raziskovalci (Conners, 2003; Laing, Hulme, Grant in 

Karmiloff-Smith, 2001) pojasnjujejo s težavami teh učencev z oblikovanjem prostorskih 

predstav, obdelavo in organizacijo vidnih dražljajev, kar otežuje oblikovanje miselnih 

predstav o besedi. Težave z obdelavo vidno-prostorskih informacij sodijo med tipične 

značilnosti te skupine otrok.14 

Večina raziskav se ukvarja s proučevanjem sistematičnega poučevanja celostnega 

prepoznavanja besed pri učencih z zmernimi (npr. Alberto, Waugh, Fredrick in Davis, 2013; 

Swain, Lane in Gast, 2015) in težjimi (Coyne, Pisha, Dalton, Zeph in Smith, 2012) 

intelektualnimi primanjkljaji. Učenje celostnega prepoznavanja besed predstavlja osnovno 

usmeritev bralnega opismenjevanja teh učencev (Alberto, Waugh, Fredrick in Davis, 2013). 

Katims (1996) poudarja koristne učinke vključevanja omenjenega pristopa tudi pri učencih z 

lažjimi IP (prvošolci, stari 7-8 let; IQ = 65). Vse raziskave poudarjajo, da ima poučevalni 

pristop močan vpliv na učenčevo uspešnost prepoznavanja besed. Med učinkovite strategije 

sodi veččutni pristop z vključevanjem gibanja, kombiniranje sistematičnega učenja 

posameznih besed s prepoznavanjem besed v besedilu itd. (Alberto, Waugh, Fredrick in 

Davis, 2013). Z omenjenim pristopom spodbujamo razumevanje funkcije tiska,  poznavanje 

črk, obenem učencem omogočimo občutek uspeha (»znam brati«) in razvijamo pozitiven 

odnos do branja (Katims, 1996). 

 

2. 5. 3 Primerjava značilnosti branja učencev z IP in učencev značilnega 
razvoja – stopnja začetnega branja ali dekodiranja  (delna abecedna in 
popolna abecedna stopnja) 
 

2. 5. 3. 1 Prediktorji zgodnje bralne pismenosti pri učencih značilnega razvoja in učencih z 

IP 

Na uspešnost začetnega učenja branja vpliva več dejavnikov, med njimi v literaturi 

najpogosteje zasledimo spretnosti poslušanja (slušno razumevanje, slušno razlikovanje in 

razčlenjevanje, fonološko zavedanje), govor, vidno zaznavanje, vidno-motorične veščine, 

poznavanje koncepta tiska, poznavanje pravil o branju, poznavanje črk, besednjak itd. Med 

najbolj izpostavljene dejavnike sodijo fonološki procesi (fonološko in fonemsko zavedanje, 

                                                           
14 Vir: https://williams-syndrome.org/teacher/information-for-teachers (11.9.2015) 
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fonološki spomin, hitro, avtomatizirano poimenovanje), ki imajo pomembno vlogo pri 

dekodiranju besed (Pečjak, 2010; Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2011). 

Fonološko (fonemsko) zavedanje se začne razvijati že v predšolskem obdobju in ima 

pomemben vpliv na kasnejše branje (Jerman, 2000; Magajna, 1994; Pečjak, 2010). Sodi med 

najmočnejše napovednike uspešnosti začetnega učenja branja (Hatcher, Hulme, Snowling, v 

Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2011) in kasnejše bralne uspešnosti (Stahl in 

Murray, 1994, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2011). Poleg fonološkega 

zavedanja je pomemben napovednik uspešnega začetnega učenja branja otrokova govorna 

kompetentnost (Muter, Hulme, Snowling in Stevenson, 2004, v Marjanovič Umek, Fekonja 

Peklaj in Pečjak, 2011; National Early Literacy Panel, 2008), zlasti besedišče (Dickinson, 

McCabe, Anastasopoulos, Peisner-Feinberg in Poe, 2003 v  Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 

Pečjak, 2011 in van Tilborg idr., 2014). Med dobre napovednike kasnejšega bralnega uspeha 

sodi tudi poznavanje črk (Ehri, 2005). 

Van Tilborg, Segers, van Balkom in Verhoeven (2014) v svoji raziskavi izpostavljajo percepcijo 

ritma15 kot redkeje izpostavljen dejavnik začetnega učenja branja. Z nalogami obnovitve 

ritmičnega vzorca in večkratnega zaporednega nizanja ritmičnega vzorca so ocenjevali 

posameznikovo zmožnost zapomnitve neverbalnih sekvenc (sekvenčni spomin), ki kaže na 

njegove sposobnosti ustreznega časovnega procesiranja in slušnega pomnjenja (Bahrick in 

Lickliter, 2004, v van Tilborg idr., 2014). Rezultati longitudinalne študije (Dellatolas, Watier, 

Le Normand, Lubart in Chevrie-Muller, 2009) kažejo, da je zmožnost ritmične reprodukcije 

pri 5-6 letnikih pomemben napovedovalec bralnih dosežkov v drugem razredu. Spoznanje o 

povezanosti percepcije ritma in bralne zmožnosti ni novo. Prve ugotovitve je podala že M. 

Stambak (1951 v Dellatolas idr., 2009, 555  556), ki je opazovala uspešnost 6-12 let starih 

francosko govorečih otrok pri ponovitvi 21 ritmičnih vzorcev in ugotovila, da otroci z 

disleksijo na omenjenem preizkusu dosegajo slabše rezultate v primerjavi z otroki brez 

bralnih težav. Pomembno napovedno vrednost percepcije ritma za bralne dosežke navajajo 

                                                           
15 Ritem sodi med prozodične elemente govora (Ogrin, 2000), nanaša se tudi na elemente stavčne fonetike 
(Sinkovič, 2010). Najpogosteje ritem govora zasledimo v kontekstu raziskav o govoru oseb z motnjami sluha 
(Dornik, 2009), govorno-jezikovnimi motnjami (Frangež, 2014), vplivu nekaterih bolezni na govorno produkcijo 
(Ogrin, 2000). Predstavlja skupni element govora in glasbe, zato ga zasledimo tudi v raziskavah, ki proučujejo 
povezanost glasbenih sposobnosti in glasovnega zavedanja (Zrimšek, 2003). Različne ritmične dejavnosti 
predstavljajo sestavni del programov spodbujanja govora ali odpravljanja težav na tem področju, npr. pri afaziji, 
fonoloških motnjah itd. (Rupnik, 2011).  
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tudi drugi avtorji, ki se ukvarjajo s proučevanjem razvojne disleksije (npr. Huss, Verney, 

Fosker, Mead in Goswami, 2011). 

Raziskave o napovedovalcih začetnega branja pri učencih z IP ne dajejo tako jasne slike. Van 

Tilborg in sodelavci (2014) so primerjali zgodnje bralne zmožnosti učencev značilnega razvoja 

in učencev z intelektualnimi primanjkljaji, pri čemer so želeli identificirati napovedovalce 

zgodnje bralne pismenosti v obeh skupinah učencev. V raziskavi je sodelovalo  17 učencev z 

IP (povpr. starost 7,6 let) in 24 učencev ZR (povpr. starost 6 let), vsi v delni abecedni fazi 

bralnega razvoja (Ehri, 2005). Vključene so bile naslednje spremenljivke: neverbalna 

inteligentnost (Ravenove barvne matrice), sposobnost reprodukcije ritmičnih vzorcev, 

sposobnost inhibicije motečega dražljaja, kratkoročni slušni spomin (zapomnitev niza besed), 

slušno razlikovanje podobnih besed, hitro imenovanje predmetov, fonološko zavedanje 

(prepoznavanje rim, glasov, segmentacija, delecija), poznavanje črk, receptivni besednjak, 

artikulacija besed in dekodiranje besed. Opredelili so najpomembnejše prediktorje 

dekodiranja besed, fonološkega zavedanja in prepoznavanja črk pri obeh skupinah učencev 

(van Tilborg idr., 2014, 1681). 

Dekodiranje je edina spremenljivka, v kateri se skupini nista pomembno razlikovali (čeprav 

so rezultati učencev ZR nekoliko višji). V vseh ostalih kognitivnih in jezikovnih spremenljivkah 

so učenci z IP dosegli pomembno nižje rezultate, kar kaže na upočasnjen bralni razvoj 

učencev z IP. Bolj zanimive so ugotovitve o prediktorjih bralnih dosežkov pri obeh skupinah. 

Rezultati učencev ZR potrjujejo ugotovitve predhodno omenjenih avtorjev (ki med 

najboljšimi napovedovalci bralnega uspeha omenjajo poznavanje črk, fonološko zavedanje in 

besedišče). Prav tako rezultati potrjujejo vpliv stopnje inteligentnosti na učenje branja (Levy, 

2011; Pečjak, 1999a), ki pri učencih z IP zaradi nižjih potencialov poteka počasneje. 

Ugotovitve pri učencih z IP se le delno ujemajo s tistimi pri učencih ZR. Avtorji so ugotovili 

pomembnejšo napovedno vrednost neverbalne inteligentnosti, poznavanja črk in 

sposobnosti reprodukcije ritma za zgodnje bralne dosežke učencev z IP (van Tilborg idr., 

2014).  

Podrobnejši pregled prediktorjev fonološkega zavedanja pri obeh skupinah pokaže, da je pri 

učencih ZR pomemben napovednik besednjak (poleg neverbalne inteligentnosti in starosti). 

Pri učencih z IP to mesto zaseda sposobnost percepcije ritma. Podobno ugotovimo tudi pri 

analizi prediktorjev poznavanja črk (prediktor pri učencih ZR je fonološko zavedanje, pri 

učencih z IP pa zapomnitev ritmičnih vzorcev). Razloge za omenjene razlike avtorji pripisujejo 
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slabšemu besedišču učencev z IP. Pridobivanje (obsega) besedišča je tesno povezano z 

razvojem fonološkega zavedanja (Metsala in Walley, 1998 v Goswami, 2003; Metsala, 2011). 

Večanje obsega besedišča od otroka zahteva vse bolj diferencirano zmožnost slušnega 

razlikovanja (prepoznati mora vse več besed, med njimi tudi slušno podobne). S 

pridobivanjem besedišča se veča fonološka občutljivost (Pečjak, 2010) otrok. Pri otrocih z 

manjšim obsegom besedišča (tudi učenci z IP) je »pritisk« na mentalni leksikon manjši, zato 

so zmožnosti fonološkega procesiranja slabše. Posledično ima otrok težave pri določanju 

zveze glas – črka – glas, osnove dekodiranja. 

Večjo napovedno vrednost reprodukcije ritma pri učencih z IP avtorji ( van Tilborg idr., 2014) 

pripisujejo težavam učencev na področju slušnega pomnjenja sekvenc (zapomnijo si krajši niz 

besed) in na področju izvršilnih funkcij.  

Rezultati raziskave pri starejših učencih z IP (povpr. starost 9,4 let) (Wise, Sevcik, Romski in 

Morris, 2010) je pokazala, da se podobna »slika« prediktorjev bralne uspešnosti kot pri 

populaciji učencev ZR pokaže tudi pri učencih z IP, vendar kasneje. Raziskovalci so potrdili 

pomembno napovedno vrednost fonološkega zavedanja in besedišča pri populaciji z IP.  

Barker (2010) je pri enako starih učencih z IP (povpr. starost 9,24) ugotovil, da ima fonološko 

zavedanje enako vlogo pri učenju branja kot pri učencih ZR. Primerjava s študijo van Tilborga 

idr. (2014) potrjuje paradigmo upočasnjenega razvoja pri učencih z IP.  

 

2. 5. 4 Primerjava značilnosti branja učencev z IP in učencev značilnega 
razvoja – obdobje utrjevanja branja in doseganje hitrega in natančnega 
prepoznavanja besed (popolna abecedna stopnja in prehod na utrjeno 
abecedno stopnjo) 
 

Fonološki procesi imajo ključno vlogo pri usvajanju bralne tehnike. Za učence z IP je 

usvajanje in utrjevanje bralne tehnike poseben izziv. Razloge za težave številni avtorji 

povezujejo s fonološkimi procesi (Chanell, Loveall, Conners, 2012; Joseph in McCachran, 

2003; Loveall in Conners, 2013), področjem, kjer imajo učenci z IP izrazite težave.  

 

Chanell, Loveall in Conners (2012) so primerjale učence z IP (povpr. starost 15,88; IQ = 55,12) 

z mlajšimi učenci ZR (povpr. starost 8,62; IQ = 96,65), izenačenimi glede na verbalno 
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mentalno starost16 (povpr. VMS = 7,4). Pri obeh skupinah so preverjale fonološke procese –

fonološko zavedanje, fonološki spomin (pomnjenje števk; ponavljanje nebesed), hitro 

avtomatizirano poimenovanje (števk in črk); ortografske veščine in znanje (prepoznavanje 

besede, ki je bolj podobna pravi besedi; prepoznavanje pravilnega zapisa pri enakozvočnicah, 

npr. pear/pair); prepoznavanje besed (branje seznama besed) in fonološko dekodiranje 

(branje nebesed). Učenci z IP so pri prepoznavanju besed dosegli pomembno nižje rezultate 

v primerjavi z učenci ZR. Nižje dosežke učencev z IP najbolje pojasnjujejo težave na področju 

fonološkega dekodiranja (ki so posledica slabšega fonološkega zavedanja in fonološkega 

spomina). Skupini se v ostalih spremenljivkah nista pomembno razlikovali (ortografske 

veščine, hitro avtomatizirano poimenovanje). Avtorice uvrščajo fonološke procese med 

veščine, ki so za učence z IP zelo zahtevne in izrazito ovirajo njihov bralni napredek 

(avtomatizacijo bralne tehnike). 

Pojasnjevanje rezultatov omenjene študije zahteva vpogled v kompleksno ozadje odnosa 

med fonološkim dekodiranjem in ortografskim dekodiranjem (oz. ortografskim učenjem, 

Wang, Marinus, Nickels in Castles, 2014).  

Ortografsko dekodiranje se nanaša na sposobnost oblikovanja podobe zapisane besede (dela 

besede) v spominu in neposreden dostop do te podobe (reprezentacije). Vključuje 

posameznikovo zmožnost uporabe ortografskega znanja pri branju znanih in neznanih besed 

(Share, 1995, v Shanar-Yames in Share, 2008). Avtomatizirano prepoznavanje besed zahteva 

oblikovanje povezav med vidno in slušno podobo besede, njenim pomenom in shranjevanje 

povezav v spominu. Prvi korak na tej poti predstavlja fonološko dekodiranje (rekodiranje) 

(Ehri, 2005), kjer otrok s pomočjo asociativnih grafofonemskih povezav črke pretvori v 

glasove in jih nato poveže v besedo. Po večkratnem branju se le-te shranijo v spominu. Poleg 

pretvarjanja posameznih glasov pa lahko pretvarjamo tudi večje dele besed (zloge, nize črk) 

in te večje enote spajamo v besede (ortografsko dekodiranje, npr. tudi strategija analogije) 

(Ehri, 2005). Ortografsko procesiranje tako predstavlja prehod od počasne strategije 

fonološkega dekodiranja k vse bolj hitremu in nazadnje avtomatiziranemu prepoznavanju 

besed. Fonološko dekodiranje prispeva k vzpostavitvi ortografske reprezentacije besede v 

spominu (hipoteza o samoučenju – Share, 1995 v Shanar-Yames in Share, 2008). Učenci z 

večkratnim dekodiranjem (in črkovanjem) besedo shranijo v svoj pravopisni leksikon, kar jim 

omogoča hitrejše prepoznavanje besede (ortografsko strategijo branja, Ehri, 2005). 
                                                           
16 Pridobljena na podlagi verbalnega preizkusa inteligentnosti. 
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Rezultati Chanellove in sodelavk (2012) ne potrjujejo tako jasnega odnosa med fonološkim 

dekodiranjem in ortografskim procesiranjem17. Učenci z IP so namreč kljub slabši zmožnosti 

fonološkega dekodiranja pokazali relativno dobre zmožnosti na področju ortografskih veščin. 

Podobno opažajo tudi raziskovalci, ki proučujejo razlike v bralni zmožnosti učencev z 

disleksijo (npr. Wang, Marinus, Nickels in Castels, 2014). Čeprav je fonološko dekodiranje 

prvi korak ortografskega učenja (Share, 1995, v Wang, Marinus, Nickels in Castles, 2014; 

Shahar-Yames in Share, 2008), ni edini dejavnik, ki vpliva na oblikovanje ortografske 

reprezentacije besede v spominu (notranji leksikon). Avtorji (Wang idr., 2014) ob pregledu 

raziskav navajajo druge možne strategije, s katerimi slabi bralci kompenzirajo primanjkljaj 

fonološkega dekodiranja. Ob težavah fonološkega dekodiranja se lahko spremeni vloga 

drugih bralnih komponent, npr. učenci se pri prepoznavanju besed bolj opirajo na besedišče 

(Stanovich in Siegel, 1994; Wang idr., 2014), kontekst (strategija napovedovanja oz. ugibanja, 

Ehri, 2005). Wang in sodelavci (2014) so v raziskavi o uspešnosti ortografskega učenja18 pri 

učencih z disleksijo ugotovili, da nanj pomembno vpliva obseg in dostop do notranjega 

(ortografskega) leksikona (merjen s testom določanja pravopisno ustrezne besede med 

enakozvočnimi pari, npr. door/doar). Izsledki Wanga in sodelavcev osvetlijo rezultate 

Chanellove in sodelavk (2012) z drugega vidika. Poznavanje pravil zapisovanja besed, kjer ne 

gre za dosledno povezavo med grafemi in fonemi, ali leksično znanje je v primerjavi s 

fonološkim dekodiranjem v večji meri pogojeno z izkušnjami (izpostavljenostjo pisani besedi, 

povratnimi informacijami) (Cunningham in Stanovich, 1990, 1998 v Channell idr., 2012). 

Starejši učenci z IP v raziskavi Chanellove in sodelavk (2012) so se v primerjavi z mlajšimi 

učenci ZR šolali približno sedem let več. S pisano besedo imajo  več izkušenj, a kljub temu 

njihov rezultat na preizkusu ortografskih veščin ni bil izrazito boljši od rezultatov učencev ZR. 

Slednje izpostavlja potrebo po podrobnejših informacijah o poučevalnem pristopu, ki so ga 

bili deležni učenci v omenjeni raziskavi.  

V novejši študiji (Loveall in Conners, 2013) so avtorice podrobneje primerjale proces 

ortografskega učenja učencev z IP (povpr. starost 19,97 let, razpon 13,17–33,83 let) in 

učencev ZR (povprečna starost 8,04 let, razpon 6,25–12,67 let), izenačenih v verbalni 

mentalni starosti (povpr. vrednost VMS – učenci z IP 8,72, učenci ZR 8,82). Preverjale so 

                                                           
17 Ortografsko procesiranje vključuje zmožnost oblikovanja, shranjevanja in dostopanja do pravopisne podobe 
besede v spominu in se ga običajno meri z nalogami izbora pravilnega zapisa besede (Burt, 2006). Vključuje 
tako poznavanje pravil dešifiriranja in leksično znanje. 
18 Učence so učili prepoznavanja tipičnih (pravopisno običajnih) in netipičnih nebesed. 
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učinek dveh različnih pristopov na (pre)poznavanje pravilne pisne podobe nebesed 

(»ortografske veščine«19). Učenci so se del nebesed učili z metodo ponavljanja (besedo so 

slišali in ponovili), del pa z analizo besede (besedo so slišali in prebrali). Dobile so podobne 

rezultate pri obeh skupinah učencev. Učenci so se bolje naučili besed, če so jih tudi prebrali, 

kar potrjuje vlogo aktivnega fonološkega dekodiranja pri učenju in shranjevanju pravopisne 

strukture besede (Share, 1995, v Shahar-Yames in Share, 2008).  

Ugotovitve kažejo, da so ortografsko-vizualni procesi močnejše področje učencev z IP (v 

primerjavi s fonološkimi procesi). Interpretacija ugotovitev zahteva previdnost. Rezultati so 

lahko posledica različnega ozadja raziskav (različen razpon starosti učencev, različne 

izkušnje). Wang idr. (2014) opozarjajo tudi na uporabo ustrezno občutljivih preizkusov 

preverjanja. Izpostaviti moramo zlasti različen nivo zahtevnosti preizkusov preverjanja 

fonološkega dekodiranja in ortografskih veščin (Chanell idr., 2012). Prepoznavanje besede, ki 

je bolj podobna pravi besedi (kot ortografska spremenljivka), ni ekvivalentno samostojnemu 

fonološkemu dekodiranju (branju nebesed). Otroci imajo namreč že zelo zgodaj osnovno 

ortografsko znanje o pisnem jeziku in kmalu prepoznajo, kateri niz črk bolj verjetno 

predstavlja besedo.20 Tudi v kasnejši raziskavi (Loveall in Conners, 2013) sta avtorici 

ugotovili, da se učenci slabše izkažejo pri preizkusih, ki zahtevajo večjo samostojnost pri 

uporabi (ortografskega znanja) (npr. pri preizkusu prepoznavanja pravilnega zapisa so bili 

boljši kot pri samostojnemu zapisu nebesede). Slabše branje besed (kljub relativno dobremu 

ortografskemu znanju) je lahko odraz težav s prenosom in dostopanjem do tega znanja 

oziroma nezmožnosti njegove samostojne uporabe pri branju. Wang idr. (2014) k temu 

dodajajo težave na področju asociativnega učenja. Pri nekaterih bralcih namreč urjenje 

prepoznavanja besed (dekodiranja in pravil dešifriranja) ni tako uspešno (Wang idr., 2014). 

Pri slabih bralcih, ki imajo težave na področju dekodiranja zaradi šibkega grafofonskega 

znanja (težko vzpostavijo povezavo med pravopisno in fonološko enoto, zato ne shranijo 

celotne reprezentacije besede v mentalni leksikon), intenzivni treningi fonološkega 

dekodiranja niso tako učinkoviti. Zaradi težav z vzpostavljanjem pravopisno-fonoloških 

povezav (in prenosa znanja) dekodiranje besede ni zagotovilo, da bo učenec besedo dodal v 

pravopisni leksikon (Wang idr., 2014).  

                                                           
19 Po zaključeni intervenciji so učenci reševali naloge zapisovanja nebesed in prepoznavanja teh besed med 
besedami, katerih zapis je bil fonološko ali vidno podoben iskani besedi (npr. thomer (iskana beseda) – 
thowmer (fonološko podobna) – thomer – thamer (vidno podobna, fonološko različna)). 
20 Gl. veščina dešifriranja (Hoover in Gough, 1990; Wren, 2001). 
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BRANJE 

RIME 

ANALOGIJA FONEMI 

RIME 

Strategija analogije predstavlja eno izmed štirih strategij prepoznavanja neznanih besed 

(Ehri, 2005), pri kateri si bralec pri branju nove besede pomaga z znano besedo (prebere 

novo besedo tako kot že znano besedo). Raziskav o uporabi analogije pri učencih z IP je 

malo. V raziskavi Calhoonove (2001) je sodelovalo 20 učencev z IP, izenačenih v bralni 

zmožnosti21 (povpr. starost 9, 35 let; vključeni učenci z downovim sindromom (IQ = 50–60) in 

avtističnimi motnjami (IQ nad 60)) in 20 učencev značilnega razvoja, povpr. starost: 7,37). 22 

Učenci so brali tri nize rimanih23 besed (pogoste besede, redke besede in nebesede, npr. 

rain/stain/dain), pri tem so se izbrane besede uvrščale v skupino z velikim/srednjim/majhnim 

številom rimanih parov. Učenci so brali posamezne besede in besede, vključene v kratko 

besedilo. 

Občutljivost za rime predstavlja začetno stopnjo  v razvoju fonološkega zavedanja (Chard in 

Dickinson, 1999). Goswami (2003) izpostavlja, da rime k bralnemu razvoju prispevajo na dva 

načina (shema 4). 

- Zaznavanje oz. zavedanje rim predstavlja enega prvih korakov v razvoju fonološkega 

zavedanja, pomembnega dejavnika uspešnega dekodiranja besed. 

- Nekatere rimane besede se podobno zapišejo (mica – pica). Otroci lahko oblikovane 

slušne kategorije besed povežejo z vidno podobo teh besed (zapisom), kar jim je v pomoč 

pri branju. Takšnih besed (tudi če so nove) jim ne bo treba več glasovno analizirati, 

temveč bodo uporabili strategijo analogije (Ehri, 2005).  

 

Shema  4. Vloga rim pri branju (Goswami, 2003, 119) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Na preizkusu branja besed na nivoju 2. razreda so vsi učenci prebrali vsaj 15 besed. 
22 Raziskava pomembnih razlik v rezultatih med omenjenima skupinama učencev ni pokazala, zato v 
nadaljevanju podajamo pregled za celotno skupino učencev z IP. 
23 Rima predstavlja popolno ujemanje samoglasnikov in soglasnikov od naglašenega zloga naprej (SSKJ); v 
raziskavi so bile vključene enozložne rimane besede, z drugačnim začetkom (ang. onset) in enako zapisanim 
koncem besede (ang. rimes). Ker je v slovenskem jeziku zapis grafemov in fonemov bolj dosleden, v besedilu 
uporabljamo le izraz rime. 
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Začetni bralci lažje berejo besede z večjim številom rimanih parov v primerjavi z besedami, ki 

se rimajo z majhnim številom drugih besed (Leslie in Calhoon, 1995 v Goswami, 2003). 

Raziskava Calhoonove (2001) je pokazala, da so učenci z IP pri prepoznavanju besed 

uporabljali podobne strategije kot učenci ZR. Lažje so prebrali besede, ki imajo več rimanih 

parov (v primerjavi s tistimi, ki jih imajo malo) in besede, vključene v besedilo (v primerjavi z 

branjem posameznih besed). Prav tako sta bili obe skupini uspešnejši pri branju pogostih 

besed, saj se s temi besedami učenci večkrat srečajo in so jim bolj znane.  

Obe skupini učencev sta si pri branju pomagali z besedilom in strukturo besede. Rezultati 

učencev z IP so spodbudni. Njihova zmožnost prepoznavanja in uporabe strukture besede je 

podobna kot pri mlajših učencih ZR. Prepoznajo rime, zmorejo generalizirati in uporabiti 

znanje o povezavi pisnega in slušnega niza besed pri branju neznanih besed (npr. v raziskavi 

so bile to redke besede in nebesede), izolirano ali v besedilu (Calhoon, 2001).  

Goswami navaja, da lahko že začetni bralci uporabljajo strategijo analogije (Goswami, 1999 v 

Goswami, 2003). Gre za strategijo, ki se pojavi brez sistematičnega učenja, hkrati z otrokovim 

fonološkim razvojem in pridobivanjem znanja o povezavah med črkami in glasovi. Kljub temu 

je smiselno učence opozoriti na podobno strukturo besed (in jim osmisliti možnost uporabe 

tega znanja pri branju), to velja zlasti pri poučevanju učencev z IP. 

Analiza napak pri branju nebesed (Calhoon, 2001) je pokazala, da so učenci z IP pri branju 

nebesed večkrat uporabili analogijo kot alternativo fonološkemu dekodiranju. Hkrati so pri 

branju nebesed skupaj naredili več napak od učencev ZR. Učenci ZR so se pri branju nebesed 

večkrat naslonili na fonološko dekodiranje. Razlogov za omenjene rezultate je lahko več. 

Učenci z IP so v primerjavi z učenci ZR dve leti starejši, imajo več izkušenj. Upoštevati 

moramo tudi možnosti vpliva poučevalnega pristopa (o tem ni podanih natančnih podatkov). 

Glede na to, da je prepoznavanje rim eden od prvih korakov fonološkega razvoja, lahko 

pričakujemo, da bodo tudi učenci z IP bolj uspešni pri oblikovanju teh fonoloških kategorij 

besed in enak niz glasov v teh besedah lažje povezali z odgovarjajočim nizom črk. Predhodne 

raziskave so izpostavile ortografsko procesiranje kot močnejše področje učencev z IP, kar 

daje dodaten argument za eksplicitno poučevanje uporabe analogij na podlagi predhodne 

vizualne analize enakih delov besed. O učinkovitosti takšnega pristopa govori tudi študija 

Josepha in McCachranove (2003). Primerjala sta učinkovitost strukturiranega poučevanja 

prepoznavanja besed (del Four blocks programa) pri učencih z IP (starost 7,2–10,2; IQ = 55–

76) in učencih ZR – slabih bralcih (starost 6,8–8,10; IQ = 85–106). Dejavnosti so vključevale 
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sortiranje besed v besedne skupine s podobnim zapisom (npr. enak začetek besede), na 

koncu so učenci besede prebrali, učitelj je napačno prebrane besede popravil. Pristop ni bil 

enako učinkovit za vse učence. Vsi so bili ob koncu dvomesečnega treninga bolj pozorni na 

prepoznavanje enakih delov besed (hitro so prepoznali besede, ki spadajo skupaj), le 

nekateri učenci pa so uspeli znanje prenesti tudi na branje novih, neznanih besed. 

Ugotovitev potrjuje opažanja Connersove (2003) o problemu transfera znanja kot ene od 

ovir bralnega napredka učencev z IP. Primerjava zapisa besed, iskanje enakih delov in urjenje 

branja lahko uspešno dopolnjuje bralni pouk, vendar sistematičnega učenja povezav med 

črkami in glasovi (fonološkega dekodiranja) ne more nadomestiti. Slednje potrjujejo tudi 

raziskave o učinkovitosti sistematičnega urjenja glasovne analize, sinteze in povezav črka –

glas (Conners, Rosenquist, Sligh, Atwell in Kiser, 2006; Neville in Vandever, 1973 v Conners 

idr., 2006) na bralne dosežke učencev z IP, ki dajejo boljše rezultate v primerjavi z učenjem 

vizualne analize. Učenec mora obvladati fonološko dekodiranje, če želi dobiti dostop do 

branja neomejenega obsega besed.  

 

Povzetek 

Pregled raziskav kaže, da je avtomatizacija bralne tehnike do stopnje, ki omogoča večjo 

osredotočenost na razumevanje, za učence z IP velik izziv. Glavno oviro bralnega napredka 

predstavljajo težave fonološkega dekodiranja. Connersova (2003) v pregledu raziskav o 

branju učencev z IP in učencev ZR ugotavlja, da učenci z IP napredujejo počasneje in se pri 

branju manj trdno (in manj uspešno) naslanjajo na dekodiranje pri prepoznavanju besed. 

Pogosteje v primerjavi z učenci ZR se zatečejo k ugibanju na podlagi vizualne podobe besede 

oz. njenih izstopajočih ortografskih značilnosti (»sight-word reading«). Čeprav poznajo vse 

črke v besedi in vsaki pripišejo pravilen glas, so pogosto neuspešni pri njihovem spajanju.  

Obenem raziskave kažejo, da so določeni procesi, ki sodelujejo pri branju, manj oškodovani 

(vizualno-ortografsko procesiranje) in olajšajo uporabo določenih strategij prepoznavanja 

besed vsaj nekaterim učencem (npr. rabo analogij). Pri mnogih se kljub treningom branja 

pojavljajo težave pri prenosu znanja v novo situacijo (npr. pri branju novih besed). 

Posploševanje in oblikovanje zaključkov je zaradi različnega ozadja in raziskovalnega pristopa 

v raziskavah omejeno. Večina raziskav je vključevala otroke iz angleško govorečega okolja. 

Zaradi narave jezika je tudi pristop k poučevanju branja drugačen (poleg fonološkega 
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dekodiranja vključuje tudi več učenja celostnega prepoznavanja besed), kar lahko vpliva na 

rezultate empiričnih raziskav (Larsson, Dahlgren Sandberg in Smith, 2009). 

 

2. 5. 5 Primerjava značilnosti branja učencev z IP in učencev značilnega 
razvoja – obdobje branja za učenje 
 

Ko postanejo učenci relativno spretni bralci, se pozornost pri branju preusmeri od 

dekodiranja k razumevanju brane vsebine. Vstop v fazo učenja s pomočjo branja se pri 

otrocih značilnega razvoja zgodi okrog desetega oz. enajstega leta starosti (Lipec Stopar, 

2005).  

Connersova (2003) v pregledu raziskav izpostavlja počasnejši napredek in naraščajoče razlike 

v bralnem razumevanju učencev z IP v primerjavi z učenci značilnega razvoja. Pri mentalni 

starosti 7–9 let se učenci z IP niso pomembno razlikovali pri razumevanju prebranih besed, 

povedi in kratkih besedil. Kasneje se začnejo večje razlike pojavljati najprej pri razumevanju 

povedi in kratkih besedil. Pri mentalni starosti približno 11 let so učenci z IP izrazito slabši na 

vseh treh spremenljivkah bralnega razumevanja (razumevanje besed, povedi in kratkih 

besedil).  

Pri starejših učencih postane (bralni) uspeh vse bolj povezan z višjimi kognitivnimi zahtevami. 

Pomembna postaneta učenčevo jezikovno znanje in splošno predznanje, ki ju mora znati 

uspešno povezati z branimi vsebinami. Prav tako mora učenec znati prepoznati bistvene 

informacije v besedilu in na osnovi prebranih informacij oblikovati ustrezne sklepe oziroma 

posplošitve. Obenem se v višjih razredih učenci srečujejo z vse zahtevnejšimi besedili, ki 

predstavljajo še dodaten kognitivni izziv. Učenci z IP imajo vseskozi izrazitejše težave na 

področju sklepanja, uporabe in upoštevanja konteksta pri branju. Ti učenci težko oblikujejo 

uvid v lastno bralno razumevanje, saj zaradi slabših metakognitivnih zmožnosti težko 

spremljajo lastno (ne)razumevanje besedila (Conners, 2003). 

Jezikovni razvoj je ključnega pomena pri bralnem razumevanju. Raziskav o jezikovnem 

razumevanju učencev z IP je dosti manj kot raziskav o težavah dekodiranja. Verhoeven in 

Vermeer (2006) sta ugotovila, da ima jezikovno razumevanje poleg dekodiranja tudi pri 

otrocih z IP (10–12 let, IQ 55–79) najpomembnejšo vlogo pri napovedovanju bralnih 

dosežkov. Pri tem je napovedna moč jezikovnega razumevanja zaradi manj utrjene bralne 

tehnike otrok z IP nekoliko večja pri otrocih značilnega razvoja. Manjša stopnja 
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avtomatiziranosti bralne tehnike pri otrocih z IP namreč nekoliko zmanjša vpliv jezikovnih 

zmožnosti na bralno razumevanje. 

Pruthi (2007) navaja, da razvoj posameznih segmentov jezika (fonologija, semantika, 

sintaksa, morfologija, pragmatika) poteka pri učencih z lažjimi IP v enakem razvojnem 

zaporedju kot pri učencih značilnega razvoja. S starostjo postajajo kvalitativne razlike med 

obema skupinama učencev vse večje tako na področju produkcije kot na področju 

razumevanja jezika. Zaradi pogostejših artikulacijskih motenj imajo učenci z IP (zlasti učenci z 

downovim sindromom) več težav na področju fonološkega razvoja. Slovnično znanje in 

njegova uporaba pri učencih z IP izrazito variirata. V primerjavi z učenci ZR učenci z IP 

običajno uporabljajo krajše, manj zapletene povedi. Težko razumejo sestavljena, kompleksna 

navodila in vprašanja (Pruthi, 2007). Zaradi težav s pomnjenjem in priklicem učenci z IP v 

povedih pogosteje uporabljajo zaimke namesto ustreznih poimenovanj. Nekateri imajo 

izrazitejše težave pri ohranjanju teme (pogovora, pripovedovanja). Pri sporazumevanju se 

težje prilagodijo značilnostim sogovorca, težave imajo pri prepoznavanju in upoštevanju 

okoliščin sporočanja (področje pragmatike). 

Učenci z IP imajo izrazite težave pri oblikovanju sklepov na podlagi prebranega besedila 

(Coners, 2003; van Wingerden, Segers, van Balkom in Verhoeven, 2014), kar jim onemogoča 

t. i. »branje med vrsticami«. Težko razberejo vsebinsko ozadje in povezave med 

posameznimi deli besedila, zato oblikujejo le »površinsko« in razdrobljeno miselno 

predstavo o vsebini besedila (Kintsch in van Dijk, 1978). K oblikovanju pomanjkljivih in 

napačnih sklepov prispevajo tudi težave z ohranjanjem pridobljenih informacij v spominu. V 

primerjavi z učenci značilnega razvoja imajo učenci z IP več težav pri razumevanju razlagalnih 

besedil (pri pripovednih besedilih so razlike manjše) (Conners, 2003). Bos in Tierney (1980 v 

Conners, 2003) sta opazovala razlike v bralnem razumevanju različnih vrst besedil 

(pripovednih in razlagalnih) med učenci z IP in učenci ZR. Skupini sta bili izenačeni v mentalni 

starosti (8 let), v rezultatu na preizkusu bralnega razumevanja ter v predznanju o vsebini 

besedila. Učenci z IP so v primerjavi z učenci ZR delali več napak pri odgovarjanju na 

vprašanja o vsebini razlagalnega besedila. Avtorja sta zaključila, da se večje kvalitativne 

razlike pri razumevanju razlagalnih besedil pojavljajo zlasti zaradi manj predvidljivega 

slogovnega postopka v razlagalnem besedilu (v pripovednem besedilu si dogodki navadno 

sledijo v časovnem zaporedju) in težav učencev z IP z uporabo predhodnega znanja pri 

oblikovanju ustreznih sklepov.  
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Kolić-Vehovec, Pečjak, Ajdišek in Rončević (2008) so ugotovile pomembne razlike v 

dejavnikih, ki vplivajo na bralno razumevanje razlagalnih oz. pripovednih besedil. Za 

razumevanje razlagalnih besedil so pomembni zlasti (meta)kognitivni dejavniki. Učenci 

morajo poznati ustrezne strategije za predelavo besedil, razumeti nove, strokovne izraze, 

znati morajo poiskati ključne informacije, povzeti bistvene elemente vsebine itd. Vse to so 

veščine, v katerih se učenci z IP izrazito razlikujejo od učencev ZR (že v zgodnjem obdobju 

šolanja) (Conners, 2003). Zato je tudi v primeru relativno dobro usvojene bralne tehnike 

njihovo učenje s pomočjo branja neučinkovito. Pri razumevanju pripovednega besedila imajo 

(vsaj pri fantih) večjo vlogo čustveno-motivacijski dejavniki (Kolić-Vehovec idr., 2008), bralno 

razumevanje je pri fantih bolj povezano z njihovim interesom za prebrano vsebino.  

Pri učenju s pomočjo branja imajo pomembno vlogo posameznikove zmožnosti 

prepoznavanja pomembnih dejstev v besedilu, zmožnost uporabe sobesedila oz. konteksta 

ter metakognitivne veščine. Connersova (2003) navaja opažanja Luftiga in Greesona (1983 v 

Conners, 2003), ki sta ugotovila, da učenci z IP tako kot učenci ZR znajo presoditi, kateri so 

pomembnejši elementi v zgodbi (učenci z IP so znali ustrezno označiti določeno informacijo 

iz besedila kot bolj/manj pomembno), vendar pri obnovi besedila navedejo manj 

pomembnih dejstev v primerjavi z učenci ZR. Ugotovitve potrjujejo potrebo učencev z IP po 

vodenem branju besedil, saj imajo izrazite težave zlasti pri samostojnem branju in 

predelovanju besedil.  

Uporaba konteksta pri razumevanju prebranih besed je pogojena z več dejavniki, med njimi 

so pomembni količina in napovedna moč (predvidljivost) sobesedila ter pogostnost besede, 

katere pomen želimo ugotoviti (Levitt, 1970; Allington, 1980 v Conners, 2003). Učenci bodo 

hitreje ugotovili pomen besede, s katero se pogosteje srečajo. Vse to drži tudi za učence z IP. 

Pri tem so ti učenci izrazito uspešnejši pri določanju pomena besede v širšem kontekstu 

(odstavek). Težje si pomagajo v primeru, ko morajo pomen besede ugotoviti le na podlagi 

nekaj besed (ožji kontekst). 

Med metakognitivne veščine sodi tudi spremljanje lastnega bralnega napredka (Pečjak, 

2010). Kako učenec sledi prebrani vsebini, lahko sklepamo na podlagi vrste napak pri 

glasnem branju besedila. Levitt (1970) je primerjala napake pri glasnem branju učencev z IP 

in učencev ZR (obe skupini izenačeni v mentalni starosti, tj. 7 let). Učenci ZR so v primerjavi z 

učenci z IP naredili več napak, ki kažejo na spremljanje razumevanja pri branju (ponovno 

branje besede, vračanje na začetek povedi, samopopravljanje). Pri učencih z IP je bilo 
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tovrstnih napak manj (pogostejše dodajanje in zamenjava besed). Učenci z IP imajo v 

primerjavi z učenci ZR tudi v višjih razredih slabše metakognitivno znanje o branju in manj 

učinkovito načrtujejo in spremljajo bralni proces (Conners, 2003). 

 

2. 6 Dejavniki bralne pismenosti pri učencih z intelektualnimi primankljaji 

 

Bralna zmožnost je odraz sočasnega delovanja več dejavnikov. Učenci z IP se težje naučijo 

brati. Kljub temu so nekateri učenci z IP boljši bralci kot drugi. V nadaljevanju podajamo 

pregled nekaterih najpomembnejših dejavnikov bralne pismenosti in poskušamo osvetliti 

razloge za individualne razlike v branju med učenci z IP. Pregled v večjem delu vključuje 

ugotovitve raziskav, ki primerjajo boljše in slabše bralce z IP na posameznih elementih 

bralnega razumevanja. Osredotočili smo se predvsem na tiste dejavnike, ki po navedbah 

različnih avtorjev najbolje ločujejo boljše bralce od slabših (z IP in brez njih). Vlogo 

posameznega dejavnika pri bralnem razumevanju opredeljujemo z dveh vidikov – z vidika 

tipičnega razvoja in z vidika odstopanj pri učencih z IP.  

 

2. 6. 1 Kognitivni, metakognitivni in jezikovni dejavniki  

 

Inteligentnost in sposobnost obdelave informacij 

Z izrazom inteligentnost opredeljujemo tiste posameznikove sposobnosti, ki so pomembne 

za uspešno učenje, mišljenje in učinkovito reševanje problemov (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2009). Pogačnik (1995, 19) podaja še širšo opredelitev in inteligentnost pojmuje 

kot »sposobnost živih bitij, da obdelujejo informacije na način, ki je zanje nov.« Pri tem loči 

med inteligentnostjo kot biološko osnovo in z izkustvom pridobljene sposobnosti za 

obdelovanje informacij (Pogačnik, 1995). Intelektualno učinkovitost določa več procesov, ki 

posamezniku omogočajo, da med zaznanimi dražljaji izbere ustrezne, jih dovolj hitro predela 

in na ustrezen način osmisli. Določeni miselni procesi lahko potekajo nezavedno (so 

avtomatizirani), kar posamezniku omogoča, da več pozornosti usmeri na reševanje problema 

in ga učinkoviteje reši (Prav tam.). Vrednost relativne mere inteligentnosti (količnika 

inteligentnosti – IQ) je v povprečju med 90 in 109. Predstavlja razmerje med posameznikovo 
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mentalno starostjo24 in kronološko starostjo. Posebne potrebe učencev v naši raziskavi so 

posledica intelektualnih primanjkljajev (IP), ki smo jih opredelili že v uvodnem delu naloge. 

Pri nas omenjeno skupino otrok označujemo kot otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

(orientacijska vrednost količnika inteligentnosti je 51–70). 

Razlike v inteligentnosti (in njenih posameznih modalitetah ali mentalnih sposobnostih, 

Pogačnik, 1995, 27) se odražajo v različnih dosežkih na področju bralne pismenosti (npr. 

Joseph in Seery, 2004; Levy, 2011; Stanovich, Cunningham in Feeman, 1984; Verhoeven in 

Vermeer, 2006). Posameznikov intelektualni potencial ima pomembno vlogo v procesu 

opismenjevanja (učenju branja) in pri bralnem razumevanju v kasnejših letih. Bolj inteligentni 

posamezniki bodo oblikovali bolj integriran sistem izkušenj in s tem izboljšali svoj potencial 

za obdelavo informacij (Pogačnik, 1995) (slednje v besedilu označujemo kot splošni 

kognitivni potencial). Odnos med kognitivnimi potenciali in branjem je recipročen 

(Cunningham in Stanovich, 2001). Kognitivni razvoj posameznika vpliva na njegov bralni 

razvoj, hkrati zgodnje bralne izkušnje in izpostavljenost bralnemu gradivu spodbujajo 

posameznikovo učinkovitost obdelovanja informacij. Z branjem posameznik razvija jezikovne 

zmožnosti, širi obseg besednjaka in splošno znanje. S tem pa povečuje uspešnost lastnega 

učenja, mišljenja in učinkovitega reševanja problemov (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 

Verhoeven in Vermeer (2006) v tem kontekstu izpostavljata poseben položaj učencev z IP 

(starih 10–12 let), ki prihajajo iz drugega jezikovnega okolja. Intelektualni primanjkljaji 

vplivajo na njihov jezikovni in bralni razvoj. Hkrati zaradi slabšega razumevanja jezika okolja 

počasneje pridobivajo jezikovno in splošno znanje, kar pomeni, da so pri razvoju bralnih in 

kognitivnih potencialov dvojno prikrajšani.  

Prav tako se odnos med inteligentnostjo in branjem spreminja (Pečjak, 1996). Večjo 

povezanost med intelektualnimi potenciali in branjem lahko opazimo pri nalogah, ki 

zahtevajo bralno razumevanje in globlje procesiranje informacij v besedilu. Slednje pride v 

ospredje v višjih razredih, ko branje postane sredstvo za učenje. Bralna učinkovitost v višjih 

razredih vse bolj sloni na umskih kapacitetah posameznika (ob predpostavki 

avtomatiziranega branja), zato postajajo razlike med starejšimi bralci značilnega razvoja in 

bralci z IP vse večje. 

                                                           
24 Mentalna starost v otroštvu narašča in postane v mladostništvu relativno stabilna (Marjanovič Umek in 
Zupančič, 2009). Mentalna starost šest let in pol naj bi bila tista, ki zagotavlja relativno hiter napredek v učenju 
branja (Pečjak, 1996). 
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Ugotavljanje splošne intelektualne sposobnosti predstavljajo izhodišče za identifikacijo 

specifičnih učnih težav (SUT) na področju branja (Magajna, 2009). Prvi izmed petih kriterijev 

za ugotavljanje SUT namreč predpostavlja »dokazano neskladje med pokazateljem splošnih 

intelektualnih sposobnosti in /.../ dejansko uspešnostjo na določenih področjih učenja« (npr. 

pri branju) (Magajna, 2009).  

Učenci z bralnimi težavami (značilnega razvoja ali z intelektualnimi primanjkljaji) se od 

povprečnih oziroma dobrih bralcev razlikujejo v kognitivnih potencialih. Ker intelektualna 

zmožnost ni enovita zmožnost, je potrebno natančneje opredeliti kognitivne procese, ki 

sodelujejo pri branju. Natančnejši vpogled v naravo razlik med dobrimi in slabimi bralci daje 

model PASS (Planning, Attention, Simultaneous, Successive processing) (Kirby, Booth in Das, 

1996), ki predvideva trokomponentno strukturo kognicije. Sistem za načrtovanje (ang. 

planning system) je odgovoren za nadzor in organizacijo vedenja, izbor strategij ter 

spremljanje napredka. Sistem za pozornost (ang. attention system) skrbi za izbor ustreznih 

dražljajev in ohranjanje pozornosti pri nalogah. Omenjene funckije so pri dobrih bralcih 

avtomatizirane. Sistem za procesiranje je odgovoren za vkodiranje, preoblikovanje in 

shranjevanje informacij. Vključuje procesa sukcesivnega (zaporednega) in simultanega 

(sočasnega) procesiranja informacij, ki sta najbolj povezana z uspešnim branjem (in bralnimi 

težavami). Simultano procesiranje omogoča povezovanje več pomenskih enot v širše 

smiselne celote in je povezano predvsem z razumevanjem pri branju. Pri sukcesivnem 

procesiranju dobimo uvid v posamezne dele informacij, ki so urejene v določeno zaporedje, 

zato ga avtorji (Kirby, Booth in Das, 1996) povezujejo z zmožnostjo fonološkega dekodiranja. 

Učenci z motnjami branja in slabi bralci z različnimi intelektualnimi potenciali se od 

povprečnih (oz. dobrih bralcev) razlikujejo zlasti v sistemu za procesiranje in sistemu za 

načrtovanje. Podobne ugotovitve navaja tudi Levy (2011), ki je proučevala odnos med 

intelektualnimi potenciali in bralno tehniko pri mladostnikih z downovim sindromom in 

mladostniki z IP. Ugotovila je, da učenje dekodiranja sloni na kognitivnih virih, ki so pri teh 

učencih najbolj oškodovani (tj. sistem za procesiranje). Verhoeven in Vermeer (2006) sta pri 

učencih z IP in različnim jezikovnim poreklom ugotovila pomembne razlike (v primerjavi z 

vrstniki z IP in vrstniki ZR, ki se šolajo v maternem jeziku) predvsem na področju bralnega 

razumevanja (simultanem procesiranju), pri dekodiranju so bile razlike manj izrazite (vsi 

učenci z IP so dosegali nižje rezultate v primerjavi z učenci ZR). 
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Podobna opažanja o branju učencev z različnimi intelektualnimi potenciali dajejo tudi 

raziskave na slovenskih osnovnošolcih.  

Primerjava odnosa med bralno zmožnostjo in inteligentnostjo (Pečjak, 1999a) je pokazala 

pomembne razlike med skupinami različno inteligentnih tretješolcev (podpovprečno: IQ pod 

90, povprečno: IQ 90–110, nadpovprečno: IQ nad 110). Oprešnik (2000 v Pečjak, 2010) 

potrjuje razlike v bralni tehniki tudi pri starejših enako starih različno inteligentnih učencih. 

Ugotovila je namreč pomembne razlike v hitrosti in kvaliteti glasnega branja tudi med 

sedmošolci z IP (vključeni v PP NIS) in enako starimi učenci značilnega razvoja. 

Tretješolci s podpovprečnimi rezultati na preizkusu inteligentnosti v raziskavi Pečjakove 

(1999a) so dosegli nižje rezultate v splošni bralni učinkovitosti (tj. hitrosti branja, stopnji 

razumevanja in razumevanju besed), bralnem razumevanju in fleksibilnem branju25. Višji 

intelektualni potencial nekaterim učencem omogoča večjo okretnost (fleksibilnost) pri 

bralnih nalogah; lažje avtomatizirajo določene procese (bralna tehnika) in so bolj spretni pri 

reševanju problemov (vedo, kako pristopiti k besedilu, da ga bodo bolje razumeli). Te razlike 

so se ohranile tudi po enoletnem programu urjenja bralne zmožnosti. Kljub temu se je 

izkazalo, da so vse skupine po enem letu izboljšale globalno bralno zmožnost, bralno 

razumevanje in fleksibilno branje. Ob tem niso bile izboljšave pri vseh skupinah enako 

izrazite. Zanimivi so rezultati učencev s podpovprečnimi intelektualnimi zmožnostmi.26 Ti so 

najmanj napredovali (t-test je pokazal na statistično nepomembne razlike) v splošni globalni 

učinkovitosti, najbolj pa na področju fleksibilnega branja (pomembne razlike). Razlaga daje 

več iztočnic. Manjši napredek na področju splošne bralne učinkovitosti je skladen s teorijo 

upočasnjenega razvoja (Conners, Carr in Willis, 1998). Otroci z nižjimi intelektualni potenciali 

potrebujejo več časa in utrjevanja za usvajanje določene veščine (vendar potek razvoja 

spretnosti poteka v enakem zaporedju). Izrazito izboljšanje na področju fleksibilnega branja 

kaže na pomembnost sistematičnega učenja različnih pristopov k branju besedil. Slednje 

prispeva k izrazitejšemu napredku v bralnemu razumevanju nekaterih učencev (zlasti skupine 

učencev s podpovprečnimi intelektualnimi sposobnostmi). Rezultati so spodbudni, saj kažejo, 

                                                           
25 Sposobnot prilagajanja hitrosti in načina branja bralnemu gradivu in namenu branja (Bamberger, 1973 v 
Pečjak, 1999a). 
26 V raziskavo so bili vključeni učenci, ki obiskujejo program za doseganje enakovrednega izobrazbenega 
standarda. To skupino posebej obravnavamo, saj je najbližje skupini, vključeni v našo raziskavo. Samo 
predvidevamo lahko, da je med njimi tudi nekaj učencev z mejnimi sposobnostmi oz. z IP. 
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da je z ustreznimi poučevalnimi pristopi mogoče ublažiti vsaj nekatere razlike v bralni 

zmožnosti učencev z različnimi intelektualnimi potenciali. 

 

Delovni spomin  

Delovni spomin predstavlja miselni sistem, ki omogoča začasno shranjevanje in obdelavo 

informacij, pomembnih za opravljanje kognitivnih nalog (npr. jezikovno razumevanje, učenje, 

branje, sklepanje itd.) (Baddeley, 1992, 2002).  

K razumevanju delovanja spominskega sistema so pomembno prispevale raziskave, ki so 

proučevale spremembe v zmožnosti pomnjenja pacientov po poškodbi glave (Baddeley, 

1992). Med prve znane modele spomina sodi model Attkinsona in Shiffrina (1968 v Baddeley, 

1992), ki sta ločila kratkoročni spomin od dolgoročnega spomina.  V kratkoročnem spominu 

se začasno shrani omejen obseg informacij27. S ponavljanjem in vkodiranjem se informacije 

prenesejo v dolgoročni spomin, ki ima neomejene kapacitete. Kratkoročni spomin je 

posrednik pri prehodu informacij v dolgoročni spomin (Šešok, 2006). Kasneje sta Baddeley in 

Hitch (1974 v Baddeley, 1992) nadgradila koncept (enovitega) kratkoročnega spomina s 

kompleksnejšim modelom delovnega spomina. Model predstavlja izhodišče večine raziskav o 

delovnem spominu in njegovem vplivu na bralno zmožnost učencev z IP, zato ga v 

nadaljevanju natančneje predstavljamo (shema 5). 

 

  

                                                           
27 Miller (1956 v Cowan, 1998) obseg delovnega spomina omeji na 7±2 enoti. Broadbent (1975 v Cowan, 1998) 
govori o manjšem obsegu delovnega spomina (3–4 enote), če onemogočimo možnost ponavljanja ali 
odstranimo možnost priklica informacij iz dolgotrajnega spomina. 
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Shema  5. Model delovnega spomina (Baddeley in Hitch, 1974 v Baddeley, 1992) 

 

 

Model delovnega spomina avtorjev Baddeleya in Hitcha  (1974 v Baddeley, 1992, 2002; 

McLeod, 2012) sestavlja več komponent, ki so odgovorne za shranjevanje in obdelavo 

različnih vrst informacij. Nadzor in uravnavanje delovanja celotnega sistema delovnega 

pomnjenja opravlja centralni izvršilni sistem. Ta najpomembnejša komponenta delovnega 

spomina je najmanj raziskana. Njena vloga je koordiniranje delovanja več podisistemov: 

fonološke zanke in vidno-prostorske skicirke (Baddeley, 1992) in kasneje dodanega 

epizodičnega medpomnilnika (Baddeley, 2000 v Baddeley 2002) (shema 6). 

 

Shema  6. Dopolnjen model delovnega spomina (Baddeley, 2000 v Baddeley, 2002; 2011) 

 

  

dražljaj 
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Centralni izvršilni sistem predstavlja vez med posameznimi podsistemi in dolgotrajnim 

spominom.  Odloča o tem, katerim informacijam bomo v trenutnih okoliščinah dali prednost 

in v kateri podsistem bodo posredovane v obdelavo. Pri tem upošteva in koordinira 

informacije iz več podsistemov hkrati. V nasprotju s podsistemi njegova funkcija ni 

shranjevanje informacij, temveč usmerjanje pozornosti na pomembne informacije in 

posredovanje pri njihovi nadaljnji obdelavi, kar je ključnega pomena tudi pri razumevanju 

branih besedil (Magajna, 2004). 

 

Raziskave o značilnostih delovnega spomina pri učencih z IP (Conners, Carr in Willis, 1998; 

Rosenquist, Conners in Roskos-Ewoldsen, 2003), njegovem vplivu na bralno razumevanje 

(Kabrich in McCutchen, 1992) in izobraževalne dosežke učencev z IP (Henry in Winifield, 

2010) namenjajo največ pozornosti fonološki zanki, podsistemu delovnega spomina, 

odgovornemu za shranjevanje in predelavo verbalnih informacij (govorjenih in zapisanih). 

Sestavlja ga fonološka shramba (»notranje uho«), ki je povezana s percepcijo govora. Slišane 

verbalne informacije (npr. besede) shrani za kratek čas (1–2 sekundi) (McLeod, 2012). 

Delovanje pasivnega dela fonološke zanke (tj. fonološke shrambe) dopolnjuje artikulacijski 

kontrolni proces (»notranji glas«), ki je povezan s produkcijo (notranjega) govora. Njegova 

vloga je obnavljanje informacij iz fonološke shrambe in pretvarjanje vidnih informacij (npr. 

zapisanih besed, slik) v artikulacijske (fonološke) kode (govorno obliko).   

Izgovorjene besede vstopajo neposredno v fonološko zanko. Zapisane besede (ali slike) 

artikulacijski kontrolni proces najprej pretvori v govorno obliko in jih nato posreduje v 

fonološko shrambo. Ponavljanje informacij iz fonološke shrambe (artikulacijski kontrolni 

proces)  omogoča njihovo ohranjanje v delovnem spominu (shema 7).  

 

Shema  7. Fonološka zanka (po McLeod, 2012) 
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Novejše ugotovitve o funkciji fonološke zanke (Baddeley, 2012; Baddeley idr., 2011; Vallar, 

2006 v Baddeley, 2010) kažejo, da je ta komponenta delovnega spomina odgovorna za 

procesiranje jezikovnih informacij iz različnih virov (govorjena in zapisana besedila, branje z 

ustnic, znakovni jezik) (R nnberg, Rudner in Ingvar, 2004 v Baddeley idr., 2011, 1399). Avtorji 

(Williamson, Baddeley in Hitch, 2010  v Baddeley idr., 2011) fonološko zanko povezujejo tudi 

z obdelavo in pomnjenjem drugih (nebesednih) zvokov iz okolja (npr. glasbe), vendar njena 

vloga pri tem še ni povsem pojasnjena (shema 8). 

 

Shema  8. Zaznavanje in delovni spomin – dopolnjen model (Baddeley, 2012, 23) 

   

Barkley (2000) osvetljuje vlogo notranjega glasu (verbalnega delovnega spomina) pri 

uravnavanju posameznikovega vedenja. Prek notranjega govora organiziramo tudi svoje 

vedenje v procesu branja besedila. Sodeluje pri spremljanju bralnega razumevanja in izboru 

bralnih strategij (metakognitivne veščine in uporaba strateškega znanja).  

 

Vidne in prostorske informacije začasno shranjuje in upravlja vidno-prostorska skicirka 

(»notranje oko«). Z njeno pomočjo obdelujemo vidne značilnosti predmetov in okolice ter se 

orientiramo v prostoru. Prav tako sodeluje pri ponovni uporabi in obdelavi vidno-prostorskih 

informacij, shranjenih v dolgoročnem spominu (npr. v mislih si predstavljamo prostor, pot). 

Ta komponenta delovnega spomina je odgovorna tudi za obdelavo taktilnih in kinestetičnih 

informacij (Baddeley idr., 2011). Novejše študije delovnega spomina (pomnjenja vizualnih 

dražjajev, npr. barve, orientiranosti oblik ipd.) (pregled študij Ma, Husain in Bays, 2014) 
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poročajo, da je pri merjenju zmožnosti delovnega pomnjenja potrebno poleg količine 

zapomnjenih enot upoštevati tudi kakovost zapomnitve (natančnost). Pri tem poleg že 

znanega omejenega obsega delovnega pomnjenja (števila enot, ki si jih lahko zapomnimo, 

glej Cowan, 1998), izpostavljajo zmožnost fleksibilnega razporejanja kapacitet delovnega 

spomina. Posameznik si namreč natančeje zapomni zanj pomembnejše dražljaje. Posledično 

se zmanjša kapaciteta za pomnjenje preostalih dražljajev (si jih nenatančno zapomni).  

 

Epizodični medpomnilnik predstavlja vezni člen med dolgoročnim spominom in 

komponentami delovnega spomina ter prispeva k poenotenju predhodnih informacij (iz 

dolgoročnega spomina) z novimi (McLeod, 2012; Šešok, 2006). V kasnejših raziskavah sta se 

avtorja modela posvetila podrobnejšemu proučevanju vloge posamezne komponetne 

delovnega spomina (Baddeley, 2010; Baddeley, 2012; Baddeley, Allen in Hitch, 2011). Pri tem 

sta posebno pozornost namenila epizodičnemu medpomnilniku. Gre za komponentno, v 

kateri se novejši model delovnega spomina (Baddeley, 2000 v Baddeley 2002) bistveno 

razlikuje od izhodiščnega modela (Baddeley in Hitch, 1974 v Baddeley, 1992). Sprva aktivni 

procesor sta kasneje opredelila kot shrambo (Baddeley, 2010; 2012; Baddeley idr., 2011), ki 

omogoča dostop do poenotenih informacij iz različnih virov. Epizodični medpomnilnik 

vključuje v enotne multdimenzionalne kode združene in povezane informacije iz  posameznih 

komponent delovnega spomina, informacije iz dolgoročnega spomina in informacije, ki jih 

pridobimo z zaznavanjem (poleg slušnih in vidnih tudi informacij o vonju in okusu) (Baddeley, 

2010; 2012; Baddeley idr., 2011). Ima omejeno zmogljivost (približno 4 enote) (Cowan, 2005 

v Baddeley, 2012) in je dostopen zavestni kontroli.  

 

Pri spominskem procesiranju informacij sodeluje več procesov (Šešok, 2006): pozornost, 

vkodiranje, shranjevanje, konsolidacija in obnavljanje informacij. Posameznik se mora 

osredotočiti na nalogo in ohraniti zanimanje zanjo (selektivna pozornost), kar je predpogoj 

vstopa in vkodiranja informacij v spominski sistem. Registracija (vkodiranje) informacij je 

odvisna od nivoja procesiranja informacij. Informacije (npr. besede) lahko procesiramo na 

različne načine (McLeod, 2007). Lahko si zapomnimo njihov izgled (procesiranje strukture), 

zven oz. glasovno podobo (fonološko procesiranje) ali pomen (semantično procesiranje). 

Prva dva nivoja predstavljata površinsko procesiranje informacij. Semantično ali globinsko 

procesiranje informacij zahteva pomensko analizo informacij in njihovo povezovanje s 
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predhodnim znanjem (npr. besedo povežemo z besedami s podobnim pomenom), kar vodi 

do boljše zapomnitve. Za shranjevanje informacije v dolgoročnem spominu je potrebna 

konsolidacija informacij. K utrditvi spominskih sledi v dolgoročnem spominu pomembno 

prispeva smiselnost (»logičnost«) informacij (Šešok, 2006). Poleg količine in organiziranosti 

shranjenih informacij učinkovitost spominskega sistema določa tudi dostopnost ali zmožnost 

obnavljanja informacij (uspešnost priklica oziroma prepoznavanja). Pri tem je spontan priklic 

precej zahtevnejši od prepoznavanja, kar je potrebno upoštevati tudi pri evalvaciji in izboru 

testnih (merskih) nalog.  

 

Znano je, da ima delovni spomin pomembno vlogo pri bralnih in učnih dosežkih posameznika 

(Just in Carpenter, 1992).  Henry in Winifield (2010) sta potrdila pomembno vlogo delovnega 

spomina na učne dosežke učencev z IP (ar. sredina IQ = 53, starih 11–13 let). Njune 

ugotovitve so podobne kot pri mlajših učencih značilnega razvoja. Posamezne komponente 

delovnega spomina imajo različno vlogo pri učnih dosežkih. Fonološki delovni spomin 

pomembno napoveduje učenčev uspeh na področju branja in pisanja, centralni izvršilni 

sistem je bolj povezan z matematičnimi veščinami (zlasti z reševanjem aritmetičnih 

problemov).    

Delovni spomin predstavlja pomemben sestavni del (fonoloških) procesov, ki sodelujejo pri 

bralnem razvoju (Wagner, Torgesen, Rashotte, Hecht, Barker, Burgess, Donahue in Garon, 

1997). Branje zahteva kodiranje in shranjevanje pisnih informacij v verbalnem delovnem 

spominu. Slabi bralci so v primerjavi z dobrimi bralci slabši v nalogah verbalnega delovnega 

pomnjenja (npr. zapomnitev števk, ponovitev vse daljših nizov stavkov, serije nepovezanih 

besed, nebesed – podanih po slušni ali vidni poti) (Rapala in Brady, 1990; Torgesen, 1996 v 

Rathvon, 2004).28 Razlike med slabimi in dobrimi bralci so manjše pri zapomnitvi neverbalnih 

informacij (slik, simbolov itd.).  

 

Zmožnosti verbalnega delovnega spomina v predšolskem obdobju napovedujejo zgodnje 

bralne dosežke (Torgesen idr., 1994 v Rathvon, 2004). Težave na področju fonološkega 

spomina izrazito ovirajo bralni napredek posameznika. Učenec težko ohrani več glasov hkrati 

v delovnem spominu, kar upočasni razvoj fonološkega zavedanja, ključnega dejavnika bralne 

                                                           
28 Sposobnost ponovitve (priklica) niza števk ali besed brez pomena (»nebesed«) v literaturi zasledimo tudi pod 
izrazom »fonološki spomin« (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 
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spretnosti (Rathvon, 2004). Težave fonološkega spomina omejujejo učinkovito uporabo 

znanja o črkovno-glasovnih povezavah v procesu dekodiranja in otežujejo spajanje glasov v 

besedo (Torgesen, 1996 v Rathvon, 2004). Obenem zaradi slabšega delovnega pomnjenja 

učenec težje ohranja in manipulira z novimi besedami, kar ima neugodne učinke na širjenje 

besedišča (Gathercole in Baddeley, 1993a v Rathvon, 2004).  

Delovni spomin je povezan z bralnimi dosežki v zgodnjem obdobju učenja branja. V literaturi 

(Conners, Atwell, Rosenquist in Sligh, 2001; Wagner idr., 1997; Just in Carpenter, 1992) mu 

avtorji glede na starost učencev pripisujejo različno vplivno moč. Wagner in sodelavci (1997) 

so v petletni longitudinalni študiji spremljali bralni napredek otrok od predšolskega obdobja 

do četrtega razreda. Ugotovili so, da je delovni spomin pomembno povezan z bralnimi 

dosežki le pred vstopom v šolo in v prvem razredu. Kasneje so opazili močnejšo povezanost 

fonološkega zavedanja in branja, povezava pa je ostala pomembna tudi v višjih razredih (2.–

4. razred). Conners, Atwell, Rosenquist in Sligh (2001) navajajo drugačne ugotovitve pri 

učencih z IP, pri katerih vloga delovnega pomnjenja ostaja pomembna tudi v višjih razredih. 

Delovni spomin pri starejših bralcih ostaja med najpomembnejšimi dejavniki bralnega 

uspeha tudi v modelu Justa in Carpenterjeve (1997)29. Avtorja izpostavljata delovni spomin 

kot pomemben dejavnik bralnega in slušnega razumevanja verbalnih informacij. Bralec oz. 

poslušalec mora prebrane/slišane besede ohraniti v spominu, da jih lahko poveže z novimi 

informacijami. Prav tako mora ohraniti v spominu temo besedila, ključne podatke iz besedila, 

kontekst, v katerem so predstavljeni itd. Vse to je pomembno, če želi bralec/poslušalec 

izgraditi ustrezno miselno predstavo o besedilu (Kintsch in van Dijk, 1978). 

 

Številni avtorji (pregled raziskav v Rathvon, 2004) težave slabih bralcev na področju 

fonološkega zavedanja in fonološkega spomina pripisujejo skupnemu izvoru, tj. neizdelanim 

fonološkim reprezentacijam v dolgoročnem spominu. Slabi bralci imajo slabo diferencirane 

predstave o glasovni podobi besede, kar se odraža v slabši fonološki občutljivosti bralca in 

posledično slabšem dekodiranju. De Jong (1998 v Packiam Alloway, 2006) vzroke bralnih 

težav pripisuje omejeni kapaciteti delovnega spomina in težavam simultanega procesiranja 

                                                           
29 Just in Carpenter (1992) se ukvarjata predvsem z vlogo delovnega spomina pri jezikovnem razumevanju. Njun 
model o delovanju delovnega spomina lahko delno vzporejamo s funkcijami centralnega izvršilnega sistema v 
modelu Baddeleya in Hitcha  (1974 v Baddeley, 1992). Ne vključuje pa posameznih podkomponent, npr. 
fonološke zanke.  
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informacij (posledicam omejene kapacitete fonološke shrambe in slabšega delovanja 

centralnega izvršilnega sistema). 

Pregled raziskav pokaže na recipročni vpliv pridobivanja besedišča in fonoloških procesov. 

Fonološki procesi (slabši fonološki spomin) ovirajo razvoj besedišča (Gathercole in Baddeley, 

1993a v Rathvon, 2004). Obenem Metsala (2011) podlago za nastanek težav na področju 

fonološkega procesiranja pripisuje slabšemu besedišču in njegovemu vplivu na fonološko 

občutljivost posameznika (manj »pritiska« na mentalni leksikon se odraža v manj izdelanih 

predstavah o delih besed in razlikah med njimi).   

 

Proučevanju delovnega spomina pri učencih z IP avtorji posvečajo vse več pozornosti. Znano 

je, da so za učence z IP značilne težave na področju delovnega pomnjenja, kar ima (tako kot 

pri učencih ZR) pomemben vpliv na učenje branja (Conners, 2003). Nekatere raziskave 

podpirajo predpostavko o upočasnjenem razvoju na področju delovnega pomnjenja učencev 

z IP (npr. Henry in Winifield, 2010; Numminen, Service in Rouppila, 2002). Druge 

izpostavljajo strukturne razlike v delovnem pomnjenju med učenci z IP in učenci ZR 

(Rosenquist, Conners in Roskos-Ewoldson, 2003). Pri tem avtorji (Henry in Winifield, 2010; 

Kabrich in McCutchen, 1992; Rosenquist idr., 2003; Schuchardt, Gebhardt in Mähler, 2010) 

opažajo strukturne razlike le na področju verbalnega delovnega spomina.  

Conners, Atwell, Rosenquist in Sligh (2001) so primerjale boljše in slabše bralce z IP (starost 

8–12 let, IQ pod 70) in ugotovile, da zmožnost verbalnega delovnega pomnjenja najbolje 

razlikuje boljše bralce z IP od slabših bralcev z IP. Nekateri učenci z IP so boljši pri ohranjanju 

(in obnavljanju) fonoloških informacij v delovnem spominu, kar jim daje prednost pri učenju 

dekodiranja. Dekodiranje namreč zahteva, da učenec zadrži posamezne glasove v spominu in 

jih nato poveže v besedo. Avtorice opozarjajo tudi na možnost vpliva poučevalnega pristopa. 

Schuchardt, Gebhardt in Mähler (2010) so opazovali izraženost težav delovnega pomnjenja 

pri mladostnikih z različnimi stopnjami intelektualnih primanjkljajev (mejne sposobnosti: IQ 

70–84; lažji IP: IQ 50–69; starost 15 let) in jih primerjali z rezultati mlajših učencev z mejnimi 

intelektualnimi sposobnostmi (starost 10 let) ter rezultati mlajših učencev s povprečnimi 

intelektualnimi sposobnostmi (IQ 90–115, starost 7 let). Rezultate učencev z IP so primerjali 

tudi z enako starimi učenci ZR (15-letniki). Vključili so naloge za merjenje funkcij fonološke 

zanke. Učenci z IP dosegajo v primerjavi z enako starimi vrstniki nižje rezultate. Razlike med 

njimi se večajo z naraščanjem stopnje IP. V primerjavi z mlajšimi učenci ZR učenci z lažjimi IP 
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in mejnimi sposobnostmi izkazujejo pomembno slabše funkcije fonološke zanke. Hkrati se 

skupini učencev z IP (lažji IP in mejne sposobnosti) v tej spremenljivki ne razlikujeta in imata 

podoben profil delovnega pomnjenja. 

Rosenquist in sodelavke (2003) so primerjale starejše učence z IP (IQ: 55–70, povpr. starost 

14,62 let) z mlajšimi učenci ZR (povpr. starost 7,96 let). Z različnimi nalogami so hotele dobiti 

natančnejši vpogled v funkcioniranje dveh podsistemov delovnega pomnjenja – vizualno-

prostorske skicirke in fonološke zanke. Pomembne razlike med skupinama so opazile le pri 

spremenljivkah fonološke zanke. Pri obeh skupinah učencev so opazile učinek dolžine besed 

na delovni spomin (Baddeley, 1992). Obe skupini sta ponovili več kratkih besed, pri 

ponavljanju niza dolgih besed sta bili obe manj uspešni. Podobne ugotovitve navajajo tudi 

Connersova in sodelavke (2001) ob primerjavi boljših in slabših bralcev z IP. Posamezniki naj 

bi ponovili toliko besed, kolikor jih lahko povedo v dveh sekundah (Baddeley idr., 1975 v 

Baddeley, 1992). Učinek dolžine besed nam daje vpogled v naravo procesa subvokalnega 

ponavljanja verbalnih informacij (artikulacijski kontrolni sistem fonološke zanke) (Baddeley, 

1992). Rosenquistova in sodelavke (2003) so primerjale tudi reševanje nalog zapomnitve niza 

slušno podobnih/različnih besed v skupini učencev z IP in značilnega razvoja. Učinek slušne 

podobnosti informacij na delovni spomin (Baddeley, 1992) je osnovan na opažanjih o 

razlikah v priklicu slušno podobnih/različnih besed. Poslušanje in ponavljanje različnih besed 

je dosti lažje od zapomnitve niza slušno podobnih besed. Podobna govorna podoba besed 

zaradi šibkih fonoloških razločevalnih lastnosti ustvarja zmedo (jih hitreje pozabimo). 

Raziskava Rosenquistove in sodelavk (2003) potrjuje opažanja tudi pri učencih z IP, vendar jih 

slušna podobnost besed zmoti precej manj kot učence ZR. Pri ponavljanju besed so zato 

podobno (ne)uspešni ne glede na njihovo zvočno podobo. Avtorice razloge za to pripisujejo 

neučinkovitemu subvokalnemu ponavljanju, kar zmanjša učinek podobnosti besed na 

njihovo zapomnitev.  

Tudi Schuchardtova s sodelavci (2010) je natančneje proučevala razlike med učenci z IP in ZR 

v reševanju posameznih nalog, ki se nanašajo na procese fonološke zanke. Odstopanja 

učencev z IP so opazili v kapaciteti fonološke shrambe (ponavljanje trizložnih in štirizložnih 

nebesed). Ugotovitve so skladne z opažanji De Jonga (1998 v Packiam Alloway, 2006), vendar 

v nasprotju z ugotovitvami Rosenquistove in sodelavk (2003). Schuchardtova idr. (2003) zato 

poudarjajo, da je potrebno pri raziskavah verbalnega delovnega spomina še podrobneje 
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definirati karakterisitke procesov fonološke zanke in poleg kapacitete opazovati tudi 

natančnost procesiranja verbalnih informacij (npr. ponavljanje podobnih besed). 

Rezultati raziskav na področju delovnega pomnjenja učencev z IP kažejo na upočasnjen 

razvoj nekaterih komponent delovnega pomnjenja (centralni izvršilni sistem in vizualno-

prostorska skicirka), pri drugih pa na kvalitativna odstopanja od normalnega razvoja 

(fonološka zanka). Tudi Packiam Alloway (2006) v povzetku raziskav o vplivu delovnega 

spomina na bralni razvoj zavrne predpostavko o upočasnjenem razvoju pri slabih bralcih. 

Zmožnosti delovnega spomina slabih bralcev se s starostjo ne izboljšajo in trajno ovirajo 

učence pri bralnih dejavnostih (Swanson in Sachse-Lee, 2001 v Packiam Alloway, 2006). Ob 

tem avtorji (Rosenquist idr., 2003; Schuchardt idr., 2010) niso enotni, kateri procesi (locirani 

v fonološki zanki) povzročajo učencem z IP največje težave. Zagotovo pa zmožnost 

verbalnega delovnega pomnjenja sodi med tiste spremenljivke, v kateri se boljši bralci z IP 

najbolj razlikujejo od slabših bralcev z IP (Conners idr., 2001). 

 

Fonološko procesiranje 

Fonološko procesiranje30 vključuje tri ločene, a med seboj povezane sestavine – fonološko 

zavedanje31, fonološki spomin in hitrost poimenovanja (Anthony, Williams, McDonald in 

Francis, 2007). Številne raziskave pri učencih značilnega razvoja potrjujejo povezanost 

fonoloških procesov z uspešnim bralnim razvojem učencev (Adams, 1990; Anthony idr., 

2007). Avtorji ugotavljajo, da so težave fonološkega procesiranja eden najpogostejših 

dejavnikov za nastanek bralnih težav (Adams, 1990). Fonološko procesiranje predstavlja 

metajezikovno zmožnost posameznika in vključuje rabo  spoznanj o glasovni strukturi jezika v 

procesu pisne ali slušne obdelave informacij (Anthony idr., 2007). Obenem nekateri avtorji 

izpostavljajo obojestransko povezanost med fonološkim procesiranjem in bralno zmožnostjo. 

Individualne razlike v fonološkem procesiranju vplivajo na pojav individualnih razlik v bralni 

                                                           
30 V literaturi s področja jezikoslovja in logopedije (npr. Crosbie, Holm in Dodd, 2005; Merkel-Piccini, 2001; 
Marin, 2013 itd.) fonološke procese obravnavajo predvsem v kontekstu razvoja govora in jezika. Fonološki 
procesi se v teh primerih nanašajo na poskuse oz. načine, s katerimi si otroci olajšajo izgovorjavo besed (npr. 
izpustijo soglasniški sklop, zamenjajo glasove itd.) (Stampe, 1979 v Eriks-Brophy; Gibson in Tucker, 2013). 
Avtorji se ukvarjajo s proučevanjem napak v izreki (artikulacijske napake), ki so del normalnega govornega 
razvoja (prepoznavanje fonoloških procesov pri otrocih) (Merkel-Piccini, 2001), kar je pomembno za določanje 
mejnikov v govornem razvoju in za načrtovanje ustreznih intervencij.   
31 Nekateri avtorji (Pečjak, 2010; Wagner idr., 1997; Anthony idr., 2007) posebej izpostavljajo tudi fonološko 
občutljivost (ang. phonological sensitivity). tj. »sposobnost odkrivanja, manipuliranja z glasovi govora« (Pečjak, 
2010, 28), ki se razvija še preden je otrok izpostavljen tisku.  
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zmožnosti, kar dokazujejo zlasti longitudinalne raziskave o napovedni vrednosti nalog 

fonološkega zavedanja (Wagner, Torgesen, Rashotte, Hecht, Barker, Burgess, Donahue in 

Garon, 1997). Hkrati individualne razlike v bralni zmožnosti vplivajo na učinkovitost 

fonoloških procesov (Prav tam.). Avtorji kot dokaz navajajo manjšo fonološko občutljivost pri 

odraslih nepismenih ljudeh, rezultate o strategijah reševanja nalog slušne analize v jezikih z 

netransparentno ortografijo (npr. v angleškem jeziku) (Ehri, 1989 v Wagner idr., 1997).   

Podobne ugotovitve o vlogi fonoloških procesov pri branju navajajo tudi raziskave pri 

učencih z IP (npr. Barker, Sevcik, Morris in Romski, 2013; Conners, Rosenquist, Sligh, Atwell 

in Kiser, 2006; Soltani in Roslan, 2013; Wise, Sevcik, Romski in Morris, 2010). Slabše 

fonološke procese zasledimo pri slabih bralcih s povprečnimi intelektualnimi sposobnostmi 

in pri slabih bralcih z IP (Stanovich in Siegel, 1994; Wagner idr., 1997).  

 

V preteklem poglavju smo se natančneje ukvarjali z delovnim spominom pri učencih z IP, 

zato se v nadaljevanju osredotočamo predvsem na naslednji dve komponenti fonoloških 

procesov – fonološko zavedanje in hitro poimenovanje. 

Fonološko zavedanje se nanaša na posameznikovo zmožnost prepoznavanja, razlikovanja in 

manipuliranja z glasovnimi enotami (besedami, zlogi in glasovi) (Barrus Smith, Simmons in 

Kameenui, 1995). Najvišjo raven fonološkega zavedanja predstavlja fonemsko zavedanje; 

»sposobnost odkrivanja in manipuliranja z glasovi« (Pečjak, 2010). Najpogosteje fonološko 

zavedanje preverjamo z nalogami prepoznavanja in tvorjenja rim, z nalogami razlikovanja 

podobnih besed ter z nalogami združevanja, razdruževanja in odstranjevanja daljših in krajših 

glasovnih enot (npr. zlogov, glasov).  

Za vzpostavitev fonološkega zavedanja je nujen razvoj zaznave govora. Govorni razvoj 

namreč vključuje otrokovo procesiranje glasov jezika (govorno zaznavanje), razumevaje 

govora in govorno izražanje (Karmiloff in Karmiloff-Smirth, 2001 v Marjavonič Umek in 

Zupančič, 2009, 227). Razvoj zaznave govora poteka postopoma in se začne že z otrokovo 

spodobnostjo razlikovanja človeškega glasu od drugih zvokov kmalu po otrokovem rojstvu in 

se nadaljuje z večanjem občutljivosti za glasovno strukturo jezika. Otrok mora najprej 

kontinuiran zvok govora znati razdeliti na posamezne dele (besede, zloge, glasove) 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2009, 215). Postopoma postajajo otroci občutljivi na vse 

manjše glasovne enote (Adams, 1990; Pečjak, 2010; Wagner idr., 1997). S hitrim 
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naraščanjem besedišča (Marjanovič Umek, 2007, 38) vse bolje razumejo in uporabljajo tudi 

fonotaktična pravila.32  

Fonološko zavedanje je ključnega pomena pri učenju branja (Adams, 1990). Pomembno 

vlogo ima zlasti pri ustvarjanju povezav glas – črka – glas (tj. dekodiranju besed). Enako vlogo 

fonološkega zavedanja pri branju kot pri učencih ZR kažejo tudi raziskave pri učencih z IP 

(Conners, Atwell, Rosenquist in Sligh, 2001; Wise, Sevcik, Romski in Morris, 2010). Wise idr. 

(2010) potrjujejo pomembno napovedno vrednost zmožnosti fonološkega zavedanja na 

zgodnje bralne dosežke predšolskih otrok z lažjimi IP. Connersova in sodelavke (2001) so 

ugotovile, da se boljši in slabši bralci z IP razlikujejo v zmožnosti fonološkega zavedanja, 

vendar k razlikam v večji meri prispeva zmožnost verbalnega delovnega pomnjenja. 

Hitro poimenovanje označuje posameznikovo zmožnost hitrega kontinuiranega 

poimenovanja vizualnih dražljajev (npr. črk, števk, barv, predmetov). Hitrost prepoznavanja 

in priklica verbalne oznake za črko/števko/barvo/predmet kaže na avtomatiziranost 

jezikovnih procesov, pomembnih za branje, in napoveduje bralne dosežke še pred vstopom v 

šolo (Jelenc, 1996). Rezultati pri nalogah hitrega kontinuiranega poimenovanja črk, števk, ki 

govorijo o učinkovitosti priklica besed za grafične simbole, so povezani zlasti z dekodiranjem 

besed (ne z njihovim razumevanjem) (Wolf in Goodglass, 1986 v Jelenc, 1996). Raziskav o 

odnosu med hitrostjo poimenovanja in branja pri učencih z IP je manj (Barker idr., 2013). Te 

potrjujejo ugotovitve raziskav o učencih značilnega razvoja. Analiza korelacij v raziskavi 

Saundersove in De Fulia (2007, v Soltani in Roslan, 2013) je pokazala, da sta hitro 

poimenovanje in fonološko zavedanje pomembno povezana z zmožnostjo dekodiranja tudi 

pri odraslih bralcih z lažjimi IP (navajajo velikost korelacij od 0,37 do 0,65).  

  

Barker idr. (2013) so podrobneje proučili strukturo fonološkega procesiranja učencev z  IP. V 

raziskavo je bilo vključenih 294 učencev z lažjimi IP (povpr. starost: 9,24 let, SD = 1,32; 

povprečna vrednost količnika inteligentnosti: 63,11; SD = 9,72). Z metodo največjega verjetja  

(ang. maximum likelihood) so preverili teoretično zastavljen model fonološkega procesiranja 

pri učencih z lažjimi IP. V modelu fonološkega procesiranja učencev z IP (Barker idr., 2013) 

(shema 8) so izpostavili dve komponenti, fonološko zavedanje in hitro poimenovanje. Shema 

                                                           
32 Fonotaktika je del fonologije; fonotaktična pravila so pravila združevanja, povezovanja fonemov (možnosti 
razvrstitve fonoloških segmentov) (Unuk, 2004, 108). Pregled začetnih in končnih soglasniških sklopov v 
slovenščini je oblikovala Srebot-Rejec (1975). Podrobno sta govorni (fonološki) razvoj slovenskih otrok 
proučevali A. Marin (2013) in M. Muznik (2012).  
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8 prikazuje merski model in faktorske uteži, indikatorje latentne spremenljivke33. Model se 

dobro prilega podatkom (χ2 = 126,66, p < 0,01). 

 

Dvofaktorski model fonološkega procesiranja vključuje glasovno sintezo besed in nebesed, 

odstranjevanje glasov, razlikovanje glasov, glasovno analizo besed in nebesed kot indikatorje 

fonološkega zavedanja (prvi faktor) in hitro imenovanje barv ter črk kot indikatorjev druge 

latentne spremenljivke (hitrost poimenovanja).  

 

Shema  9. Barkerjev model fonološkega procesiranja (Barker idr., 2013, 17)  

Vrednosti na puščicah predstavljajo faktorske uteži (standardne napake), E – napaka variance.   

 

 

Fonološko zavedanje in hitrost imenovanja sta močno negativno povezana (-0,47, p < 0,01), 

kar pomeni, da so učenci z višjimi dosežki pri nalogah fonološkega zavedanja izkazovali 

hitrejši čas imenovanja (barv in črk). Ugotovitve avtorjev so podobne kot pri učencih 

značilnega razvoja (Anthony idr., 2007), kar pomeni, da si s poznavanjem tipičnega bralnega 

razvoja lahko pomagamo pri razumevanju povezav med jezikovnimi spremenljivkami 

(fonološko zavedanje, besedišče itd.).  

                                                           
33 Te kažejo vpliv faktorja na posamezne spremenljivke, kvadratni koren faktorske uteži kaže na zanesljivost 
posameznega indikatorja in pove, kolikšen delež variance v indikatorju je pojasnjene s faktorjem (razlika do 1 je 
varianca napake). 



 
  

63 
 

Barker, Sevcik, Morris in Romski (2013) so podrobneje proučili povezanost fonološkega 

zavedanja in hitrega imenovanja z drugimi jezikovnimi dejavniki (receptivni besednjak, 

ekspresivni besednjak) in učinkovitostjo bralne tehnike (prepoznavanje besed in nebesed). 

Ugotovitve so predstavljene v korelacijski matriki (preglednica 4). 

 
Fonološko zavedanje je visoko pozitivno povezano z besediščem, prepoznavanjem besed in 

fonološkim dekodiranjem. Odnos med fonološkim zavedanjem in jezikom  pri učencih z IP je 

podoben kot pri učencih značilnega razvoja. Učenci z boljšim besediščem imajo boljše 

zmožnosti fonološkega zavedanja v primerjavi z učenci s skromnim besediščem. Z 

naraščanjem besedišča se veča posameznikova fonološka občutljivost (leksikalno 

prestrukturiranje). Otrok vse bolje razume, da so besede sestavljene iz manjših delov 

(Metsala in Walley, 1998 v Goswami, 2003; Metsala, 2011).  

 

Preglednica 4. Bralna pismenost učencev z IP (Barker idr., 2013)    korelacijska matrika v 
raziskavo vključenih spremenljivk 

 1 2 3 4 5 6 
1. FZ -      
2. HI - 0,44 -     
3. EB 0,73 - 0,28 -    
4. RB 0,65 - 0,27 0,93 -   
5. PB 0,54 -0,29 0,37 0,24 -  
6. FD 0,51 - 0,25 0,37 0,22 0,68 - 

FZ – fonološko zavedanje, HI – hitrost imenovanja, I – izražanje (ekspresivni besednjak), R – razumevanje 
(receptivni besednjak), PB – prepoznavanje besed, FD – fonološko dekodiranje (prepoznavanje nebesed). Vse 
korelacije so pomembne na ravni p < 0,01. 
 
Hitrost imenovanja kaže pomembne (a nižje) negativne korelacije z jezikom in branjem 

(Barker idr., 2013). Učenci z večjim obsegom besedišča so hitrejši na preizkusu hitrega 

poimenovanja v primerjavi z učenci s skromnejšim  besediščem. To pomeni, da so učenci z 

boljšimi jezikovnimi zmožnostmi hitreje poimenovali črke in barve v primerjavi z učenci s 

slabšim semantičnim znanjem.  

 

Raziskave pri učencih z downovim sindromom (Verucci, Menghini in Vicari, 2006) kažejo, da 

imajo ti otroci izrazite težave pri branju nebesed. Naloga zahteva fonološko dekodiranje, ki je 

osnovano na zmožnosti fonološkega zavedanja. Slednje učenci z downovim sindromom težko 

usvojijo. Poleg nižjih intelektualnih potencialov na razvoj fonoloških procesov te skupine 
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učencev vpliva več specifičnih dejavnikov (pogoste težave s sluhom, drugačna motorika ust 

itd.) (Stoel-Gammon, 2001),  zaradi katerih ugotovitve teh raziskav ni mogoče posplošiti na 

ostale učence z IP.  

Conners, Rosenquist, Sligh, Atwell in Kiser (2006) so proučevale vpliv urjenja fonološkega 

zavedanja in črkovno-glasovnih povezav pri učencih z lažjimi IP (povpr. starost 9,45 let, SD = 

1,4; povpr. IQ = 53,85, SD = 8,8). Raziskava je vključevala kontrolno skupino učencev (povpr. 

starost 9,82 let, SD = 1,09, povpr. IQ = 52,09, SD = 11,37). Skupini sta bili izenačeni v 

uspešnosti branja nebesed, reševanju nalog fonološkega zavedanja in jezikovnega 

razumevanja34. V raziskavi je sodelovalo štirideset učencev. Učenci eksperimentalne skupine 

so enajst tednov obiskovali program urjenja, ki je vključeval naloge spajanja zlogov in glasov, 

učenje povezav črka  glas in naloge glaskovanja. Pred in po izvedbi programa so učenci 

reševali naloge glaskovanja, branja besed in nebesed. Primerjava rezultatov eksperimentalne 

in kontrolne skupine učencev je pokazala izrazito izboljšanje bralne tehnike učencev 

eksperimentalne skupine. Rezultati so spodbudni, saj kažejo, da je z direktnim in 

sistematičnim urjenjem mogoče izboljšati fonološke procese pri učencih z IP, ki pripomorejo 

k uspešnejšemu dekodiranju besed. Pomembno pa je, da so poučevalni pristopi intenzivni in 

ciljno usmerjeni. Avtorice namreč navajajo, da je pri več kot 85 % učencih, vključenih v 

raziskavo, šolski program že vključeval tovrstne vaje, vendar je bil napredek učencev 

minimalen. 

 

  

                                                           
34 Naloga jezikovnega razumevanja je podobna preizkusu slušnega razumevanja, uporabljenega v naši raziskavi 
(SL 40). Učenci so pri nalogah slušnega razumevanja poslušali posamezne stavke. Po poslušanju so med slikami 
izbrali tisto, ki ustreza slišanemu besedilu. 
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Besednjak 

Bralni besednjak sodi med pomembne dejavnike bralnega razumevanja35 (Just in Carpenter, 

1992; Perfetti, 2010). Predstavlja eno temeljnih sestavin bralnih modelov, ki prikazujejo 

strukturo bralnega razumevanja (npr. Pečjak, Podlesek in Pirc, 2011; Pečjak, 2010; McKenna 

in Stahl, 2009). 

Za spoznavanje novih besed je ključnega pomena izpostavljenost jeziku in jezikovnim 

spodbudam. Gradnja besedišča se prične, še preden otrok začne brati. Tudi kasneje, v 

obdobju začetnega branja, otroci po slušni poti razumejo več besed, kot jih zmorejo prebrati 

(Chall, Jacobs in Baldwin, 1990, 12). 

Zgodnje jezikovne spodbude (npr. skupno branje otroka in staršev) ustvarjajo ugodne pogoje 

za oblikovanje posameznikovega notranjega leksikona (tj. mentalnih predstav o pomenih 

besed). Če bo otrok izpostavljen velikemu številu besed, med katerimi bodo tudi slušno 

podobne (a pomensko različne) besede, se bo moral za izgradnjo ustreznih mentalnih 

predstav bolj potruditi in slušno podobnim besedam pripisati ustrezen pomen. Z gradnjo 

besedišča otroci postajajo vse boljši v zaznavanju drobnih razlik med besedami (Metsala in 

Walley, 1998 v Goswami, 2003; Metsala, 2011). Cunningham in Stanovich (2001) 

izpostavljata pomen branja knjig za gradnjo bogatega besedišča.  Njuno izhodišče predstavlja 

primerjava analize ustnega in pisnega jezika. Slednji zaradi večje kompleksnosti (vsebuje več 

redkih besed, besednih zvez itd.) omogoča več priložnosti za učenje novih besed, kar 

ponovno dokazuje pomen zgodnjega stika z bralnimi gradivi. Skupno branje v zgodnjem 

otroštvu vpliva na pojavljanje razlik v obsegu besedišča med otroki. Tudi kasneje, pri začetnih 

bralcih, je pomembno, da odrasli (učitelji, starši) učencem berejo besedila, ki presegajo 

bralni nivo učencev (Chall, Jacobs in Baldwin, 1990) in s tem gradijo njihov receptivni 

besednjak in splošno znanje. Pri učencih z IP je zaradi počasnejšega usvajanja bralne tehnike 

branje odraslega pomembno tudi v višjih razredih. Ključnega pomena je branje izven šolskih 

dejavnosti (Cunningham in Stanovich, 2001). Učenci, ki v prostem času pogosto berejo, v 

primerjavi z učenci, ki v prostem času berejo manj, so pri spoznavanju novih besed v izraziti 

prednosti. Pogostost prostočasnega branja pa je povezana tudi z odnosom do branja, kar 

natančneje obravnavamo v poglavju o afektivno-motivacijskih dejavnikih branja. 

                                                           
35 Več empiričnih študij govori o visokih povezavah med besediščem in bralnim razumevanjem (npr. Pečjak, 
1999a; van Wingerden idr., 2014). 
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Zaradi pomembnega vpliva besednjaka na pomensko analizo besedila je urjenje besedišča 

sestavni del programov opismenjevanja učencev. Pri tem Pečjakova (1999a) poudarja, da je 

bolj kot izolirano urjenje posameznih besed pomembno učenje sistematičnega pristopa k 

pojasnjevanju neznanih besed v besedilu (npr. strategije prepoznavanja pomena neznanih 

besed s pomočjo sobesedila, strukture besede, uporabe slovarja itd.). Slednje je še posebej 

pomembno pri poučevanju učencev z IP, ki imajo pogosto težave s prenosom naučenega v 

novo situacijo (Conners, 2003). 

Večji obseg besedišča vpliva tudi na hitrost branja besedila (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj 

in Pečjak, 2011). Branje znanih besed in vsebine je ob enaki bralni tehniki hitrejše v 

primerjavi z branjem besedila s številnimi novimi pojmi. 

Raziskave o jezikovnih zmožnostih učencev z IP kažejo, da na podlagi informacij o stopnji 

intelektualnih primanjkljajev (in mentalni starosti) posameznika težko sklepamo o 

značilnostih njegovega jezikovnega profila. Posamezne komponente jezikovne zmožnosti so 

namreč lahko različno »oškodovane«. Slednje dokazujejo zlasti različna opažanja avtorjev o 

jezikovni zmožnosti učencev z downovim in williams-buerenovim sindromom (Ypsilanti, 

Grouios, Alevriadou in Tsapkini, 2005). Raziskave dajejo neenotne rezultate, pri čemer 

nekatere govorijo v prid kvalitativnih razlik na področju razumevanja in tvorjenja jezikovnih 

sporočil učencev z downovim in williamsovim sindromom. Ypsilanti s sodelavci (2005) je 

proučevala obseg ekspresivnega in receptivnega besednjaka učencev z downovim 

sindromom (povprečna starost 14,5 let, SD = 2,77; povprečna mentalna starost 6,1, SD = 

0,81) in williamsovim sindromom (povprečna starost 14,4 let, SD = 0,24; povprečna 

mentalna starost 6,1, SD = 0,49), rezultate je primerjala z učenci značilnega razvoja (s 

skupino učencev z IP izenačenimi v mentalni starosti). Znano je, da obseg receptivnega in 

ekspresivnega besednjaka ni enak. Razumemo več prebranih in slišanih besed (receptivni 

besednjak), kot jih uporabljamo pri pisnem ali ustnem sporazumevanju (Pečjak, 2010). 

Ugotovitve Ypsilantijeve in sodelavcev (2005) govorijo v prid kvalitativnim razlikam med 

učenci z downovim in williamsovim sindromom, vendar je zaradi majhnega vzorca (11 

učencev) potrebna previdnost pri interpretaciji rezultatov. Predpostavke o drugačnem 

jezikovnem profilu, značilnem za posamezen sindrom (tudi ob enaki stopnji intelektualnih 

primanjkljajev) slonijo na primerjavi obeh skupin učencev v zmožnosti razumevanja in 

izražanja (npr. Bellugi, Wang in Jernigan, 1994; Miller, 1992 v Ypsilanti, 2005; Vicari, Casselli, 

Gagliardi, Tonucci in Volterra, 2002). Pri učencih z downovim sindromom opažajo izrazite 
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razlike med produktivnim in receptivnim besednjakom. Ti učenci razumejo dosti več, kot 

uspejo povedati ali zapisati. Težave imajo zlasti z upoštevanjem slovničnih in sintaktičnih 

pravil pri jezikovnem izražanju. Vsebinsko pojasnilo omenjenih težav so avtorji (Ypsilanti idr., 

2005; Miller, 1992 v Ypsilanti, 2005) naslonili na težave s (samostojnim) dostopom do 

leksičnega znanja. Učenci z williamsovim sindromom so v primerjavi z učenci z downovim 

sindromom boljši na področju jezikovnih zmožnosti (razumevanja in izražanja). Obenem 

vizualno-prostorske sposobnosti sodijo med šibka področja teh učencev (Bellugi idr., 1994). 

Nekateri drugi avtorji kvalitativnih razlik v jezikovnem profilu med skupinama učencev ne 

opažajo (npr. Volterra, Capirci, Pezzini, Sabbadini in Vicari, 1996). 

Poleg vsebine in zgradbe besedišča je za pomensko analizo besedila pomemben tudi 

učinkovit dostop do te vsebine (Pečjak, 1999a), kar izpostavljajo tudi raziskave pri učencih z 

IP (npr. Ypsilanti idr., 2005). Na učinkovitost dostopa do vsebine notranjega leksikona vpliva 

več dejavnikov (Pečjak, 1999a). V literaturi o branju učencev z IP kot pomemben dejavnik 

lahko zasledimo besedilni kontekst (Levitt, 1969). Učenci z IP so bolje brali in razumeli 

besede, zapisane v stavkih (v primerjavi z branjem posameznih, izoliranih besed). Enako velja 

za učence značilnega razvoja, tudi za slabe bralce (Perfetti, 2001). 

 

Vsi zgoraj našteti dejavniki so pomembni za uspešno dekodiranje in razumevanje 

prebranega, dve temeljni komponenti branja (Hoover in Gough, 1985 v Wren, 2001), ki ju 

predstavljamo v nadaljevanju.  

 

2. 6. 2 Dekodiranje  

 
Zmožnost hitrega in natančnega dekodiranja (prepoznavanja besed) predstavlja podstat 

bralnemu razumevanju (Hoover in Gough, 1985 v Wren, 2001). Čeprav je učinkovito 

dekodiranje pomembno pri branju, ni zagotovilo za učinkovito bralno razumevanje (van 

Wingerden, Segers, van Balkom in Verhoeven, 2014). Odnos med dekodiranjem in bralnim 

razumevanjem se s starostjo učencev in njihovim bralnim razvojem spreminja (Hoover in 

Gough, 1990). Dekodiranje ima večjo težo na začetnih bralnih stopnjah. Kasneje, ko je ta 

veščina avtomatizirana, je bralno razumevanje povezano predvsem z jezikovnimi 

zmožnostmi, besediščem itd. Pri mnogih slabih bralcih (z IP ali ZR) imajo zmožnosti 

dekodiranja pomemben vpliv na pojavljanje bralnih težav. Učenci z IP imajo izrazite težave 
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pri doseganju hitrega in natančnega branja (Conners, 2003), kar ovira bralno razumevanje 

tudi v višjih razredih. Dekodiranje je osnovna strategija prepoznavanja novih besed (Ehri, 

2005), ki zahteva prepoznavanje črke, njeno preoblikovanje v glas in nazadnje spajanje 

zaporedja glasov v besedo. Učenci z IP imajo težave v tem procesu predvsem zaradi slabših 

fonoloških procesov (Conners, 2003), osnove prepoznavanja besed. Fonološka osnova 

dekodiranja učencev z IP je enaka kot pri učencih značilnega razvoja (Barker idr., 2013). 

Sermier Dessemontet in de Chambrier (2015) sta v longitudinalni študiji spremljali 129 

francosko govorečih učencev z IP (povpr. starost 7,8 let, SD = 0,5; povprečna vrednost IQ = 

62,3, SD = 9,4). Ugotovili sta, da podkomponenti dekodiranja (fonološko zavedanje in znanje 

o povezavah črka    glas) pomembno napovedujejo napredek pri branju besed in nebesed 

po prvem, drugem in tretjem letu šolanja. Fonološki procesi ostajajo pomemben prediktor 

bralnega razumevanja do konca tretjega razreda. Njihova napovedna moč se je po drugem 

letu šolanja celo povečala. Avtorji so razlago naslonili na predpostavko o upočasnjenem 

bralnem razvoju. Učenci z IP potrebujejo več časa za učenje dekodiranja kljub intenzivnemu 

sistematičnemu opismenjevanju (Sermier Dessemontet in de Chambrier, 2015). Soltani in 

Roslan (2013) sta potrdili pomemben prispevek fonološkega zavedanja, verbalnega 

kratkotrajnega pomnjenja in hitrega poimenovanja pri zmožnosti dekodiranja tudi v raziskavi 

s šestdesetimi odraslimi bralci z IP (stari 15–23 let, povprečna vrednost IQ = 68).   

Kljub težavam z učenjem dekodiranja nekateri učenci z IP uspejo usvojiti bralno tehniko 

(Conners, Atwell, Rosenquist in Sligh, 2001). Večja ameriška raziskava je pokazala, da so 

zmožnosti dekodiranja 32 odstotkov 16-/17-letnikov z IP na nivoju dekodiranja prvošolcev 

(Lemons idr., 2013 v van Wingerden idr., 2014). Ratz in Lenhard (2013) sta učitelje v nemških 

šolah spraševala o bralni zmožnosti 1612 učencev z IP (starih 6–21 let). Med učenci je bilo 

33,2 % učencev z lažjimi IP (N = 529, povpr. starost 12,1 let, SD = 3,74). Ocene učiteljev so 

pokazale, da je 59 odstotkov učencev z lažjimi IP doseglo ortografsko ali pravopisno stopnjo 

branja, 35,8 pa alfabetsko ali črkovno stopnjo branja (po Frith, 1985). Približno 5 odstotkov 

učencev z lažjimi IP ni usvojilo bralne tehnike oz. besede še vedno prepoznava celostno 

(logografska ali slikovna stopnja, po Frith, 1985). 
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RAZUMEVANJE 

interakcijski proces 

ZNAČILNOSTI 

BESEDILA 
ZNAČILNOSTI BRALCA 

2. 6. 3 Bralno razumevanje in metakognitivne strategije 

 
Bralno razumevanje predstavlja osnovni cilj in končni kriterij branja v šoli. Njegova vloga 

presega okvir bralnega pouka, saj je bralno razumevanje pomembno za pridobivanje znanja 

pri vseh učnih predmetih in vpliva na splošni učni uspeh posameznika (Marjanovič Umek, 

Fekonja Peklaj in Pečjak, 2011). Razumevanje besedila se nanaša na oblikovanje miselnih 

predstav o prebranem. Vpogled v kompleksno dogajanje v procesu izgradnje miselnih 

predstav o prebranem dajeta Kintschev in van Dijkov (1978, 1983) interaktivni model ter 

Gernsbacherin model oblikovanja miselnih struktur (ang. Structure Building Framework) 

(Gernsbacher, 1993, 1997; Gernsbacher idr., 1990) (glej poglavje 2. 1). Proces bralnega (ali 

slušnega) razumevanja je odraz medsebojnega delovanja značilnosti besedila in zmožnosti 

posameznika (Kintsch in van Dijk, 1978, 1983). Slednje s shemo (shema 9) nazorno prikazuje 

tudi Pečjakova (1996). 

 

Shema  10. Interakcijski proces bralnega razumevanja (povz. po Pečjak, 1996) 

 

 

 

 

Med karakteristike besedila sodijo njegove slovnične in slogovne značilnosti (dolžina povedi, 

tvorni ali trpni način, slogovni postopek itd.), pomenska zgoščenost (zgoščenost, brez  

nepotrebnih informacij, ponavljanja), kognitivna strukturiranost besedila (sistematičnost, 

postopnost, izpostavljanje bistva, navajanje primerov itd.).  Pri bralnem razumevanju imajo 

pomembno vlogo številne bralčeve značilnosti, med katerimi smo nekatere že izpostavili kot 

pomembne sestavine branja, npr. inteligentnost, bralna tehnika, posameznikovo predznanje, 

besednjak, metakognitivno znanje o branju in bralne strategije ter odnos do branja (Pečjak, 

2010). Posamezniki se razlikujejo v zmožnosti oblikovanja miselnih predstav o prebranem 

(Gernsbacher, 1993, 1997), kar lahko evalviramo s kvantitativnega vidika (koliko nekdo 

razume) in kvalitativnega vidika (kaj nekdo razume) (Pečjak, 1995, 2010).  

 

Raziskav o bralnem razumevanju učencev z IP je malo. Večina izmed njih proučuje 

učinkovitost posameznih učnih pristopov na bralno razumevanje (npr. Van den Bos, Nakken, 
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Nicolay in van Houten, 2007). Prav tako je malo znanega o nivojih bralnega razumevanja pri 

učencih z IP.  

 

Pečjak (1996, 58) ob pregledu več modelov razumevanja pri branju povzema tri nivoje 

bralnega razumevanja: 

- Besedno razumevanje ali razumevanje na ravni dejstev (najnižji nivo), ki predstavlja nujen, 

a nezadosten pogoj za bralno razumevanje besedila.  

- Razumevanje s sklepanjem (interpretacijsko razumevanje), ki od posameznika zahteva 

prepoznavanje bistvenih, ključnih idej v besedilu, razumevanje povezanosti delov 

besedila, posameznih dogodkov, dejstev in odnosov med njimi, oblikovanje sklepov na 

podlagi podatkov iz besedila. Pri tem lahko posameznik sklepe oblikuje neposredno iz 

besedila (implicitno sklepanje), saj jih vsebina besedila jasno nakazuje. Učenec bo brano 

vsebino bolj izčrpno spoznal, če jo bo povezal z lastnimi izkušnjami in predznanjem 

(elaborativno sklepanje), s čimer si bo prebrano tudi bolje zapomnil. Nivo in kvaliteta 

posameznikovega predznanja o brani vsebini je pogojena z značilnostmi posameznika in z 

zunanjimi dejavniki (družina, pogoji, izobraževanje ...). Zato lahko rečemo, da bralec 

povezuje informacije na svojstven način. K branju obsežnejših bralnih gradiv je potrebno 

pristopiti drugače (strateško branje) in izluščiti ter shraniti le bistvene oz. pomembne 

elemente vsebine (odvisno od namena in cilja branja) (reduktivno sklepanje). 

Gernsbacherjeva idr. (1990) med pomembne razloge za neučinkovitost pri razumevanju 

vsebine uvršča ravno posameznikovo nezmožnost zaviranja neustreznih in/ali 

nepomembnih dražljajev, kar neugodno vpliva na izgradnjo in zapomnitev miselnih 

predstav ter kasnejši priklic informacij iz besedila. Z opisanimi težavami se običajno 

srečamo šele pri starejših učencih (tudi pri odraslih bralcih) z že usvojeno tehniko branja.   

- Uporabno, kritično in ustvarjalno branje predvideva aktivnost višjih miselnih procesov 

(analitično branje, sinteza informacij in njihovo preoblikovanje, posploševanje, oceno 

veljavnosti prebranega itd.). Predpogoj doseganja najvišje stopnje razumevanja sta 

razumevanje pomena besed in interpretativno razumevanje besedila. Vključujeta 

posameznikovo zmožnost, da prebrane informacije uporabi v novi situaciji (npr. za 

oblikovanje novega besedila, izdelka itd.) (uporabno razumevanje), jih ovrednoti na 

podlagi različnih (objektivnih in subjektivnih) kriterijev (kritično razumevanje) in jih 
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ustvarjalno preoblikuje (nadaljuje zgodbo, spremeni posamezne elemente besedila, 

preoblikuje prozno delo v dramsko besedilo itd.). 

 

Poleg jezikovnih zmožnosti na bralno razumevanje vseh učencev pomembno vpliva tudi 

stopnja kognitivnega razvoja. Kognitivni potencial posamezniku omogoča povezovanje 

jezikovnih informacij iz besedila s predhodnim znanjem, spremljanje lastnega bralnega 

razumevanja in ustrezno interpretacijo besedila (Oakhill in Cain, 2012). Nižji kognitivni 

potencial učencev z IP se kaže tudi na področju bralne pismenosti (Erickson, Hanser, Hatch in 

Sanders, 2009). Nivo razumevanja vsebine posameznega besedila se lahko med učenci zelo 

razlikuje (van Wingerden idr., 2014). Ugotovitve nekaterih avtorjev (Jones idr., 2006 v van 

Wingerden idr., 2014; Jones, Long in Finlay, 2006) kažejo, da lahko zmožnosti bralnega 

razumevanja odraslih oseb z lažjimi in mejnimi IP vzporejamo z zmožnostmi dosti mlajših 

učencev značilnega razvoja (starih 6  9 let). Obenem raziskave o učinkovitosti bralnega 

pouka (npr. van den Bos idr., 2007) dokazujejo, da lahko izboljšamo bralno razumevanje 

odraslih bralcev z IP predvsem z direktnim, ciljno usmerjenim bralnim poukom, usmerjenim 

na spodbujanje bralnega razumevanja in uporabo bralnih strategij.  

Učenci z IP imajo običajno izrazite težave na področju sklepanja in reševanja problemov (tudi 

v primerjavi z mlajšimi učenci značilnega razvoja, s katerimi so izenačeni v rezultatu na 

preizkusu neverbalne inteligentnosti) (Goharpey, Crewther in Crewther, 2013). Bralni 

napredek učencev z IP po tem, ko relativno dobro usvojijo bralno tehniko36, ovirajo omejitve 

na področju jezikovnega razumevanja, ki so pogojene tudi s kognitivnimi potenciali 

posameznika (Roch in Levorato, 2009). Učenci z IP imajo težave s slušnim razumevanjem 

zapletenih stavkov (Jones idr., 2006 v van Wingerden idr., 2014) in oblikovanjem sklepov na 

podlagi slišanega sporočila (Ezell in Goldstein, 1991). Težave učencev z IP na področju 

jezikovnega razumevanja ovirajo dostop do (globljega) razumevanja vsebine celotnega 

besedila ali posameznih delov besedila. Zaradi težav z oblikovanjem sklepov, zaključkov na 

podlagi prebranega težko dosežejo višje nivoje bralnega razumevanja. 

 

                                                           
36 Večinoma gre za raziskave, ki so proučevale bralno razumevaje učencev z downovim sindromom, starejše od 
11 let (Roch in Levorato, 2009) Čeprav jezikovnega profila teh učencev ne moremo posplošiti na celotno 
skupino otrok z IP (Ypsilanti idr., 2005, glej poglavje »besednjak«), nam opažanja teh raziskav služijo kot 
teoretično izhodišče za opazovanje učencev z lažjimi IP.  
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Van Wingerden, Segers, van Balkom in Verhoeven (2014) so proučevali prediktorje bralnega 

razumevanja 49 učencev z IP (starih približno 10 let, IQ med 51 in 85, povprečna vrednost 

količnika inteligentnosti = 62,71, SD = 8,62) po tem, ko so relativno dobro obvladali bralno 

tehniko. Rezultate učencev z IP so primerjali z učenci ZR (povpr. starost 6,68 let). Obe skupini 

sta bili izenačeni v zmožnosti dekodiranja (bralna tehnika). Pri obeh skupinah učencev so 

preverjali več komponent bralnega razumevanja: bralno tehniko, besednjak, slušno 

razumevanje (eksplicitno in implicitno sklepanje) in intelektualne sposobnosti (z neverbalnim 

testom inteligentnosti). S tem so dobili vpogled v kvalitativne razlike v jezikovni zmožnosti 

med učenci z IP in učenci ZR ter njeni vlogi pri bralnem razumevanju. Posebno pozornost so 

namenili tudi razlikovanju prediktorjev nižjega in višjega nivoja bralnega razumevanja pri 

obeh skupinah učencev. Bralne naloge so zahtevale branje kratkih besedil in reševanje nalog 

izbirnega tipa. Nekatere naloge so zahtevale priklic dejstev iz besedila (besedno 

razumevanje, po Pečjak, 1996, 58), druge so od učencev zahtevale višji nivo razumevanja 

(razumevanje s sklepanjem – implicitno sklepanje, po Pečjak, 1996, 58). Učenci z IP in ZR so 

dosegli podobne rezultate na preizkusu besedišča in besednega razumevanja besedil (nižji 

nivo razumevanja). Upoštevajoč starostno razliko med skupinama učencev (učenci z IP so bili 

približno štiri leta starejši od učencev ZR) rezultati kažejo na zaostanek oz. upočasnjen razvoj 

učencev z IP. Učenci z IP so bili (pričakovano) slabši na področju slušnega razumevanja in 

splošnih kognitivnih zmožnosti. V primerjavi z učenci ZR so imeli izrazitejše težave pri bralnih 

nalogah, ki so zahtevale višji nivo razumevanja besedila. 

Ugotovitve avtorjev (van Wingerden idr., 2014) o prediktorjih bralnega razumevanja učencev 

z IP so skladne s predpostavko modela Preprost pogled na branje (Hoover in Gough, 1990). 

Med pomembnimi prediktorji bralnega razumevanja namreč navajajo rezultate na preizkusu 

dekodiranja, jezikovnega (slušnega) razumevanja in intelektualnih potencialov. Pri 10-

letnikih z lažjimi IP je bralno razumevanje še vedno pomembno povezano z uspešnostjo 

dekodiranja (r = 0,28, p = 0,048) in slušnega razumevanja (r = 0,40, p = 0,005). Avtorji razlago 

rezultatov naslanjajo na upočasnjen bralni razvoj učencev z IP. Učenci z IP v raziskavi še 

vedno niso povsem fluentni bralci, kar pojasnjuje statistično pomembno korelacijo med 

dekodiranjem in bralnim razumevanjem. Pri bralnih nalogah višjega nivoja je 

najpomembnejši prediktor intelektualna sposobnost učencev (r = 0,29, p = 0,042). Besednjak 

je pomembno povezan zlasti z jezikovnim razumevanjem. 
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Van Wingerden in sodelavci (2014) na podlagi rezultatov navajajo več priporočil za 

poučevanje učencev z IP. Izpostavljajo, da izolirano urjenje pomena besed (besedišča) ne bo 

bistveno pripomoglo k boljšemu razumevanju besedil. Učenci z IP imajo težave pri prenosu 

pridobljenega znanja v bralno situacijo. Obravnava besedil mora vključevati učiteljevo 

vodenje in uporabo različnih strategij za izboljšanje bralnega razumevanja (npr. aktivacijo 

predhodnega znanja pred branjem, vprašanja med branjem besedila ipd.). Uporabo 

metakognitivnih strategij je potrebno kombinirati z intenzivnim razvijanjem fluentnosti 

branja tudi v višjih razredih.  

 

Pri odločanju o pristopu k obravnavi besedila v šoli se lahko naslonimo na kriterije, s katerimi  

opredelimo posameznikovo splošno bralno učinkovitost (pregled Pečjak, 2010, 135). Pri tem 

upoštevamo natančnost branja (delež pravilno prebranih besed; značilnosti glasnega in 

tihega branja) in razumevanje prebranega. Na podlagi značilnosti otrokovega branja, lahko 

njegove bralne zmožnosti uvrstimo na eno od naslednjih stopenj (povz. po Johnson, Kress in 

Pikulski, 1990 v Pečjak, 2010). 

- Stopnja samostojnega branja: učenec gradivo bere samostojno – avtomatizirana bralna 

tehnika (99 % natančnost) in prebrano dobro razume (90 % razumevanje), 

 

- stopnja branja, ki jo omogoča pouk: težave z bralno tehniko opazimo zlasti pri glasnem 

branju (95–98 % natančnost pri branju), pri razumevanju učenec potrebuje učiteljevo 

vodenje (78–89 % razumevanje), 

 

- frustracijska stopnja branja: učenec ima izrazite težave z bralno tehniko (do 90 % 

natančnost) in slabo razume prebrano (50 % razumevanje), izraža stisko pri bralnih 

aktivnostih (ob tihem in glasnem branju). 

 

Učenci z IP imajo težave pri doseganju stopnje samostojnega branja. Kljub temu so med njimi 

nekateri bolj uspešni kot drugi. O tem pričajo tudi rezultati Nacionalnega preizkusa znanja iz 

slovenščine, ki ga Državni izpitni center vsako leto organizira za učence v PP NIS ob koncu 

drugega in tretjega ocenjevalnega obdobja37. Preizkus znanja iz slovenščine je sestavljen iz 

                                                           
37 NPZ se opravlja ob koncu 2. in 3. ocenjevalnega obdobja. Ob koncu 6. razreda se preverja znanje iz 
matematike in slovenščine ter tujega jezika. Ob koncu 9. razreda se preverja znanje iz slovenščine, matematike 
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dveh delov, nalog ob umetnostnem in neumetnostnem besedilu. Namen preizkusa znanja je 

preveriti »sposobnost samostojnega tihega branja neznanega besedila, prepoznavanja 

podatkov v besedilu, razumevanja in vrednotenja prebranega, uporabe knjižnih in jezikovnih 

pojmov, pravopisne zmožnosti in samostojne tvorbe krajšega besedila.« (Letno poročilo o 

izvedbi Nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2013/2014, str. 447). V spodnjih 

preglednicah (5 in 6) prikazujemo podatke o rezultatih učencev od leta 2009 do leta 2014. 

Rezultati učencev v PP NIS so v primerjavi z rezultati vrstnikov ZR bolj razpršeni (vrednost SD 

v preglednicah). Frekvenčna razporeditev rezultatov se iz leta v leto spreminja, kar je 

posledica več dejavnikov. 38  

 
Preglednica 5. Statistični podatki o NPZ: slovenščina (PP NIS) po posameznih letih – konec 
2. ocenjevalnega obdobja 

 2009 2010 2011 2012 2013 201439 
Št. učencev (N) 70 64 73 71 82 74 
Povprečno 
št. odstotnih 
točk na 
preizkusu 

58,96 77,27 55,31 73,17 69,61 74,46 

SD 21,16 16,36 17,24 19,75 15,53 13,91 
IT 0,59 0,77 0,55 0,73 0,7 0,74 

SD – standardni odklon odstotnih točk, IT – povprečni indeks težavnosti celotnega preizkusa 

 
Preglednica 6. Statistični podatki o NPZ: slovenščina (PP NIS) po posameznih letih – konec 
3. ocenjevalnega obdobja 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Št. učencev (N) 120 119 86 121 92 86 
Povprečno 
št. odstotnih 
točk na 
preizkusu 

65,25 66,66 65,32 60,04 65,59 57,98 

SD 20,28 19,25 16,58 17,43 15,34 15,65 
IT 0,65 0,67 0,65 0,60 0,66 0,58 

SD – standardni odklon odstotnih točk, IT – povprečni indeks težavnosti celotnega preizkusa 

 

                                                                                                                                                                                       
in tretjega predmeta (določi minister za šolstvo). Za učence v PP NIS je udeležba na NPZ prostovoljna (za ostale 
obvezna).  Povz. po OŠ NPZ Informacije za učence in starše, Državni izpitni center, 2015, str. 2. Pridobljeno 
28.9.2015 s http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/  
38 Na razporeditev rezultatov vpliva zahtevnost preizkusa (glej vrednost IT v tabelah), izbira besedil, način 
vrednotenja (nekateri kriteriji so se v primerjavi s preteklimi leti zaostrili), v poročilu (Letno poročilo 2013/2014) 
kot dejavnik izpostavljajo tudi prostovoljno udeležbo na preizkusu. 
39 Leta 2014 je preizkus iz slovenščine reševalo 74 šestošolcev (približno 35 % vseh šestošolcev v PP NIS) in 86 
devetošolcev (približno 40 % vseh devetošolcev v PP NIS, delež se z leti zmanjšuje). 
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Natančnejši pregled rezultatov40 učencev nam daje vpogled v bralno zmožnost slovenskih 

osnovnošolcev z lažjimi IP. Mlajši in starejši učenci pričakovano najboljše rešujejo naloge 

najnižje taksonomske ravni (znanje, prepoznavanje), pri zahtevnejših nalogah so manj 

uspešni. Hkrati rezultati kažejo, da so med učenci z IP tudi boljši bralci. Rezultati učencev so 

pogojeni z zahtevnostjo preizkusa (glej vrednost IT v tabelah), vendar so vsako leto med 

učenci tudi takšni z visokim deležem pravilno rešenih nalog (npr. leta 2009 je približno 35 

odstotkov šestošolcev doseglo več kot 80 % točk na preizkusu, pri čemer povprečna vrednost 

indeksa težavnosti celotnega preizkusa govori o težjem preizkusu v primerjavi z večino 

ostalih let). 

Analiza rezultatov nacionalnega preverjanja znanja vključuje tudi analizo uspešnosti 

reševanja različnih vrst nalog. Učenci so v povprečju uspešnejši pri reševanju nalog ob 

neumetnostnem besedilu. Pri devetošolcih so te razlike manj izrazite (podobno uspešni pri 

obeh vrstah besedil), vendar predvsem zaradi zahtevnejših nalog, ki se nanašajo na 

poznavanje slovničnih (in pravopisnih) pravil. Glede na način  razvijanja teme v 

neumetnostnem besedilu imajo učenci več težav pri razlagalnih besedilih (v primerjavi z 

opisi, obvestili itd.) (Conners, 2003), ki zahtevajo povezovanje branja s predznanjem, 

splošnim znanjem, fleksibilno branje (bralne učne strategije). Hkrati nekateri avtorji 

izpostavljajo, da je mogoče naštete veščine pri učencih z IP z ustreznimi poučevalnimi 

pristopi izboljšati. Van den Bos, Nakken, Nicolay in Van Houten (2007) pri odraslih bralcih z IP 

(starost 20–72 let M = 36 let; IQ 45–69, M = 58) opažajo boljše učinke bralnega pouka na 

bralno razumevanje ravno pri razlagalnih besedilih (v primerjavi s pripovednimi).  

 

Pri proučevanju bralnega razumevanja učencev z IP ne moremo mimo vpliva oblike/vrste 

nalog na uspešnost reševanja, na kar so opozorili že drugi avtorji (npr. Wang idr., 2014). 

Učenci z IP bolje rešujejo naloge zaprtega tipa (npr. naloge izbirnega tipa, alternativne izbire, 

dopolnjevanja). Manj uspešni so pri nalogah odprtega tipa (npr. zapis kratkih odgovorov, 

samostojno oblikovanje daljših odgovorov).  

Analiza reševanja različno zahtevnih bralnih nalog potrjuje ugotovitve van Wingerdena in 

sodelavcev (2014). Učenci z lažjimi IP (šestošolci in devetošolci) so uspešnejši pri nalogah, ki 

zahtevajo nižji nivo bralnega razumevanja (znanje, prepoznavanje; besedno razumevanje, po 

                                                           
40 vir: Državni izpitni center, Letna poročila NPZ od šol. leta 2008/2009 do 2013/2014, pridobljeno 28. 9. 2015 s 
http://www.ric.si/preverjanje_znanja/statisticni_podatki/  
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Pečjak, 1996, 58). Po branju znajo v besedilu prepoznati preprosta dejstva (če jih morajo le 

poiskati). Na preizkusu iz leta 2013/2014 (PP NIS) so najuspešnejši devetošolci (njihovi skupni 

dosežki pri slovenščini določajo mejo zgornje desetine dosežkov) bolje od ostalih učencev 

rešili tisto skupino nalog, pri kateri so morali izkazati več slovničnega znanja (npr. 

ugotavljanje števila odstavkov v besedilu, prepoznavanje glagolskega časa ipd.). Pri reševanju 

nalog ob umetnostnem besedilu (F. S. Finžgar, Gospod Hudournik) so se od ostalih učencev 

razlikovali predvsem v prepoznavanju in uporabi zahtevnejših podatkov iz besedila, kar je 

povezano z natančnostjo branja.  

Učenci z IP imajo izrazite težave pri nalogah, ki zahtevajo natančno branje besedila (npr. 

izpiši del besedila, iz katerega je razvidno ...) in pri katerih si ne morejo pomagati s 

predhodnim znanjem ali izkušnjami. Manj uspešni so tudi pri nalogah, pri katerih je potrebno 

sklepanje, povezovanje različnih delov besedila ter uporaba znanja v novi situaciji. Med 

najtežje naloge sodi povzemanje sporočila besedila, prepoznavanje motivov za ravnanje 

oseb v besedilu (umetnostno besedilo). Te naloge so najslabše reševali tudi najuspešnejši 

devetošolci (preizkus NPZ leta 2013/2014). 

 

2. 6. 4 Čustveno-motivacijski dejavniki  

 

Odnos do branja avtorji (npr. Alexander in Filler, 1976 v McKenna, Kear in Ellsworth, 1995; 

Guthrie in Wigfield, 1997) povezujejo z individualnimi občutki ob branju, ki posameznika 

bodisi spodbujajo ali odvračajo od bralne dejavnosti. Gre za relativno trajno naravnanost 

učenca do branja in vsega, kar je z njim povezano (Pečjak, 1999a, 50). Ta naravnanost je 

lahko pozitivna ali negativna (Prav tam.). Na njeno oblikovanje vpliva več med seboj 

povezanih komponent (Faman, 1996 v Partin in Gillespie, 2002). Učenčev odnos do branja, 

motivacija in interes za branje sooblikujejo bralno vedenje učenca. (Ne)naklonjenost bralnim 

aktivnostim ima pomemben vpliv na količino prostočasnega branja in bralne dosežke učenca 

(Partin in Gillespie, 2002). Ta odnos je vzajemen. Več prostočasnega branja izboljšuje branje 

posameznika (Cunningham in Stanovich, 2001), kar spodbuja zadovoljstvo ob bralni 

dejavnosti in s tem ustvarja ugodne pogoje za oblikovanje pozitivnega odnosa do branja.  

Pozitivna naravnanost do bralnih aktivnosti je rezultat več dejavnikov. Med njimi avtorji (npr. 

Guthrie in Wigfield, 1997) izpostavljajo vpliv domačega okolja (skupno branje otroka in 

staršev, odnos do branja in bralne navade staršev, dostopnost bralnih gradiv itd.). Pozitivne 
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bralne izkušnje so pomembne v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju (Pečjak, Bucik, 

Gradišar in Peklaj, 2006). Z začetkom sistematičnega opismenjevanja na odnos do branja 

vplivajo tudi bralni dosežki učenca. Povezanost med odnosom do branja in bralno 

uspešnostjo je posebej neugodna za učence z bralnimi težavami. Ti morajo v učenje branja 

vložiti več truda in napora, pogosteje so soočeni z neuspehom. Vse to sčasoma lahko privede 

do odpora do branja in odklanjanja bralnih aktivnosti (Pečjak idr., 2006). Otrok zato vse manj 

bere, kar vodi v še slabšo bralno učinkovitost. Negativni občutki ob branju se stopnjujejo, 

otroci posledično vse bolj zaostajajo za svojimi vrstniki tako v branju kot v vseh ostalih učnih 

dejavnostih, ki temeljijo na branju in jeziku. Obratno bodo uspešni bralci v branju vse bolj 

napredovali in vse raje pristopali k bralnim aktivnostim. S tem bodo gradili svoj besednjak in 

splošno znanje, kar bo dodatno prispevalo k njihovemu splošnemu učnemu uspehu. 

Medsebojni vpliv bralnih izkušenj, bralnega/učnega uspeha in bralne motivacije je Stanovich 

(1986 v Cunningham in Stanovich, 2001; Wren, 2001) označil z izrazom »Matejev učinek«41 

(iz izreka po Matejevem evangeliju: 'Bogati bodo še bogatejši, revnejši še bolj revni.'). 

Strokovnjaki opažajo upadanje bralnega interesa z leti šolanja pri dečkih in deklicah (Pečjak, 

Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006). V višjih razredih so zahteve bralnega pouka višje, učenci 

berejo kompleksnejša bralna gradiva (Biancarosa in Snow, 2006). Od njih se pričakuje, da 

bodo z branjem učinkovito pridobivali nove informacije (učenje z branjem). Tako branje 

postaja vse bolj povezano z učnim uspehom (Pečjak idr., 2006). Walberg in Tsai (1986 v 

Partin in Gillespie, 2002) sta se osredotočila na odnos do branja pri mladostnikih in 

izpostavila naslednje dejavnike, ki imajo nanj ugoden vpliv: prepričanja bralca o 

pomembnosti branja, užitek ob branju, občutek lastne kompetentnosti pri branju (zaupanje 

v lastne bralne zmožnosti) in spodbudno domače okolje. Prve tri dejavnike Pečjakova in 

sodelavke (2006) uvrščajo med prvine notranje motivacije. K slednjim dodajajo tudi 

zatopljenost učenca v branje (tj. »izrazito osredotočenost bralca na bralno gradivo s 

povečano miselno aktivnostjo« Pečjak idr., 2006, 40). Poleg notranjih motivov lahko učenca k 

branju spodbudi pohvala, želja po dobri oceni, tekmovalnost z vrstniki, ustrežljivost (npr. želi 

ustreči pričakovanjem učitelja), priložnost za sodelovanje z drugimi itd. (prvine zunanje 

motivacije) (Prav tam.). 

                                                           
41 Izraz »Matejev učinek« že prej zasledimo kot oznako za socialni pojav, ki se nanaša na naraščajoče razlike 
med revnimi in bogatimi (skoval ga je ameriški sociolog R. K. Merton) (Merton, 1968).  
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Patrick Proctor, Daley, Louick, Leider in Gardner (2014) so proučevali vlogo zunanje in 

notranje motivacije ter občutka bralne kompetentnosti pri bralnem razumevanju 

mladostnikov s težavami na področju branja (starih 11–15 let). V vzorec so vključili 76 

učencev (različne skupine OPP). Pri tem so posebej proučevali skupino učencev s PP, ki 

prihaja iz drugega jezikovnega okolja (37 učencev). V vzorcu je bilo 29 učencev z IP, med 

njimi 12 iz drugega jezikovnega okolja. Podobno tudi v naši raziskavi sodelujejo učenci z IP z 

različnim jezikovnim statusom. Ugotovitve avtorjev o odnosu med motivacijskimi dejavniki in 

bralnim razumevanjem so skladne z ugotovitvami slovenskih avtoric (Pečjak, Podlesek in Pirc, 

2009 v Pečjak, 2010). Občutek lastne (ne)kompetentnosti ima neposreden učinek na bralno 

razumevanje starejših učencev (devetošolcev). Drugi dejavniki notranje (in zunanje) 

motivacije niso neposredno povezani z bralnim razumevanjem (Patrick Proctor idr., 2014). 

Zanimivo je, da so avtorji podoben odnos med motivacijskimi dejavniki in bralnim 

razumevanjem opazili tudi pri učencih iz drugega jezikovnega okolja, čeprav so ti dosegli 

pomembno slabše rezultate na preizkusu bralnega razumevanja v primerjavi z ostalimi 

učenci. Kljub znanemu in v raziskavi potrjenemu pomembnemu vplivu znanja jezika na 

bralno razumevanje jezikovni status ni bil pomemben dejavnik bralne motivacije. Nekateri 

učenci so navkljub težavam ohranili zaupanje v lastne bralne zmožnosti, bralne napore 

sprejemajo kot izziv in verjamejo, da bodo bralne težave zmogli premostiti (Patrick Proctor 

idr., 2014). K takšnemu odnosu lahko pomembno prispevajo učitelji (starši ali druge otroku 

pomembne osebe) s spodbujanjem učenca, z lastnim zgledom in izbiro primernih bralnih 

gradiv (ustrezno zahtevnih, prilagojenih učenčevim zanimanjem). Rezultati avtorjev so lahko 

odraz heterogenosti vzorca (vključeni dolgotrajno bolni učenci, učenci s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami, specifičnimi učnimi težavami), pri čemer avtorji ne navajajo 

rezultatov različnih skupin OPP. Prav tako niso preverili, kakšno je bralno razumevanje 

učencev iz drugega jezikovnega okolja pri branju besedil v njihovem maternem jeziku.  

Switzky Harvey (1997) ugotavlja, da učna motivacija otrok z IP temelji pretežno na zunanjih 

spodbudah in izpostavlja potrebo po proučevanju vloge učne motivacije na kognitivne 

procese pri otrocih z IP. Učenci z IP so pogosteje izpostavljeni neuspehu, kar še povečuje 

vlogo zunanjih spodbud in pohval. Pri učencih z bralnimi težavami obstaja večja verjetnost, 

da bodo razloge za bralni neuspeh pripisali zunanjim dejavnikom (npr. učitelju, pretežkemu 

testu, pomanjkanju časa ...) ali tistim notranjim dejavnikom, na katere nimajo vpliva (npr. 

sposobnostim) (Lipec Stopar, 2005). Dojemanje branja kot prezahtevne, težko obvladljive 
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dejavnosti se lahko sčasoma manifestira v občutku naučene nemoči (zlasti pri učencih, ki 

prihajajo iz manj spodbudnega domačega okolja) (Switzky Harvey, 1997), ko posameznik 

meni, da ne more storiti ničesar, da bi izboljšal svoje branje (Seligman, 1975 v Fogle, 1978).  

Čeprav je zunanja motivacija pomembna za doseganje učnih in bralnih ciljev, je njen učinek 

kratkotrajen (Pečjak idr., 2006). Zato načrtovanje opismenjevanja učencev z IP zahteva 

poseben razmislek o tem, kako oblikovati bralni pouk, ki bo spodbujal učenčevo radovednost 

in zanimanje za branje (Switzky Harvey, 1997). Poleg ustrezne izbire bralnih gradiv je 

potrebno skrbno načrtovati tudi razgovor ob brani vsebini. Z izpostavljanjem različne vloge 

branja (branje za pridobivanje novih informacij/učenje/sprostitev/zabavo) in lastnim 

odnosom do te dejavnosti jim je potrebno branje osmisliti kot izziv, ki se ga je vredno lotiti. 

 

2. 6. 5 Percepcijski dejavniki  

 

Branje poleg slušnih procesov vključuje tudi proces vidnega zaznavanja. Fonološki procesi 

imajo pri branju pomembnejšo vlogo in so v primerjavi z vizualnimi procesi pogostejši vzrok 

bralnih težav (Vellutino, Fletcher, Snowling in Scanlon, 2004). Kljub temu vidna percepcija 

predstavlja pomemben dejavnik branja. 

Vizualno procesiranje se nanaša na posameznikovo zmožnost prepoznavanja (ali ponovnega 

prepoznavanja) črk in besed (Pečjak, 1999a). Proces vključuje sprejem in obdelavo vidnih 

senzornih dražljajev. Sprejete informacije primerjamo s podatki iz dolgoročnega spomina, pri 

čemer so nam v pomoč razločevalne značilnosti opazovanih elementov (npr. posamezni 

elementi črk in njihove kombinacije). Sprva otroci natančno proučujejo vse črke v besedi, 

sčasoma pa razvijejo strategijo, ki omogoča boljšo osredotočenost na črke z večjim vplivom 

na prepoznavanje besed (npr. samoglasnik A) (Birch, 2014; Crowder in Wagner, 1992 v 

Pečjak, 1999a). Podobno lahko opazimo večjo informativnost zgornjih delov vrstic pri 

prepoznavanju besedila v primerjavi s spodnjim delom vrstice (tudi če spodnji del vrstice 

prekrijemo, zlahka preberemo besedilo, obratno je težje). Posameznik tako lahko prebere 

besede že na osnovi delnih informacij. Bralec se ne zadrži pri vseh besedah enako dolgo (dalj 

časa pri ključnih, pomembnih ali novih besedah; kratke, zelo pogoste besede le preletimo 

ipd.) (Stanovich, 1991 v Birch, 2014). 

Pogoj za učenje branja je zaznavna zrelost posameznika. Razvoj vizualnega zaznavanja 

poteka postopoma, od zaznavanja vidnih dražljajev prek vidnega razločevanja do 
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identifikacije vidnih dražljajev. Pri tem razvoj poteka v smeri od konkretnega k abstraktnemu 

(otrok najprej zaznava predmete, obraze, kasneje vzorce, simbole) in od celostnega 

zaznavanja k zaznavanju podrobnosti (Pečjak, 1999a).  

Med vizualnimi procesi, pomembnimi za bralni razvoj, je najbolj izpostavljena vloga vidnega 

razločevanja (vidne diskriminacije) (Woodrome in Johnson, 2009). Pomembna je predvsem 

za pridobivanje znanja o črkah. Woodrome in Johnson (2009) sta ugotovila, da se je s 

treningom vizualnega procesiranja črk izboljšalo zlasti prepoznavanje malih tiskanih črk štiri 

in pet let starih otrok.  

Odnos med vidno diskriminacijo in bralno uspešnostjo se spreminja. Vidno razločevanje je 

pomemben prediktor kasnejšega učenja branja zlasti v predšolskem obdobju (kasneje je pri 

povprečnih in dobrih bralcih njegova vloga manjša). Otroci postajajo s starostjo vse bolj 

natančni v vidnem zaznavanju in razlikovanju, pri čemer delajo vse manj napak (npr. pri 

vidnem razločevanju podobnih črk). Med najpogostejše napake vidnega razločevanja sodijo 

rotacije vidno podobnih črk (npr. d-b). Upad v količini napak se pojavi okrog četrtega oz. 

petega leta. Pri osemletnikih naj bi bile takšne napake značilne le za učence z motnjami 

branja (Gibson, Gibson, Pick in Osser, 1962 v Woodrome in Johnson, 2009).  

Otroci, ki ne ločijo simbolov (črk), bodo težje vzpostavili povezavo med glasom in simbolom 

in si bodo simbol težje zapomnili (Woodrome in Johnson, 2009). Identifikacija črk namreč 

poleg zaznavanja in razločevanja vključuje tudi pomnjenje (Pečjak, 1999a). Obenem 

zmožnost identifikacije črk prispeva k boljšemu razumevanju asociativnih povezav med 

črkami in glasovi. Zaznavna nezrelost se lahko kaže tudi kot slabša orientacija (prepoznavanje 

smeri zgoraj/spodaj, levo/desno v prostoru/na ploskvi, v vrstici). 

Poleg prepoznavanja posameznih črk, je za branje besed pomembno vidno zaznavanje in 

zapomnitev niza elementov oziroma zaporedja črk v besedi (Cartwright, 2015), na kar 

postane otrok pozoren okrog sedmega leta starosti (Piaget in Inhelder, 1956 v Pečjak, 1999a, 

34).  

S spremljanjem delovanja možganov poskušajo nekatere novejše raziskave dati natančnejšo 

nevropsihološko razlago različnih kognitivnih procesov (npr. branja). Nekatere med njimi 

poleg slikanja možganov vključujejo tudi spremljanje gibanja oči (npr. Choi in Henderson, 

2015). Za branje je značilno t. i. hitro, skokovito gibanje oči (ang. saccadic eye movements) 

(Dodge, 1908 v Choi in Henderson, 2015). Eden prvih raziskovalcev, ki se je ukvarjal s 

proučevanjem gibanja oči, je Delabarre (1898 v Choi in Henderson, 2015). Za raziskavo je 
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uporabil na oko pritrjen mehanični vzvod. Danes se za tovrstne raziskave uporablja posebne, 

bolj sofisticirane naprave za spremljanje točke pogleda in gibanja oči (ang. eye trackers).  

Oči se pri branju gibljejo od točke do točke (t. i. fiksacijske točke). Postanki na posamezni 

točki trajajo od 250 milisekund do 1,5 sekunde (Pečjak, 1996). Bralčeve oči se občasno 

vračajo nazaj na že prebrane besede (regresijski gibi). Pri starejših oziroma boljših bralcih je 

fiksacijskih točk manj, postanki trajajo krajši čas, bralec pa s pogledom zajame večji obseg 

besedila. Vse to se odraža v večji hitrosti branja (Pečjak, 1996, 1999a). 

Spremljanje vzorca gibanja oči omogoča vpogled v kognitivne procese pri izvajanju različnih 

nalog (Giuliani in Schenk, 2015). Pri tem avtorji zbirajo podatke o fiksacijskih postankih, 

njihovem trajanju, dolžini sekvenčnih premikov itd.  

Choi in Henderson (2015) sta spremljala gibanje oči in delovanje možganov pri dveh različnih 

nalogah vizualnega procesiranja; opazovanju prizora oz. fotografije in pri branju kratkega 

besedila. Pri obeh nalogah sta opazila skokovito gibanje oči. Tako pri branju kot pri 

opazovanju prizora se oči premikajo iz ene točke na drugo z namenom zbiranja informacij. 

Obenem se pri izvajanju posamezne naloge aktivirajo različni deli možganov. Nekateri deli 

frontalnega korteksa, zadolženega za kontrolo očesnih gibov (ang. frontal eye field), so 

aktivni pri izvajanju zavestnih, hotenih očesnih gibov, drugi pa aktivno delujejo pri izvajanju 

avtomatiziranih gibov. Gibanje oči pri veščem bralcu predstavlja relativno avtomatizirano 

motorično delovanje, pri katerem je aktiven zlasti lateralni del frontalne skorje, odgovorne 

za kontrolo očesnih gibov. Pri opazovanju prizora ali fotografije posameznik bolj premišljeno 

usmerja svoj pogled na posamezne elemente, ki si jih skuša zapomniti. Dejavnost aktivira 

zlasti medialne dele frontalne skorje, zadolžene za nadzor premikanja oči (Choi in 

Henderson, 2015). 

Giuliani in Schenk (2015) podrobneje analizirata značilnosti vizualnega procesiranja oseb z 

intelektualnimi primanjkljaji. Pri tem se sklicujeta na več nevropsiholoških raziskav. Opažanja 

različnih avtorjev govorijo o večji občutljivosti oseb z IP za različne poudarjene oz. 

izstopajoče vizualne lastnosti predmetov. Osebe z IP običajno nimajo težav pri sprejemu 

vizualnih dražljajev (na nekatere so celo bolj pozorne, kot bi pričakovali)42. Zaradi kognitivnih 

primanjkljajev je neučinkovita zlasti njihova obdelava (primerjava z že znanimi, shranjenimi 

informacijami iz spomina, prepoznavanje pomembnih in ignoriranje nepomembnih dražljajev 

                                                           
42 Giuliani idr. (2015) navajata, da osebe z lažjimi in zmernimi IP posebej privlačijo večji predmeti, prav tako 
kažejo individualne preference do predmetov z različnimi specifičnimi lastnostmi (barva itd.). 
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itd.). Zaradi nezmožnosti inhibicije neustreznih ali neprimernih dražljajev pri osebah z IP 

pogosto prihaja do neučinkovite senzorne adaptacije43 in prenasičenosti z vizualnimi 

informacijami, ki jih  ne zmorejo integrirati v smiselno celoto. Težave vizualnega procesiranja 

so lahko povezane tudi s slabšimi spominskimi zmožnostmi oseb z IP. Ugotovitve je potrebno 

upoštevati pri načrtovanju dela s posamezniki z IP pri urejanju (učnega) okolja in pri 

oblikovanju didaktičnih materialov (npr. bralnih gradiv) ter učnih pristopov. Pri tem sta 

osnovni vodili zmanjševanje količine informacij in izpostavljanje bistvenih, ključnih 

elementov, na katere naj bodo osebe pozorne. Hkrati lahko izkoriščamo občutljivost oseb z 

IP na vidne senzorne dražljaje v smislu usmerjanja njihove pozornosti na pomembne 

elemente (npr. vodjo dejavnosti, prostorske oznake, pomembne dele besedila itd.). Smernice 

je potrebno upoštevati pri pripravi bralnih gradiv. Če je mogoče, iz besedila odstranimo 

nepomembne informacije, besedilo skrajšamo, pregledno oblikujemo zapis in zgradbo 

besedila (uporabimo ustrezno velikost in obliko črk, besedilo strukturiramo na odstavke 

ipd.), uporabimo različne vizualne opore pri branju (bralno ravnilo, poudarjanje ključnih 

besed, barvne označbe itd.). Obenem Woodrome in Johnson (2009) ugotavljata, da treningi 

vidne diskriminacije niso posebej učinkoviti pri izboljšanju identifikacije črk, ampak je 

potrebno v urjenje vključiti predvsem gradivo, s katerim se bodo otroci kasneje dejansko 

srečali pri branju. Štiriletniki in petletniki so bili namreč bolj uspešni v primeru, ko je 

poučevalni pristop vključeval delo s črkami (prepoznavanje, manipulacija s črkami itd). 

 

2. 7 Bralni pouk za učence z intelektualnimi primanjkljaji 

 

Namen sodobnega bralnega pouka je doseči »najvišjo stopnjo bralne pismenosti« (Pečjak, 

1995, 75) vseh učencev. Upoštevanje različnih sposobnosti in potreb učencev od učitelja 

zahteva iskanje, uporabo in prilagajanje različnih pristopov k učenju branja. Ustrezen izbor 

oblik in metod bralnega pouka je ključnega pomena za doseganje optimalnega bralnega 

razvoja posameznika.  

Med obsežnejše analize učinkovitosti različnih pristopov k poučevanju branja sodi poročilo 

Nacionalnega odbora za spodbujanje branja (National reading panel panel – NRP), 

ustanovljenega leta 1997 na pobudo ameriškega kongresa. Izsledki poročila temeljijo na 

                                                           
43 Senzorna adaptacija je sprememba občutljivosti čutnega organa zaradi podaljšane izpostavljenosti delovanju 
enakih ali podobnih dražljajev (Musek in Pečjak, 2001).  
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pregledu in analizi številnih empiričnih raziskav s področja opismenjevanja in poučevanja 

branja. Ugotovitve kažejo, da učinkovit bralni pouk v prvih razredih šolanja vključuje pet 

temeljnih komponent (NRP, po Houston in Torgesen, 2004):  

1. fonološko zavedanje (urjenje na področju zaznavanja, prepoznavanja in manipuliranja z 

glasovi jezika); 

2. povezovanje simbolov in glasov (učenje in utrjevanje povezav med črkami in glasovi ter 

njihova uporaba pri branju besed    dekodiranje); 

3. fluentnost (doseganje ustrezne hitrosti, natančnosti in izraznosti pri branju); 

4. besednjak (razvijanje zmožnosti razumevanja slišanih in zapisanih besed ter ustreznega 

izražanja); 

5. bralno razumevanje (spodbujanje zmožnosti razumevanja in pridobivanja informacij iz 

zapisanih besedil). 

 

V raziskavah o poučevanju branja otrok z IP zasledimo tako primernost metod, ki veljajo za 

učinkovite pri učencih značilnega razvoja (npr. Allor idr., 2010; Barker, 2010), kot opozorila 

po prilagojenih metodah poučevanja, predvsem v smislu usmerjenega, intenzivnega urjenja 

posameznih veščin (npr. Houston in Torgesen, 2004; Saunders, 2007).  

 

Mnoge raziskave s področja bralnega pouka in spodbujanja bralne pismenosti učencev z IP 

temeljijo na majhnih vzorcih (npr. Fajardo, Tavares, Avila in Ferrer, 2013; Isikdogan in Kargin, 

2010; Katims, 1996; Sterling, Robinson in Skinner, 1997). Primerjavo ugotovitev in 

posploševanje spoznanj otežujejo razlike v značilnostih proučevane skupine učencev 

(starostne razlike, širok razpon kognitivnih zmožnosti itd.).  

Številni avtorji se osredotočajo na spodbujanje posamezne bralne komponente pri branju 

učencev z IP (npr. Calhoon, 2001) oziroma učencev s težavami na področju branja (npr. 

Wright in Jacobs, 2003), medtem ko drugi prikazujejo bolj celosten pristop k izboljšanju 

branja in načine prenosa spretnosti, pridobljenih v okviru bralnega pouka, v druge situacije 

(npr. Allor, Champlin, Gifford in Mathes, 2010). Večina raziskav se ukvarja z 

eksperimentalnim preverjanjem učinkovitosti posameznih vaj ali krajših treningov za 

izboljšanje branja učencev z IP (npr. Cohen, Wolff Heller, Alberto in Fredrick, 2008; Joseph in 

McCachran, 2003; Lundberg in Reichenberg, 2011; Sterling idr., 1997; Van den Bos, Nakken, 

Nicolay in van Houten, 2007). Posamezni avtorji učinkovitost načrtovane intervencije 
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primerjajo z rezultati na bralnih preizkusih pred in po izvedbi treninga (npr. Cohen idr., 2008; 

Katims, 1996), drugi vključujejo tudi primerjavo z rezultati kontrolne skupine učencev (npr. 

Fajardo idr., 2010; Wright in Jacobs, 2003). Dosti manj je raziskav, ki vključujejo 

longitudinalno spremljanje celostno načrtovanih programov spodbujanja bralne pismenosti 

učencev z IP (npr. Allor idr., 2010). 

 

Kljub metodološkim in drugim razlikam med raziskavami o poučevanju branja učencev z IP 

lahko poudarimo nekatere ključne smernice, ki predstavljajo skupni imenovalec vseh v 

raziskavah predstavljenih poučevalnih pristopov: 

 

1. Intenzivnost  

Za izboljšanje bralne zmožnosti učencev z IP je ključnega pomena zelo intenziven bralni 

pouk, ki vključuje veliko vaje in utrjevanja pri pouku in izven njega. 

 

2. Eksplicitnost 

Za doseganje optimalnih rezultatov na področju bralne pismenosti učencev z IP je potrebno 

pri načrtovanju in izvedbi bralnega pouka upoštevati načela direktnega poučevanja branja in 

pisanja, ki vključuje eksplicitno urjenje posameznih bralnih veščin (Conway, 1997; 

Williamson, 1970). Pri tem je bistvenega pomena učiteljevo modeliranje in vodenje pri 

izvajanju različnih bralnih nalog. Učitelj učencem neposredno demonstrira način izvajanja 

dejavnosti (model), čemur sledi intenzivno ponavljanje in utrjevanje. 

 

3. Strukturiranost, sistematičnost 

Značilnosti učencev z IP narekujejo večjo doslednost pri podajanju učne snovi v manjših, 

smiselno razporejenih korakih. Zaradi težav učencev z razumevanjem, načrtovanjem in 

sledenjem mora učitelj vnaprej predvideti jasno strukturo navodil, razlage ali postopka in jim 

s tem omogočiti lažje sledenje. 

 

4. Postopnost 

Učenci z IP potrebujejo več učiteljevega vodenja pri izvajanju bralnih nalog. Učitelj mora 

poleg vodenja učencev vnaprej načrtovati tudi postopen prehod učencev k večji 

samostojnosti (postopno zmanjševanje opor, pomoči). 
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5. Prenos naučenega 

Načrtovanje poučevanja učencev z IP mora vključevati razmislek o načinih prenosa 

naučenega v kontekst in uporabi znanja v realnem okolju (izven učne situacije). 

 

Napredek učencev z IP na področju bralne zmožnosti je počasnejši, načrtovanje optimalnih 

učnih pristopov je za učitelje poseben izziv (Allor idr., 2010), ki zahteva redno sistematično 

spremljanje napredka učencev (na dnevni in tedenski ravni) ter individualno prilagajanje 

učiteljevega dela. Učinkovitost uporabljenih pristopov poučevanja branja moramo evalvirati 

z vidika napredka in dosežkov učencev, kar zahteva kombiniranje spremljanja učenčevih 

rezultatov z zunanjim preverjanjem pridobljenega znanja in veščin. 

 

V nadaljevanju podajamo pregled smernic za spodbujanje bralne pismenosti in načrtovanje 

bralnega pouka za učence z IP glede na stopnje bralnega razvoja. Naše izhodišče 

predstavljajo prispevki več avtorjev, pri čemer združujemo spoznanja različnih empiričnih 

raziskav (naštete v začetku poglavja) in metaanalitičnih prispevkov, v katerih primerjajo 

ugotovitve večjega števila raziskav na področju spodbujanja bralne zmožnosti učencev z IP 

(npr. Conners, 2003; Houston in Torgesen, 2004; Scruggs, 2008).  

 

1. Obdobje pred branjem 

V tem obdobju je ključnega pomena razmislek o tem, kako bomo otroka z IP pripravili na 

branje. Učitelji (in starši) naj otrokom veliko berejo, pri tem ima zelo pomembno vlogo 

pogovor ob branem gradivu (Houston in Torgesen, 2004). Pregled raziskav na področju 

učenja branja učencev z IP (Houston in Torgesen, 2004) namreč kaže, da so pričakovanja 

učiteljev in staršev otrok z IP na področju bralne zmožnosti pogosto nižja (ne pričakujemo, da 

bodo postali uspešni bralci). Zaradi nižjih pričakovanj jim doma in v šoli običajno manj 

beremo, hkrati večji poudarek namenjamo (zlasti pri otrocih z zmernimi in težjimi motnjami 

v duševnem razvoju) razvijanju drugih veščin (samostojnost, higienske navade, socialne 

spretnosti itd.). Učitelji morajo učencem z IP zagotoviti številne priložnosti za stik z branjem 

in za razvijanje veščin, ki so za branje pomembne (Houston in Torgesen, 2004). Razgovor ob 

knjižnih gradivih in slikanicah je pomemben za otrokov jezikovni razvoj in gradnjo besedišča. 

Pri tem sta v poročilu Nacionalnega odbora za branje (Houston in Torgesen, 2004) 

poudarjeni dve priporočili: stopnjevanje zahtevnosti vprašanj ob primernih knjižnih gradivih 
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in razširjanje izjav otroka. Otrokom z manjšim obsegom besedišča zastavljamo več vprašanj, 

ki se nanašajo na poimenovanje ali opisovanje predmetov na sliki (Kaj je to?, Kakšne barve je 

avto?, Kaj nekdo dela? ipd.) (Houston in Torgesen, 2004, 21). Pri nekaterih otrocih bomo 

predhodno vključevali vprašanja, pri katerih bo otrok zgolj prepoznaval in kazal predmete ter 

lastnosti predmetov na sliki (Kje je rdeč avto?, Kje si našel račko?). Vendar je pomembno, da 

poskušamo otroka aktivno vključiti v razgovor (ne govori le odrasel). Učitelj postopoma, 

skladno z jezikovnim razvojem otroka, stopnjuje zahtevnost vprašanj ob slikanici. Vključuje 

vprašanja, ki se nanašajo na razumevanje vsebine besedila (npr. Kaj se je zgodilo medvedu?, 

Zakaj je zaspal?), in povezuje besedilo z otrokovimi izkušnjami (npr. Kaj pa ti narediš, ko si 

zaspan?, Kje imamo doma takšno igračo? ipd.). Hkrati učitelj (ali starši) spodbujajo otrokov 

jezikovni razvoj s povzemanjem in razširjanjem izjav (otrokove izjave potrdimo in 

povzamemo v  celi povedi, dodamo pridevnik ipd.). 

Katims (1996) je v svoji leto dni trajajoči študiji proučeval vpliv bogatega, spodbudnega 

šolskega okolja (razred) in direktnega poučevanja na razvoj spretnosti, pomembnih za 

kasnejše učenje branja in pisanja. Enoletni program dela z učenci z lažjimi IP (povpr. starost 

7,8 let; IQ = 65) je vključeval različne aktivnosti za spodbujanje pismenosti učencev (naloge 

poslušanja in govornega izražanja, zapisovanje zgodb po učenčevem nareku, vodeno 

pripovedovanje ob knjigi, prepoznavanje logotipov, vsakodnevno branje odraslega, 

skupinsko branje, obnova in razgovor o prebranem, obiskovanje knjižnice, dejavnosti pisanja 

itd.). Z dejavnostmi so želeli spodbuditi napredek učencev na več področjih: razumevanje 

koncepta tiska, slušno razumevanje, posnemanje branja znanih zgodb, prepoznavanje besed 

v zgodbi (»slikovni besednjak«), pisanje (poskusi zapisovanja, razumevanje funkcije zapisane 

besede in pravil zapisovanja). Po zaključenem programu so opazili izrazit napredek učencev 

na vseh naštetih področjih. Učenci so kazali zanimanje za bralne aktivnosti in dosegli višje 

nivoje interakcije s knjigo (Martinez in Teale, 1988 v Katims, 1996). Pri samostojnem 

pripovedovanju ob knjigi so po spominu pripovedovali zgodbo s pomočjo slik, posameznih 

besed itd. Ugotovitve Katimsa (1996) kažejo okvirne smernice za načrtovanje programa dela 

z učenci na začetku šolanja. Majhen vzorec in odsotnost kontrolne skupine predstavljajo 

omejitve raziskave in onemogočajo posploševanje avtorjevih spoznanj. 
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2. Obdobje učenja branja (začetno branje in utrjevanje branja) 

Mnoge raziskave na področju poučevanja branja učencev z IP (gl. metaanalitična študija 

Browder in Xin, 1998; Joseph in Seery, 2004; Tyler, Hughes, Wilson, Beverleym Hastings in 

Wiliams, 2015) proučujejo vlogo in načine učenja celostnega prepoznavanja besed (ang. 

sight word instruction) zlasti pri učencih z zmernimi, težjimi in težkimi IP. Avtorji izpostavljajo 

predvsem funkcionalno prepoznavanje besed iz okolja, ki bodo tem učencem omogočile 

samostojnejše funkcioniranje. Celostno prepoznavanje besed je smiselno vključiti v 

programe za učenje branja učencev z IP, vendar ga je nujno potrebno kombinirati z drugimi 

metodami opismenjevanja, ki vključujejo analizo besed na glasove oz. črke (Allor idr., 2007; 

Houston in Torgesen, 2004). Obseg celostno prepoznanih besed je namreč omejen, za branje 

novih besed je nujno dekodiranje. Katims (1996) je celostno prepoznavanje besed vključil v 

program začetnega opismenjevanja. Z opazovanjem in branjem logotipov lahko otroke 

motiviramo za bralne aktivnosti in jim omogočimo občutek uspeha. Kasneje, pri starejših 

učencih, je smiselno celostno prepoznavanje besed uriti predvsem s pogostejšimi in/ali 

pomembnejšimi besedami (hitro prepoznavanje besed na karticah). 

 

Allor in sodelavci (2010) so v longitudinalni študiji proučevali učinkovitost celostnega 

programa za spodbujanje bralne pismenosti učencev z lažjimi IP (IQ 40–79). V štiriletni 

program so bili vključeni učenci od 1. do 4. razreda. Izsledki raziskave so spodbudni, saj 

kažejo, da je mogoče z intenzivnim, dalj časa trajajočim treningom branja izboljšati bralno 

zmožnost učencev z IP. Allor in sodelavci (2010) so na podlagi ugotovitev podali smernice in 

konkretne predloge za bralni pouk učencev z IP: 

- Bralni pouk učencev z IP naj poteka sistematično s poudarkom na eksplicitnem 

poučevanju veščin, pri čemer mora vključevati vse za branje pomembne komponente.  

- Pomemben napredek lahko dosežemo le z veliko količino ponavljanja in utrjevanja tistih 

elementov bralne pismenosti, s katerimi imajo učenci z IP največ težav.  

- Učitelj mora skrbno načrtovati načine, kako intenzivirati bralni pouk (ponavljanje in 

utrjevanje tudi izven pouka).  
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Avtorji (Allor idr., 2010) so izpostavili štiri ključne dejavnike, ki jih je potrebno upoštevati pri 

zagotavljanju bolj učinkovitega in intenzivnega bralnega pouka za učence z IP: 

1. Nivo intenzivnosti 

Učenju in utrjevanju branja moramo nameniti več časa. Učenci v raziskavi so bili vključeni v 

bralni pouk z učiteljem 40–50 minut dnevno. Že pred izvedbo programa je nujno potrebno 

razmisliti o načinih spremljanja in usmerjanja vedenja učencev (načini nagrajevanja itd.), 

zlasti tistih, za katere predvidimo, da bodo težje aktivno spremljali pouk. Kljub povečanju 

časa namenjenega branju se moramo zavedati, da bodo učenci zaradi počasnejšega 

napredovanja potrebovali dlje časa za doseganje zastavljenih ciljev. Hkrati moramo poiskati 

načine, kako zagotoviti dodaten čas za vajo in utrjevanje branja izven pouka (utrjevanje z 

vrstniki, prostovoljci, starši, s pomočjo IKT). Pri tem avtorji posebej izpostavljajo učiteljevo 

vlogo pri spodbujanju, načrtovanju in spremljanju utrjevanja branja izven razreda. Učitelj je 

namreč tisti, ki predvidi, katere aktivnosti lahko učenec izvaja samostojno ali s pomočjo 

drugih (vrstnikov, staršev, prostovoljcev). 

2. Izbor veščin in ustrezna zahtevnost 

Zelo pomembno je, da največ časa namenimo urjenju sestavin bralne zmožnosti, s katerimi 

imajo učenci največ težav, ter ne tratimo časa za tisto, kar so učenci že povsem usvojili ali je 

zanje prezahtevno. Ustrezen izbor narekuje stalno spremljanje učenčevih dosežkov (kakšne 

napake dela, kje ima težave, kako napreduje itd.) (Houston in Torgesen, 2004). 

3. Motivacija 

Za aktivno sodelovanje učencev v intenzivnem bralnem programu (pri pouku in izven njega) 

je običajno potrebno vključiti različne oblike nagrajevanja učencev. Pri nekaterih lahko redno  

(materialno) nagrajevanje postopoma nadomestimo s pohvalo, pri drugih je potrebno 

materialno nagrajevanje ohraniti dlje časa. Med učinkovite pristope za ohranjanje motivacije 

za aktivno sodelovanje pri bralnih aktivnostih sodi tudi postavljanje ciljev. Učenec skupaj z 

učiteljem načrtuje cilje, ki jih bo dosegel (koliko bo prebral, kako natančno, v kolikšnem času 

itd.). S tem učenec prevzame večjo odgovornost za svoj napredek in sistematično nadzira 

lastno delo. Količino vloženega truda (čas branja, izvajanja vaj) in bralni napredek je smiselno 

tudi »konkretizirati« z vizualnimi prikazi.  

4. Osmišljanje bralnih vaj 

Vaje morajo biti za učence smiselne in pomembne. Poleg prepoznavanja besed moramo 

poudariti tudi njihovo razumevanje. Avtorji (Allor idr., 2010) v trening branja namenoma niso 
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vključili branja nesmiselnih besed (te so bile vključene le v okviru preverjanja učinkovitosti 

programa), saj so želeli, da ob vajah učenci pridobivajo tudi splošno znanje in širijo 

besedišče. Branje besed je potrebno čim prej dopolniti z branjem besed v povedih (in 

kasneje kratkih besedilih).  

 

Večjo učinkovitost bralnega pouka dosežemo z načrtovanjem več kratkih, hitro izmenjujočih 

ak vnos  (1  5 minut), pri čemer moramo zagotoviti številne priložnosti za učenčevo 

aktivno odgovarjanje oz. sodelovanje. Krajši čas namenimo urjenju veščin, pri katerih so 

učenci uspešnejši (npr. povezovanje črk in glasov ipd.), medtem ko potrebujemo več časa za 

urjenje fluentnosti, besedišča in jezikovnega razumevanja. Učitelji v programu Allorjeve in 

sodelavcev (2010) so hitro prehajali od ene aktivnosti k drugi zlasti pri dejavnostih za 

spodbujanje avtomatizacije procesov (vezava črka  glas, prepoznavanje krajših besed). 

Učencem so pustili ravno dovolj časa, da so lahko podali odgovor. Na različne načine so 

postopoma zmanjševali čas reševanja nalog, dokler učenci niso odgovorov povsem 

avtomatizirali. Pri tem so uporabljali različne tehnike usmerjanja vedenja učencev 

(nagrajevanje, stalne vizualne opomnike za pomoč pri ohranjanju pozornosti itd.). 

 

V tuji literaturi zasledimo več programov učenja branja, ki veljajo za učinkovite pristope tudi 

pri opismenjevanju učencev z IP. Eden izmed uveljavljenih programov je program DISTAR 

(ang. Direct Instruction System for Teaching Arithmetic and Reading) (Williamson, 1970), ki 

je bil oblikovan posebej za učence s težavami na področju usvajanja branja. Predvideva 

postopnost pri načrtovanju začetnega bralnega pouka s poudarkom na intenzivnem 

utrjevanju veščin. Joseph in McCachran (2003) v pregledu raziskav izpostavljata učinkovitost 

programa zlasti pri oblikovanju črkovno-glasovnih povezav in urjenju branja besed pri 

učencih z IP. Hoogeveeen, Smeets in van der Houven (1987 v Joseph in McCachran, 2003) 

omenjajo uporabo elementov fonografske metode kot učinkovitega načina za lažje učenje in 

pomnjenje povezav med črkami in glasovi pri učencih z IP. Metoda vključuje iskanje 

podobnosti med oblikami črk in oblikami predmetov (črka je integrirana v sliko predmeta, 

hkrati se ime predmeta začne na pripadajoči glas). Slikovno oporo postopoma opuščamo. 

Nekoliko novejši in bolj celovit program začetnega učenja branja je t. i. Four Blocks program 

(Cunningham, 1999 v Joseph in McCachran, 2003) avtoric Patricie Cunningham, Dorothy Hall 

in Margaret Defee. Program upošteva raznoliko predznanje, sposobnosti in izkušnje učencev, 
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ki vstopajo v proces sistematičnega opismenjevanja (model je bil razširjen tudi za uporabo v 

višjih razredih) (Cunningham, Cunningham, Hall in Moore, 2008). Model predvideva 

dejavnosti za spodbujanje bralne tehnike in bralnega razumevanja ter vključuje štiri področja 

aktivnosti za spodbujanje pismenosti učencev: vodeno branje, pisanje, delo z besedami in 

branje besedil po lastnem izboru (učiteljevo glasno branje in branje učencev). Eno izmed 

tehnik v okviru omenjenega programa predstavlja tudi sortiranje besed. Učenci iščejo 

podobnosti in razlike med besedami, pri čemer povezujejo besede z enakim črkovnim nizom 

oziroma delom besede. Joseph in McCachran (2003) sta preverila učinkovitost omenjene 

tehnike pri učencih z IP (IQ 55  76; starost 7,2–10,2) in slabih bralcih ZR. Vsi učenci so po 

dvomesečnem treningu napredovali v reševanju vaj sortiranja besed. Avtorici v ugotovitvah 

izpostavljata problem prenosa naučenega v novo situacijo. Le nekateri učenci so namreč 

uspeli znanje prenesti na branje novih, še neznanih besed. Za izboljšanje dekodiranja učenci 

(v obeh skupinah) potrebujejo več eksplicitnega poučevanja povezav med črkami in glasovi 

ter vaj fonološkega zavedanja.  

Kljub manjšemu napredku in velikim individualnim razlikam med učenci z IP (Joseph in 

McCachran, 2003) pa druge raziskave (Calhoon, 2001) kažejo, da si učenci z IP pri branju 

lahko pomagajo z opazovanjem in analizo strukture besede (branje po analogiji). Učenci z IP 

v raziskavi Calhoonove (2001) so uspešno prepoznali rimane besede in njihovo podobno 

strukturo (del besede je enak). Slednje so uspešno uporabili pri branju neznanih besed 

(izolirano branje besed in branje besed v besedilu). Učinkovitost tehnike sortiranja besed 

zasledimo v okviru učinkovitih načinov učenja povezav med glasovno in pisno podobno 

besede pri učencih z zmernimi IP (Houston in Torgesen, 2004). 

Urjenje branja izoliranih besed je pogosto vključeno v bralni pouk učencev z IP (Sterling, 

Robinson in Skinner, 1997). Različni avtorji poročajo o učinkovitih tehnikah urjenja 

prepoznavanja besed pri učencih z IP, npr. branje ob posnetkih (Sterling, Robinson in 

Skinner, 1997), metoda dekodiranja besed v treh korakih (Cohen, Wolff Heller, Alberto in 

Fredrick, 2008). Cilj metod je čim hitrejše in pravilno prepoznavanje besed. Pri tem je 

pomembno modeliranje (ob posnetku ali učiteljevi povratni informaciji učenec sliši, kako se 

beseda pravilno prebere) in kratek časovni interval med posameznimi primeri besed. 

Metoda treh korakov (Cohen idr., 2008) je učinkovita zlasti pri učenju spajanja glasov besede 

in poleg dekodiranja vključuje tudi učenčevo usmerjanje pozornosti na besedo ter nudenje 
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povratne informacije učencu (učitelj počaka nekaj sekund in nato pove odgovor ali učenčev 

odgovor popravi, npr. prebere besedo učencu, skupaj jo ponovita). 

Enega ključnih izzivov bralnega pouka za učence z IP je prenos naučenega v nove situacije 

(Allor idr., 2010). Wright in Jacobs (2003) v prispevku o učencih z bralnimi težavami 

ugotavljata, da je mogoče bralne treninge izboljšati z vključevanjem eksplicitnega 

poučevanja metajezikovnih konceptov (npr. razumevanje narave fonoloških procesov in 

njihove vloge pri branju, glaskovanju, zapisovanju itd.) in sistematičnega treninga 

metakognitivnih strategij načrtovanja in uravnavanja lastnega vedenja pri branju. 

Metakognitivno znanje o branju učencem omogoča lažje identificiranje namena branja, 

boljše načrtovanje izbora bralnih strategij in učinkovitejše spremljanje lastnega razumevanja 

pri branju. Na ta način povečamo možnost, da bodo učenci razumeli razloge za bralni 

(ne)uspeh, kar lahko prispeva k oblikovanju realnejše slike o sebi kot bralcu. Na ta način jim 

lahko omogočimo boljšo presojo o tem, koliko truda in časa je potrebno vložiti za branje 

(Wright in Jacobs, 2003). Avtorja poudarjata učinkovitost pristopa pri gradnji bolj 

osmišljenega znanja, kar povečuje možnost generalizacije in prenosa naučenega v novo 

situacijo tudi pri učencih z bralnimi težavami.  

 

3. Obdobje branja za učenje  

Cilj branja je razumevanje prebranega besedila. V poročilu Nacionalnega odbora za 

spodbujanje branja (ang. National reading panel – NRP, Houston in Torgesen, 2004) 

poudarjajo pomen celostno naravnanih bralnih programov za učence z IP, v katerih je velik 

poudarek namenjen gradnji učenčevega besedišča. 

Učenci z IP potrebujejo pri razumevanju besedil več učiteljevega vodenja. Isikdogan in Kargin 

(2010) v svojem prispevku povzemata spoznanja več avtorjev o učinkovitih tehnikah, ki jih 

lahko učitelj uporabi pri delu z besedilom. Z njimi lahko učencem z IP pomaga pri izboljšanju 

razumevanja besedil, npr. ponavljajoče branje (Downhower, 1987 v Isikdogan in Kargin, 

2010), voden razgovor oz. spraševanje (Gersten idr., 2001 v Isikdogan in Kargin, 2010), 

strategije glasnega razmišjanja (Readence, 2005 v Isikdogan in Kargin, 2010), oblikovanje 

načrta zgodbe (ang. story map method, Idol in Croll, 1987 v Isikdogan in Kargin, 2010), 

recipročno poučevanje (Palinscar in Brown, 1984 v Isikdogan in Kargin, 2010) itd. Isikdogan in 

Kargin (2010) v svoji študiji poročata o učinkovitosti uporabe tehnike oblikovanja načrta 

zgodbe (sorodno pojmovnim mapam, miselnim vzorcem) pri učencih z lažjimi IP (povprečna 
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starost 8,4 let). Tehnika vključuje oblikovanje sheme o prebranem besedilu, kar učencem 

omogoča ustvarjanje jasnih predstav o vsebini in izboljša bralno razumevanje. Glavne 

dogodke, njihov potek in povezave med njimi prikažemo slikovno in/ali grafično (sprva ima 

učitelj vlogo modela, kasneje povečujemo samostojnost učencev). Učenci se lažje 

osredotočijo na bistvene, glavne elemente, so bolj aktivni, razlikujejo pomembne dogodke 

od manj pomembnih, bolje shranijo in prikličejo vsebino besedila. Vse to pripomore k 

doseganju višjih nivojev razumevanja besedila.  

Učenci so uspešnejši pri prepoznavanju vzročno-posledičnih povezav v besedilu, ko so le-te v 

tekstu jasno izražene (Houston in Torgesen, 2004; Kintsch in van Dijk, 1978). Fajardo in 

sodelavci (2013) so proučevali vpliv prilagajanja značilnosti besedil na bralno razumevanje 

odraslih z IP (povpr. starost 21 let). Pri izbiri in prilagajanju bralnih gradiv bralni stopnji 

posameznika moramo upoštevati več dejavnikov, npr. posameznikova interesna področja, 

prisotnost ilustracij v besedilu, oblikovne elemente besedila, jezikovne značilnosti itd. 

Fajardo in sodelavci (2013) so opazovali vpliv jezikovnih prilagoditev na razumevanje 

besedila. Avtentična besedila (iz časopisov) so skrajšali in prilagodili tako, da so redke besede 

nadomestili s pogostejšimi ustreznicami ali/in razmerja med povedmi jasno opredelili z 

uporabo veznikov. Ugotovitve avtorjev ne dajejo enoznačnega odgovora. Nadomeščanje 

besed s pogostejšimi besedami lahko do neke mere olajša predvsem besedno razumevanje 

besedila, uporaba veznikov pa lahko prispeva k boljšemu sklepanju iz besedila (npr. 

prepoznavanje vzročnih povezav ipd.). Prilagajanje besedil je lahko učinkovit način, kako 

premostiti težave zaradi pomanjkanja ustreznih besedil za branje posameznikov z IP. Kljub 

temu je potrebno jezikovno poenostavljanje besedil kombinirati s pristopi za gradnjo 

besedišča in branjem avtentičnih besedil. Z branjem originalnih besedil jim namreč 

omogočamo stik tudi s tistimi jezikovnimi elementi in besedami, ki običajno niso del 

govorjenega jezika. Avtorji (Fajardo idr., 2013) poudarjajo previdnost pri prekomerni uporabi 

jezikovno preprostejših besedil, saj lahko z njimi spodbujamo pasivnost bralcev tekom 

bralnega procesa (vse je neposredno izraženo, branje med vrsticami ni potrebno), prav tako 

moramo biti pazljivi, da s poenostavljanjem besedila ne spremenimo pomena ali še 

povečamo kompleksnost besedila (uporaba besed z več pomeni, krajšanje stavkov z 

odstranjevanjem veznikov itd.). 

Nizozemska študija (Van den Bos, Nakken, Nicolay in van Houten, 2007) je vključevala 38 

odraslih z lažjimi IP (starost 20–72 let; povpr. IQ = 58), ki so bili tri mesece vključeni v 
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program urjenja bralnega razumevanja (eno uro na teden). Program je vključeval strateški 

pristop pri obravnavi besedila (učiteljevo poimenovanje in modeliranje strategije, 

predvidevanje o vsebini besedila, večkratno branje – učitelja in udeležencev, branje po delih 

in povzemanje delov besedila z eno povedjo po učiteljevem zgledu, strategije pojasnjevanja 

neznanih besed, samostojno uporabo strategij z verbalizacijo, povratne informacije in 

popravljanje). Raziskovalci so poudarili učinkovitost eksplicitnega učenja strateškega pristopa 

k besedilu tudi pri odraslih z IP, zlasti pri branju neumetnostnih besedil. Pri tem so primerjali 

učinkovitost takšnega poučevanja v različnih pogojih (individualna oblika in delo v manjših 

skupinah). Pomembnih razlik niso potrdili. Pri vsaki obliki dela je ključnega pomena 

posameznikova aktivna udeležba in čim več priložnosti za odgovarjanje, nudenje povratnih 

informacij in pogovor o uporabljenih strategijah (z učiteljem ali ostalimi udeleženci). 

Učinkovitost učiteljevega vodenja pri uporabi različnih bralnih strategij za izboljšanje 

razumevanja besedila sta opazili tudi Lundbergova in Reichenbergova (2013) pri štiridesetih 

adolescentih z lažjimi IP (starost 13–18 let).  

 

2. 7. 1 Izhodišča bralnega pouka v slovenskih osnovnih šolah s prilagojenim 

programom z nižjim izobrazbenim standardom (PP NIS) 

 

Temeljno izhodišče načrtovanja bralnega pouka v slovenskih osnovnih šolah, ki izvajajo 

prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom, predstavlja učni načrt za omenjeni 

program (Križaj Ortar idr., 2003). Oblikovan je bil na osnovi Učnega načrta za slovenščino v 

devetletni osnovni šoli iz leta 2002, ki bralni pouk umešča v t. i.  komunikacijski model učenja 

jezika (Pečjak, 1995). Bralni pouk je celostno oblikovan, njegova načela pa lahko na kratko 

povzamemo v naslednjih točkah (Pečjak, 1995, 75, 76): 

- učenci branje spoznavajo v funkciji in  v povezavi z aktivnostmi iz resničnega življenja, 

- bralni pouk se povezuje z ostalimi komunikacijskimi dejavnostmi (poslušanjem, 

govorjenjem, pisanjem), pri čemer je osrednji cilj pouka razumevanje sporočil in njihovo 

jasno izražanje, 

- bralni pouk vključuje branje in delo z raznovrstnimi besedili (neumetnostnimi in 

umetnostnimi). 
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Hkrati celosten pristop k razvoju bralne pismenosti poudarja strateško učenje (urjenje 

učencev v učnih/bralnih strategijah) in aktivno vlogo učenca v procesu opismenjevanja 

(Pečjak, 1999b). Delni cilji bralnega pouka se nanašajo na razvijanje bralnega razumevanja, 

vzpostavljanje in ohranjanje pozitivnega odnosa do branja ter spodbujanje zavedanja o tem, 

kateri procesi so pomembni za branje in kako lahko nanje vplivamo (metakognicija) (Pečjak, 

1995). Poznavanje procesa branja na eni strani spodbuja avtomatizacijo bralne tehnike, na 

drugi strani pa kot temeljni cilj izpostavlja doseganje zmožnosti fleksibilnega branja 

(prilagajanje bralnega pristopa različnim vrstam besedil, namenu, zahtevnosti itd.).  

 

Izhodišča (začetnega) bralnega pouka za učence z IP pri nas so podobna izhodiščem 

nekaterih tujih programov učenja branja (npr.  Cunningham, 1999 v Joseph in McCachran, 

2003), ki prav tako izhajajo iz smernic poučevanja branja učencev značilnega razvoja. 

Metode opismenjevanja in učenja branja, ki veljajo za učinkovite pri poučevanju učencev 

značilnega razvoja, lahko učinkovito uporabljamo tudi pri učencih z IP, vendar moramo hkrati 

upoštevati raznolike sposobnosti in druge značilnosti te populacije. Slednje učni načrt za 

prilagojen program z NIS uresničuje z različnimi prilagoditvami in spremembami izhodiščnega 

učnega načrta za devetletno osnovno šolo, ki so odraz raziskovalnih in praktičnih spoznanj na 

področju dela z učenci z IP (Križaj Ortar idr., 2003). 

- Proces opismenjevanja je podaljšan in se nadaljuje tudi v drugem triletju (do konca 5. 

razreda, po potrebi tudi v 6. razredu). 

- Učenci se učijo prepoznavanja in zapisovanja le enega tipa črk na leto (velike pisane le 

prepoznavajo). 

- Cilji so naravnani na pridobivanje funkcionalne bralne pismenosti (praktičnega 

obvladovanja branja). 

- Poglavje o razvoju jezikovne in izrazne zmožnosti je skrajšano in predpostavlja 

obvladovanje slovnice na ravni rabe ob konkretnih besedilih in vsakdanjih priložnostih. 

- Poudarjena je učiteljeva vloga pri podajanju in interpretaciji umetnostnih besedil tudi v 

višjih razredih. Učenci dlje časa sprejemajo besedila ob učiteljevem branju ali skupnem 

branju. 

- Različne sposobnosti in potrebe učencev je potrebno predvideti v okviru 

individualiziranega načrta. Ta naj bi vključeval razmislek o razvojnih posebnostih učenca, 

njegovi stopnji razvoja sporazumevalnih zmožnosti (morebitni prisotnosti izrazitejših 
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govornih ali jezikovnih motenj, težav pri pisanju itd.), učenčevih interesih, domačem 

okolju in potrebnih prilagoditvah metod in dejavnosti dela v razredu. Učitelj naj bi 

napredek učenca spremljal v daljšem časovnem obdobju. 

- Zahtevnost minimalnih standardov znanja se lahko prilagaja z izborom števila besedil in 

izborom besedil različnih zahtevnosti. Standardi predstavljajo okvirno orientacijo učitelju 

in niso tako zavezujoči kot v devetletni osnovni šoli, ki predvideva enakovredni 

izobrazbeni standard. 

 

Iz didaktičnih poročil za načrtovanje bralnega pouka v PP NIS (Križaj Ortar idr., 2003) lahko 

razberemo, da učni načrt za omenjeni program upošteva priporočila za delo z učenci z IP, ki 

jih zasledimo tudi v tujih prispevkih o značilnostih branja teh učencev (npr. Allor idr., 2010; 

Houston in Torgesen, 2004 itd.): 

- Začetni pouk branja upošteva temeljne sestavine, pomembne za usvajanje bralne tehnike, 

in vključuje urjenje fonološkega zavedanja, povezav med črkami in glasovi ter razvijanje 

besedišča. Čeprav je izbira metod prepuščena učiteljevi presoji, učni načrt priporoča 

uporabo »kombinirane analitično-sintetične metode opismenjevanja z elementi globalne 

metode (pogostne krajše besede) ali v kombinaciji s fonomimično in fongrafsko metodo« 

(Križaj Ortar idr., 2003, 89). Učinkovitost fonografske metode za učenje asociativnih 

povezav med glasovi in črkami pri učencih z IP potrjujejo tudi tuji avtorji (Hoogeveeen, 

Smeets in van der Houven, 1987, v Joseph in McCachran, 2003). Podobno velja za 

globalno metodo, ki ne predvideva učenja branja celih, nerazčlenjenih besed in jo je 

smiselno vključevati v bralne programe učencev z IP (Allor idr., 2007; Houston in 

Torgesen, 2004), vendar v kombinaciji z drugimi metodami opismenjevanja. Pri nas je v 

praksi najpogosteje uporabljena fonomimična metoda opismenjevanja, pri kateri iz 

besede po analitični poti pridemo do njenih sestavnih delov (glasov), nato pa proces 

obrnemo (dele znova povežemo). Uporablja se v kombinaciji z drugimi metodami (npr. 

metodo naravnih glasov, fonografsko in fonokretalno metodo), pri tem ob posameznem 

glasu izpostavimo gib, ki smiselno podpira izreko glasu (Fajfar, 1996). 

- Trajanje sistematičnega opismenjevanja se prilagaja predznanju in zmožnostim učencev, 

besedišče in fluentnost branja sta vsebovana v ciljih bralnega pouka v vseh treh triletjih. 
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Učni načrt in s tem bralni pouk v PP NIS predpostavlja vse elemente, ki so jih v Nacionalnem 

odboru za spodbujanje branja (NRP, po Houston in Torgesen, 2004) izpostavili kot temeljne 

komponente učinkovitega bralnega pouka. Hkrati lahko med cilji in didaktičnimi priporočili 

prepoznamo smernice bralnega pouka za učence z IP, ki smo jih povzeli po tujih raziskavah 

(glej stran 89; npr. Allor idr., 2010; Calhoon, 2001; Joseph in McCachran, 2003), zlasti 

potrebo po sprotnem spremljanju napredka učencev ter načrtovanju doseganja ciljev v 

daljšem časovnem obdobju. Učni načrt predvideva eksplicitno poučevanje posameznih 

bralnih veščin, vendar je presoja o razmerju med direktnim in celostnim poučevanjem branja 

prepuščena učitelju. Direktno poučevanje branja in pisanja »vključuje sistematično podajanje 

snovi v malih korakih z večjim poudarkom na ponavljanju in utrjevanju« (Conway 1997). 

Farrell in Elkins (1995) poročata o ugodnih učinkih celostnega opismenjevanja pri otrocih z 

IP, ob tem poudarjata nepogrešljiv pomen direktnega poučevanja in urjenja veščin, ki 

prispevajo k usvajanju bralne zmožnosti. Za doseganje napredka v branju pri učencih z IP je 

ključnega pomena zelo intenziven pristop ter ustrezen izbor veščin, ki jih bomo urili (Allor 

idr., 2010). Učni načrt za PP NIS (Križaj Ortar idr., 2003) sicer predvideva povezovanje 

šolskega branja z dejavnostmi izven pouka (str. 93), vendar je obseg predlogov za povečanje 

intenzivnosti urjenja branja majhen. Iz razčlenitve, razporeditve in obsega ciljev po 

posameznih starostnih obdobjih je težko razbrati, katere so tiste veščine, s katerimi imajo 

učenci z IP običajno največ težav, in jim je potrebno v okviru bralnega pouka nameniti največ 

pozornosti. Predlagana besedila v Učnem načrtu so razporejena glede na besedilno vrsto in 

cilje, ki jih ob besedilu lahko dosegamo. Za prilagajanje bralnega pouka učencem z IP (zlasti 

slabim bralcem) bi bila potrebna še dodatna diferenciacija besedil glede na zahtevnostni 

nivo, kar bi v večji meri prispevalo k sistematičnemu in strukturiranemu načrtovanju 

poučevanja branja.  
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3 Empirični del 
 

3. 1 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

O pomenu bralne pismenosti kot »temeljnega elementa vseh pismenosti« (Pečjak, 2010, 15) 

priča večdesetletna zgodovina intenzivnega proučevanja branja (Pečjak, 1999a). Dodatno 

spodbudo za proučevanje bralne pismenosti v slovenskem prostoru predstavljajo slabši 

dosežki naših učencev v primerjavi s povprečnimi dosežki učencev drugih držav Evropske 

unije v okviru različnih mednarodnih študij za spremljanje (bralne) pismenosti (PISA, 2009; 

PIRLS, 2001, 2006). Bralna pismenosti sodi med ključne kompetence, pomembne za  

posameznikovo učno uspešnost, samostojno življenje in vključevanje v družbo (Nolimal, 

2013). Različni avtorji (npr. Erbeli, 2015; Košak Babuder, 2012; Šimnic, 2014) zato vse več 

pozornosti namenjajo učencem, ki se srečujejo z izrazitejšimi težavami z branjem. Mednje 

lahko uvrstimo tudi učence z lažjimi intelektualnimi primanjkljaji (v nadaljevanju učence z IP), 

vključene v prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom (v nadaljevanju PP NIS), ki 

jih pri nas opredeljujemo kot učence z lažjo motnjo v duševnem razvoju (Kriteriji /.../, 2014) 

(za natančnejšo opredelitev pojmov glej uvodno poglavje). Branje je za omenjeno skupino 

učencev poseben izziv (Loveall in Conners, 2013). Učenci z IP kognitivne napore vlagajo 

predvsem v prepoznavanje besed in manj v razumevanje prebranega (Conners, 2003), o 

čemer pričajo tudi rezultati slovenskih osnovnošolcev v PP NIS na Nacionalnem preizkusu 

znanja iz slovenščine (Letno poročilo NPZ 2013/2014). Učenci v PP NIS (tudi boljši bralci) 

imajo izrazite težave pri nalogah natančnega branja in uspešno rešujejo predvsem naloge 

bralnega razumevanja nižje taksonomske ravni.  

Izhodišče proučevanja razlogov za bralne težave učencev z IP pogosto predstavlja primerjava 

bralne pismenosti (in njenih posameznih sestavin) učencev značilnega razvoja in učencev z IP 

(npr. Chanell, Loveall in Conners, 2012;  Van Tilborg, Segers, Balkom in Verhoeven, 2014). 

Ugotovitve kažejo tako na podobnosti kot na razlike v bralni pismenosti obeh skupin učencev 

(npr. Conners, 2003; Pruthi, 2007; Verhoeven in Vermeer, 2006). Ob tem strokovnjaki 

poudarjajo, da postaja s starostjo razkorak med skupinama vse večji, pri čemer učenci z IP pri 

branju vse bolj zaostajajo za pričakovanji glede na svoje kognitivne zmožnosti in pri branju 

potrebujejo intenzivno pomoč tudi v kasnejših letih šolanja (Isikdogan in Kargin, 2010). 

Študije, ki bi omogočala celosten vpogled v model bralne pismenosti in njenega razvoja pri 
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učencih z IP, v našem prostoru ni. Znane so le nekatere tuje raziskave (npr. Chanell, Loveall in 

Conners, 2012), najpogosteje iz angleško govorečega okolja (tj. študije branja v jeziku z 

netransparentno ortografijo). Drugačna narava jezika, različna pravopisna načela (principi v 

ortografiji) ter razlike v vzgojno-izobraževalnem sistemu onemogočajo neposreden prenos 

spoznanj tujih raziskav na populacijo učencev z IP v slovenskem prostoru. Hkrati se večina 

raziskav ukvarja pretežno s področjem fonološkega zavedanja in dekodiranja (npr. Barker, 

Sevcik, Morris in Romski 2013), medtem ko je področje vpliva jezikovne zmožnosti na bralno 

razumevanje učencev z IP manj raziskano (npr. Pruthi, 2007; Verhoeven in Vermeer, 2006).  

Naštete ugotovitve so nas vodile k snovanju raziskave, ki bo omogočila celovit vpogled v 

strukturo in razvoj bralne pismenosti teh učencev. Z analizo strukture bralne zmožnosti 

petošolcev in devetošolcev v PP NIS bomo dobili jasnejši vpogled v ozadje bralne pismenosti 

učencev z IP. Oblikovanje bralnega modela za učence v dveh pomembnih obdobjih 

osnovnošolskega izobraževanja (ob koncu opismenjevalnega obdobja in ob zaključku šolanja) 

predstavlja teoretično osnovo za načrtovanje metod poučevanja. Poznavanje dejavnikov 

kompleksnega bralnega procesa v različnih starostnih obdobjih in razumevanje povezanosti 

med njimi ima pomembno vlogo pri oblikovanju smernic za kakovosten bralni pouk, 

usmerjen k optimalnemu razvoju bralne pismenosti teh učencev.  

Kljub številnim težavam učencev z IP na področju branja raziskave kažejo, da so nekateri 

učenci z lažjimi IP uspešnejši pri branju kot drugi. Avtorji (npr. Loveall in Conners, 2013) med 

dejavniki, ki najbolje ločujejo dobre in slabe bralce z IP najpogosteje omenjajo fonološke 

procese (hitro imenovanje, fonološko zavedanje, slušno pomnjenje), ki slabim bralcem 

otežujejo avtomatizacijo bralne tehnike in ovirajo bralno razumevanje tudi v višjih razredih. 

Slednje nas je vodilo k natančnejšemu proučevanju dejavnikov, ki najbolje ločujejo boljše 

bralce od slabših v skupini mlajših in starejših učencev z IP. S tem bomo dodatno osvetlili 

tiste dejavnike branja, ki učencem z IP povzročajo največ težav in jim je potrebno v okviru 

bralnih treningov posvetiti več pozornosti.  

Opazovanje in vrednotenje branja zahteva uporabo ustreznih bralnih preizkusov (Magajna, 

1995). V slovenskem prostoru nimamo razvitih merskih instrumentov, s katerimi bi lahko 

preverili bralne zmožnosti učencev v PP NIS. Instrumentov, oblikovanih za učence značilnega 

razvoja, zaradi zahtevnosti navodil, načina reševanja ne moremo neposredno uporabiti za 

ocenjevanje bralne zmožnosti otrok z IP, ampak zahtevajo prilagojeno izvedbo testiranja. 

Oblikovane prilagodtve instrumentarija (predstavljene v poglavju 3. 4. 3 Opis, merske 
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karakteristike in prilagoditve instrumentarija) bodo predstavljale dobrodošel prispevek k 

razvoju diagnostičnih preizkusov za omenjeno populacijo in bodo v pomoč različnim 

strokovnjakom pri delu z učenci z IP. 

Čeprav različni avtorji (npr. Allor idr., 2010; Barker, 2010) zagovarjajo primernost podobnih 

metod opismenjevanja tako pri učencih z IP kot pri učencih značilnega razvoja, številni 

opozarjajo na potrebo po prilagoditvah, predvsem v smislu bolj usmerjenega utrjevanja 

posameznih veščin pri učencih z IP (npr. Houston in Torgesen, 2004; Saunders, 2007). 

Sledenje je v učnem načrtu za omenjeni program (Križaj Ortar idr., 2003) manj poudarjeno, 

kar lahko vodi do zapostavljanja vloge sistematičnega utrjevanja v okviru bralnega pouka, 

katerega osnovni cilj predstavlja bralno razumevanje (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in 

Pečjak, 2011). Prilagajanje poučevanja branja učencev z IP zato zahteva predhodno 

identifikacijo elementov bralne pismenosti, ki najbolje napovedujejo bralno razumevanje 

učencev z IP, kar je tudi predmet naše raziskave.  

Poznavanje značilnosti in težav pri branju učencev z IP je pomembno za ohranjanje 

ustreznega razmerja med direktnim poučevanjem posameznih veščin in ostalimi 

uveljavljenimi pristopi opismenjevanja. Slednje je trenutno v veliki meri prepuščeno 

učiteljem, njihovim stališčem in upoštevanju značilnosti populacije, ki jo poučujejo.  

 

3. 2 Namen in cilji raziskave 

 

Skladno z navedenim problemom želimo z raziskavo analizirati strukturo bralne pismenosti 

pri osnovnošolcih, vključenih v PP NIS, primerjati njihove dosežke znotraj skupine (glede na 

starost, bralno uspešnost) in z dosežki učencev značilnega razvoja. Pri tem ločimo več 

podciljev raziskave. 

 

1 Analiza strukture bralne pismenosti pri mlajših in starejših osnovnošolcih v PP NIS in 

primerjava teh dveh struktur. Z identifikacijo podobnosti in razlik v bralni pismenosti 

petošolcev in devetošolcev bomo dobili boljši vpogled v bralni razvoj učencev v PP NIS in v 

razloge, ki otežujejo bralni uspeh mlajših in starejših učencev v PP NIS.  
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2 Analiza sprememb dejavnikov, ki najbolje napovedujejo bralno razumevanje glede na 

starost učencev v PP NIS (po kontroli dosežkov na neverbalnem testu inteligentnosti), in 

primerjava rezultatov z ugotovitvami raziskav pri učencih značilnega razvoja. S tem bomo 

dobili boljši vpogled v razloge za naraščajoče razlike med skupinama učencev v PP NIS in 

učencev značilnega razvoja.  

2. 1 Za dosego tega cilja bodo identificirani dejavniki, ki najbolje napovedujejo bralno 

razumevanje pri mlajših in starejših učencih v PP NIS, izpostavljene bodo razlike med 

omenjenima skupinama. 

2. 2 Ugotovitve o razlikah med skupinama bomo primerjali z raziskavami pri učencih 

značilnega razvoja.   

 

3 Analiza bralne pismenosti boljših in slabših bralcev v PP NIS ter primerjava teh dveh skupin.  

3. 1 Na osnovi ocen učiteljev bosta obe skupini učencev razdeljeni v dve podskupini 

(dobri/slabi bralci). Identificirali bomo spremenljivke, po katerih se skupini pomembno 

razlikujeta. 

 

4 Analiza posameznih dejavnikov bralne pismenosti učencev PP NIS in primerjava ugotovitev 

z dosežki učencev značilnega razvoja ob koncu opismenjevalnega obdobja. Za dosego cilja: 

4. 1 bodo analizirani rezultati učencev v PP NIS ob koncu opismenjevalnega obdobja (5. 

razred) pri posameznih dejavnikih bralne pismenosti (bralno razumevanje, stopnja 

avtomatiziranosti bralne tehnike, fonološko zavedanje, motivacija za branje). Rezultate 

bomo primerjali z normami, ki veljajo za učence značilnega razvoja ob koncu 

opismenjevalnega obdobja (3. razred). 

 

5 Za doseganje ciljev bomo obstoječe instrumente za ocenjevanje bralne pismenosti 

prilagodili za uporabo pri populaciji učencev z IP in jih evalvirali glede tega, kako dobro 

diferencirajo boljše in slabše bralce v PP NIS.  
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3. 3 Temeljne raziskovalne hipoteze 

 

Glede na postavljene cilje raziskave smo oblikovali več raziskovalnih hipotez, razdeljenih na 

posamezne sklope. 

 

1 Primerjava bralne pismenosti mlajših in starejših osnovnošolcev z IP 

1. Obstajajo razlike med mlajšimi (5. r.) in starejšimi (9. r.) učenci v PP NIS v posameznih 

strukturnih elementih bralne pismenosti.  

Ob tem predvidevamo naslednje ugotovitve, ki potrjujejo paradigmo upočasnjenega razvoja 

bralne pismenosti učencev z lažjimi IP: 

1. 1 skupina starejših učencev v PP NIS dosega pomembno višje povprečne rezultate v 

primerjavi z mlajšimi učenci pri spremenljivkah, ki se nanašajo na področje (meta)kognitivnih 

in jezikovnih dejavnikov pri branju.  

1. 2 skupini mlajših in starejših učencev v PP NIS se razlikujeta v višini korelacij med 

posameznimi spremenljivkami in bralnim razumevanjem: 

1. 2. 1 slušno (jezikovno) razumevanje in hitrost dekodiranja sta pomembno povezana z 

bralnim razumevanjem pri mlajših in starejših učencih v PP NIS.  

1. 2. 2 predvidevamo višjo (pozitivno) korelacijo med hitrostjo dekodiranja in bralnim 

razumevanjem pri mlajših učencih (v primerjavi s starejšimi učenci). 

1. 2. 3 predvidevamo višjo (pozitivno) korelacijo med slušnim (jezikovnim) razumevanjem in 

bralnim razumevanjem pri starejših učencih (v primerjavi z mlajšimi učenci).  

1. 3 Razkorak med slušnim in bralnim razumevanjem je manjši pri starejših učencih v PP NIS. 

 

Obenem pri posameznih sestavinah bralne pismenosti učencev z IP predvidevamo 

ugotovitve, ki (poleg nižjih kognitivnih potencialov) prispevajo h kvalitativnim odstopanjem 

od tipičnega bralnega razvoja: 

1. 4 Fonološki procesi (fonološko zavedanje, hitro imenovanje in kratkotrajni slušni spomin) 

so pomembno povezani z bralnim razumevanjem pri mlajših in starejših učencih, hkrati 

1. 5 bomo statistično nepomembne razlike med dosežki mlajših in starejših učencev opazili 

pri spremenljivkah, ki se nanašajo na fonološke procese pri branju.  
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Pri oblikovanju hipoteze smo izhajali iz tujih in domačih raziskav (npr. Chanell, Loveall in 

Conners, 2012), ki med razlogi za kvalitativna odstopanja najpogosteje izpostavljajo slabše 

fonološke procese in kratkotrajni ter/ali delovni spomin (npr. Conners, 2003; Henry in 

Winifield, 2010; Rosenquist, Conners in Roskos-Ewoldsen, 2003; Šimnic, 2014).  

 

2 Primerjava prediktorjev bralnega razumevanja mlajših in starejših osnovnošolcev z IP  

2. Ob upoštevanju neverbalne inteligentnosti bodo k pojasnjevanju variance bralnega 

razumevanja mlajših in starejših osnovnošolcev v PP NIS pomembno prispevale tudi druge 

prediktorske spremenljivke.  

2. 1 Obstajajo razlike v dejavnikih, ki napovedujejo bralno razumevanje mlajših in starejših 

učencev v PP NIS.  

 

3 Primerjava boljših in slabših bralcev v PP NIS  

3. Uporabljen instrumentarij omogoča dobro razlikovanje med skupinama boljših in slabših 

bralcev v PP NIS. 

3. 1 Skupini dobrih in slabih bralcev se bolj razlikujeta v spremenljivkah, ki se nanašajo na 

fonološko procesiranje (fonološko zavedanje, kratkotrajni slušni spomin) v primerjavi s 

spremenljivkami, ki se nanašajo na vizualno procesiranje (vidna diskriminacija, 

kratkotrajni vidni spomin).  

 

4 Umestitev dosežkov učencev v PP NIS glede na norme, ki veljajo za učence značilnega  

razvoja ob koncu opismenjevalnega obdobja 

4. Večina učencev v PP NIS bo dosegla spodnje percentilne vrednosti (podpovprečne do 

povprečne) pri posameznih spremenljivkah (glasno branje, tiho branje, bralno razumevanje, 

fonološko zavedanje, stopnja razumevanja, hitrost razumevanja).  

4. 1 Dobri bralci z IP bodo dosegli srednje ali višje percentilne vrednosti (povprečne do 

nadpovprečne) pri posameznih spremenljivkah v primerjavi s slabimi bralci v PP NIS. 

4. 2 Pri nalogah fonološkega zavedanja bodo učenci v PP NIS dosegli najnižje percentilne 

vrednosti pri spremenljivkah slušna sinteza, odstranjevanje glasov in odstranjevanje zlogov. 
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3. 4 Metode dela 

 

3. 4. 1 Vzorec 

Za potrebe raziskave je bil oblikovan neslučajnostni namenski vzorec. V raziskavo smo 

vključili 64 petošolcev in 73 devetošolcev, ki so bili v šolskem letu 2013/2014 vključeni v 

Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (PP NIS). Število 

vključenih učencev je ustrezno glede na izračunano najmanjšo še primerno velikost vzorca. 

Izračun smo opravili na podlagi rezultatov učencev na prvem delu Bralnega testa (avtoric S. 

Pečjak in N. Potočnik v Pečjak, Magajna in Podlesek, 2012b) (BT_HitrostR_pravilni; hitrost 

razumevanja, število pravilnih odgovorov) (ob upoštevanju 5 % tveganja in dovoljeno razliko 

med populacijskim in ocenjenim povprečjem za ± 1,5 točke). V 5. in 9. razredu naj bi velikost 

vzorca presegala 52 učencev.  

Pri izboru šol in učencev smo upoštevali več dejavnikov. V nadaljevanju natančneje 

predstavljamo način oblikovanja vzorca in značilnosti učencev, vključenih v izvedbo testiranj. 

Pri načrtovanju velikosti vzorca smo se zgledovali po podatkih o številu učencev, ki so bili v 

letih pred izvedbo raziskave (2011, 2012) vključeni v PP NIS. Upoštevali smo podatke o 

številu učencev, ki so uspešno zaključili 3./4. oziroma 7./8. razred. Število učencev, vključenih 

v PP NIS, je v primerjavi s številom otrok značilnega razvoja veliko manjše. V šolskem letu 

2012/2013 je bilo učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju, vključenih v prilagojen 

program vzgoje in izobraževanja 1430 (od tega jih je 1267 uspešno napredovalo ali zaključilo 

šolanje)44.  Glede na velikost in heterogenost proučevane skupine učencev smo v raziskavo 

želeli vključiti čim večji delež učencev. Pri tem smo bili pozorni na zagotavljanje ustreznega 

razmerja med številom spremenljivk in velikostjo vzorca ter na ustrezno razmerje med 

številom mlajših (5. razred) in starejših učencev (9. razred). 

K sodelovanju smo povabili 14 šol (skupaj 189 učencev), dve šoli sta sodelovanje zavrnili. Na 

sodelujočih šolah smo pred pričetkom raziskave (konec šolskega leta 2012/2013) organizirali 

sestanek, na katerem smo predstavili potek raziskave, vsaka šola je prejela dopis s podatki o 

raziskavi. Posebej so bili zaradi izvedbe psihološkega testiranja k sodelovanju povabljeni tudi 

                                                           
44 Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Pridobljeno 25. 6. 2015 s http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp 
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šolski psihologi. Pred pričetkom izvajanja raziskave (junij in september 2013) smo pridobili 

soglasja staršev 140 učencev za sodelovanje pri izvedbi testiranj.  

Zaradi zagotavljanja homogenosti vzorca smo pri izboru učencev sledili štirim temeljnim 

smernicam (kriterijem), ki jih navajamo v nadaljevanju. Ob vsaki smernici je podan tudi opis 

značilnosti učencev, ki so sodelovali v raziskavi. Beseda »učenec« se v opisu vzorca nanaša na 

deklice in dečke. 

 

Smernice za izbor učencev v vzorec 

 

1. Učenec je po kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj OPP (2014) opredeljen kot otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju (in je vključen 

v Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom).  

 

Vsi učenci 5. razreda, vključeni v vzorec, so opredeljeni kot učenci z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju (za 5 učencev podatka ni), pri čemer je 22,5 odstotkov (14) učencev v odločbi o 

usmeritvi v vzgojno-izobraževalni program glede na Kriterije za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj OPP (2014) umeščenih v dve ali več skupin OPP (graf 1, 

preglednica 7). Iz vzorca smo izključili učenca s težko izgubo sluha in slabovidnostjo 

(preglednica 7). Ostale učence (graf 1)  smo obdržali v vzorcu, saj njihove težave niso izrazito 

vplivale ne otrokov proces sporazumevanja (dolgotrajna bolezen) oziroma težave učenca 

izhajajo že iz same narave motnje v duševnem razvoju (lažja govorno-jezikovna motnja). 

 

Graf 1*. Podatki o usmeritvi učencev po Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje 
primanjkljajev, ovir oziroma motenj OPP (2014) (%) – 5. razred  
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*Opredelitev oznak: 

u1 – Učenci, ki so po Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj OPP (2014)  

opredeljeni kot otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju. 

u2 – Učenci, ki so po Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj OPP (2014) 

opredeljeni kot otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju in govorno-jezikovno motnjo. 

u3 – Učenci, ki so po Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj OPP (2014) 

opredeljeni kot otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju in dolgotrajno bolni otroci. 

u4 – Učenci, ki so po Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj OPP (2014) 

opredeljeni kot otroci z več motnjami (glej preglednico 7) 

u5 – Ni podatka. 

 

Preglednica 7. Informacije o učencih, ki so bili opredeljeni kot učenci z več motnjami –              
5. razred 

 

Graf 2*. Podatki o usmeritvi učencev po kriterijih za opredelitev vrste in stopnje 
primanjkljajev, ovir oziroma motenj OPP (%) – 9. razred  
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Otrok z več 
motnjami 

Usmeritev učenca po kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjklajev, ovir, 
motenj OPP 

1 
Otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju, slaboviden otrok, otrok s težko izgubo 
sluha 

2 
Otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju, otrok z lažjo govorno-jezikovno motnjo, 
dolgotrajno bolan otrok 

3 
Otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju, dolgotrajno bolan otrok, lažje gibalno 
oviran otrok, otrok z zmerno govorno-jezikovno motnjo 

4 
Otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju, primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja 
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*Opredelitev oznak: 

u1 – Učenci, ki so po Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj OPP (2014) 

opredeljeni kot otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju. 

u2 – Učenci, ki so po Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj OPP (2014) 

opredeljeni kot otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju in govorno-jezikovno motnjo. 

u3 – Učenci, ki so po Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj OPP (2014) 

opredeljeni kot otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju in dolgotrajno bolni otroci. 

u4 – Učenci, ki so po Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj OPP (2014) 

opredeljeni kot otroci z več motnjami (glej preglednico 8) 

u5 – Ni podatka. 

 

Preglednica 8. Informacije o učencih, ki so bili opredeljeni kot učenci z več motnjami –  
9. razred 

 
 

 Vsi učenci 9. razreda, vključeni v vzorec, so opredeljeni kot učenci z lažjo motnjo v 

duševnem razvoju (za 5 učencev podatka ni), pri čemer je 16,2 odstotkov (12) učencev v 

odločbi o usmeritvi v vzgojno-izobraževalni program glede na Kriterije za opredelitev vrste 

in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj OPP (2014) umeščenih v dve ali več skupin 

OPP (graf 2, preglednica 8). Iz vzorca smo izključili učenca s težjo gibalno oviranostjo 

(preglednica 8). Ostale učence (graf 2) smo obdržali v vzorcu, saj njihove težave niso izrazito 

vplivale na otrokov proces sporazumevanja (dolgotrajna bolezen, lažja gibalna oviranost) 

oziroma težave učenca izhajajo že iz same narave motnje v duševnem razvoju (lažja 

govorno-jezikovna motnja).  

 

Učenec z 
več 

motnjami 

Usmeritev učenca po kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir, 
motenj OPP 

1 Otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju, otrok z lažjo gibalno oviranostjo 

2 
Otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju, otrok z lažjo govorno-jezikovno motnjo, 
dolgotrajno bolan otrok 

3 
Otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju, otrok s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja 

4 Otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju, otrok z lažjo gibalno oviranostjo 

5 
Otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju,  otrok z lažjo govorno-jezikovno motnjo, 
dolgotrajno bolan otrok 

6 
Otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju, otrok s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja 

7 Otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju, otrok s težjo gibalno oviranostjo 



 
  

 

2. Učenec je bil vključen v proces opismenjevanja v slovenskem jeziku. Pri učencih

priseljencih iz druge države

preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanja učencev v osnovni šoli (2013), ki 

določa, da je lahko

katerem je prvič vključen v osnovno šolo v Republiki Sloveniji, neocenjen iz posameznih 

predmetov in napreduje v naslednji razred« 

med šolskim letom upoštevajo največ dve šolski leti po vključitvi v osnovno š

Sloveniji« (15. člen)

Učencev iz drugega jezikovne

razredu je teh učencev skoraj tretjina (29,6

učence priseljence, ki so v iz

in so ocenjeni pri vseh učnih predmetih. V celotnem vzorcu je 26 odstotkov (35) učencev, ki 

prihajajo iz drugega jezikovnega okolja (DJO). Materni jezik teh učencev je albanski jezik (1

bosanski jezik (9), srbski jezik (8) in romski jezik (

približno 10 učencev Romov (jezikovne ovire, zapleti pri pridobivanju soglasij staršev in daljša 

odsotnost od pouka).

 

Graf 3. Prikaz dele
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2. Učenec je bil vključen v proces opismenjevanja v slovenskem jeziku. Pri učencih

iseljencih iz druge države, smo pri izboru učencev upoštevali določila Pravilnika o 

preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanja učencev v osnovni šoli (2013), ki 

določa, da je lahko »učenec priseljenec iz druge države ob koncu pouka v šolskem letu, 

katerem je prvič vključen v osnovno šolo v Republiki Sloveniji, neocenjen iz posameznih 

predmetov in napreduje v naslednji razred« (28. člen) in se mu 

med šolskim letom upoštevajo največ dve šolski leti po vključitvi v osnovno š

(15. člen).  

Učencev iz drugega jezikovnega okolja je v 5. razredu 22

razredu je teh učencev skoraj tretjina (29,6 %, 21 učencev) (graf

učence priseljence, ki so v izobraževalni proces v slovenskem jeziku vključeni več kot dve leti 

in so ocenjeni pri vseh učnih predmetih. V celotnem vzorcu je 26 odstotkov (35) učencev, ki 

prihajajo iz drugega jezikovnega okolja (DJO). Materni jezik teh učencev je albanski jezik (1

osanski jezik (9), srbski jezik (8) in romski jezik (

približno 10 učencev Romov (jezikovne ovire, zapleti pri pridobivanju soglasij staršev in daljša 

odsotnost od pouka). 

Prikaz deleža učencev iz DJO v vzorcu –

   

                               
  

5. razred 
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2. Učenec je bil vključen v proces opismenjevanja v slovenskem jeziku. Pri učencih

smo pri izboru učencev upoštevali določila Pravilnika o 

preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanja učencev v osnovni šoli (2013), ki 

čenec priseljenec iz druge države ob koncu pouka v šolskem letu, 

katerem je prvič vključen v osnovno šolo v Republiki Sloveniji, neocenjen iz posameznih 

(28. člen) in se mu »prilagoditve ocenjevanja 

med šolskim letom upoštevajo največ dve šolski leti po vključitvi v osnovno š

ga okolja je v 5. razredu 22,6 odstotkov (14 učencev),  v 9. 

%, 21 učencev) (graf 3).  V raziskavo smo vključili 

obraževalni proces v slovenskem jeziku vključeni več kot dve leti 

in so ocenjeni pri vseh učnih predmetih. V celotnem vzorcu je 26 odstotkov (35) učencev, ki 

prihajajo iz drugega jezikovnega okolja (DJO). Materni jezik teh učencev je albanski jezik (1

osanski jezik (9), srbski jezik (8) in romski jezik (2) (preglednica 9). Iz vzorca smo izvzeli 

približno 10 učencev Romov (jezikovne ovire, zapleti pri pridobivanju soglasij staršev in daljša 

– 5. in 9. razred  

         

9. razred 

2. Učenec je bil vključen v proces opismenjevanja v slovenskem jeziku. Pri učencih, 

smo pri izboru učencev upoštevali določila Pravilnika o 

preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanja učencev v osnovni šoli (2013), ki 

čenec priseljenec iz druge države ob koncu pouka v šolskem letu, v 

katerem je prvič vključen v osnovno šolo v Republiki Sloveniji, neocenjen iz posameznih 

»prilagoditve ocenjevanja 

med šolskim letom upoštevajo največ dve šolski leti po vključitvi v osnovno šolo v Republiki 

(14 učencev),  v 9. 

).  V raziskavo smo vključili 

obraževalni proces v slovenskem jeziku vključeni več kot dve leti 

in so ocenjeni pri vseh učnih predmetih. V celotnem vzorcu je 26 odstotkov (35) učencev, ki 

prihajajo iz drugega jezikovnega okolja (DJO). Materni jezik teh učencev je albanski jezik (16), 

). Iz vzorca smo izvzeli 

približno 10 učencev Romov (jezikovne ovire, zapleti pri pridobivanju soglasij staršev in daljša 
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Preglednica 9. Materni jezik v vzorec vključenih učencev iz drugega jezikovnega okolja  
(5. in 9. razred)  

 
 
 
 
 
 

 

 

3. Učenec po kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj 

OPP (2014) ni opredeljen kot učenec z več motnjami, in sicer kot učenec z lažjo motnjo v 

duševnem razvoju in učenec z zmerno, težjo ali težko gibalno oviranostjo. Pri tej skupini 

učencev so lahko prisotne težave na področju »zaznavanja, občutenja dražljajev, 

orientacije ter senzomotorične integracije« (Kriteriji za opredelitev ..., 2014). Težave se 

lahko pojavljajo tudi na področju komunikacije (Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje pravic za 

otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, 2002) in intelektualnega funkcioniranja. 

Morebitne težave učencev na naštetih področjih bi lahko pomembno vplivale na izvedbo in 

rezultate testiranj. 

 

4. Učenec po kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj 

OPP (2014) ni opredeljen kot učenec z več motnjami, in sicer kot učenec z lažjo motnjo v 

duševnem razvoju in gluh/naglušen učenec in/ali slep/slaboviden učenec oz. učenec z 

okvaro vidne funkcije. Morebitne težave učencev na naštetih področjih bi lahko pomembno 

vplivale na izvedbo in rezultate testiranj. 

 

Zaradi smernic 3 in 4 smo iz vzorca izvzeli učenca s težko izgubo sluha in slabovidnostjo 

(preglednica 7) in učenca s težjo gibalno oviranostjo (preglednica 8). 

Pri izvedbi testiranj je sodelovalo 137 učencev z 12 različnih šol. Pri nadaljnji obdelavi 

rezultatov učencev so bili naknadno izločeni še učenci, ki niso bili vključeni v vsa testiranja ali 

so po značilnostih izrazito odstopali od ostalih učencev (starost), kar je natančneje 

predstavljeno v nadaljevanju opisa vzorca.  

 

Materni jezik 
Število 

učencev  
albanski jezik 16 
bosanski jezik 9 

srbski jezik 8 
romski jezik 2 
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Pri izboru šol je bil zaradi zagotavljanja racionalnosti raziskovanja eden od kriterijev izbora 

podatek o številu učencev v oddelku, pri čemer smo se osredotočili na šole z večjim številom 

učencev. V raziskavo so bile vključene šole iz šestih različnih regij (preglednica 9). 

Poimenskega seznama šol zaradi zagotavljanja anonimnosti učencev ne navajamo.  

 

Preglednica 10 prikazuje razporejenost števila vpisanih učencev (v PP NIS, šolsko leto 

2013/2014) in število učencev, vključenih  v raziskavo, po posameznih regijah. Iz tabele je 

razvidno, da so v vzorcu v največjem deležu zastopane regije, kjer je tudi sicer največ 

učencev, vključenih v PP NIS. Odstopanja se pojavljajo le pri pomurski in gorenjski regiji. 

 

V šolskem letu 2013/2014, ko je potekala raziskava, je bilo po podatkih Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport v PP NIS vključenih 186 petošolcev in 179 devetošolcev 

(preglednica 10). V raziskavo smo vključili 34 odstotkov petošolcev in 41 odstotkov 

devetošolcev. V obeh skupinah učencev je delež deklic manjši od deleža dečkov, kar je  

skladno z deležem deklic v celotni populaciji (preglednica 11). 

 

Preglednica 10. Število (f) in delež (%) učencev v PP NIS v populaciji37 in vzorcu po 
posameznih regijah (šolsko leto 2013/2014) 

 

 5. RAZRED 9. RAZRED 

Regija Vsi (f) 
% v 

populaciji 
Vzorec 

(f) 
% v 

vzorcu 
Vsi 
(f) 

% v 
populaciji 

Vzorec 
(f) 

% v 
vzorcu 

Pomurska 21 11,3 0 0 14 7,8 0 0 

Podravska 16 8,6 9 14,8 17 9,5 13 18,6 

Koroška 5 2,7 0 0 6 3,4 0 0 

Savinjska 38 20,4 26 42,6 25 14,0 19 27,1 

Zasavska 10 5,4 0 0 5 2,8 0 0 

Posavska 9 4,8 0 0 4 2,2 0 0 

JV Slovenija 24 12,9 2 3,3 20 11,2 7 10,0 

Osrednjeslovenska 31 16,7 17 27,9 39 21,8 22 31,4 

Gorenjska 16 8,6 0 0 19 10,6 0 0 

Primorsko-
notranjska 

1 0,5 1 1,6 8 4,5 4 5,7 

Goriška 15 8,1 6 9,8 11 6,2 5 7,1 

Obalno-kraška 0 0 0 0 11 6,2 0 0 

 186 100 61 100 179 100 70 100 
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Preglednica 11. Število učencev (z deležem deklic) v šolskem letu 2013/2014 in primerjava 
s številom učencev (z deležem deklic in dečkov) v vzorcu raziskave  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V raziskavo smo vključili petošolce, katerih povprečna starost v času izvajanja bralnih 

preizkusov (maj 2014) je bila 11 let in 11 mesecev (preglednica 12). Starostna skupina 

petošolcev je bila izbrana, ker se po Učnem načrtu za slovenščino za PP NIS (Križaj Ortar idr., 

2003) konec 5. razreda zaključi obdobje sistematičnega opismenjevanja. Pridobljene 

rezultate smo namreč želeli primerjati z rezultati učencev značilnega razvoja v 3. razredu, ko 

se po Učnem načrtu za slovenščino (Poznanovič Jezeršek,  Cestnik, Čuden, Gomivnik Thuma, 

Honzak, Križaj Ortar, Rosc Leskovec idr., 2011) zaključi opismenjevanje po programih, ki 

zagotavljajo enakovredni izobrazbeni standard (EIS). Učni načrt v PP NIS (Križaj Ortar idr., 

2003, 93) predvideva »samostojno branje literature /.../, ko je bralna spodobnost učencev že 

avtomatizirana (v 6. razredu 2. triletja).« Po programih, ki zagotavljajo enakovredni 

izobrazbeni standard, naj bi učenci ob zaključku 2. razreda »praviloma že usvojili temeljno 

tehniko branja« (Poznanovič Jezeršek idr., 2011, 99) in v »3. razredu branje predvsem 

utrjevali« (prav tam, 99) v smislu urjenja bralnega razumevanja. Opazimo lahko skladnost 

funkcionalnega cilja na področju branja ob koncu opismenjevalnega obdobja za učence v PP 

NIS in učence značilnega razvoja. Učni načrt namreč tako v programu z NIS kot v programu z 

EIS predvideva, da bodo učenci ob koncu opismenjevalnega obdobja usvojili bralno tehniko 

do stopnje, ko bodo lahko svojo pozornost usmerili predvsem na razvijanje bralnega 

razumevanja. Nas je zanimalo, v kolikšni meri nam ga uspe uresničiti pri skupini učencev v PP 

                                                           
45 Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Evidenca vzgojno-izobraževalnih zavodov in vzgojno-izobraževalnih 

programov, stanje na dan 15. 9. 2013, pridobljeno 25. 6. 2015 s https://krka1.mss.edus.si/registriweb/default.aspx 

Število in odstotek učencev v populaciji 45 

5. RAZRED 9. RAZRED 

VSI DEKLICE DEČKI VSI DEKLICE DEČKI 

186 73 (39 %) 113 (61 %) 179 72 (40 %) 107 (60 %) 

Število in odstotek učencev v vzorcu 

5. RAZRED 9. RAZRED 

VSI DEKLICE DEČKI VSI DEKLICE DEČKI 

61 27 (44 %) 34 (56 %) 70 26 (37 %) 44 (63 %) 

33 % 
populacije 

37 %           30 % 
 populacije 

39 % 
populacije 

36 %             41 % 
 populacije 



 
  

111 
 

NIS, s primerjavo z učenci značilnega razvoja pa smo želeli ugotoviti in pojasniti kvalitativne 

razlike in podobnosti pri usvajanju bralne zmožnosti med omenjenima skupinama učencev.  

 

Preglednica 12. Podatki o starosti učencev (maj 2014), vključenih v raziskavo –  

5. in 9. razred 

 

 

 

 

 

Povprečna starost petošolcev (11 let in 11 mesecev; podatek velja za mesec maj 2014, ko 

smo izvajali preizkuse bralnega razumevanja) je nekoliko višja od pričakovane starosti ob 

koncu 5. razreda. Učenci so namreč ob koncu 5. razreda običajno stari od 10 let in 5 mesecev 

do 11 let in 5 mesecev (upoštevali smo starost otrok ob vstopu v šolo v Republiki Sloveniji, 

od 5 let in 8 mesecev do 6 let in 8 mesecev46). Do odstopanj lahko prihaja iz različnih 

razlogov (kasnejše všolanje, ponavljanje razreda itd.). Pri učencih, vključenih v raziskavo, je 

eden od razlogov lahko tudi kasnejša preusmeritev učenca iz programa, ki zagotavlja EIS, v 

prilagojeni program z NIS. Podatki (Rovšek, 2013) kažejo, da večino učencev iz programa, ki 

zagotavlja EIS, v PP NIS preusmerijo po drugem letu šolanja ali kasneje. Zaradi enakih 

razlogov lahko prihaja do odstopanj v povprečni starosti devetošolcev. Najstarejši učenec, 

vključen v raziskavo, je bil star 18 let in 5 mesecev in smo ga iz nadaljnje analize podatkov 

izključili (odstopanje od povprečne starosti več kot 3 leta, po zaključku šolskega leta je bil 

preusmerjen v posebni program vzgoje in izobraževanja). 

Vsi devetošolci, vključeni v vzorec, po zaključku devetletke nadaljujejo šolanje v prilagojenih 

programih poklicnega izobraževanja. V glavno obdelavo podatkov smo vključili rezultate 61 

petošolcev in 70 devetošolcev. 

 

  

                                                           
46 Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Pridobljeno 26. 6. 2015 s 
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/osno
vna_sola/ 

 
Povprečna 

starost 
Najmlajši Najstarejši 

5. razred 11 let, 11 mes. 10 let, 5 mes. 13 let, 8 mes. 

9. razred 15 let, 6 mes. 14 let, 4 mes. 17 let, 1 mes. 
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3. 4. 2 Spremenljivke s preizkusi 

 

V testiranje učencev smo vključili več preizkusov. Z njimi smo opazovali funkcioniranje 

učencev na različnih področjih, pomembnih za učinkovito branje (vidna in slušna obdelava, 

pomnjenje, hitro poimenovanje, zaporedje in šifriranje, jezikovna zmožnost, bralna tehnika, 

bralno razumevanje, predznanje o besedilu, odnos do branja). 

 

V preglednici 13 so po posameznih področjih prikazane opazovane spremenljivke znotraj 

strukture bralne zmožnosti skupaj s preizkusi, s katerimi smo jih merili. Za vsako 

spremenljivko navajamo njeno oznako, vrednost in morebitno časovno omejitev izvedbe 

preizkusa. Z modro barvo so označeni preizkusi, pri katerih so sodelovali le petošolci, z rdečo 

so označeni preizkusi, uporabljeni le pri devetošolcih. Ostale preizkuse so reševali vsi učenci. 

Zaradi zagotavljanja razumevanja navodil testiranja in drugih posebnosti ter potreb 

proučevane populacije je bilo pri številnih preizkusih potrebno prilagoditi postopek 

testiranja. Povsod, kjer smo testiranje ali testno gradivo kakorkoli prilagodili, smo to posebej 

označili. Natančneje so prilagoditve izvedbe testiranj opisane v poglavju o merskem  

instrumentariju (3. 4. 3 Opis, merske karakteristike in prilagoditve uporabljenega 

instrumentarija). 
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Preglednica 13. Spremenljivke z oznakami in preizkusi 

  

Spremenljivka Oznaka spremenljivke Preizkus (čas. omejenost) Vrednost 

Neverbalna 
inteligentnost 

SPM_Raven 
Ravenove standardne 
progresivne matrice 

(neomejen) 

0-36 
Prilagoditve 

oblika – indiv. 

 

PODROČJE: OBDELAVA VIDNIH INFORMACIJ 
Spremenljivka Oznaka spremenljivke Preizkus (čas. omejenost) Vrednost 

Vidno razločevanje, 
sinteza 

ACADIA3_VID_DISKRIM 
Test razvoja sposobnosti 

Acadia, podtest 3 
(neomejen) 

0-20 
Prilagoditve 

navodila 
PODROČJE: FONOLOŠKA OBDELAVA  

Spremenljivka Oznaka spremenljivke Preizkus (čas. omejenost) Vrednost 

Fonološko 
zavedanje 

 
FZ_cel 

Ocenjevalna shema bralnih 
zmožnosti – 7 nalog 

(neomejen) 

  Vrednost 0-26 

Prilagoditve 

navodila, preizkus 
PODROČJE: POMNJENJE 

Slušno pomnjenje  

 
ACADIA8_SL_POM 

ACADIA8_SL_POM_ustno 
 

ACADIA, podtest 8 
 (neomejen) 

0-20 
0-15 (ustno) 

Prilagoditve:  navodila, 
beleženje odgovorov 

Vidno pomnjenje SNAP9_VID_SPOMIN 
Profil ocene posebnih potreb 

- SNAP, podtest 9  
(neomejen) 

  Vrednost 0-12 
Prilagoditve 

/ 
PODROČJE: HITRO ZAPOREDNO IMENOVANJE 

Spremenljivka Oznaka spremenljivke Preizkus (čas. omejenost) Vrednost 
Hitro zaporedno 
poimenovanje – čas 
na celotnem 
preizkusu 

RAN_ČasCel 
 

Test hitrega 
avtomatiziranega 

poimenovanja – RAN 

Čas v sekundah 

Prilagoditve 

/ 

Hitro zaporedno 
poimenovanje – 
napake na celotnem 
preizkusu 

RAN_NapakeCel 
Test hitrega 

avtomatiziranega 
poimenovanja – RAN 

Vrednost 
Število napak  
Prilagoditve 

/ 
PODROČJE: OBDELAVA ZAPOREDIJ 

Spremenljivka Oznaka spremenljivke Preizkus (čas. omejenost) Vrednost 

Zaporedje 
 

ACADIA7_ZAPOR 
 

ACADIA, podtest 7 
(neomejen) 

0-20 

Prilagoditve 
navodila 

PODROČJE: JEZIKOVNA ZMOŽNOST 
JEZIKOVNO RAZUMEVANJE 

Spremenljivka Oznaka spremenljivke Preizkus (čas. omejenost) Vrednost 

Razumevanje 
vezniških razmerij 

 
Vezniki 

 

Preizkus dokončanja povedi  
(neomejen) 

0-16 

Prilagoditve 
navodila, preizkus, 

izbor primerov 

Besedišče  
(in jezikovno 

sklepanje) 

 
Besednjak 

Preizkus »Besednjak« 
(neomejen) 

Vrednost: 0-40 

Prilagoditve 
navodila, preizkus, 
izvedba, beleženje 

odgovorov 
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Slušno 
razumevanje 

(povedi) 

 
SL40_slusno 

 

Preizkus slušnega in bralnega 
razumevanja – SL40 

(neomejen) 

Vrednost 0-20 

Prilagoditve 

preizkus 
PRIKLIC BESED, BESEDNA TEKOČNOST (JEZIKOVNO IZRAŽANJE) 

Spremenljivka Oznaka spremenljivke Preizkus (čas. omejenost) Vrednost 

Besedna tekočnost 
(semantična 
tekočnost) 

 
BES_TEKOCNOST 

Profil ocene posebnih potreb 
– SNAP, podtest 7 

(čas. omejen) 

Št. pravilno naštetih 
besed 

Prilagoditve 
navodila 

PODROČJE: DEKODIRANJE (TEHNIKA BRANJA) 
Spremenljivka Oznaka spremenljivke Preizkus (čas. omejenost) Vrednost 

Stopnja 
avtomatiziranosti 

tihega branja – 
enominutno tiho 

branje 

Hitrost_tiho_branje 

Ocenjevalna shema bralnih 
zmožnosti (OSBZ-3/1 K), 

besedilo  »Vrtiček na okenski 
polici« 

(1 minuta) 

Število besed/minuto 

Prilagoditve 

/ 

Kakovost glasnega 
branja – hitrost 

branja 

GB_hitrost_branja 
  

Ocenjevalna shema bralnih 
zmožnosti (OSBZ-3/2 K), 

besedilo  »Popoldne z 
očetom« 

(največ 7 minut) 
 
 
 
 

Prilagoditve / 

Vrednost 
št. prebranih 

besed/minuto 
Kakovost glasnega 

branja – 
natančnost branja 

GB_natančnostODST 
delež pravilno 

prebranih besed 

Kakovost glasnega 
branja – izraznost 

branja 

GB_izraznost_branja 
 

ocena 1-3 

Kakovost glasnega 
branja – ritem 

branja 

GB_Ritem_branja 
 

1- neenakomeren 
(zaletavajoče, zatikajoče 
branje s postanki) 
2 – enakomeren (tekoče 
branje) 

PODROČJE: BRALNO RAZUMEVANJE 
Spremenljivka Oznaka spremenljivke Preizkus (čas. omejenost) Vrednost 

Razumevanje 
prebranega 

besedila – 5. razred 
BralnoRazum_OSBZ 

 
OSBZ-3/3 K, besedilo »Rdeča 

lisica« (neomejen) 

0-9 

Prilagoditve 

instrumentarij 

Razumevanje 
prebranega 

besedila – 9. razred 
BralnoRazum_cel9 

 
Preizkus iz NPZ – 6. razred, 
besedilo »Kodrasti bišoni« 

(neomejen) 

0-12 

Prilagoditve 

instrumentarij 

Hitrost 
razumevanja – 

število vseh rešenih 
primerov 

BT_HitrostR_vsi 
Bralni test – podtest hitrost 

razumevanja 
(7 minut 30 sek.) 

0-20 

Prilagoditve 

navodila, izvedba 

Hitrost 
razumevanja – 
število pravilno 

rešenih primerov 

BT_HitrostR_pravilni 
Bralni test – podtest hitrost 

razumevanja 
(7 minut 30 sek.) 

0-20 

Prilagoditve 

navodila, izvedba 

Stopnja 
razumevanja – 

število vseh rešenih 
primerov 

BT_StopnjaR_vsi 
Bralni test – podtest stopnja 

razumevanja 
(10 minut) 

0-20 

Prilagoditve 

navodila, izvedba 
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Nadaljevanje preglednice s strani 114 

 

Zaradi potreb in značilnosti proučevane populacije smo na podlagi pilotskega testiranja in 

pregleda literature (npr. Conners, 2003) z namenom natančnejše interpretacije rezultatov pri 

posameznih preizkusih dopolnili način opazovanja in merjenja dosežkov učencev. Posledično 

smo prvotni nabor spremenljivk dopolnili s spremenljivkami, ki še dodatno prispevajo k 

pojasnjevanju pridobljenih rezultatov. V nadaljevanju so navedeni preizkusi, kjer smo 

merjenje dopolnili, opredeljene so opazovane spremenljivke in njihove oznake. Natančnejši 

Stopnja 
razumevanja – 
število pravilno 

rešenih primerov 

BT_StopnjaR_pravilni 
Bralni test – podtest stopnja 

razumevanja 
(10 minut) 

0-20 

Prilagoditve 

navodila, izvedba 

Bralno 
razumevanje 
povedi SL40 – 

število vseh rešenih 
primerov 

SL40_bralno_št_primerov 
Preizkus slušnega in bralnega 

razumevanja - SL40  
(5 minut) 

0-20 

Prilagoditve 

preizkus 

Bralno 
razumevanje 
povedi SL40 – 

število pravilno 
rešenih primerov 

SL40_bralno 
Preizkus slušnega in bralnega 

razumevanja - SL40  
(5 minut) 

PODROČJE: PREDZNANJE O BESEDILU 
Spremenljivka Oznaka spremenljivke Preizkus (čas. omejenost) Vrednost 

Predznanje – 5. 
razred 

BrRazum_predznanje5 

Odgovori na vprašanja pred 
branjem besedila OSBZ-3/3 

K, »Rdeča lisica«  
(neomejen) 

št. pravilno naštetih 
dejstev 

Prilagoditve 
/ 

Predznanje – 9. 
razred 

BralnoRazum_predznanje9 
 

Odgovori na vprašanja pred 
branjem besedila iz NPZ – 6. 
razred, besedilo »Kodrasti 

bišoni«  
(neomejen) 

Vrednost 
št. pravilno naštetih 

dejstev 
Prilagoditve  

Uporaba 
predznanja – 9. 

razred 

BralnoRazum_razlika_predzn
anje9 

/ 

PODROČJE: ODNOS DO BRANJA 
Spremenljivka Oznaka spremenljivke Preizkus (čas. omejenost) Prilagoditve (cel) 

Interes za branje 1 
 

Interes za branje 2 

OdBInteres_za_branje1 
 

OdB_OSBZ_interes2 
Vprašalnik odnosa in 
motivacije za branje 

(neomejen) 

navodila, izvedba, 
instrumentarij, beleženje 

Vrednost 

 Vrednost – interes za 
branje 1: 0-16 

Vrednost – interes za 
branje 2: 0-18 

Primerjava z 
drugimi in glasno 

branje 
OdBPrimerjava 0-12 



 
  

116 
 

opis instrumentarija, prilagoditev in dopolnitev naštetih preizkusov je podan v poglavju Opis, 

merske karakteristike in prilagoditve uporabljenega instrumentarija. 

 

Na področju vidnega zaznavanja smo pri preizkusu Razvoja motoričnih sposobnosti (Acadia, 

podtest 3, vidna diskriminacija) beležili uspešnost učencev pri nalogah, ki vključujejo le 

besede, zapisane z velikimi tiskanimi črkami in posebej pri nalogah, ki vključujejo le besede, 

zapisane z malimi tiskanimi črkami. Pri nekaterih učencih smo zabeležili tudi čas reševanja 

preizkusa. K tej odločitvi so nas spodbudili maloštevilni in neenotni rezultati raziskav o vlogi 

vidne diskriminacije pri bralnih dosežkih mlajših in starejših učencev z IP. Nekatere raziskave 

vidno diskriminacijo pri mlajših in starejših učencih z IP opredeljujejo kot pomemben 

dejavnik pri razlikovanju slabih in dobrih bralcev (Evans in Bilsky, 1971 v Conners, 2003; 

Bilsky in Evans, 1969), druge ne (Jenkinson, 1992; Sheperd, 1967 v Conners, 2003). Kljub 

temu zmožnost vidnega razlikovanja, zlasti gradiv, ki vključujejo črke (npr. zaporedja črk itd.), 

spada med dejavnike, ki po mnenju strokovnjakov (Conners, 2003) zasluži posebno 

pozornost pri raziskovanju razlik v bralnih dosežkih učencev z intelektualnimi primanjkljaji.  

Opazovane spremenljivke: 

- vidna diskriminacija – velike tiskane črke (ACAD3_delniVID_DIS_V_TISK) 

- vidna diskriminacija – male tiskane črke (ACAD3_delniVID_DIS_m_tisk) 

- vidno razločevanje – čas reševanja (ACADIA3_VID_DISK_ČAS) 

 

Connersova (2003) ob pregledu raziskav na področju branja otrok z intelektualnimi 

primanjkljaji izpostavlja slušno pomnjenje kot enega glavnih dejavnikov, ki prispeva k 

individualnim razlikam v bralnih dosežkih te skupine učencev. V pilotskem delu testiranj v 

naši raziskavi smo pri reševanju preizkusa slušnega pomnjenja (Acadia, podtest 8, slušno 

pomnjenje) opazili izrazite težave učencev pri vseh treh nalogah preizkusa, zato smo v 

glavnem delu testiranj dopolnili navodila preizkusa in poleg končnega rezultata beležili tudi 

podatke o ustnem reševanju 1. in 3. naloge. Zaradi možnosti primerjave rezultatov ustnega 

in pisnega reševanja smo posebej beležili tudi rezultat pisnega reševanja obeh nalog.  

Spremenljivki: 

- slušno pomnjenje – ustno odgovarjanje (1. in 3. naloga); 

(ACAD8_delni_SL_POM_ustno1_3), 

- slušno pomnjenje – pisno odgovarjanje (1. in 3. naloga); (ACAD8_delniSL_POM_pisni_nal). 
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Poleg slušnega pomnjenja Connersova (2003) izpostavlja še dva dejavnika, ki imata 

pomembno vlogo pri bralnih dosežkih bralcev z intelektualnimi primanjkljaji, in sicer 

fonološko zavedanje (tudi v Conners, Rosenquist, Sligh, Atwell in Kiser, 2006) in jezikovno 

procesiranje. Preizkus fonološkega zavedanja smo zato iz OSBZ za 3. razred dopolnili z 

nalogami iz OSBZ za 1. in 2.  razred (v Pečjak, Magajna in Podlesek, 2012a).  

Beležili smo uspešnost pri naslednjih nalogah: 

- razlikovanje prvega glasu (FZRazlikovanje_prvega_glasu), 

- ugotavljanje prvega glasu (FZUgotavljanje_prvega_glasu), 

- ugotavljanje zadnjega glasu (FZUgotavljanje_zadnjega_glasu), 

- slušna analiza (FZSlušna_analiza), 

- slušna sinteza (FZSlušna_sinteza), 

- odstranjevanje glasov (FZOdstranjevanje_glasov) in 

- odstranjevanje zlogov (FZOdstranjevanje_zlogov). 

 

Za primerjavo s testnimi normami učencev značilnega razvoja (določanje percentilne 

vrednosti, oznaka spremenljivke: FZ_Perc) smo upoštevali le rezultat pri nalogah, vključenih 

v preizkusu OSBZ 3K (označene s krepkim tiskom). 

 

Pri preizkusu Besednjak smo poleg končnega rezultata beležili tudi uspešnost učencev pri 

posameznih nalogah preizkusa: 

- razlaga besed (BESEDNJAK_razlaga besed), 

- protipomenke (BESEDNJAK_protipom), 

- sopomenke (BESEDNJAK_sopom), 

- primere (BESEDNJAK_kompar). 

Pri drugi nalogi (protipomeke) smo beležili značilnosti napačnih odgovorov, s čimer smo 

želeli spremljati odzive učencev ob nepoznavanju protipomenke posamezne besede v nalogi. 

Beležili smo, kolikokrat so uporabili določen način reševanja, predstavljen v preglednici 14. 

Vrste strategij smo oblikovali na podlagi rezultatov pilotskega testiranja. 
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Preglednica 14. Strategije pri določanju protipomenk (preizkus Besednjak) 

Opis strategije reševanja naloge Oznaka spremenljivke 
Učenec tvori protipomenko tako, da pred 
izhodiščno besedo doda »NE/NI«. 

Besednjak_NAP_PREDPONA 

Učenec tvori vsebinsko ustrezno besedo, vendar 
uporabi napačno besedno vrsto (pridevnik 
namesto samostalnik ipd.). 

Besednjak_NAP_BESEDNA VRSTA 

Učenec tvori vsebinsko delno ustrezno besedo – 
npr. asociacijo, ki izhaja iz ustaljene rabe besed 
(npr. pridnost – lump, pridnost – žlehtnost), 
dogodek, ki ga pripisujemo nasprotnemu 
kontekstu  (npr. mladost – smrt). 

Besednjak_NAP_asoc   

Učenec napačno oblikuje vsebinsko ustrezno 
besedo, npr. bogastvo – revništvo, revstvo, 
ljubezen – sovraž, zdravje – bolenje). 

Besednjak_NAP_tvorba besed 

 
  
Eden izmed podciljev raziskave se je nanašal tudi na primerjavo rezultatov učencev (5. 

razred), vključenih v PP NIS, z normami, ki veljajo za učence značilnega razvoja ob koncu 

opismenjevalnega obdobja. Zato smo pri preizkusih, ki so to omogočali, beležili tudi 

percentilno vrednost učenčevega dosežka. Slednje smo beležili pri naslednjih preizkusih: 

Razumevanje prebranega besedila (OSBZ-3/3 K »Rdeča lisica«) (PERC_BrRazumOSBZ) 

Bralni test – hitrost razumevanja  

- percentil za število vseh rešenih nalog (HR_VSEH_percentil) in 

- percentil za število pravilno rešenih nalog (HR_PRAVILNO_percentVSEH) 

Bralni test - stopnja razumevanja  

- percentil za število vseh rešenih nalog (SR_vseh_perc) in 

- percentil za število pravilno rešenih nalog (SR_pravilno_perc). 

Stopnja avtomatiziranosti tihega branja OSBZ-3/1 K »Vrtiček na okenski polici« 

(PERC_hitr_tiho_br). 

Podlestvici interes za branje in težavnost branja lestvice Motivacija za branje (OSBZ-3) 

predstavljata del vprašalnika o učenčevem odnosu do branja. Zaradi primerjave z rezultati 

učencev značilnega razvoja (konec 3. razreda) smo za obe podlestvici beležili percentilne 

vrednosti. 

Pri izpolnjevanju vprašalnika Odnos do branja smo zaradi preverjanja razumevanja in večje 

zanesljivosti učenčevih odgovorov učence spraševali tudi o tem, katere knjige učenec 

bere/ima izposojene (izbor knjižnih gradiv) in razlogih, zakaj branje pojmuje kot pomembno. 
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Vprašalnik in izvedba sta opisana v poglavju Opis, merske karakteristike in prilagoditve 

uporabljenega instrumentarija. 

 

Pri preizkusu Kakovost glasnega branja OSBZ-3 K (besedilo »Popoldne z očetom«) smo 

poleg percentilnih vrednosti (za hitrost glasnega branja, ritem branja, število napak, pomoč 

učitelja pri branju, natančnost branja, natančnost branja – odstotek in izraznost branja) 

beležili tudi vrste napak pri branju. Pri tem smo kategorijam napak, predvidenih v okviru 

merskega instrumentarija, na podlagi analize pilotskega testiranja in pregleda literature (npr. 

Conners, 2003; Levitt, 1970) dopolnili ali posebej izpostavili še nekatere druge kategorije 

(preglednica 15). Starejša raziskava o branju učencev z intelektualnimi primanjkljaji (Levitt, 

1970)  je namreč pokazala, da se pri glasnem branju učencev z intelektualnimi primanjkljaji 

(povprečna starost 11 let, 7 mesecev, IQ=64,96) določene vrste napak pojavljajo pogosteje 

kot druge (npr. besedo zamenja s povsem drugo besedo brez poskusa dekodiranja, 

dodajanje ali spreminjanje delov besed – nenatančnost pri branju). V manjši meri so prisotne 

tiste vrste napak, ki kažejo na bralčevo spremljanje (ne)razumevanja prebranega (sam 

popravi napako, ponovno prebere poved itd.) (Levitt, 1970). V preglednici 14 so 

predstavljene napake, ki smo jih beležili pri branju. Pri razvrščanju napak smo upoštevali 

naslednje kriterije: 

- 1učenec poskuša prebrati besedo ali del besede (prebrana beseda vsebuje začetek ali 

del zapisane besede), napačno prebrana beseda je smiselna (oznaka GBVrstaN_U), 

- 2učenec poskuša prebrati besedo ali del besede (prebrana beseda vsebuje črko ali več 

črk zapisane besede), napačno prebrana beseda je nesmiselna (oznaka GBVrstaN_M), 

- 3učenec ne upošteva zapisa besede (ne poskuša dekodirati besede), upošteva 

kontekst (npr. učenec zapisano besedo zamenja s povsem novo besedo, ki ne vsebuje 

črk zapisane besede, beseda je smiselna in ustreza kontekstu) (oznaka GBVrstaN_Db). 
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Preglednica 15. Spremenljivke – napake pri branju 

Opis napake pri branju Oznaka 
1Ugibanje (prebere začetek ali del 
besede, ostalo ugiba, smiselna 
beseda) 

GBVrstaN_U 

2Maličenje (napačno prebrana cela 
beseda, nesmiselna beseda) 

GBVrstaN_M 

3Dodaja besede GBVrstaN_Db 

Dodaja glasove GBVrstaN_Dg 

Izpušča glasove GBVrstaN_Ig 

Izpušča besede GBVrstaN_Ib 

Zamenjuje (glasove* ali) vrstni red 
glasov 

GBVrstaN_ZGl 

Zamenjuje (besede* ali) vrstni red 
besed 

GBVrstaN_ZvrstBes 

Težave pri branju funkcijskih besed 
(predlogov, veznikov) 

GBVrstaN_FB 

Zamenjuje glasove GBVrstaN_ZamGl 

Izpušča vrstice GBVrstaN_Izp_vrst 

Branje [L] na koncu besede GBVrstaN_L 

Ponovno napačno prebere besedo 
(ponovi napako) 

GBVstaN_ponovi_bes 

Sam popravi napako GB_SamPopravi 

Črkuje, zloguje besedo, vleče glasove 
(ob sicer tekočem branju) 

GB_regresija 

Se vrne na začetek besede ali stavka GB_vračanje 

*Pri beleženju napak smo te beležili ločeno ali jih upoštevali v okviru drugih kategorij (glej 1 2 3). 

 

Zaradi specifičnih značilnosti proučevane skupine učencev nas je pri preizkusu Bralni test 

zanimalo, kakšen bi bil dosežek učencev v primeru časovno neomejenega reševanja (če bi 

rešil bralni test v celoti). Pri učencih, ki v predvidenem časovnem obsegu niso rešili celega 

preizkusa in so zmogli vztrajati do konca, smo zato zabeležili tudi dosežek pri časovno 

neomejenem reševanju (vseh nalog).  

 

Podobno kot pri Bralnem testu smo tudi pri Preizkusu slušnega in bralnega razumevanja 

(SL40) v drugem delu (bralno razumevanje) beležili število pravilno rešenih nalog v primeru 

časovno neomejenega reševanja (spremenljivka SL40_bralno_cel). Zabeležili smo tudi, koliko 

časa je učenec porabil za reševanje celotnega preizkusa (SL40_bral_cel_čas). 
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Za vse učence smo na podlagi Vprašalnika za učitelje (v prilogi 1) pridobili še naslednje 

podatke: 

- podatki o jezikovnem poreklu (bilingvizem, tuje jezikovno okolje, materni jezik), 

- podatki o zaključni oceni pri štirih šolskih predmetih (slovenščina, matematika, 

naravoslovje, družboslovje): lestvica od 1 do 5, 

- učiteljevo oceno pogostosti obiskovanja knjižnice (ne obiskuje/redko/občasno/redno).  

- učiteljevo oceno bralne tehnike: lestvica od 1 (zelo slabo) do 4 (zelo dobro), 

- učiteljevo oceno bralnega razumevanja: lestvica od 1 (zelo slabo) do 4 (zelo dobro), 

 

Na podlagi zadnji dveh spremenljivk smo učence umestili med dobre oziroma slabe bralce za 

potrebe identifikacije spremenljivk, v katerih se skupini najbolj razlikujeta (diskriminantna 

analiza).  
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3. 4. 3 Opis, merske karakteristike in prilagoditve uporabljenega 

instrumentarija 

 
1. Standardne progresivne matrice (SPM) 

Prvo različico Standardnih progresivnih matric (SPM) je v tridesetih letih prejšnjega stoletja 

razvil John C. Raven. Preizkus SPM je neverbalni test sposobnosti, s katerim pridobimo 

informacije o osnovnem kognitivnem delovanju posameznika (Raven, Raven in Court, 

1999a). Natančneje s SPM merimo eduktivno sposobnost, eno od sestavnih splošne 

kognitivne sposobnosti. Slednjo je Charles Spearman (1927 v Marjanovič Umek in Zupančič, 

2009, 420) označil kot splošni ali g-faktor, ki skupaj s specifičnimi sposobnostmi (s-faktor) 

opredeljuje posameznikovo inteligentnost. Splošna kognitivna sposobnost (g) je odgovorna 

za posameznikovo splošno sposobnost mišljenja in učenja ter pomembno vpliva na njegovo 

vedenje in reševanje problemov (Spearman, 1967 v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 

Eduktivna sposobnost kot sestavina splošne sposobnosti predstavlja »posameznikovo 

sposobnost sklepanja o odnosih in soodvisnosti« (Raven, Raven in Court, 1999a, 5), zajema 

zmožnost zaznavanja, prepoznavanja in urejanja dražljajev v smiselne celote, vključuje 

proces prepoznavanja pravil in povezovanja zaznanih informacij v nova razmerja, pri čemer 

skušamo z miselno dejavnostjo ugotoviti, upoštevati in povezati vse razpoložljive 

informacije. 

Preizkus SPM je razdeljen na pet sklopov z dvanajstimi nalogami. Vsak sklop se začne z 

enostavnim problemom, z vsako nalogo se njihova zahtevnost stopnjuje. Naloge vključujejo 

sestavljanko z enim manjkajočim delčkom. Naloga testiranca je, da izmed danih možnosti 

izbere pravi odgovor in ga označi na odgovornem listu. Testiranci rešujejo naloge po vrsti, od 

prve naprej, brez prekinitve. Čas reševanja je neomejen, preizkus lahko izvedemo 

individualno ali skupinsko. Vrednotenje preizkusa poteka objektivno in enostavno s pomočjo 

ključa za vrednotenje. Rezultat predstavlja število pravilno rešenih nalog. 

Preizkus lahko uporabimo pri otrocih od 6. leta naprej, izdelana je tudi posebna različica za 

mladostnike in odrasle (SPM-Plus). V Sloveniji so standardizacijo preizkusa opravili na Centru 

za psihodiagnostična sredstva (vodja slovenske priredbe Dušica Boben), norme so oblikovane 

za otroke od 7,5 do 18 let. Indeks zanesljivosti preizkusa za slovensko populacijo znaša 0,946 

(Cronbach alpha) (Boben, 2003).  
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Eden od razlogov za uporabo Standardnih progresivnih matric za merjenje splošne 

kognitivne sposobnosti učencev v naši raziskavi je enostavna izvedba preizkusa. Poleg 

enostavne izvedbe sta za doseganje optimalnega rezultata testiranj učencev z 

intelektualnimi primanjkljaji (IP) še posebej pomembna časovna neomejenost in razmeroma 

kratek čas testiranja. O prednostih uporabe SPM pri testiranju učencev z IP poročajo različni 

avtorji (Kline, 2000, 463; Bello, Goharpey, Crewther in Crewther, 2008). Njihovo uporabo 

priporočajo zlasti pri odkrivanju potencialov otrok z jezikovnimi motnjami in intelektualnimi 

primanjkljaji (Essays, UK, 2013). Manjši vpliv izobrazbe in družine na rezultate testiranja 

(Raven, Raven in Court, 1999a, 15), možnosti uporabe pri posameznikih iz različnih jezikovnih 

okolij (Kline, 2000, 463) so značilnosti preizkusa, ki omogočajo učinkovito uporabo zlasti pri 

heterogeni populaciji učencev, vključenih v prilagojeni program z nižjim izobrazbenim 

standardom.  

Testiranje in vrednotenje rezultatov so v naši raziskavi izvedli psihologi, zaposleni na šolah, 

vključenih v raziskavo. Preizkus je bil zaradi zagotavljanja optimalnih in enakovrednih 

pogojev reševanja izveden individualno.  

 

2. Acadia test razvoja sposobnosti (Atkinson, Johnson, Lindsey, 1972 v Novosel, 1989) je 

sestavljen iz trinajstih podtestov. Vključuje področja, ki pomembno vplivajo na učni uspeh 

posameznika (Novosel, 1989). Posamezni podtesti so bili uporabljeni v več domačih 

raziskavah, ki so proučevale bralne zmožnosti različnih skupin otrok (npr. Košak Babuder, 

2012; Lipec Stopar, 2005 itn.). V naši raziskavi smo uporabili tri podteste: slušno pomnjenje 

(podtest 8), vidna diskriminacija (podtest 3), zaporedje in šifriranje (podtest 7). Vse smo 

izvajali individualno.  

 

Preizkus slušno pomnjenje (Novosel, 1989, 6) je namenjen preverjanju kratkotrajnega 

pomnjenja (števk oz. besed) (verbalnega slušnega pomnjenja). Sestavljen je iz treh tipov 

nalog. Prvi tip nalog od učenca zahteva pomnjenje in ponovitev niza števk, tj. obseg 

neposrednega pomnjenja (Pogačnik, 1995) ali fonološki spomin (Marjanovič Umek, Kranjc in 

Fekonja, 2006). Vključuje pet primerov, pri čemer se težavnost primerov stopnjuje 

(zapomnitev od treh do sedem števk). Druga naloga zahteva zapomnitev niza števk in 

ponovitev le določene števke (npr. napiši število, ki sem ga povedala pred 5). Gre za 

»obremenitev kratkotrajnega spomina v smislu delovnega pomnilnika« (Pogačnik, 1995, 
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143). Pri zadnji nalogi si mora učenec zapomniti niz besed (od tri do osem). Pravilno zapisane 

postavke pri prvi in drugi nalogi vrednotimo z eno točko, pravilne odgovore pri tretji nalogi 

vrednotimo z dvema točkama. Za pravilen odgovor si mora učenec zapomniti vse števke oz. 

besede in njihovo zaporedje (največje število točk je 20). Pri tretji nalogi napak pri 

zapisovanju ne upoštevamo. Če besedo lahko prepoznamo, jo vrednotimo kot pravilno. 

 

Prilagoditve izvedbe preizkusa 

Navodila za izvedbo preizkusa smo dopolnili z dodatnimi primeri za vajo, pri drugi nalogi smo 

navodila podali še pisno (zapis števk in označevanje prave števke, razumevanje »kaj je pred 

določenim številom«). Zaradi težav učencev z intelektualnimi primanjkljaji na področju 

slušnega pomnjenja (o njih poročajo raziskave, npr. Conners, 2003) smo se odločili izvedbo 

preizkusa dopolniti z ustnim reševanjem prve in tretje naloge. Učenec je pred zapisom 

rešitve odgovor podal ustno. Testator je odgovor zabeležil na drugo stran odgovornega lista. 

Nato je učenec svoj odgovor še zapisal. Rezultati reševanja po ustnem in pisnem reševanju in 

njihova primerjava so podani v spodnjih preglednicah 16 in 17. 

 

Preglednica 16. Primerjava ustnega in pisnega reševanja testa slušno pomnjenje (rezultati 
t-preizkusa) – 5. razred 

Test slušno 
pomnjenje 

M N SD 
Korelacija t-preizkus 
r 2P t g 2P 

Ustno 
reševanje 

5,81 48 2,72 
0,89 0,000 -5,294 47 0,000 

Pisno 
reševanje 

4,85 48 2,48 

M – ar. sredina, N – število učencev, SD – standardni odklon, r – rezultat korelacije, 2P – statistična pomembnost, t – 
vrednost, g – št. prostostnih stopenj 

 
Preglednica 17. Primerjava ustnega in pisnega reševanja testa slušno pomnjenje (rezultati 
t-preizkusa) – 9. razred 

Test slušno 
pomnjenje 

M N SD 
Korelacija t-preizkus 
r 2P t g 2P 

Ustno 
reševanje 

8,50 56 3,17 
0,93 0,000 - 4,889 55 0,000 

Pisno 
reševanje 

7,73 56 3,14 

M – ar. sredina, N – število učencev, SD – standardni odklon, r – rezultat korelacije, 2P – statistična pomembnost, t – 
vrednost, g – št. prostostnih stopenj 
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Iz zgornjih preglednic je razvidno, da so razlike pri ustnem in pisnem reševanju preizkusa 

slušno pomnjenje statistično pomembne pri mlajših in starejših učencih (nivo statistične 

pomembnosti 2P=0,000). Obe skupini učencev sta dosegli boljše rezultate pri ustnem 

reševanju preizkusa. Rezultate pisnega reševanja bomo zato uporabili kot mero slušnega 

pomnjenja (za vse učence v vzorcu), pri pojasnjevanju in primerjavi značilnosti posameznih 

skupin bralcev bomo uporabili tudi povprečno vrednost rezultata pri ustnem reševanju.   

 
V raziskavi smo upoštevali individualni prag najboljšega dosežka pri posamezni nalogi, kar 

zasledimo tudi v tujih raziskavah, ki proučujejo delovni spomin učencev z IP (npr. Schuchardt 

idr., 2010). Po dveh neuspelih poskusih reševanja (daljših primerov) smo preostale naloge 

skrajšali. Zanesljivost preizkusa (Cronbach-alpha) znaša 0,65 in 0,62 za petošolce (ustno in 

pisno reševanje) in 0,72 oz. 0,69 za devetošolce (ustno in pisno reševanje). 

 

 

Preizkus vidna diskriminacija (Novosel, 1989, 5) je sestavljen iz treh delov. V prvem delu so 

tri naloge. Učenec mora izmed štirih slik/likov obkrožiti tisto/tistega, ki je enak sliki/liku na 

začetku vrstice. V drugem delu je deset nalog, učenec mora izmed štirih besed (zapisanih z 

velikimi tiskanimi črkami) poiskati besedo, ki je enaka besedi na začetku vrstice. Zadnji del je 

podoben drugemu delu (sedem nalog), le da so besede zapisane z malimi tiskanimi črkami. V 

preizkus so vključeni nizi črk, ki tvorijo smiselne ali nesmiselne besede. Vsak pravilen 

odgovor ovrednotimo z eno točko (največje število točk je 20). Zanesljivost preizkusa 

(Cronbach-alpha) se je ob izločitvi prvih treh primerov zvišala (prepoznavanje enakih 

slik/likov) in znaša 0,65 za petošolce in 0,63 za devetošolce, zato smo upoštevali le rezultate 

na drugem in tretjem delu preizkusa. Občutljivost preizkusa je ustrezna (večja pri petošolcih) 

(preglednici 18 in 19). 

 

Preglednica 18. Občutljivost podtesta vidna diskriminacija (2. in 3. naloga) – 5. razred 

število nalog št. učencev št. točk 
min/maks. M SD 휹 

17 61 7/17 13,59 2,57 0,91 
M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon, 훿 – Fergusonov koeficient diskriminativnosti 
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Preglednica 19. Občutljivost podtesta vidna diskriminacija (2. in 3. naloga) – 9. razred 

število nalog št. učencev št. točk 
min/maks. M SD 휹 

17 71 7/17 15,88 1,57 0,73 
M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon, 훿 – Fergusonov koeficient diskriminativnosti 

 

Prilagoditve izvedbe preizkusa 

Za potrebe testiranj smo izdelali dodatno predlogo za podajanje navodil učencu. Vsaka 

predloga vsebuje dva primera za vajo. Po potrebi je testator z učencem naredil dodaten 

primer, dokler se ni prepričal, da učenec razume navodila. Dodatno razlago smo podali tudi 

pri reševanju tretjega dela preizkusa (besede so razporejene v stolpcih, izbrati moraš le eno 

besedo). Mlajšim učencem smo omogočili uporabo kartončka za prekrivanje spodnjih 

primerov. 

 

Preizkus Zaporedje in šifriranje (Novosel, 1989, 6) od posameznika zahteva prepoznavanje in 

nadaljevanje danega zaporedja (likov, števil, časovnih pojmov). Težave na področju 

zaporednega procesiranja (predelovanja, razumevanja, zapomnitve zaporedij) so predmet 

proučevanja več raziskav, ki se ukvarjajo z učenci s primanjkljaji na področju branja (Jimenez- 

Fernandez, Vaquero, Jimenez in Defior, 2011; Howard, Howard, Japikse in Eden, 2005). 

Pogačnik (1995) navaja, da takšni preizkusi od posameznika zahtevajo sposobnost 

induktivnega sklepanja in so sorodni z ostalimi preizkusi odkrivanja odnosov med 

informacijami (npr. matricami).  Preizkus vsebuje 20 nalog, 16 nalog je namenjenih 

prepoznavanju in nadaljevanju zaporedij. Pri tem se težavnost primerov stopnjuje. Zadnji del 

preizkusa (zadnje štiri naloge) od učenca zahteva, da danim številom pripiše ustrezno črko iz 

legende in sestavi besedo. Te naloge so bile za učence v vzorcu prelahke (hitro in pravilno so 

jih rešili vsi učenci). V testu smo jih ohranili zaradi motivacijske vrednosti in zagotavljanja 

občutka uspeha (pri zadnjih nalogah nadaljevanja zaporedja so imeli številni učenci izrazite 

težave). Občutljivost preizkusa je ustrezna (preglednici 20 in 21). 

 

Preglednica 20. Občutljivost podtesta zaporedje – 5. razred 

število nalog št. učencev št. točk 
min/maks. M SD 휹 

16 61 5/16 9,84 1,9 0,88 
M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon, 훿 – Fergusonov koeficient diskriminativnosti 
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Preglednica 21. Občutljivost podtesta zaporedje – 9. razred 

število nalog št. učencev št. točk 
min/maks. M SD 휹 

16 71 6/16 11,19 1,8 0,88 
M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon, 훿 – Fergusonov koeficient diskriminativnosti 

 

Prilagoditve izvedbe preizkusa 

Za potrebe testiranj smo izdelali dodatno predlogo za podajanje navodil učencu. Vsaka 

predloga vsebuje dva primera za vajo. Po potrebi je testator z učencem naredil dodaten 

primer, dokler se ni prepričal, da učenec razume navodila. 

 

3. Profil ocene posebnih potreb – SNAP (ang. Special Needs Assessment Profile) avtorjev 

Charlesa Weedona in Gavin Reid (2009) je za slovenske potrebe prevedel, priredil in izdal 

Center za psihodiagnostična sredstva. Uporabljajo ga lahko specialni in rehabilitacijski 

pedagogi, logopedi in psihologi. Namenjen je sistematičnemu pregledu in boljšemu 

razumevanju specifičnih učnih težav in potreb učencev, starih od pet do štirinajst let 

(Weedon in Reid, 2009). Slovenska izdaja preizkusa obsega Vprašalnik za starše, učitelje in 

razredne pomočnike, poseben zvezek z vprašanji za ugotavljanje učenčeve samopodobe oz. 

samospoštovanja in petnajst dodatnih preizkusov, ki preverjajo različna področja otrokovega 

delovanja (npr. priklic besed, vidno pomnjenje, ravnotežje, fonološko zavedanje, spomin za 

zaporedja, vizualno kontrolo) (Weedon in Reid, 2009, 10). V raziskavo smo vključili dva 

diagnostična preizkusa SNAP, in sicer: 

 

Preizkus 7: Priklic besed, besedna tekočnost (Weedon, Reid in avtorji slovenske različice, 

2009) 

Thurstone (1938 v Cohen in Stanzak, 2000) tekočo rabo besed opredeljuje kot enega izmed 

sedmih faktorjev primarne umske sposobnosti. Povezana je s posameznikovo zmožnostjo 

hitre obdelave besednih informacij in obsegom besedišča. Merimo jo z nalogami, ki 

zahtevajo naštevanje besed po določenih kriterijih. Priklic besed, besedna tekočnost 

(Weedon idr., 2009) od učenca zahteva, da v kratkem času (30 sekund) našteje čim več 

besed. Pri tem se preizkus nanaša na semantično tekočnost (npr. učenec mora našteti čim 

več poklicev) in zahteva proces, nasproten zapomnitvi (Pogačnk, 1995), tj. priklic informacij 

(besed), shranjenih v dolgoročnem spominu. 
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Preizkus je oblikovan ločeno za dve starostni skupini (od 5 do 7 let in od 8 do 14 let). V 

raziskavi smo uporabili različico za starejše učence. Pred pričetkom preizkusa otroku 

razložimo navodila, podamo primer in izvedemo eno nalogo za vajo (npr. naštej stvari, ki jih 

lahko pijemo). Poleg primera za vajo preizkus vključuje še dve vprašanji. Testator meri čas 

(30 sekund) in beleži učenčeve odgovore na ocenjevalni list. Končni rezultat učenca 

predstavlja seštevek točk (besed) pri zadnjih dveh vprašanjih. Če otrok določeno besedo 

ponovi ali ponovi besedo, dano v primeru naloge, tega pri seštevku ne upoštevamo. Preizkus 

smo izvajali individualno. 

 

Preizkus 9: Vidni spomin (Weedon, Reid in avtorji slovenske različice, 2009) 

S preizkusom preverjamo učenčevo pomnjenje različnih narisanih oblik (podob, likov). 

Preizkus vključuje 12 nalog (primerov), ki se stopnjujejo po težavnosti (od ene do štirih oblik 

na kartici). Učencu damo navodila, naj si poskusi zapomniti oblike/like, ki jih bo videl na 

kartici. Učencu za tri sekunde pokažemo posamezno kartico, nato mora učenec na listu za 

odgovore označiti, katere oblike je videl. Vsako kartico pokažemo le enkrat. Pri tem ostale 

primere na listu prekrijemo s posebnim okencem. Pred izvedbo testa z učencem naredimo 

dva primera nalog za vajo, ki jih pri končnem rezultatu ne upoštevamo. Vrednotenje testa je 

objektivno, vsak pravilen odgovor učenca se vrednoti z eno točko. Odgovor ovrednotimo z 

eno točko le, če si je učenec pravilno zapomnil vse oblike. Največje možno število točk je 12. 

Zanesljivost preizkusa za mlajše in starejše učence znaša 0,70 (Cronbach-alpha). 

 

4. Test hitrega avtomatiziranega imenovanja (ang. Rapid »automatized« naming test – 

RAN) avtoric M. B. Denckla in R. G. Rudel (1974 v Jelenc, 1996) sodi med preizkuse, ki jih v 

klinični in pedagoški praksi uporabljajo pri diagnosticiranju otrok z motnjo branja. Prav tako 

je preizkus učinkovit pri razlikovanju otrok z motnjo branja od povprečnih bralcev in otrok z 

drugimi učnimi težavami (razlike se pojavljajo zlasti pri hitrem imenovanju predmetov in črk) 

(Jelenc, 1996, 87).  

Zapleten odnos med branjem in imenovanjem je posledica kompleksne narave obeh 

procesov. Vsak od njiju je sestavljen iz niza med seboj povezanih kognitivnih in jezikovnih 

podprocesov (npr. selektivna pozornost, percepcija, konceptualno znanje, fonološki, 

semantični procesi, artikulacija), pri čemer so nekateri podprocesi skupni obema (Jelenc, 

1996, 85). Z nalogami hitrega imenovanja serijsko predstavljenih vizualnih simbolov tako 
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lahko učinkovito ocenimo avtomatiziranost procesov, potrebnih za branje (hitrost priklica 

besed ob slikah,  imen črk, števk). 

Branje vključuje procese nižjega nivoja (prepoznavanje besed, dekodiranje) in višjega nivoja 

(razumevanje pomena, sklepanje, uporaba konteksta itd.). V začetnem obdobju branja (ko se 

branja šele učimo) so bolj izpostavljeni procesi nižjega nivoja, v kasnejšem obdobju je bralna 

učinkovitost bolj odvisna od procesov višjega nivoja. Naloge imenovanja naj bi imele več 

skupnega z začetnim branjem, ki zahteva procese nižjega nivoja (Jelenc, 1996, 86). Ker se 

imenovanja naučimo že pred branjem, je preizkus za napovedovanje kasnejše bralne 

uspešnosti uporaben že v predšolskem obdobju (Jelenc, 1996). 

Preizkus izvajamo individualno.  Sestavljen je iz štirih predlog, na vsaki je pet različnih 

dražljajev (5 barv/predmetov/števk/črk). Na vsaki predlogi je petdeset dražljajev, 

razporejenih v pet vrst. Pred reševanjem učencu pokažemo predlogo s petimi dražljaji za vajo 

(poimenujemo posamezen dražljaj,  pojasnimo morebitne zadrege pri poimenovanju 

dražljajev itd.). Nato učenec na večji predlogi po vrsti čim hitreje poimenuje posamezne 

dražljaje. Testator na  ocenjevalnem listu beleži napake in meri čas imenovanja (v sekundah). 

Na koncu seštejemo čas na posameznem podtestu (vizualno-verbalni reakcijski čas).  

 

5. Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti učencev (OSBZ) avtoric Sonje Pečjak, Lidije 

Magajna in Nataše Potočnik (v Pečjak, Magajna in Podlesek, 2012) predstavlja prvi 

standardiziran merski instrument za preverjanje bralnih zmožnosti učencev prvega triletja 

osnovne šole. Namenjena je zlasti učiteljem in svetovalnim delavcem na šolah. Ocenjevalna 

shema je izdelana za vsak razred posebej (1., 2., 3.). V vsakem razredu lahko učitelj uporabi 

dve različici sheme, ena je oblikovana za uporabo v prvih mesecih šolskega leta, druga pa v 

zadnjih mesecih posameznega razreda. Uporabi lahko celoten preizkus ali posamezne 

podteste. Rezultat učenca je učitelju v pomoč pri nadaljnjem načrtovanju dela z učencem, 

nudi mu povratne informacije o učenčevem napredku pri branju (ob koncu leta) in je podlaga 

za opisno oceno učenca. Učitelj s posameznimi preizkusi preverja sposobnosti fonološkega 

zavedanja, razumevanja prebranega, motivacijo za branje, kakovost tehnike glasnega branja 

(2. in 3. razred) in hitrost tehnike tihega branja (3. razred). Shemi za prvi in drugi razred 

vsebujeta še nekatere druge podteste (npr. poznavanje koncepta knjige in pravil o branju in 

poznavanje črk ter zmožnost uporabe semantičnega, sintaktičnega in fonološkega ključa pri 

branju), ki jih v naši raziskavi nismo uporabili. 
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V raziskavo smo vključili več podtestov iz OSBZ za 3. razred (uporabili smo različico, 

namenjeno uporabi ob koncu leta – oznaka K, posamezne podteste smo dopolnili s primeri iz 

OSBZ za 2. razred). V nadaljevanju so predstavljeni posamezni uporabljeni podtesti. Pri 

preizkusih, kjer smo osnovni podtest dopolnili z dodatnimi nalogami (fonološko zavedanje, 

vprašalnik motivacije za branje) so bile izračunane merske karakteristike. 

 

1. Preizkus kakovosti glasnega branja (OSBZ-3 K) omogoča učitelju pridobivanje informacij o 

stopnji razvoja bralne spretnosti učenca ob glasnem branju (Pečjak, Magajna in Podlesek, 

2012, 17). Preizkus od učenca zahteva glasno branje neumetnostnega pripovedovalnega 

besedila Popoldne z očetom (Predloga OSBZ-3/2 K). Besedilo je zapisano z malimi tiskanimi 

črkami, vsebuje 370 besed (7 odstavkov). Preizkus se izvaja individualno. 

Pri izvedbi preizkusa smo sledili navodilom v priročniku (Pečjak, Magajna in Podlesek, 2012, 

23). Branje učencev smo za potrebe beleženja napak snemali. Napake pri branju smo beležili 

na odgovorni list. Beležili smo naslednje značilnosti glasnega branja (predvidene z OSBZ 3K): 

- hitrost branja (čas branja smo preračunali v število besed/minuto), 

- ritem branja: neenakomeren (zaletavajoče, zatikajoče branje s postanki) ali 

enakomeren (tekoče branje), 

- izraznost branja: slabša (pogosto ne upošteva ločil in ne naglašuje pravilno), 

povprečna (večinoma upošteva ločila in pravilno naglašuje, le redko ne), dobra 

(vedno/skoraj vedno upošteva ločila in pravilno naglašuje).  

- napake pri branju (število in vrsta napak). 

Poleg števila napak pri branju (natančnost branja) smo beležili tudi vrste napak pri 

branju. Pri tem smo kategorije napak, predvidene v okviru merskega instrumentarija 

(OSBZ-3K), na podlagi analize pilotskega testiranja in pregleda literature (npr. Conners, 

2003; Levitt, 1970) dopolnili in dodali še nekatere druge kategorije, kar smo natančneje 

predstavili že v poglavju Spremenljivke s preizkusi. Posamezne skupine napak iz OSBZ-3K 

smo beležili ločeno (npr. zamenjevanje glasov in zamenjevanje vrstnega reda glasov, 

zamenjevanje besed in zamenjevanje vrstnega reda besed). Pri končnem rezultatu smo 

vse napake sešteli.  

 

2. Preizkus Hitrost tihega branja (OSBZ-3 K) kaže na stopnjo avtomatiziranosti tehnike 

branja, ki je ključnega pomena za razumevanje prebranega besedila. Predvideva enominutno 
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tiho branje neumetnostnega razlagalnega besedila Vrtiček na okenski polici (prir. po knjigi 

Otrokove ustvarjalne igre, THZ, 1992, Predloga OSBZ-3/1 K). Besedilo je zapisano z malimi 

tiskanimi črkami, vsebuje 263 besed (9 odstavkov). Pri izvedbi preizkusa smo sledili 

navodilom v priročniku (Pečjak, Magajna in Podlesek, 2012, 25). Preizkus smo izvajali 

individualno. Testator je na odgovornem listu označil, do kod je učenec prišel po eni minuti 

tihega branja. Število besed predstavlja hitrost učenčevega branja v besedah na minuto. 

 

3. Preizkus bralnega razumevanja (OSBZ-3 K) smo uporabili za preverjanje bralnega 

razumevanja petošolcev. Preizkus je sestavljen iz neumetnostnega opisovalnega besedila 

(Rdeča lisica, opis živali, Predloga OSBZ-3/3 K) in osmih nalog za preverjanje razumevanja 

prebranega (Odgovorni list OSBZ-3/3a K). Besedilo je kratko (148 besed), vključuje 

fotografijo opisovane živali. Učenec mora najprej pozorno prebrati navodilo in nato pisno 

odgovoriti na vprašanja oz. naloge. Pri odgovarjanju si lahko pomaga z besedilom. Preizkus 

vključuje vprašanja nižje in višje ravni (Pečjak in Gradišar, 2002, 125); štiri vprašanja 

besednega razumevanja (učenec mora v besedilu poiskati določeno besedo, podatek) in štiri 

vprašanja višjega nivoja, ki od učenca zahtevajo razumevanje, razlago in sklepanje iz 

posameznih delov besedila ter iskanje ključnih besed.  Pri izvedbi in vrednotenju preizkusa 

smo sledili navodilom v priročniku (Pečjak, Magajna in Podlesek, 2012, 25).  Preizkus je 

sestavljen iz dveh vprašanj zaprtega tipa z večstransko izbiro štirih možnih odgovorov (le 

eden je pravilen), ene naloge alternativnega tipa, ene naloge dopolnjevanja povedi in treh 

odprtih vprašanj, ki zahtevajo kratek odgovor. Vrednotenje je potekalo skladno z navodili za 

vrednotenje preizkusa. Pravilne odgovore smo ovrednotili z eno točko, izjema je zadnja 

naloga, kjer je učenec za tri ali več naštetih besed dobil dve točki, za eno do dve našteti 

ključni besedi pa eno točko. Preizkus smo izvajali individualno.  

 

Prilagoditve izvedbe preizkusa 

Za potrebe raziskave smo nekoliko povečali velikost tiska in razmik med vrsticami branega 

besedila. Pred pričetkom branja smo učencu podali tri uvodna vprašanja, ki so povezana z 

vsebino besedila in so namenjena preverjanju predznanja (Kaj veš o lisici? Kje živi? S čim s 

hrani?). Učenčeve odgovore smo posneli in dobesedno zabeležili na odgovorni list. Pri 

podajanju navodil smo izpostavili možnost ponovnega branja besedila.  Učenci so odgovore 
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na odgovorni list zapisovali sami. Če so jih narekovali (v primeru hitre utrudljivosti, težav s 

pozornostjo), smo jih zapisali dobesedno (velja zlasti za 6., 7., 8. vprašanje). 

 

4. Preizkus fonološko zavedanje (OSBZ-3 in OSBZ -2) smo uporabili za preverjanje učenčeve 

zmožnosti prepoznavanja glasov in delov besed ter manipuliranja z njimi (Pečjak, Magajna in 

Podlesek, 2012, 16). Na podlagi spoznanj iz literature (Conners, 2003) in pilotskega testiranja 

smo za potrebe raziskave preizkus fonološko zavedanje iz OSBZ za 3. razred (Pečjak, Magajna 

in Potočnik, 2012) dopolnili z nalogami iz OSBZ za 2. razred (razlikovanje prvega glasu, 

ugotavljanje prvega glasu in ugotavljanje zadnjega glasu). Connersova (2003) fonološko 

zavedanje umešča med dejavnike, ki imajo pomembno vlogo pri bralnih dosežkih učencev z 

IP. Pri pilotskem testiranju učencev smo opazili, da se v višjih razredih (5. oz. 9. razred) še 

vedno pojavljajo težave pri reševanju nalog, ki zahtevajo prepoznavanje, razlikovanje ali 

manipuliranje z glasovi oz. glasovnimi enotami, kar je vodilo k razširitvi preizkusa v 

nadaljevanju raziskave. 

V spodnjih preglednicah (preglednici 22 in 23) so prikazani indeksi težavnosti in 

diskriminativnosti nalog za petošolce in devetošolce. Pri izračunu smo upoštevali rezultat na 

celotnem sklopu nalog. Učenec je celotno nalogo rešil pravilno, če je v posameznem sklopu 

pravilno rešil vse primere oz. je pri reševanju primerov naredil največ eno napako.  

 

Preglednica 22. Indeksi težavnosti in diskriminativnosti posameznih sklopov nalog –  
5. razred 

Naloga Indeks težavnosti 
Indeks 

diskriminativnosti 
Razlikovanje prvega glasu 0,89 0,22 
Ugotavljanje prvega glasu 1,00 1 
Ugotavljanje zadnjega 
glasu 

0,98 0,96 

Slušna analiza 0,61 0,41 
Slušna sinteza 0,45 0,51 
Odstranjevanje glasov 0,19 0,26 
Odstranjevanje zlogov 0,16 0,44 
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Preglednica 23. Indeksi težavnosti in diskriminativnosti posameznih sklopov nalog –  
9. razred 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po preverjanju težavnosti in diskriminativnosti posameznih nalog v preizkusu smo iz vzorca 

izvzeli dve nalogi (ugotavljanje prvega glasu in ugotavljanje zadnjega glasu, obarvana polja v 

preglednicah 21 in 22), saj sta bili za obe skupini učencev (mlajše in starejše) nalogi prelahki. 

V nadaljevanju smo upoštevali le rezultate pri ostalih petih nalogah.  

Indeksi težavnosti se gibljejo med 0,16 in 0,89 (5. razred) in 0,48 in 0,97 (9. razred). Pri 

devetošolcih so indeksi težavnosti pričakovano višji (večji delež uspešnih učencev). Med 

najtežji nalogi pri obeh skupinah sodita odstranjevanje glasov in odstranjevanje zlogov, ki od 

učencev poleg zavedanja, da je beseda sestavljena iz verige glasov (fonemsko zavedanje), 

zahtevata tudi manipuliranje z glasovi. Med težje naloge pri mlajših učencih sodi še slušna 

sinteza (zlasti daljši primeri, ko mora učenec v spominu obdržati večje število naštetih 

glasov). Indeks diskriminativnosti smo izračunali po direktni metodi za izračun 

diskriminativnosti (Jerman, 2010). Pred tem smo pri obeh skupinah učencev preverili 

normalnost distribucije rezultatov na preizkusu (Kolmogorov-Smirnov test normalnosti 

distribucije, p  0,05) in testirance razdelili v tri skupine (učenci z visokim/nizkim/srednjim 

rezultatom). Za izračun indeksa smo primerjali dosežke učencev z visokim in nizkim 

rezultatom. 

Vrednotenje testa je objektivno, vsak pravilen odgovor ovrednotimo z eno točko. Največje 

možno število točk v naši različici preizkusa je 26 točk. Zanesljivost preizkusa smo preverili s 

koeficientom notranje konsistentnosti (Cronbach alpha), ki znaša 0,66 (za 5. r) in 0,69 (za 9. 

razred). 

 

  

Naloga Indeks težavnosti 
Indeks 

diskriminativnosti 
Razlikovanje prvega glasu 0,97 0,12 
Ugotavljanje prvega glasu 1,00 0 
Ugotavljanje zadnjega 
glasu 

0,99 0,06 

Slušna analiza 0,79 0,50 
Slušna sinteza 0,82 0,52 
Odstranjevanje glasov 0,58 0,82 
Odstranjevanje zlogov 0,48 0,83 
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Prilagoditve izvedbe preizkusa 

Zaradi zagotavljanja razumevanja navodil smo pred izvedbo preizkusa dodali več primerov za 

preverjanje razumevanja navodil. Pri podajanju navodil je lahko testator pri posameznih 

nalogah uporabil tudi vizualno oporo (zapis besede, prekrivanje delov zapisane besede, 

kartonček z označenim mestom glasu v besedi, fotografije itd.).  Pri nalogah slušne analize 

smo bili pozorni, ali si učenci pomagajo z gibi (fonomimičnimi znaki), v primeru izrazitih težav 

pri reševanju primerov nalog smo preverili, ali učenec nalogo uspešneje rešuje ob fotografiji 

(npr. poleg besede pokažemo še fotografijo predmeta/živali). Vsa opažanja smo zabeležili na 

odgovorni list. Vizualno oporo smo dosledno uporabili pri podajanju navodil ob nalogah 

odstranjevanja zlogov in odstranjevanja glasov (zapisane besede, prekrivanje delov). Pri 

podajanju navodil smo učenca najprej spodbudili, naj slišano besedo ponovi in nato podali 

navodila za odstranjevanje glasu/zloga. Natančen opis navodil za izvedbo preizkusa je v 

prilogi 2. 

 

6. Bralni test avtoric Sonje Pečjak in Nataše Potočnik (v Pečjak, Magajna in Podlesek, 2012b) 

je standardiziran preizkus, namenjen učiteljem in svetovalnim delavcem šol za ugotavljanje 

splošne bralne zmožnosti učencev ob zaključku tretjega razreda. Sestavljen je iz dveh 

podtestov (Hitrost razumevanja in Stopnja razumevanja).  

 

Prvi podtest je namenjen ugotavljanju avtomatiziranosti tehnike branja posameznika (Hitrost 

razumevanja). Vsebuje 25 nalog, vsaka vključuje eno do tri povedi z manjkajočo besedo. 

Učenec mora izmed petih ponujenih besed izbrati tisto, ki ustrezno dopolnjuje besedilo 

(obkroži črko pravilnega odgovora). Pravilen odgovor ovrednotimo z eno točko (največje 

možno število točk je 25). Čas reševanja je omejen (7 minut in pol). Pri podajanju navodil 

smo poudarili hitrost reševanja. Pred reševanjem z učencem naredimo tri primere za vajo. 

Učencem, ki so zmogli nadaljevati z reševanjem, smo naročili, naj preizkus rešijo do konca in 

zabeležili še skupni rezultat in čas reševanja. 

 

Prilagoditve izvedbe preizkusa 

Učenci so odgovore podali neposredno v preizkus (v izogib napakam ob beleženju odgovorov 

na odgovorni list). Posamezne naloge smo razporedili tako, da je bilo na polovici A4 lista pet 

primerov, ki smo jih odkrivali postopoma (preizkus smo izvajali individualno, zato je testator 
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ves čas sledil poteku reševanja). Na ta način smo nekatere učence, ki so izražali odpor do 

reševanja bralnih nalog, lažje motivirali za delo. Učencem s slabšo bralno tehniko smo s 

takšnim načinom aplikacije preizkusa v večji meri zagotovili občutek uspeha. Pri podajanju 

navodil je testator najprej sam prebral besedilo in ponujene odgovore (demonstracija 

reševanja). Če učenec ni vedel odgovora, ga je povedal testator. Pri podajanju navodil smo 

bili pozorni na usmerjanje učenčeve pozornosti na reševanje (Poglej povedi. Kaj manjka? Kje 

so zapisani odgovori? Poglej nalogo. Kaj misliš, da boš moral ugotoviti? Poglej odgovore, 

preberi jih. Kateri je najboljši? ipd.). 

 

Drugi podtest kaže stopnjo bralnega razumevanja učenca (Stopnja razumevanja) (Pečjak, 

Magajna in Podlesek, 2012, 12). Vključuje pet besedil (od 81 do 108 besed), po branju 

vsakega besedila sledijo štiri naloge, ki se nanašajo na besedilo (naloge dopolnjevanja z 

večstransko izbiro štirih  možnih odgovorov). Učenec mora izmed štirih ponujenih odgovorov 

izbrati tistega, ki ustrezno nadaljuje dano poved (označi črko pravilnega odgovora). Pravilen 

odgovor ovrednotimo z eno točko (največje možno število točk je 20). Čas reševanja je 

omejen (10 minut). Pri podajanju navodil smo poudarili natančnost in hitrost reševanja 

(Merila bom čas (10 minut), da bova videla, do kod boš prišel, zato delaj hitro.) ter možnost 

ponovnega branja besedila. Pred reševanjem z učencem naredimo dva primera za vajo. 

Učencem, ki so zmogli nadaljevati z reševanjem, smo naročili, naj preizkus rešijo do konca in 

zabeležili še skupni rezultat in končni čas reševanja. 

 

Prilagoditve izvedbe preizkusa 

Učenci so odgovore podali neposredno v preizkus (v izogib napakam ob beleženju odgovorov 

na odgovorni list). Naloge preizkusa so razporejene na treh straneh, pri čemer smo 

posamezno besedilo (z nalogami) učencem dajali postopoma (preizkus smo izvajali 

individualno, zato je testator ves čas sledil poteku reševanja). Na ta način smo nekatere 

učence, ki so izražali odpor do reševanja bralnih nalog, lažje motivirali za delo. Učencem s 

slabšo bralno tehniko smo s takšnim načinom aplikacije preizkusa v večji meri zagotovili 

občutek uspeha. Pri podajanju navodil je testator najprej sam prebral besedilo in ponujene 

odgovore (demonstracija reševanja). Če učenec ni vedel odgovora, ga je povedal testator. 

Dodatno smo morali opozoriti tudi na način reševanja tistih nalog, kjer so bili odgovori 

podani v dveh stolpcih in ne v vrstici (izbereš le eno možnost). 
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Testator s pomočjo preglednice »odstotki učencev, ki so rešili določeno število nalog na 

bralnem testu« v priročniku (Pečjak, Magajna, Podlesek, 2012, 15) odčita percentilni dosežek 

učenca za število vseh rešenih nalog in percentil učenca za število pravilno rešenih nalog (za 

vsak podtest posebej). Vsak podatek pove, koliko odstotkov učencev je rešilo (oz. je rešilo 

pravilno) ravno toliko nalog ali manj kot obravnavani učenec. Razkorak med številom vseh in 

številom pravilno rešenih nalog kaže na učenčeve izrazitejše težave z razumevanjem 

prebranega v primerjavi s tehniko branja (ta je lahko dobra, učenec hitro bere, a slabše 

razume prebrano).   

 

7. Preizkus dokončanja povedi smo oblikovali na osnovi Testa razumevanja vezniških 

razmerij avtorice Olge Kunst Gnamuš (1976). Test je namenjen ugotavljanju, kako otroci 

razumejo logična razmerja, izražena s posameznimi vezniki. Vključuje 46 prirednih in 

podrednih veznikov, in sicer 26 prirednih razmerij (16 različnih veznikov) in 20 podrednih 

razmerij (13 različnih veznikov). Z nalogami preverjamo razumevanje naslednjih semantičnih 

področij vezniških razmerij: časovnost (medtem ko, preden, odkar), vzročnost (ker, zakaj, saj, 

kajti), nasprotnost (čeprav, četudi, kljub, a, toda, vendar, nasprotno, žal), sklepalnost (torej, 

zato), pogojnost (če) in druga (Kunst Gnamuš, 1976, 13). Preizkus sestavljajo izključno naloge 

zaprtega tipa (naloge dopolnjevanja) z možnostjo večstranske izbire štirih odgovorov. Podan 

je začetek stavka, ki uvaja veznik (npr. Zelo je hitel, TODA ...), čemur sledijo štiri dopolnitve 

(možnosti nadaljevanja stavka). Dopolnilni stavki so oblikovani tako, da so med seboj 

izkustveno enakovredni glede na uvodni nepopolni stavek (enako so možna vsa dana 

razmerja med stavki). Izbor pravilnega nadaljevanja stavka določi izključno veznik (ne 

vsebinska, izkustvena pogostnost določene stavčne zveze) (Kunst Gnamuš, 1976, 12). Višji 

rezultat učenca na preizkusu kaže njegovo boljše razumevanje razmerij med stavki, izraženih 

z vezniki.  Primer naloge (Kunst Gnamuš, 1976, 12): 

 

Zelo je hitel, TODA ...  

A . .. zelo se mu je mudilo 

B .. . prišel je pravočasno,  

C .. . bil je ves zasopel,  

D . . . prišel je prepozno.  
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Za potrebe raziskave smo preizkus skrajšali (16 nalog) in v njem pustili več tistih nalog, ki 

vključujejo logična razmerja med dejanji (stavki), poudarjena v Učnem načrtu za PP NIS 

(Križaj Ortar idr., 2003): dobnostna razmerja (2 nalogi), vzročna/pojasnjevalna razmerja (2 

nalogi), posledična razmerja (3 naloge). V preizkus smo vključili še nekatere naloge, ki so se v 

raziskavi o stavčnih zvezah in razumevanju veznikov učencev petih47 razredov OŠ (ki 

zagotavlja EIS) (Kunst Gnamuš, 1981, 18) izkazale za zahtevnejše: protivno razmerje (5 nalog) 

in dopustno razmerje (4 naloge). V preizkus smo vključili priredne in podredne veznike. 

Razmerje je nekoliko bolj v prid prirednim razmerjem (9 nalog), saj naj bi bila ta učencem 

zahtevnejša za razumevanje od podrednih (vzročno razmerje) (Kunst Gnamuš, 1976). Pri 

vzročnih razmerjih smo poudarili veznika KER (vzročno podredno razmerje) in SAJ (vzročno 

priredno razmerje), ki sta po podatkih raziskave Kunst Gnamuševe (1981, 18) za učence te 

starosti težja (zlasti priredno razmerje). Enako velja v okviru časovnih razmerij za veznik 

PREDEN (podredno razmerje). 

Preizkus smo izvajali skupinsko. Reševali so ga le učenci devetih razredov, koeficient notranje 

konsistentnosti (Cronbach alpha) znaša 0,60. 

 

8. Za preverjanje bralnega razumevanja devetošolcev smo uporabili besedilo Kodrasti 

bišoni, ki je bilo vključeno v nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v šolskem letu 2007/2008 

za šestošolce, vključene v izobraževalni program, ki zagotavlja enakovredni izobrazbeni 

standard.  

Besedilo smo izbrali na podlagi poročila o analizi testnih nalog iz NPZ (Letno poročilo o 

izvedbi NPZ za 6. razred v šolskem letu 2007/2008, 65), ki je pokazala, da naloge dobro 

kažejo razlike v znanju šestošolcev z nižjimi skupnimi dosežki na NPZ. Zaradi heterogenosti 

vzorca smo v preizkus želeli vključiti besedilno vrsto, s katero imajo učenci več izkušenj. Opis 

živali je po Učnem načrtu za PP NIS (Križaj Ortar idr., 2003) vključen v obravnavo tudi v nižjih 

razredih (2. triletje, pred tem predstavitev živali).  

Besedilo je neumetnostno (opis živali), prirejeno po besedilu iz časopisa Delo in dom (11. 10. 

2006). Obsega 250 besed (pol strani), nima naslova, odstavki so oštevilčeni. S preizkusom 

preverjamo zmožnost samostojnega tihega branja neznanega besedila, njegovega 

razumevanja in znajdenja v njem (Letno poročilo o izvedbi NPZ v šolskem letu 2007/2008 za 

6. razred, 65). Vsebina besedila je bila za učence v vzorcu nova, kar kažejo tudi podatki o 
                                                           
47 Raziskava je bila izvedena leta 1974. Glede na starost bi bili sedaj to učenci šestih razredov. 



 
  

 

predznanju učencev 

spraševali po pomenu dveh ključnih izrazov, povezanih z vsebino besedila (kodrasti bišoni, 

agiliti). Večina učencev (90

preverili razumevanje pojmov. 

 

Graf 4. Predznanje devetošolcev o vsebini besedila Kodrasti bišoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po branju besedila so učenci reševali enajst nalog, s katerimi smo preverjali zmožnost 

sprejemanja/branja in

besedilom. Preizkus vključuje naloge nižje in višje ravni (Pečjak in Gradišar, 2002, 125). Prvi 

dve nalogi zahtevata kratko razlago besede, ki se pojavi v besedilu (ponovitev uvodnih 

vprašanj).  Sedem vprašanj zaprtega tipa 

odgovorov smo oblikovali na podlagi nalog iz NPZ za 6. razred (2007/2008). Štiri vprašanja 

zahtevajo pomensko razčlembo, dve okoliščinsko/pragmatično razčlembo in ena 

metajezikovno razčlembo besedila (Letno poročilo o izvedbi NPZ za 6. razred, 65).

smo dopolnili še z dvema dodatnima nalogama, ki od učenca zahtevata povezovanje 

posameznih delov besedila (Naštej posebnosti nege kodrastih bišonov.) in uporabo 

prebranih informacij (Zakaj pravijo, da so kodrasti bišoni primerni za družine?). V spodnji 

preglednici so prikazani indeksi težavnosti in diskriminativnosti posameznih nalog v 

preizkusu (preglednica 24
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predznanju učencev (graf 4). Pred branjem smo vključili dve uvodni vprašanji, ki sta 

spraševali po pomenu dveh ključnih izrazov, povezanih z vsebino besedila (kodrasti bišoni, 

agiliti). Večina učencev (90 %, 64) na vprašanji ni znala odgovoriti. Po branju 

razumevanje pojmov.  

Predznanje devetošolcev o vsebini besedila Kodrasti bišoni

Po branju besedila so učenci reševali enajst nalog, s katerimi smo preverjali zmožnost 

sprejemanja/branja in razumevanja besedila. Pri reševanju so si učenci lahko pomagali z 

besedilom. Preizkus vključuje naloge nižje in višje ravni (Pečjak in Gradišar, 2002, 125). Prvi 

dve nalogi zahtevata kratko razlago besede, ki se pojavi v besedilu (ponovitev uvodnih 

nj).  Sedem vprašanj zaprtega tipa z večstransko izbiro štirih (oz.

odgovorov smo oblikovali na podlagi nalog iz NPZ za 6. razred (2007/2008). Štiri vprašanja 

pomensko razčlembo, dve okoliščinsko/pragmatično razčlembo in ena 

zikovno razčlembo besedila (Letno poročilo o izvedbi NPZ za 6. razred, 65).

smo dopolnili še z dvema dodatnima nalogama, ki od učenca zahtevata povezovanje 

posameznih delov besedila (Naštej posebnosti nege kodrastih bišonov.) in uporabo 

formacij (Zakaj pravijo, da so kodrasti bišoni primerni za družine?). V spodnji 

preglednici so prikazani indeksi težavnosti in diskriminativnosti posameznih nalog v 

preglednica 24). 
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). Pred branjem smo vključili dve uvodni vprašanji, ki sta 

spraševali po pomenu dveh ključnih izrazov, povezanih z vsebino besedila (kodrasti bišoni, 

%, 64) na vprašanji ni znala odgovoriti. Po branju 

Predznanje devetošolcev o vsebini besedila Kodrasti bišoni 

Po branju besedila so učenci reševali enajst nalog, s katerimi smo preverjali zmožnost 

razumevanja besedila. Pri reševanju so si učenci lahko pomagali z 

besedilom. Preizkus vključuje naloge nižje in višje ravni (Pečjak in Gradišar, 2002, 125). Prvi 

dve nalogi zahtevata kratko razlago besede, ki se pojavi v besedilu (ponovitev uvodnih 

z večstransko izbiro štirih (oz. 

odgovorov smo oblikovali na podlagi nalog iz NPZ za 6. razred (2007/2008). Štiri vprašanja 

pomensko razčlembo, dve okoliščinsko/pragmatično razčlembo in ena 

zikovno razčlembo besedila (Letno poročilo o izvedbi NPZ za 6. razred, 65).

smo dopolnili še z dvema dodatnima nalogama, ki od učenca zahtevata povezovanje 

posameznih delov besedila (Naštej posebnosti nege kodrastih bišonov.) in uporabo 

formacij (Zakaj pravijo, da so kodrasti bišoni primerni za družine?). V spodnji 

preglednici so prikazani indeksi težavnosti in diskriminativnosti posameznih nalog v 

Učenci brez predznanja o besedilu 

(90 %, 64 učencev) 

 

Učenci s predznanjem o besedilu 

(10 %, 7 učencev) 

 

). Pred branjem smo vključili dve uvodni vprašanji, ki sta 

spraševali po pomenu dveh ključnih izrazov, povezanih z vsebino besedila (kodrasti bišoni, 

%, 64) na vprašanji ni znala odgovoriti. Po branju smo ponovno 

Po branju besedila so učenci reševali enajst nalog, s katerimi smo preverjali zmožnost 

razumevanja besedila. Pri reševanju so si učenci lahko pomagali z 

besedilom. Preizkus vključuje naloge nižje in višje ravni (Pečjak in Gradišar, 2002, 125). Prvi 

dve nalogi zahtevata kratko razlago besede, ki se pojavi v besedilu (ponovitev uvodnih 

 šestih) možnih 

odgovorov smo oblikovali na podlagi nalog iz NPZ za 6. razred (2007/2008). Štiri vprašanja 

pomensko razčlembo, dve okoliščinsko/pragmatično razčlembo in ena 

zikovno razčlembo besedila (Letno poročilo o izvedbi NPZ za 6. razred, 65). Naloge 

smo dopolnili še z dvema dodatnima nalogama, ki od učenca zahtevata povezovanje 

posameznih delov besedila (Naštej posebnosti nege kodrastih bišonov.) in uporabo 

formacij (Zakaj pravijo, da so kodrasti bišoni primerni za družine?). V spodnji 

preglednici so prikazani indeksi težavnosti in diskriminativnosti posameznih nalog v 

Učenci brez predznanja o besedilu 

Učenci s predznanjem o besedilu  



 
  

139 
 

Preglednica 24. Indeksi težavnosti in diskriminativnosti nalog – bralno razumevanje 
devetošolcev  

Št. 
naloge 

Indeks 
težavnosti 

Indeks 
diskriminativnosti 

1 0,46 0,7 
2 0,84 0,64 
3 0,54 0,46 
4 0,52 0,48 
5 0,79 0,41 
6 0,07 0,49 
7 0,62 0,19 
8 0,64 0,43 
9 0,30 0,60 

10 0,27 0,18 
11 0,35 0,5 

 

Za izračun težavnosti nalog izbirnega tipa (3-9) smo uporabili korigiran indeks težavnosti, pri 

katerem je upoštevana možnost ugibanja odgovora. Indeks diskriminativnosti smo izračunali 

po direktni metodi za izračun diskriminativnosti (Jerman, 2010). Pred tem smo pri obeh 

skupinah učencev preverili normalnost distribucije rezultatov na preizkusu (Kolmogorov-

Smirnov test normalnosti distribucije, p  0,05) in testirance razdelili v tri skupine (učenci z 

visokim/nizkim/srednjim rezultatom). Za izračun indeksa smo primerjali dosežke učencev z 

visokim in nizkim rezultatom. 

Težavnost nalog se giblje med 0,27 in 0,79, vrednost indeksa diskriminativnosti posameznih 

nalog je nad 0,19 (izjema je le 10. naloga, ki pa od spodnje meje diskriminativnosti (0,20) 

minimalno odstopa). Zanesljivost celotnega preizkusa (Cronbach alpha) znaša 0,64. 

Občutljivost preizkusa je ustrezna (preglednica 25).  

 

Preglednica 25. Občutljivost preizkusa bralno razumevanje (Kodrasti bišoni) - 9. razred 

število nalog št. učencev št. točk 
min/maks. M SD 휹 

11 70 2/12 6,78 2,54 0,97 
M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon, 훿 – Fergusonov koeficient diskriminativnosti 

 

9. Preizkus slušnega in bralnega razumevanja (Test SL40) 

Standardiziran preizkus bralnega in slušnega razumevanja (SL 40) (avtorji Nielsen idr., 1986 v 

Lipec Stopar, 2005) je bil pri nas prvič uporabljen v raziskavi Lipec Stopar (2005), ki je 

pripravila slovensko različico testa.  
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Preizkus je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu z 20 nalogami preizkušamo slušno 

razumevanje. Pred pričetkom reševanja z učencem naredimo tri primere za vajo. Učenec 

posluša brane stavke in nato prečrta eno izmed petih sličic, ki predstavlja vsebino 

prebranega. V drugem delu z 20 nalogami merimo bralno razumevanje, kjer  učenec sam 

bere stavke ob slikah in podobno kot v prvem delu prepozna (prečrta) pravo sliko. Pri tem 

merimo čas (5 minut) in po preteku časa označimo, koliko primerov je učenec rešil. 

Učencem, ki so zmogli nadaljevati z reševanjem, smo naročili, naj preizkus rešijo do konca in 

zabeležili še končni rezultat in čas reševanja. 

Preprost način reševanja, slikovno gradivo, kratka besedila (povedi) pri posameznem 

primeru naloge so nekatere izmed glavnih prednosti preizkusa. Kratka besedila so še posebej 

primerna za preverjanje slušnega razumevanja učencev z intelektualnimi primanjkljaji, kjer 

so pogostejše težave s slušnim pomnjenjem (Conners, 2003). Vpliv pomnjenja na slušno 

razumevanje je pri testu SL40 v primerjavi z drugimi preizkusi ravno zaradi kratkih besedil 

manjši (Lipec Stopar, 2005), prav tako preizkus omogoča neposredno primerjavo med 

slušnim in bralnim razumevanjem (enak tip nalog) (Prav tam.). 

 

Prilagoditve izvedbe preizkusa 

Za potrebe raziskave smo slikovno gradivo v preizkusu nekoliko povečali (4 do 5 primerov na 

stran). Pri izvedbi smo po potrebi uporabljali list za prekrivanje, da je učenec hkrati opazoval 

le slike, ki so se nanašale na posamezen primer naloge. Preizkus smo izvajali individualno, pri 

čemer je testator sproti obračal liste učencu (zaradi izogibanja izpuščanja primerov, 

usmerjanja pozornosti in pomoči pri orientaciji na listu). Postopno dajanje nalog smo 

uporabili tudi pri učencih, ki bi zaradi velike količine primerov odklanjali sodelovanje oz. 

zaradi zagotavljanja občutka uspeha (učenci, ki so zmogli rešiti le manjšo količino nalog). 

Vrednotenje testa je objektivno, vsak pravilen odgovor ovrednotimo z eno točko. Največje 

možno število točk na vsakem podtestu je 20. Preverili smo zanesljivost testa (Cronbach 

alpha) in občutljivost testa (Fergusonov koeficient diskriminativnosti) za posamezen podtest 

preizkusa (slušno razumevanje in bralno razumevanje). Zanesljivost podtesta slušno 

razumevanje smo preverili s koeficientom notranje konsistentnosti (Cronbach alpha), ki 

znaša 0,70 (za 5. r) in 0,64 (za 9. razred). Pri podtestu bralno razumevanje smo izračun 

opravili le za tiste učence, ki so rešili celoten preizkus (47 petošolcev in 66 devetošolcev), 
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koeficient znaša 0,74 pri petošolcih in 0,68 pri devetošolcih. Občutljivost obeh podtestov je 

ustrezna (preglednice 26, 27, 28, 29). 

 

Preglednica 26. Občutljivost podtesta SL 40 – slušno razumevanje – 5. razred 

število nalog št. učencev št. točk 
min/maks. M SD 휹 

20 61 7/20 16,08 2,98 0,88 
M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon, 훿 – Fergusonov koeficient diskriminativnosti 

 
Preglednica 27. Občutljivost podtesta SL 40 – bralno razumevanje – 5. razred 

število nalog št. učencev št. točk 
min/maks. M SD 휹 

20 61 4/20 11,4 3,83 0,95 
M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon, 훿 – Fergusonov koeficient diskriminativnosti 

 

Preglednica 28. Občutljivost podtesta SL 40 – slušno razumevanje – 9. razred 

število nalog št. učencev št. točk 
min/maks. M SD 휹 

20 70 10/20 18,58 1,81 0,78 
M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon, 훿 – Fergusonov koeficient diskriminativnosti 

 
Preglednica 29. Občutljivost podtesta SL 40 – bralno razumevanje – 9. razred 

število nalog št. učencev št. točk 
min/maks. M SD 휹 

20 70 9/20 15,42 3,03 0,93 
M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon, 훿 – Fergusonov koeficient diskriminativnosti 

 

10. Besednjak 

Preizkus za preverjanje posameznikovega razumevanja pomena besed in besednih zvez smo 

sestavili na podlagi Semantičnega preizkusa avtorice Lipec-Stopar (2005). Preizkus sestavljajo 

štirje sklopi nalog (36 primerov). Prva naloga vključuje večpomenke. Učenec mora našteti 

čim več pomenov dane besede. Pri drugi nalogi mora učenec poiskati danim besedam 

nasprotni pomen (protipomenke), pri tretji nalogi išče besede enakega pomena 

(sopomenke). Zadnja naloga zahteva od učenca razumevanje besednih figur, ki temeljijo na 

primerjavi z nečim/nekom. Učenec mora dopolniti oz. razložiti posamezne primere v nalogi 

(npr. za koga rečemo, da je kot polž). Pri vsaki nalogi sta podana dva zgleda za reševanje. Pri 

prvi nalogi vsak pravilen odgovor ovrednotimo s pol točke (pri vsakem primeru naj bi učenec 

povedal vsaj dve rešitvi), pri ostalih nalogah z eno točko. Največje možno število točk je 40. 
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Prilagoditve izvedbe preizkusa 

Preizkus smo za potrebe raziskave skrajšali (4 sklopi nalog, 32 primerov). Pri tem smo 

ohranili razmerje med številom primerov nalog v posameznem sklopu (8/8/8/8). Zaradi 

zagotavljanja ustrezne težavnosti nalog smo posamezne primere nadomestili z drugimi.  

Preizkus smo izvajali individualno, v dveh delih (glej prikaz poteka posameznih testiranj 

učencev v poglavju 3. 4. 5 Postopek pridobivanja podatkov). Najprej smo z učencem izvedli 

prvi in drugi sklop nalog, po preizkusu bralnega razumevanja (besedilo Rdeča lisica OSBZ-3K 

oz. besedilo Kodarasti bišoni, NPZ) je sledil še tretji in četrti sklop nalog. Pred izvedbo 

testiranja smo podali natančna navodila (priložena v prilogi 3) in preverili njihovo 

razumevanje. Pri prvi in drugi nalogi smo razlago navodil dopolnili s slikovnimi oporami 

(priloga 3). Zaradi zagotavljanja razumevanja naloge je navodila in posamezne besede 

(primere) bral testator (učenec je imel odgovorni list pred seboj). Zaradi pogostejših težav s 

pisanjem, hitrejše utrudljivosti so učenci preizkus reševali ustno (testator je zapisoval 

dobesedne odgovore učencev na odgovorni list). Vrednotenje je opisano zgoraj, največje 

možno število točk v naši različici preizkusa je 32. 

V spodnjih preglednicah (preglednici 30 in 33) so prikazani indeksi težavnosti in 

diskriminativnosti posameznih nalog pri učencih petega oziroma devetega razreda. Indeks 

diskriminativnosti smo izračunali po direktni metodi za izračun diskriminativnosti (Jerman, 

2010). Pred tem smo pri obeh skupinah učencev preverili normalnost distribucije rezultatov 

na preizkusu (Kolmogorov-Smirnov test normalnosti distribucije, p  0,05) in testirance 

razdelili v tri skupine (učenci z visokim/nizkim/srednjim rezultatom). Za izračun indeksa smo 

primerjali dosežke učencev z visokim in nizkim rezultatom. 
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Preglednica 30. Indeksi težavnosti in diskriminativnosti nalog na preizkusu Besednjak –   
5. razred  

Št. 
nal. 

Težavnost 
sklopa  
풑 

Indeks 
težavnosti 
naloge p 

Indeks 
diskriminativnosti 

sklopa  
Di 

1 

0,40 

0,44 

 
 

0,6 
 
 

0,83 
2 0,66 0,56 
3 0,25 0,5 
4 0,41 0,5 
5 0,31 0,72 
6 0,52 0,44 
7 0,33 0,56 
8 0,27 0,72 
9 

0,42 

0,66 

 
0,37 

 

0,28 
10 0,36 0,39 
11 0,06 0,17 
12 0,69 0,44 
13 0,41 0,56 
14 0,44 0,56 
15 0,09 0,11 
16 0,67 0,44 
17 

0,44 

0,66 

 
0,36 

 

0,39 
18 0,64 0,28 
19 0,30 0,56 
20 0,19 0,28 
21 0,13 0,28 
22 0,56 0,22 
23 0,58 0,28 
24 0,47 0,56 
25 

0,24 

0,86 

 
0,25 

 

0,17 
26 0,23 0,39 
27 0,14 0,28 
28 0,11 0,22 
29 0,08 0,17 
30 0,17 0,22 
31 0,11 0,17 
32 0,22 0,39 

 
Preglednica 31. Zanesljivost preizkusa Besednjak – 5. razred 

Cronbach's Alpha Št. nalog 
,816 32 

 

Preglednica 32. Občutljivost preizkusa Besednjak – 5. razred 

število nalog št. učencev št. točk 
min/maks. M SD 휹 

32 62 5,5/28 14,56 4,8 0,989 
M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon, 훿 – Fergusonov koeficient diskriminativnosti 

 

Pri obeh skupinah opazimo širok razpon težavnosti (od 0,06 do 0,86 pri petošolcih, od 0,20 

do 0,96 pri devetošolcih), kar je z vidika heterogenosti populacije ustrezno. V vseh sklopih so 

vključene naloge različne stopnje težavnosti, pri čemer pri petošolcih prevladujejo naloge z 
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vrednostjo indeksa težavnosti med 0,40 in 0,70. Pri devetošolcih so indeksi težavnosti 

pričakovano višji (večji delež uspešnih učencev). Izjema je le zadnji sklop nalog, ki je bil za 

obe skupini učencev najtežji.  Preverili smo zanesljivost testa (Cronbach alpha) in občutljivost 

testa (Fergusonov koeficient diskriminativnosti) pri obeh skupinah testirancev. Vrednost 

koeficienta notranje konsistentnosti (Cronbach alpha) je v obeh primerih nad 0,80 

(preglednici 31 in 34). Občutljivost testa je visoka (preglednici 32 in 35).   

 
Preglednica 33. Indeksi težavnosti in diskriminativnosti nalog na preizkusu Besednjak –  
9. razred  

Št. 
nal. 

Težavnost 
sklopa  
풑 

Indeks 
težavnosti 
naloge p 

Indeks 
diskriminativnosti 

sklopa  
Di 

1 

0,65 

0,75 

0,44 

0,37 
2 0,82 0,37 
3 0,68 0,46 
4 0,64 0,55 
5 0,44 0,6 
6 0,73 0,28 
7 0,62 0,42 
8 0,49 0,46 
9 

0,58 

0,85 

0,39 

0,32 
10 0,55 0,56 
11 0,32 0,56 
12 0,90 0,27 
13 0,48 0,38 
14 0,52 0,51 
15 0,20 0,21 
16 0,85 0,32 
17 

0,55 

0,75 

0,34 

0,23 
18 0,75 0,37 
19 0,34 0,34 
20 0,27 0,21 
21 0,37 0,39 
22 0,66 0,20 
23 0,68 0,45 
24 0,59 0,55 
25 

0,44 

0,96 

0,43 

0,14 
26 0,61 0,51 
27 0,37 0,69 
28 0,32 0,52 
29 0,32 0,39 
30 0,34 0,39 
31 0,21 0,345 
32 0,41 0,47 

 
Preglednica 34. Zanesljivost preizkusa Besednjak – 9. razred 

Cronbach's Alpha Št. nalog 
,820 32 
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Preglednica 35. Občutljivost preizkusa Besednjak – 9. razred 

 

 
 

M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon, 훿 – Fergusonov koeficient diskriminativnosti 

 

11. Ocenjevalna lestvica Odnos do branja  

Ocenjevalno lestvico Odnos do branja smo sestavili na osnovi lestvice Motivacija za branje, ki 

predstavlja enega od preizkusov v kompletu Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti (v 

nadaljevanju OSBZ 3) za učence konec 2. in 3. razreda avtoric Sonje Pečjak, Lidije Magajna in 

Nataše Potočnik (2012). Lestvica s štirimi podlestvicami vključuje skupaj 25 postavk: interes 

za branje (9 postavk), primerjava s sošolci (3 postavke), težavnost branja (9 postavk) in 

glasno branje (3 postavke). Dosežek na vsaki podlestvici predstavlja seštevek točk pri 

posameznih postavkah lestvice. Odgovor »ne drži« je ovrednoten z 0 točkami, odgovor 

»včasih drži, včasih ne drži« z 1 točko, odgovor »drži« z 2 točkama (ena postavka zahteva 

obrnjeno vrednotenje) (Pečjak, Magajna in Potočnik, 2012, 22).  

Lestvico smo za potrebe raziskave prilagodili in s tem zagotovili lažje odgovarjanje učencev in 

večjo zanesljivost odgovorov. V celoti smo ohranili trditve, ki se nanašajo na podlestvici 

Interes za branje in Težavnost branja (OSBZ 3, Pečjak, Magajna in Potočnik, 2012). Nekatere 

trditve iz podlestvice Primerjava s sošolci in Glasno branje (Prav tam.) smo izpustili ali 

prilagodili. Naša opažanja v okviru pilotnega testiranja o odgovarjanju učencev in potrebnih 

prilagoditvah so podrobneje prikazana v prilogi 4. Več težav z razumevanjem so imeli 

petošolci. Zaradi primerljivosti rezultatov smo oblikovali enako lestvico tudi za devetošolce. 

Pri dopolnjevanju instrumenta smo si pomagali z vprašalnikom vrednotenja branja, 

uporabljenim v raziskavi Lipec Stopar (2005, 91). Vprašalnik se nanaša na tri področja, 

povezana s posameznikovim odnosom do branja: uporaba branja, zaznavanje pomembnosti 

branja in zaupanje v lastne bralne zmožnosti (Lipec Stopar, 2005, 91). V lestvico v naši 

raziskavi smo vključili dve postavki, ki se nanašata na zaznavanje pomembnosti branja, na 

začetku smo dodali vprašanje, ki zahteva samooceno lastnega branja. 

Lestvica je prvotno vključevala 29 postavk. Pri prvem vprašanju učenec oceni lastno branje 

na lestvici od 1 (zelo slab bralec) do 5 (zelo dober bralec).  Pri vseh ostalih postavkah učenec 

poda oceno na tristopenjski lestvici (trditev zanj ne drži/včasih drži, včasih ne drži/drži).  

Točkovanje odgovorov je opisano zgoraj, 9 postavk zahteva obrnjeno vrednotenje.  

število nalog št. učencev št. točk 
min/maks. M SD 휹 

32 71 5,5/29 18,98 5,1 0,980 
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S faktorsko analizo smo identificirali strukturo opazovane spremenljivke (odnos do branja). 

Pred faktorsko analizo smo preverili normalnost distribucije rezultatov (za celoten 

vprašalnik). Vrednosti Kolmogorov-Smirnov testa (p  0,05), koeficientov asimetrije in 

sploščenosti (med -1 in +1) kažejo, da razporeditev rezultatov ne odstopa pomembno od 

normalne. Analiza korelacijske matrike osnovnih (manifestnih) spremenljivk kaže, da so vse 

korelacije nad 0, ne previsoke, visokih korelacij (+/- 0,9) izven diagonale ni. Preverili smo 

mere vzorčne adekvatnosti posamezne spremenljivke (vse MSA vrednosti nad 0,5). Mera 

vzorčne adekvatnosti (Kaiser-Meyer-Olkin, KMO = 0,800) in Bartlettov test (χ2(325) = 

948,698, p < 0,0001 – matrika se pomembno razlikuje od identične) kažeta, da je 

faktorizacija smiselna. 

 

Preglednica 36. Vrednosti komunalitet manifestnih spremenljivk (MS) po faktorizaciji 

MS* h2 MS h2 
v1i ,598 v15i ,547 
v2i ,577 v16s ,506 
v3i ,646 v17i ,672 
v4i ,448* v18s ,666 
v5s ,638 v19s ,516 
v6i ,578 v21s ,653 
v7p ,492 v22s ,495* 
v8i ,671 v23s ,613 
v9i ,684 v24i ,653 

v11i ,496* v25s ,584 
v12s ,712 v26p ,646 
v13s ,584 v27p ,620 
v14i ,450* v28p ,442* 

*Imena spremenljivk (MS) označujejo zaporedno številko trditve v ocenjevalni lestvici. Trditve so dodane v prilogi 4. 

 

V preglednici 36 so prikazane vrednosti komunalitet (prispevek upoštevanega števila 

faktorjev k pojasnitvi variance za posamezno spremenljivko). Zaradi manjših odstopanj 

posameznih vrednosti pod 0,5 (*) nismo izločili.  
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Preglednica 37. Lastne vrednosti faktorjev, odstotek pojasnjene variance faktorjev in 
kumulativni odstotek pojasnjene variance 

Faktor 
Pred rotacijo Po rotaciji 

λ % var. F % λ % var. F % 
1 5,962 22,930 22,930 4,663 17,934 17,934 
2 3,401 13,082 36,013 3,191 12,272 30,206 
3 1,936 7,445 43,458 2,248 8,646 38,852 
4 1,486 5,715 49,173 1,924 7,399 46,250 
5 1,271 4,890 54,063 1,863 7,166 53,417 
6 1,132 4,353 58,416 1,300 5,000 58,416 
7 ,965 3,710 62,126    
8 ,909 3,494 65,620    
9 ,856 3,291 68,911    

 

 

Faktorje smo izločili po Hottelingovi metodi glavnih komponent, pri določanju števila 

faktorjev smo upoštevali Kaiser-Guttmanov kriterij (obdržali smo faktorje z lastno vrednostjo 

večjo ali enako 1). Odnos do branja je pogojen z več dejavniki, kar je razvidno tudi iz dobljene 

faktorske strukture (preglednica 37). Izločili smo šest faktorjev, ki pojasnjujejo 58,42 % 

skupne variance.  
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Preglednica 38. Rotirana faktorska matrika (oblimin rotacija) 

 
Faktorji 

1 2 3 4 5 6 
v8i ,790      
v9i ,785      
v3i ,765      
v1i ,760      
v2i ,732      
v11i ,662      
v6i ,602      
v4i ,520      
v12s  ,798     
v18s  ,784     
v5s  ,781     
v19s  ,688     
v13s  ,556     
v16s  ,441     
v24i   ,760    
v15i   ,708    
v14i   ,552    
v25s   ,489    
v26p    ,776   
v27p    ,722   
v7p ,550   ,557   
v21s     ,791  
v23s     ,731  
v22s     ,449  
v28p      -,612 
v17i ,380 ,326  ,365  ,492 

*Imena spremenljivk označujejo zaporedno številko trditve v ocenjevalni lestvici. Trditve so dodane v prilogi 4. 

 

Po ekstrakciji faktorjev smo opravili poševnokotno (oblimin) rotacijo. V preglednici 38 so 

prikazane povezave posameznih postavk s posameznim faktorjem (izpisane le faktorske uteži 

nad 0,3). Spremenljivko v17i smo izločili iz lestvice, saj se s podobno težo umešča k štirim 

različnim faktorjem. Z vsebinsko analizo posameznih postavk smo identificirali naslednje 

komponente ocenjevalne lestvice (glej tudi preglednico 39): 

 

Interes za branje (faktor 1) 

Interes za branje predstavlja eno od prvin notranje motivacije pri branju (Pečjak, Bucik, 

Gradišar in Peklaj, 2006, 10). Osem postavk, ki so najbolj povezane s prvim faktorjem 

(pojasnjuje 17,94 % variance), sestavlja tudi podlestvico interes za branje v OSBZ 3 (Pečjak, 

Magajna in Podlesek, 2012) (izjema je le postavka v7p, ki se je v naši strukturi uvrstila pod 
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drugi faktor, tj. percepcija pomembnosti branja). Odnos do branja je pogojen z več dejavniki, 

v našem primeru ima najpomembnejšo vlogo interes za branje. Faktor pojasnjuje največji 

delež variance sistema (17,94 %).  

 

Primerjava z drugimi in glasno branje (faktor 2) 

Občutek lastne kompetentnosti se oblikuje tudi preko primerjave z drugimi (velja tudi na 

področju bralne zmožnosti). Doživljanje sebe kot bralca je pogojeno s povratnimi 

informacijami učencu pomembnih odraslih in vrstnikov (Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 

2006, 11). Postavke, s katerimi je najbolj saturiran drugi faktor (6 postavk, pojasnjuje 12,27 % 

variance), se vsebinsko nanašajo na učenčevo primerjavo z vrstniki (skladno z OSBZ 3). Ena 

postavka (v18s) se nanaša na učenčevo samooceno glasnega branja. Visoka povezanost te 

postavke z drugim faktorjem ni presenetljiva. Glasno branje je namreč pogosto vezano na 

izpostavljenost branju pred sošolci, ko se medsebojne razlike neposredno izrazijo.    

 

Socialni vidik branja, težavnost branja in izogibanje bralnim dejavnostim (faktor 3) 

Wigfiled in Guthrie (1997, v Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006, 8) sta izpostavila 11 

dimenzij motivacije za branje, ki se razvrščajo v štiri skupine. Mednje sodi tudi socialni vidik 

branja, ki vključuje socialnost in ustrežljivost (učenec bere, da bi ustregel pričakovanjem 

drugih). Faktor 3 (4 postavke, pojasnjuje 7,4 % variance) je saturiran s postavkami, ki jih 

lahko umestimo v okvir zunanje motivacije za branje. Z njimi opisujemo branje kot »obvezno 

dejavnost«, povezano z izobraževanjem (berem, ker moram oz. ko me kdo spomni) oz. 

dajanje prednosti drugim dejavnostim pred branjem (raje računam, kot berem). Posamezne 

postavke lestvice so v lestvici iz OSBZ 3 (Pečjak, Magajna in Podlesek, 2012a) umeščene v 

podlestvico težavnost branja, zato smo slednje vključili tudi v poimenovanje faktorja.  

 

Percepcija pomembnosti branja (Lipec Stopar, 2005, 91) (faktor 4) 

Faktor 4 (tri postavke, pojasnjuje 7,4 % variance) smo poimenovali po eni od komponent 

vprašalnika vrednotenja branja (iz raziskave Lipec Stopar, 2005), saj se vanj umeščata 

postavki, ki smo jih v lestvico dodali na podlagi omenjenega vprašalnika. Postavki se 

nanašata na zaznavanje branja kot pomembne dejavnosti, kar predstavlja eno od prvin 

notranje motivacije (Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006, 10). 
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Nezaupanje v lastne bralne zmožnosti (faktor 5) 

Postavke pri faktorju 5 (3 postavke, pojasnjuje 7,17 % variance sistema) se nanašajo na 

posameznikov občutek kompetentnosti pri branju. Vsebinsko vse označujejo neprijetne 

občutke ob bralni dejavnosti. Podobne postavke so v OSBZ 3 umestili v podlestvico težavnost 

branja (Pečjak, Magajna in Podlesek, 2012a). Po konceptu večdimenzionalnosti motivacije za 

branje avtorjev Wigfielda in Guthrieja (1997 v Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006, 8) lahko 

postavke povežemo s posameznikovimi prepričanji o lastni sposobnosti in učinkovitosti 

branja (slednje potrjuje tudi interfaktorska matrika, kjer lahko zaradi vsebinske sorodnosti 

opazimo višjo povezanost med 2. in 5. faktorjem). Posameznikovo zaupanje oz. nezaupanje 

pri izvajanju bralnih aktivnosti se odraža tudi v občutkih, ki jih ob tem doživlja. Skladno s 

specifično naravo postavk (vse izpostavljajo neprijetne občutke) smo slednje poudarili tudi 

pri poimenovanju faktorja (nezaupanje v lastne bralne zmožnosti).   

 

Vloga branja po končanem šolanju (faktor 6) 

Faktor 6 je visoko saturiran le z eno postavko (pojasnjuje 5 % skupne variance), ki izpostavlja 

pomembnost branja po zaključku šolanja (korelacijska matrika kaže nizke interkorelacije z 

ostalimi spremenljivkami). Zanimiva je predvsem diferenciacija postavke o vlogi branja po 

zaključku šolanja od ostalih postavk, vezanih na zaznavanje branja kot pomembne 

dejavnosti.  

Slabši bralci se pri pridobivanju informacij, sporočil manj zanašajo na branje in v večji meri 

uporabljajo druge načine sporazumevanja. Obenem so v šoli pogosto izpostavljeni bralnim 

dejavnostim, številni odrasli (učitelji in drugi) branju pripisujejo velik pomen (pri nadaljnjem 

izobraževanju, vsakodnevnem življenju, delu). Učenci, vključeni v PP NIS, se zaradi slabše 

bralne zmožnosti pogosto zanašajo na druge načine sporazumevanja, v nadaljnje 

srednješolsko izobraževanje so vključeni krajši čas (vanj se ne vključijo vsi učenci, ki zaključijo 

PP NIS). Pri učencih, vključenih v vzorec, se je zlasti pri nekaterih devetošolcih pokazalo, da 

pomembnost branja ocenjujejo ločeno s širšega (»družbenega«) vidika (kakšno 

vlogo/vrednost pripisujejo branju drugi) in ožjega (osebnega) vidika (kakšno vrednost 

pripisuje branju posameznik pri uresničevanju osebnih ciljev in želja). Branje ocenjujejo v 

širšem smislu kot pomembno, v njihovem vsakodnevnem življenju pa mu pripisujejo manjši 

pomen. Eden izmed devetošolcev je ob izpolnjevanju vprašalnika pojasnil: »Za druge je 

branje pomembno, zame ni, tega ne potrebujem preveč.« 
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Končna lestvica vsebuje 25 postavk. Vrednotenje je opisano zgoraj. Zanesljivost oblikovane 

lestvice je 0,828 (Cronbach alpha za celotno lestvico), za posamezne podlestvice (sklope 

trditev, vezanih na posamezen faktor) znaša: interes za branje 0,862; primerjava z drugimi in 

glasno branje 0,862; socialni vidik branja, težavnost branja, izogibanje bralnim dejavnostim,  

0,621; pomembnost branja 0,64; nezaupanje v lastne zmožnosti 0,59. Prvi dve podlestvici 

pojasnjujeta največji delež variance, zato smo rezultate učencev na teh dveh podlestvicah 

vključili tudi v nadaljnje analize podatkov.  

 

Preglednica 39. Opis faktorjev, pripadajoče postavke, točkovanje in razlaga rezultata 

Opis Postavke 
(' = obrnjeno vrednotene postavke) Točkovanje in razlaga 

*Interes za branje 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11 
0-16 (Višji dosežek pomeni višji 
interes za branje.) 

Primerjava z drugimi in glasno 
branje 

5, 12, 13', 16', 18, 19 
0-12 (Višji dosežek pomeni 
zaznavanje sebe kot dobrega 
bralca v primerjavi z drugimi.) 

Socialni vidik branja, težavnost 
branja in izogibanje bralnim 
dejavnostim 

14', 15', 24', 25' 
0-8 (Nižji dosežek pomeni, da 
učenec zaznava branje kot 
težko, naporno dejavnost.) 

Pomembnost branja 7, 26, 27 
0-6 (Višji dosežek pomeni, da 
učenec branje zaznava kot 
pomembno dejavnost.) 

Nezaupanje v lastne bralne 
zmožnosti 

21', 22', 23' 
0-6 (Nižji dosežek pomeni, da 
učenec ne zaupa v lastne bralne 
zmožnosti.) 

Branje po zaključku šolanja 28 0-2 

* Lestvico Interes za branje po OSBZ 3 (Pečjak idr., 2006) sestavlja še postavka 7 (najvišje možno št. 

točk je 18). 

 

Lestvico Težavnost branja po OSBZ 3 (Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006) sestavljajo 

postavke 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25 (največje možno število točk je 18). Višji dosežek 

kaže, da učenec zaznava branje kot težko, naporno dejavnost. V naši lestvici so te postavke 

razporejajo v različne faktorje.  
 

Prilagoditve izvedbe preizkusa 

Preizkus smo izvajali individualno. Z dodatnimi primeri smo preverili razumevanje navodil za 

vrednotenje postavk. Pri posameznih postavkah smo učenčevo oceno dodatno preverili s 

podvprašanji (npr. katero knjigo imaš trenutno izposojeno, katera je tvoja najljubša knjiga, 

katero knjigo si večkrat prebral, se kdaj javiš za branje pri pouku, naštej nekaj primerov, zakaj 
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je branje pomembno tudi kasneje, ko končaš šolanje itd.). Testator je prebral posamezne 

postavke in označil učenčev odgovor. Natančneje so navodila in prilagoditve izvedbe 

testiranja predstavljene v prilogi 4. 
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3. 4. 4 Postopek pridobivanja podatkov 

 

Priprave na izvedbo raziskave (zbiranje in oblikovanje instrumentarija, končni izbor 

preizkusov in podtestov, izbor šol) so potekale v šolskem letu 2012/2013. Konec istega 

šolskega leta smo k sodelovanju pozvali več šol in jim posredovali uradna vabila k 

sodelovanju v raziskavi. Na sodelujočih šolah smo konec junija 2013 izvedli sestanek, na 

katerem smo predstavili cilje in potek raziskave ter se dogovorili o načinu pridobivanja 

soglasij staršev za bodoče petošolce in devetošolce. Za zbiranje podatkov in testiranje smo 

konec šolskega leta 2012/2013 oz. v začetku leta 2013/2014 pridobili soglasje staršev vseh 

učencev v vzorcu. Za sodelovanje pri izvedbi psihološkega testiranja učencev smo zaprosili 

šolske psihologe. 

V letu 2013/2014 smo pričeli z izvedbo testiranj učencev (glej preglednico 40: Prikaz 

posameznih sklopov testiranj). Testiranja so bila zaradi zagotavljanja razumevanja navodil 

izvedena individualno ali v manjših skupinah na šolah. Vsa so potekala v času pouka. Trajanje 

posameznega srečanja je bilo omejeno na največ eno šolsko uro. Z vsemi učenci smo izvedli 

pet individualnih srečanj, z devetošolci smo izvedli še dodatno srečanje v manjši skupini (glej 

preglednico 39). Srečanja smo izvajali v več sklopih. Z novim sklopom testiranj smo pričeli 

šele ob zaključku predhodnega sklopa. Na ta način so vsi učenci reševali enake preizkuse ob 

približno enakem času. Pri razporedu testiranj smo bili pozorni, da smo v prvi sklop testiranj 

vključili manj zahtevne preizkuse, ki niso zahtevali veliko branja. V prvem sklopu testiranj 

smo namreč želeli dobiti boljši vpogled v zmožnosti posameznih učencev. Tudi v 

nadaljevanju testiranj smo preizkuse razporedili tako, da smo v en sklop vključili naloge, ki so 

se razlikovale po vrsti nalog in njihovi zahtevnosti. Tako smo lažje motivirali za sodelovanje 

tudi učence s kratkotrajno pozornostjo in tiste učence, ki so bili manj motivirani za 

sodelovanje (izrazite težave z branjem, odpor do branja ipd.). Pozorni smo bili, da smo 

preizkuse, ki so se nanašali na merjenje bralne tehnike in bralnega razumevanja, aplicirali v 

drugi polovici šolskega leta.  

Pred pričetkom posameznega sklopa testiranj smo na eni šoli z manjšim številom otrok 

izvedli pilotsko študijo. Pilotska študija je bila namenjena predvsem preverjanju razumljivosti 

navodil in ugotavljanju potreb po prilagoditvah uporabljenega inštrumentarija. V okviru 

pilotske študije smo nekatere inštrumente izključili iz nadaljnjih testiranj (npr. Preizkus 

ponavljanja povedi).  
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Skozi celotno šolsko leto 2013/2014 smo izpeljali več kot 100 obiskov na 12 šolah, na 

srečanjih je sodelovalo več kot 130 učencev. Učitelji so izpolnili vprašalnik za vsakega 

sodelujočega učenca. V njem so nam podali natančnejše informacije o učencu, ocene pri 

posameznih predmetih ter tudi sami ocenili učenčevo bralno tehniko in bralno razumevanje. 

Pridobivanje podatkov smo v celoti zaključili konec šolskega leta 2013/2014. 
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Preglednica 40. Prikaz posameznih sklopov testiranj  

 

  

S PREIZKUS Trajanje Način izvedbe 
PSIH Ravenove standardne progresivne matrice   individualno 
Prvi sklop testiranj 
1 Test razvoja sposobnosti Acadia  

Podtest 3: vidno razločevanje 
merimo čas  individualno 

1 Acadia, podtest 7: zaporedje in šifriranje 10 MIN individualno 
1 Acadia, podtest 8:  slušno pomnjenje  10 MIN individualno (ustno 

+ pisno) 

1 SNAP; preizkus 9: vidni spomin 10 MIN individualno 

1 SNAP; preizkus 7: priklic besed, besedna tekočnost 10 MIN individualno  
Drugi sklop testiranj 
2 Test hitrega avtomatiziranega poimenovanja (RAN) merimo čas individualno 
2 Kakovost glasnega branja,  

podtest OSBZ-3 K Besedilo »Popoldne z očetom«  
10 MIN 
SNEMAMO 

individualno + ustna 
obnova 

2 Preizkus fonološkega zavedanja podtesti OSBZ 2Z in 3K 10 MIN individualno 
 Preverim s podtestom OSBZ-2 Z Sposobnost fonol. Zavedanja – Razlikovanje 

prvega glasu v besedi 
  

 Preverim s podtestom OSBZ-2 Z Sposobnost fonol. Zavedanja – Ugotavljanje 
prvega glasu v besedi 

  

 Preverim s podtestom OSBZ-2 Z Sposobnost fonol. Zavedanja – Ugotavljanje 
zadnjega glasu v besedi 

  

 Preverim s podtestom OSBZ-3 K fonološko zavedanje – naloga slušna analiza   
 Preverim s podtestom OSBZ-3 K fonološko zavedanje – naloga slušna sinteza   
 Preverim s podtestom OSBZ-3 K fonološko zavedanje – odstranjevanje glasov   
 Preverim s podtestom OSBZ-3K fonološko zavedanje – odstranjevanje zlogov   

2 Slušno razumevanje in bralno razumevanje  
Preizkus SL 40 

10 MIN individualno 

Tretji sklop testiranj 
3 Bralni test (hitrost in stopnja razumevanja) 7,5/10 MIN individualno 
3 Vprašalnik odnosa in motivacije za branje  individualno 
Četrti sklop testiranj 
4 ENOMINUTNO TIHO BRANJE 

Preverim s podtestom OSBZ—3 K hitrost tihega branja  
Besedilo »Vrtiček na okenski polici« 

1 MIN  
 

individualno 

4 BESEDNJAK (Semantični preizkus) 1. del  individualno, ustno 
4 BRALNO RAZUMEVANJE (+ vprašanja pred branjem) 

5. RAZRED: Podtest OSBZ 3K – besedilo »Rdeča lisica« 
9. RAZRED: besedilo o kodrastih bišonih (NPZ, 6. razred) 

 individualno 

4 BESEDNJAK (Semantični preizkus) 2. del  individualno, ustno 
Peti sklop testiranj (samo devetošolci) 
5 9. razred: Test dokončanja povedi (razumevanje vezniških 

razmerij; krajevna, časovna, vzročna in druga razmerja) 
(prirejeno po Kunst Gnamuš – jezikovni preizkusi pri testiranju 
jezikovnega programa) 

 v paru ali majhni 
skupini 
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3. 4. 5 Postopek obdelave podatkov  

 

Pridobljene podatke smo obdelali s statističnim programom SPSS 22. Pri obdelavi podatkov 

smo uporabili več statističnih postopkov, predstavljenih v nadaljevanju. 

Za posamezne uporabljene pripomočke smo preverili zanesljivost s koeficientom notranje 

konsistentnosti Cronbach alpha. Občutljivost posameznih podtestov smo presojali na podlagi 

Fergusonovega koeficienta diskriminativnosti. Za posamezne naloge znotraj preizkusov smo 

izračunali indekse težavnosti in diskriminativnosti. Indeks diskriminativnosti smo izračunali 

po direktni metodi za izračun diskriminativnosti (Jerman, 2010). Pred tem smo pri obeh 

skupinah učencev preverili normalnost distribucije rezultatov na preizkusu (Kolmogorov-

Smirnov test normalnosti distribucije, p  0,05) in testirance razdelili v tri skupine (učenci z 

visokim/nizkim/srednjim rezultatom). Za izračun indeksa smo primerjali dosežke učencev z 

visokim in nizkim rezultatom. Pri preizkusu slušnega pomnjenja smo preverili vpliv načina 

reševanja naloge (ustno/pisno s ponovitvijo) s t-preizkusom. 

Ocenjevalno lestvico za ugotavljanje učenčevega odnosa do branja smo oblikovali in za 

potrebe raziskave prilagodili na podlagi že obstoječih lestvic. Strukturo merjene 

spremenljivke in veljavnost uporabljenega instrumenta smo preverili s faktorsko analizo. 

Rezultate petošolcev in devetošolcev na posameznih testih in preizkusih prikazujemo ločeno 

z osnovno opisno statistiko. Na enak način prikazujemo tudi rezultate slabih in dobrih 

bralcev. Razlike v dosežkih (aritmetičnih sredinah) obeh skupin bralcev na posameznem 

preizkusu smo preverjali s t-testom. 

Za ugotavljanje, v katerih spremenljivkah se skupini dobrih in slabih bralcev najbolj 

razlikujeta, smo uporabili diskriminantno analizo.  

Za ugotavljanje strukture branja posameznih skupin bralcev (mlajših in starejših) je bila 

uporabljena faktorska analiza. 

Za določanje prediktorskih spremenljivk, ki ob upoštevanju neverbalne inteligentnosti 

pomembno prispevajo k pojasnjevanju variance bralnega razumevanja mlajših in starejših 

osnovnošolcev v PP NIS, smo uporabili multiplo linearno regresijsko analizo. 

Pred izvedbo multivariatnih statističnih metod smo preverili pogoje za njihovo izvedbo. 

Nekatere postopke preverjanja pogojev za izvedbo statističnih metod navajamo neposredno 

ob prikazu in interpretaciji rezultatov obdelave. 
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Priprava podatkov za obdelavo 

 

Ekstremne vrednosti pri posamezni spremenljivki smo ugotavljali s pomočjo slikovnega oz. 

grafičnega prikaza. Vplivnost ekstremnih vrednosti smo preverili tako, da smo posebej 

opravili analizo z in brez ekstremnih vrednosti.  

Za vse spremenljivke, ki so vstopale v nadaljnjo obdelavo, smo preverili normalnost 

distribucije. Za vse smo preverili koeficient asimetrije (KA) in sploščenosti (KS) ter vrednost 

Kolmogorov-Smirnov testa (KST). Ker pri večini spremenljivk kažejo na nenormalno 

distribucijo, smo vse spremenljivke pred nadaljnjo obdelavo normalizirali. Dobljene z-

vrednosti smo pretvorili v normalizirane T-vrednosti. Distribucijo rezultatov pred in po 

normalizaciji povzemamo v preglednicah (preglednici 41 in 42), posebej za petošolce in 

devetošolce.  
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Preglednica 41. Opis distribucije spremenljivk z vrednostmi pred in po normalizaciji –  

5. razred  

(KA – koeficient asimetrije, KS – koeficient sploščenosti, SE – stand. napaka, KST – Kolmogorov-Smirnov test, p – 

stopnja stat. pomembnosti, Norm – vrednosti KA in KS po normalizaciji) 

 

Spremenljivka KA SE KS SE KST p osamelci Norm 

SPM_Raven 1,107 0,668 2,120 0,340 O,112 0,165 25,26 
KA: 0,002 
KS: -0,150 

ACAD_slušno 
pomnjenje 

0,104 0,30 -1,076 0,599 0,136 0,006 / 
KA: 0,034 
KS:-0,714 

ACAD_vid_diskr -0,865 0,30 0,189 0,599 0,166 0,000 / 
KA:-0,072 
KS:-0,426 

ACAD_ZAPOR 0,254 0,30 1,339 0,599 0,144 0,003 29, 30 
KA:-0,007 
KS:-0,048 

RAN_čas_cel 1,431 0,30 2,201 0,599 0,150 0,001 13,14,31,15 
KA:0,001 
KS:-0,148 

SNAP_bes_tek 0,484 0,30 0,366 0,599 0,122 0,023 / 
KA:0,018 
KS:-0,132 

SNAP_vid_spom -0,428 0,30 -0,187 0,599 0,140 0,004 13 
KA:-0,081 
KS:-0,166 

GB_hitrost 0,532 0,30 0,137 0,599 0,079 0,20 10 
KA:-0,022 
KS:-0,176 

GB_napake 
skupaj 

0,992 0,30 1,837 0,599 0,088 0,20 64 
KA:0,021 
KS:-0,234 

GB_natančnostO
DST 

0,297 0,31 11,922 0,599 0,179 0,000 
38, 37, 61, 

49 
KA:-0,066 
KS:-0,272 

TB_hitrost 0,752 0,30 0,098 0,599 0,109 0,066 / 
KA:-0,002 
KS:-0,150 

BR_razum5r -0,031 0,30 0,138 0,599 0,138 0,005 / 
KA:0,029 
KS:-0,289 

FZ_cel -0,275 0,30 -0,087 0,599 0,084 0,20 61 
KA:-0,007 
KS:-0,146 

BT_st_r_št 0,067 0,31 -1,129 0,599 0,164 0,000 / 
KA:-0,337 
KS:-0,596 

BT_st_r_pravilni 0,269 0,31 -0,529 0,599 0,102 0,194 / 
KA:0,038 
KS:-0,206 

BT_hitr_št 0,297 0,31 -1,089 0,60 0,130 0,014 / 
KA:-0,214 
KS:-0,437 

BT_hitr_pravilni 0,49 0,31 -0,085 0,60 0,103 0,178 25 
KA:0,002 
KS:-0,230 

SL40_slušno -1,028 0,306 0,703 0,60 0,178 0,000 23,3, 14,29 
KA:0,008 
KS:-0,279 

SL40_bralno 0,506 0,306 0,637 0,60 0,135 0,007 
25, 41, 63, 

61, 49 
KA:-0,111 
KS: -0,382 

Besednjak 0,361 0,30 -0,242 0,599 0,085 0,20 26 
KA:0,037 
KS:-0,234 

OD_interes -1,062 0,31 0,275 0,60 0,182 0,000 / 
KA:-0,167 
KS:-0,541 

OD_primerjava -0,254 0,31 -0,788 0,60 0,121 0,022 / 
KA:0,205 
KS:-0,317 
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Preglednica 42. Opis distribucije spremenljivk z vrednostmi pred in po normalizaciji –  

9. razred  

(KA – koeficient asimetrije, KS – koeficient sploščenosti, SE – stand. napaka, KST – Kolmogorov-Smirnov test, p – 

stopnja stat. pomembnosti, Norm – vrednosti KA in KS po normalizaciji) 

 

Spremenljivka KA SE KS SE KST p Osamelci Norm 

SPM_Raven 0,056 0,337 -0,870 0,662 0,096 0,20 / 
KA: -0,078 
KS:-0,161 

ACAD_slušno 
pomnjenje 

-0,381 0,283 -0,347 0,559 0,139 0,001 / 
KA:0,283 
KS: 0,559 

ACAD_vid_diskr -3,043 0,283 11,1944 0,559 0,296 0,000 
67, 49, 42, 
36, 30, 55, 

20 

KA: -0,496 
KS: -0,723 

ACAD_zapor -0,441 0,283 0,508 0,559 0,171 0,000 6, 53 
KA:-0,041 
KS:-0,049 

RAN_čas_cel 1,705 0,283 7,167 0,563 0,089 0,200 67 
KA:-0,005 
KS:-0,145 

SNAP_bes_tek 0,491 0,283 0,105 0,559 0,122 0,010 / 
KA:-0,015 
KS:-0,175 

SNAP_vid_spom 0,057 0,283 -0,384 0,559 0,105 0,049 / 
KA:-0,050 
KS:-0,285 

GB_hitrost 0,051 0,285 -0,323 0,563 0,082 0,200 / 
KA:0,004 
KS:-0,146 

GB_napake 
skupaj 

1,375 0,285 1,188 0,563 0,183 0,000 
56, 49, 43, 

42, 72 
KA:0,011 
KS:-0,141 

GB_natančnostO
DST 

-2,617 0,285 10,06 0,563 0,194 0,000 
56, 49, 43, 

42, 72 
KA: -0,057 
KS: -0,208 

TB_hitrost 0,516 0,285 0,127 0,563 0,097 0,098 
12, 37, 39, 

22 
KA:-0,001 
KS:-0,137 

BR_razum9r -0,02 0,289 -0,852 0,570 0,098 0,095 / 
KA:0,025 
KS:-0,262 

FZ_cel -1,575 0,285 3,422 0,563 0,152 0,000 49, 67 
KA:-0,055 
KS:-0,191 

FZ – razlikovanje 
prvega glasu 

-2,227 0,285 4,428 0,563 0,488 0,000 
51, 53, 48, 

67, 49 
KA:-1,922 
KS:2,352 

FZ - slušna 
analiza 

-0,937 0,285 -0,071 0,563 0,253 0,000 
57, 71, 67, 

49 
KA:-0,527 
KS:-0,868 

FZ - slušna 
sinteza 

-1,569 0,285 3,395 0,563 0,339 0,000 
18, 49, 66, 

67, 57 
KA:-0,429 
KS:0,057 

FZ - odstr. glasov -0,946 0,285 0,074 0,563 0,250 0,000 
67, 6, 49, 

18, 43, 51, 
42 

KA:-0,334 
KS:-0,448 

FZ - odstr. zlogov -0,797 0,285 -0,211 0,563 0,183 0,000 / 
KA:-0,443 
KS:-0,725 

BT_st_r_št -0,890 0,289 -0,217 0,570 0,267 0,000 / 
KA:-0,726 
KS:-0,458 

BT_st_r_pravilni 0,115 0,289 -0,405 0,570 0,079 0,200 / 
KA:0,070 
KS:-0,451 

BT_hitr_št -0,681 0,287 -0,899 0,566 0,257 0,000 / 
KA:-0,674 
KS:-0,512 
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Nadaljevanje preglednice s strani 159 

BT_hitr_pravilni -0,249 0,287 -0,437 0,566 0,108 0,040 / 
KA:0,013 
KS:-0,169 

SL40_slusno -2,170 0,287 6,595 0,566 0,261 0,000 6, 65, 49 
KA:-0,603 
KS:-0,455 

SL40_bralno -0,067 0,287 -1,075 0,566 0,119 0,015 / 
KA:-0,034 
KS:-0,248 

Besednjak -0,368 0,285 0,250 0,563 0,077 0,200 / 
KA:-0,028 
KS:-0,191 

OD_Interes 0,132 0,289 -1,085 0,570 0,118 0,018 / 
KA:0,206 
KS:-0,471 

OD_primerjava 0,115 0,289 -1,268 0,570 0,120 0,016 / 
KA:-0,150 
KS:-0,505 

R_vezniki -0,270 0,281 0,366 0,555 0,144 0,001 67, 49 
KA:-0,029 
KS:-0,256 
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3. 5 Rezultati 

 

3. 5. 1 Primerjava bralne pismenosti mlajših in starejših učencev v PP NIS 

 

V spodnjih preglednicah (preglednici 43 in 44) za vsako skupino posebej prikazujemo opisno 

statistiko za tiste spremenljivke, ki bodo kasneje vstopale v faktorizacijo. Ostale 

spremenljivke, v katerih smo primerjali obe skupini, bomo predstavili kasneje. 

 
Preglednica 43. Opisna statistika – petošolci v PP NIS 

Spremenljivka N Min. Maks. 
Ar. 

sredina 
St. odklon 

SPM_Raven 61 10,00 51,00 23,596 8,48 
ACAD3_vid_diskrim 61 7,00 17,00 13,607 2,55 
ACAD7__zapor 61 5,00 16,00 9,869 1,90 
ACAD8_sl_spomin 61 1,00 9,00 4,803 2,50 
SNAP9_vid_spomin 61 ,00 10,00 5,967 2,25 
SNAP7_bes_tekocnost 61 1,00 15,00 7,131 2,91 
RAN_čas 61 126,00 337,00 191,885 46,66 
fonol_zav 61 3,00 25,00 15,34 4,70 
SL40_slušno 61 7,00 20,00 16,183 2,90 
SL40_bralno 61 2,00 17,00 8,417 3,18 
GB_HITROST_branja 61 20,00 161,00 66,557 30,23 
GB_napake 61 4,00 94,00 29,459 16,82 
GB_natancnost 61 26 366 290,74 80,26 
GB_natancnost_odst 61 38,00 99,00 88,885 9,90 
BT_HitrostRazum_vsi 61 5,00 25,00 15,328 6,12 
BT_HitrostRazum_pravilni 61 1,00 24,00 9,459 5,39 
BT_StopnjaRazum_vsi 61 2,00 20,00 12,627 5,45 
BT_StopnjaRazum_pravilni 61 ,00 13,00 5,695 3,00 
Hitrost_tiho_branje 61 12,00 198,00 74,492 41,73 
BralnoRazum5r_OSBZ 61 2,00 9,00 5,295 1,69 
Besednjak 61 10,00 37,00 20,213 6,00 
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Preglednica 44. Opisna statistika – devetošolci v PP NIS 

Spremenljivka N Min. Maks. 
Ar. 

sredina 
St. odklon 

SPM_Raven 70 10,00 50,00 29,375 10,46 
ACAD3_vid_diskrim 70 7,00 17,00 15,900 1,58 
ACAD7_zapor 70 6,00 16,00 11,200 1,85 
ACADIA8_sl_spomin 70 1,00 14,00 7,614 3,05 
SNAP9_vid_spomin 70 4,00 12,00 7,743 2,15 
SNAP7_bes_tekocnost 70 4,00 20,00 11,471 3,48 
RAN_čas 70 96,00 282,00 143,443 28,27 
fonol_zav 70 6,00 26,00 20,329 4,15 
SL40_slusno 70 10,00 20,00 18,557 1,82 
SL40_bralno 70 6,00 19,00 13,000 3,55 
GB_HITROST_branja 70 29,00 184,00 102,543 32,50 
GB_napake 70 ,00 89,00 25,043 21,60 
GB_natancnost 70 110,00 370,00 332,671 41,47 
GB_natancnost_odst 70 54,00 100,00 91,943 8,00 
BT_HitrostRazum_vsi 70 11,00 25,00 21,214 4,24 
BT_HitrostRazum_pravilni 70 3,00 29,00 16,500 5,39 
BT_StopnjaRazum_vsi 70 4,00 20,00 16,486 4,18 
BT_StopnjaRazum_pravilni 70 3,00 18,00 9,754 3,74 
Hitrost_tiho_branje 70 32,00 250,00 120,929 49,35 
BralnoRazum_9r 70 2,00 12,00 6,882 2,54 
Besednjak 70 8,00 38,00 25,429 6,19 

 
Primerjava opisne statistike že na prvi pogled kaže, da starejši učenci v PP NIS v povprečju 

dosegajo boljše rezultate v primerjavi z mlajšimi učenci na vseh merjenih spremenljivkah. 

Zaradi heterogenosti populacije z IP je večja razpršenost rezultatov prisotna pri obeh 

skupinah učencev. Največja je pri spremenljivkah, ki merijo hitrost in natančnost reševanja 

nalog (z omejenim časom reševanja), in pri tistih nalogah, ki nimajo določene zgornje 

vrednosti rezultata (število napak pri branju, natančnost branja besedila, hitrost branja). 

Predstavljene spremenljivke smo za potrebe nadaljnje obdelave normalizirali. 

Primerjava povprečnih dosežkov obeh skupin učencev in razpršenosti rezultatov pokaže tudi 

na razlike v variabilnosti rezultatov. Rezultati mlajših učencev so pri večini spremenljivk bolj 

razpršeni. Pri posameznih spremenljivkah (ACAD8_sl_spomin, SNAP7_bes_tekocnost, 

SL40_bralno, GB_HITROST_branja, BT_HitrostRazum_pravilni, BT_StopnjaRazum_pravilni, 

Hitrost_tiho branje, Besednjak) so dosežki mlajših učencev med seboj bolj podobni v 

primerjavi s starejšimi, saj je razpršenost rezultatov okrog srednje vrednosti manjša. Med 
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razloge za večjo homogenost rezultatov mlajših učencev lahko uvrstimo težavnost nalog, s 

katerimi smo merili spremenljivke. Večinoma gre za naloge, ki zahtevajo hitro in natančno 

branje, bralno razumevanje, zapomnitev in hiter priklic informacij, kar je bilo za večino 

mlajših učencev posebej zahtevno. Kljub temu je občutljivost teh nalog še ustrezna, kar smo 

preverili v poglavju o merskem instrumentariju. Hkrati lahko pričakujemo, da bodo ravno 

izpostavljene spremenljivke, pri katerih je razpršenost rezultatov izrazita tudi pri starejših 

učencih, pomembne za razlikovanje dobrih in slabih starejših bralcev.  Pri razlikovanju dobrih 

in slabih bralcev pri mlajših učencih bomo dobili drugačen nabor spremenljivk. 

Za preverjanje pomembnosti razlik med povprečnimi dosežki mlajših in starejših učencev 

smo izvedli enosmerno analizo variance. V primerjavo smo vključili še nekatere dodatne 

spremenljivke, ki dajejo boljši uvid v dosežke učencev pri posameznih podtestih (podtesti 

fonološkega zavedanja in slušnega pomnjenja, število napak na preizkusu hitrega 

zaporednega imenovanja) (preglednici 45 in 46). Pri tem smo vključili le tiste podteste 

fonološkega zavedanja, ki so se pri preverjanju merskega instrumentarija izkazali kot ustrezni 

glede na težavnost in občutljivost nalog. Ker je bila pri posameznih spremenljivkah kršena 

predpostavka o homogenosti varianc (Levenov test homogenosti varianc), smo za primerjavo 

pomembnosti razlik med skupinama uporabili popravek, in sicer Welch F-statistiko (t-test za 

neodvisna vzorca za neenake variance). Rezultate prikazujemo v spodnjih preglednicah 

(preglednica 47). 

 
Preglednica 45. Opisna statistika za dodane spremenljivke – 9. razred 

 N Min. Maks. Ar. sr. St. odklon 

FZRazlik_prvega_glasu  70 3,00 5,00 4,79 ,48 
FZSlušna_analiza  70 1,00 4,00 3,11 ,97 
FZSlušna_sinteza  70 ,00 5,00 3,93 ,997 
FZOdstranjevanje_glasov 70 ,00 6,00 4,31 1,56 
FZOdstranjevanje_zlogov 70 ,00 6,00 4,19 1,76 
RAN_napake 70 ,00 11,00 1,94 2,30 
ACAD8SL_POM_ustno  56 2,00 15,00 8,50 3,17 
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Preglednica 46. Opisna statistika za dodane spremenljivke – 5. razred 

 N Min. Maks. Ar. sr. St. odklon 

FZRazlik_prvega_glasu  61 2,00 5,00 4,48 ,72 
FZSlušna_analiza  61 ,00 4,00 2,66 1,15 
FZSlušna_sinteza  61 ,00 5,00 3,12 1,32 
FZOdstranjevanje_glasov  61 ,00 6,00 2,87 1,81 
FZOdstranjevanje_zlogov  61 ,00 6,00 2,23 2,06 
RAN_napake 61 ,00 15,00 2,90 3,18 

ACAD8SL_POM_ustno 48 1,00 11,00 5,81 2,72 

 

Preglednica 47. Rezultati popravka F-testa (Welsh) in statistična značilnost (ANOVA) 

(p – stopnja stat. pomembnosti) 

Spremenljivka F p 
Besednjak_cel Welch 25,890 ,000 
Hitrost_tiho_branje Welch 34,617 ,000 
BT_HitrostR_vsi Welch 41,640 ,000 
BT_HitrostR_pravilni Welch 57,637 ,000 
BT_StopnjaR_vsi Welch 19,707 ,000 
BT_StopnjaR_pravilni Welch 48,080 ,000 
GB_natančnost Welch 16,601 ,000 
GB_napake Welch 2,240 ,137 
GB_natančnost_odst Welch 3,707 ,057 
GB_HITROST_branja Welch 45,148 ,000 
SL40_slusno Welch 32,493 ,000 
SL40_bralno Welch 60,636 ,000 
SPM_Raven Welch 10,238 ,002 
ACAD3_2_3_nal Welch 24,022 ,000 
ACAD7_delni_zapor Welch 17,623 ,000 
ACADIA8_sl_pom_CEL Welch 37,372 ,000 
ACAD8_ SL_POM_ustno Welch 12,356 ,001 
SNAP9_vid_spomin Welch 19,674 ,000 
SNAP7_bes_tekocnost_cel Welch 63,516 ,000 
RAN_ČasCel Welch 50,093 ,000 
RAN_napake  Welch 3,725 ,056 
FZRazlikovanje_prvega_glasu Welch 9,575 ,003 
FZSlušna_analiza  Welch 7,067 ,009 
FZSlušna_sinteza Welch 17,421 ,000 
FZOdstranjevanje_glasov Welch 25,178 ,000 
FZOdstranjevanje_zlogov Welch 36,191 ,000 
FZ_Cel Welch 41,446 ,000 
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Skupini se pomembno razlikujeta v večini opazovanih spremenljivk (ob upoštevanem 

tveganju p < 0,001). Pri posameznih spremenljivkah ničelno hipotezo (da sta povprečji obeh 

skupin enaki) zavrnemo z večjo stopnjo tveganja (< 0,01 ali 0,05). To velja za spremenljivko, s 

katero smo merili neverbalno inteligentnost učencev (rezultat na neverbalnem testu 

inteligentnosti SPM_Raven), ustno reševanje preizkusa slušnega pomnjenja niza števk in 

besed (ACAD8_SL_POM_ustno) in za posamezne podteste preizkusa fonološkega zavedanja 

(razlikovanje prvega glasu, slušna analiza). Med skupinama ni statistično pomembnih razlik 

(oz. je rezultat ravno na meji statistične značilnosti) v natančnosti branja (GB_napake, 

GB_natančnost_odst) in v količini napak na preizkusu hitrega zaporednega imenovanja 

(RAN_napake). Razloge za statistično neznačilne razlike v številu napak med mlajšimi in 

starejšimi učenci na preizkusu hitrega zaporednega imenovanja lahko pripišemo zlasti 

majhnemu številu napak pri obeh skupinah učencev. Na preizkusu razlikovanja prvega glasu 

(FZRazlik_prvega_glasu) so petošolci in devetošolci dosegli visok povprečni dosežek (ar. 

sredina 4,5 ali več), kar pomeni, da so bili mlajši in starejši učenci v povprečju pri nalogi 

uspešni. Učenci v PP NIS, podobno kot nekateri drugi učenci z učnimi težavami (Štrekelj in 

Ozbič, 2011) delajo več napak zlasti pri zahtevnejših nalogah fonološkega zavedanja, ki od 

učencev zahtevajo slušno pomnjenje in manipuliranje z glasovi. Za obe skupini učencev v PP 

NIS med zahtevnejše naloge sodijo naloge slušne analize in sinteze, med najzahtevnejše pa 

odstranjevanje zlogov in glasov. Pri nalogi slušne analize so bili devetošolci uspešnejši od 

petošolcev, čeprav lahko rezultat obeh skupin učencev glede na norme za tretješolce 

značilnega razvoja (Pečjak, Magajna in Podlesek, 2012a) umestimo med spodnje percentilne 

vrednosti (5. oz. 10. percentil). Podobno velja za naloge slušne sinteze, kjer so devetošolci 

pomembno boljši od petošolcev, vendar se povprečni dosežek obeh skupin glede na dosežke 

tretješolcev značilnega razvoja uvršča v spodnje percentilne vrednosti (10. oz. 20. percentil). 

Slabši povprečni rezultat učencev v PP NIS pri nalogah združevanja glasov v besedo lahko 

pripišemo težavam učencev z ohranjanjem glasov v spominu (tudi na preizkusu slušnega 

pomnjenja niza števk se obe skupini manj razlikujeta). Hkrati so lahko napake posledica 

slabšega besedišča. Učenec bo namreč lažje ugotovil besedo (povezal glasove v besedo), če 

jo pozna.  

Iz opisne statistike in primerjave rezultatov skupine mlajših in starejših učencev lahko 

razberemo, da so starejši učenci z IP (statistično pomembno) boljši pri večini spremenljivk, ki 

prispevajo k bralni pismenosti posameznika, s čimer smo potrdili hipotezo 1.1. Hkrati je 
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primerjava pokazala, da nekatere razlike niso statistične značilne. Starejši učenci pri branju 

še vedno delajo veliko napak (niso fluentni bralci), kar vpliva na natančnost branih besedil. 

Spremenljivke, pri katerih se starejši učenci ne razlikujejo oz. se manj razlikujejo v primerjavi 

z mlajšimi učenci (natančnost oz. napake pri glasnem branju, podtesti fonološkega 

zavedanja, slušnega pomnjenja), lahko prav zaradi manjših, ponekod tudi statistično 

neznačilnih razlik (npr. napake pri glasnem branju) uvrstimo med razloge za kvalitativna 

odstopanja od tipičnega bralnega razvoja učencev z IP (hipoteza 1.5). Težave na področju 

fonoloških procesov in slušnega pomnjenja vztrajajo tudi pri učencih višjih razredov in 

ovirajo njihov bralni napredek.  

 

Za podrobnejši vpogled v ozadje bralne zmožnosti mlajših in starejših učencev smo s 

faktorsko analizo določili faktorje, ki pojasnjujejo velik delež variance sistema opazovanih 

spremenljivk za petošolce in devetošolce in s tem izpolnili prvi cilj naše raziskave.  

Korelacijski matriki med manifestnimi spremenljivkami za obe skupini učencev sta dodani v 

prilogi 5. Vsakokrat smo pred faktorizacijo preverili pogoje za njeno uporabo (Kaiser-Meyer-

Olkin test adekvatnosti vzorca in Bartlettov test sferičnosti). Faktorje smo ekstrahirali po 

Hottelingovi metodi glavnih komponent. Število faktorjev smo določili po Kaiser-

Guttmanovem kriteriju (λ  1). Po ekstrakciji faktorjev smo opravili pravokotno (varimax) in 

poševnokotno (oblimin) rotacijo strukturne matrike. Za interpretacijo smo izbrali tisto 

rotirano matriko, ki je omogočala lažjo interpretacijo. 

 

Faktorska analiza za skupino devetošolcev  

 
Za vpogled v faktorsko strukturo manifestnih spremenljivk smo izdelali koralcijsko matriko (v 

prilogi 5). Večina korelacij je statistično značilnih in večjih od 0,30. Kaiser-Meyer-Olkinov 

(KMO = 0,756) in Bartlettov test (hi-kvadrat (190) = 796,776; p manjši od 0,0001) kažeta, da 

je delež skupne variance v sistemu spremenljivk (povzročen z latentnimi faktorji) dovolj velik 

ter da je faktorizacija smiselna. Sistem spremenljivk zadostuje pogojem za uporabo faktorske 

analize. V preglednici (preglednica 48) so predstavljene komunalitete za posamezne 

spremenljivke (predstavljajo delež njihovih varianc v ekstrahiranih faktorjih). Dve 

spremenljivki z nižjo vrednostjo komunalitete  (T_ACAD3_vid_d, TSNAP9) smo izločili in 

ponovno opravili faktorizacijo (preglednica 49). 
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Preglednica 48. Komunalitete 20 manifestnih spremenljivk 

Manifestna 
spremenljivka Začetna Končna 

T_Br_RazumNPZ 1,000 ,679 

T_SPM_Raven 1,000 ,724 

TACAD7_zapor 1,000 ,600 

TACAD8_sl_pom 1,000 ,709 

TSNAP7_bes_tek 1,000 ,648 

T_RAN_cas 1,000 ,691 

T_Fonol_zav 1,000 ,669 

T_sl40_sl 1,000 ,675 

T_sl40_br 1,000 ,679 

T_GB_hitrost 1,000 ,830 

T_GB_napake 1,000 ,843 

T_GB_natancnost 1,000 ,844 

T_BT_HITR_R_vsi 1,000 ,706 

T_BT_HITR_R_prav 1,000 ,812 

T_BT_STOP_R_vsi 1,000 ,735 

T_BT_STOP_R_prav 1,000 ,699 

T_hitr_tiho_br 1,000 ,751 

T_besednjak 1,000 ,678 

TACAD3_vid_d 1,000 ,349 

TSNAP9_vid_pom 1,000 ,636 

 

Ponovni KMO test (KMO = 0,790) in Barltettov test (hi-kvadrat (153) = 732,182; p manjši od 

0,0001) kažeta, da so pogoji za uporabo faktorske analize zagotovljeni. 

 

Preglednica 49. Komunalitete 18 manifestnih spremenljivk 

Manifestna 
spremenljivka (MS) Začetna Končna 

T_Br_RazumNPZ 1,000 ,675 

T_SPM_Raven 1,000 ,793 

TACAD7_zapor 1,000 ,576 

TACAD8_sl_pom 1,000 ,699 

TSNAP7_bes_tek 1,000 ,664 

T_RAN_cas 1,000 ,682 

T_Fonol_zav 1,000 ,686 

T_sl40_sl 1,000 ,771 

T_sl40_br 1,000 ,706 

T_GB_hitrost 1,000 ,829 
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T_GB_napake 1,000 ,915 

T_GB_natancnost 1,000 ,848 

T_BT_HITR_R_vsi 1,000 ,693 

T_BT_HITR_R_prav 1,000 ,807 

T_BT_STOP_R_vsi 1,000 ,745 

T_BT_STOP_R_prav 1,000 ,708 

T_hitr_tiho_br 1,000 ,765 

T_besednjak 1,000 ,680 

 
Vse komunalitete so visoke (približno enake ali višje od 0,6), zato smo spremenljivke ohranili 

v faktorizaciji. Določili smo pet faktorjev, ki pojasnjujejo 73,56 % skupne variance sistema 

manifestnih spremenljivk (preglednica 50). 

 
Preglednica 50. Lastne vrednosti faktorjev, odstotek pojasnjene variance faktorev in 
kumulativni odstotek pojasnjene variance faktorjev pred in po rotaciji (varimax) – 
devetošolci 

Fak 

tor 

Lastne vrednosti pred rotacijo Lastne vrednosti po rotaciji 
λ % var. kumulat. % λ % var. kumulat. % 

1 7,165 39,804 39,804 7,165 39,804 39,804 
2 2,268 12,599 52,403 2,268 12,599 52,403 
3 1,534 8,521 60,924 1,534 8,521 60,924 
4 1,181 6,558 67,482 1,181 6,558 67,482 
5 1,094 6,080 73,562 1,094 6,080 73,562 
6 ,825 4,586 78,148    

7 ,696 3,865 82,013    

8 ,590 3,279 85,291    

9 ,522 2,899 88,190    

10 ,451 2,508 90,698    

11 ,363 2,015 92,713    

12 ,307 1,708 94,421    

13 ,285 1,582 96,002    

14 ,224 1,243 97,245    

15 ,190 1,055 98,301    

16 ,134 ,745 99,045    

17 ,092 ,510 99,556    

18 ,080 ,444 100,000    
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V strukturni matriki po rotaciji (preglednica 51) prikazujemo faktorske uteži, kjer so 

saturacije med manifestno spremenljivko in faktorjem večje ali enake 0,400. 

 

Preglednica 51. Strukturna matrika po rotaciji (varimax) – 9. razred 

Manifestne 
spremenljivke 

Faktorji 

1 2 3 4 5 

T_BT_STOP_R_vsi ,838     

T_BT_HITR_R_vsi ,822     

T_GB_hitrost ,802     

T_hitr_tiho_br ,786     

T_BT_HITR_R_prav ,705 ,429    

T_sl40_br ,697     

T_BT_STOP_R_prav ,535 ,399 ,432   

T_GB_napake  -,909    

T_GB_natancnost  ,839    

T_Fonol_zav  ,517 ,487   

TACAD8_sl_pom   ,787   

T_RAN_cas   -,779   

T_Br_RazumNPZ  ,445 ,535   

T_sl40_sl    ,828  

TSNAP7_bes_tek   ,483 ,532  

T_besednjak  ,391 ,508 ,516  

T_SPM_Raven     ,882 

TACAD7_zapor     ,638 

Faktor 1: Faktor bralne učinkovitosti (hitrost in stopnja bralnega razumevanja) 

Faktor 2: Faktor natančnosti branja 

Faktor 3: Faktor fonoloških procesov pri branju (pomnjenje in priklic) 

Faktor 4: Faktor jezikovnih dejavnikov 

Faktor 5: Faktor intelektualnih zmožnosti 
 

Prvi faktor, ki pojasnjuje največji delež variance sistema (39,80 %), smo poimenovali faktor 

bralne učinkovitosti, saj je najbolj saturiran s spremenljivkami, ki merijo avtomatiziranost 

bralne tehnike (T_GB_hitrost, T_hitr_tiho_br) in hitrost ter stopnjo bralnega razumevanja 

(BT_STOP_R_vsi, T_BT_HITR_R_vsi, T_BT_HITR_R_prav, T_sl40_br, T_BT_STOP_R_prav). 

Bralno razumevanje je merilo bralne pismenosti posameznika in osrednji cilj bralnega pouka. 

V prvem faktorju so povezane spremenljivke, ki merijo dva temeljna vidika bralne pismenosti 

– hitrost branja besedil in kakovost razumevanja prebranega. Bralna pismenost je odraz 
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posameznikove zmožnosti, koliko lahko prebere v določenem (omejenem) času in koliko od 

prebranega razume. Učenci z usvojeno bralno tehniko bolje razumejo prebrano besedilo. 

Obenem se učinkovita bralna tehnika odraža zlasti pri razumevanju kratkih besedil (ena 

poved ali nekaj povedi), pri branju daljših besedil imajo učenci z IP več težav tudi ob boljši 

bralni tehniki (prvi faktor je najmanj saturiran s spremenljivko, ki se nanaša na število 

pravilnih odgovorov pri branju besedil, daljših od 80 besed).  

 

Drugi faktor pojasnjuje 12,6 % variance. Poimenovali smo ga faktor natančnosti branja. V 

njem se združujejo spremenljivke, ki merijo natančnost glasnega branja (T_GB_napake, 

T_GB_natancnost) in fonološko zavedanje (T_Fonol_zav). Faktor je bipolaren. Tisti z manj 

napakami so bolj natančni pri branju in dosežejo boljši rezultat na preizkusu fonološkega 

zavedanja. Nenatančnost pri branju je eden od pomembnih razlogov za slabše bralno 

razumevanje tudi v višjih razredih, kar dokazujejo tudi rezultati na Nacionalnem preverjanju 

znanja učencev v PP NIS. Vrste napak devetošolcev pri glasnem branju povzemamo v tabeli 

(preglednica 52). Med nekatere najpogostejše napake sodijo dodajanje glasov (Dg), 

izpuščanje črk in besed pri branju (Ig, Ib), zamenjave vidno podobnih črk in črk za slušno 

podobne glasove (ZamGl) ter ugibanje besed (U). Učenci se še vedno pogosto zatekajo k 

ugibanju besed, površno prebrano besedilo pa se odraža v slabšem razumevanju 

prebranega. Pregled napak pokaže, da k površnemu razumevanju besedila tudi v višjih 

razredih prispeva netekoče branje (vrsta napak: regresija). Starejši učenci morajo pri branju 

večkrat uporabiti nižje strategije prepoznavanja besed (besedo počasi zlogujejo, črkujejo 

besedo). Tovrstne težave lahko pripišemo zlasti slabšim fonološkim procesom, ki ovirajo 

tekoče branje besedila (dejavnike vidne percepcije smo zaradi nizke variance v ekstrahiranih 

faktorji izločili). Napake pri branju imajo neugoden učinek na bralno razumevanje kratkih in 

nekoliko daljših besedil.  

  

Preglednica 52. Napake pri glasnem branju – 9. razred 

Vrsta napake N Min. Maks. 
Ar. 

sred. 
St. odklon 

GBVrstaN_Dg 71 ,00 15,00 2,9859 2,97366 
GBVrstaN_Db 71 ,00 16,00 1,4789 2,53467 
GBVrstaN_Ig 71 ,00 23,00 5,4930 5,60834 
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GBVrstaN_Ib 71 ,00 20,00 2,1127 3,04982 
GBVrstaN_Izp_vrst 71 ,00 4,00 ,3099 ,66744 
GBVrstaN_ZvrstGl 71 ,00 13,00 1,1408 2,28220 
GBVrstaN_ZamGl 71 ,00 16,00 2,1549 3,71348 

GBVrstaN_ZvrstBes 71 ,00 2,00 ,3099 ,52349 
GBVrstaN_U 71 ,00 37,00 8,8451 8,49310 
GBVrstaN_FB 71 ,00 3,00 ,5634 ,82345 
GBVrstaN_M 71 ,00 18,00 1,6761 3,42585 
GBVrstaN_L 71 ,00 14,00 2,6197 3,99058 

GBVstaN_ponovi_bes 71 ,00 6,00 ,7465 1,35981 
GB_SamPopravi 71 ,00 14,00 3,0986 2,80894 

GB_regresija 71 ,00 30,00 4,2113 6,37835 
GB_vračanje 71 ,00 10,00 2,8169 2,45712 

 

Tretji faktor pojasnjuje skoraj 8,52 % variance. Poimenovali smo ga faktor fonoloških 

procesov pri branju, čeprav sta v njem izpostavljena zlasti slušno pomnjenje in hitrost 

procesiranja. Tako drugi kot tretji faktor imata namreč visoko projekcijo na spremenljivko 

fonološkega zavedanja (T_Fonol_zav). Tretji faktor je najbolj saturiran z dvema 

spremenljivkama: hitro imenovanje (T_RAN_cas) in slušno pomnjenje (TACAD8_sl_pom), hkrati 

je močno saturiran še z nekaterimi drugimi spremenljivkami (npr. besednjak, bralno 

razumevanje daljšega besedila). Faktor je bipolaren. Učenci z višjimi dosežki na preizkusu 

slušnega pomnjenja (in fonološkega zavedanja) so izkazovali hitrejši čas na preizkusu hitrega 

imenovanja (barv, števk, predmetov, črk). Učenci z boljšim rezultatom na preizkusu slušnega 

pomnjenja (in fonološkega zavedanja) izkazujejo tudi boljše besedišče in bolje razumejo 

prebrana besedila. Podobno so ugotovili Barker in sodelavci (2013), ki so v modelu 

fonološkega procesiranja osnovnošolcev z lažjimi IP izpostavili fonološko zavedanje in hitro 

imenovanje kot dve ločeni komponenti, ki pa med seboj negativno korelirata. Hkrati so 

izpostavili močno povezavo med besednjakom in fonološko občutljivostjo. Učenci z večjim 

obsegom besed znajo bolje prepoznati drobne razlike med slišanimi besedami in bolje 

razumejo prebrano. Pri učencih z IP je boljše slušno pomnjenje in hitrost imenovanja 

povezana tudi z boljšim besediščem in učinkovitejšim priklicem besed. Vse to se najbolj 

odraža v kvaliteti razumevanja besedil, zlasti daljših (nasičenost faktorja tudi s spremenljivko 

število pravilnih odgovorov na preizkusu bralnega razumevanja daljših besedil). Vloga 

slušnega pomnjenja pri bralnem razumevanju je pomembna v primeru omejenega in 
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neomejenega časa branja in reševanja nalog, čeprav je pri slednjem izražena nekoliko bolj. 

Rezultati so pričakovani, saj je pri bralnem razumevanju daljših besedil zahteva po 

zapomnitvi (in kasnejšem priklicu) informacij večja v primerjavi z razumevanjem povedi. 

 

Četrti faktor smo poimenovali faktor jezikovnih dejavnikov, pojasnjuje 6,55 % variance 

sistema. Največje projekcije ima na spremenljivke slušno razumevanje, besednjak in besedna 

tekočnost. Učenci, ki izkazujejo dobro slušno razumevanje, imajo boljši besednjak in lažje 

prikličejo besede iz spomina, kar jim omogoča bolje razumevanje tako pri poslušanju kot pri 

branju besedil.  

 

Peti faktor pojasnjuje 6,08 % variance sistema. Poimenovali smo ga faktor intelektualnih 

zmožnosti. Pri tem smo izhajali iz Pogačnikove (1995, 19) opredelitve inteligentnosti kot 

»sposobnosti za obdelovanje informacij na nov, nestereotipen način«, na katero se 

nadgrajujejo druge specifične mentalne sposobnosti. Faktor je najbolj saturiran s 

spremenljivkama T_SPM_Raven in TACAD7_zapor, ki se nanašata na posameznikovo 

sposobnost odkrivanja odnosov med informacijami in induktivno mišljenje. Oba preizkusa od 

učenca zahtevata podobne miselne sposobnosti (Pogačnik, 1995), ki so za inteligentnost zelo 

pomembne. Pogačnik (1995) poroča o visoki korelaciji med preizkusom zaporedij (nizov) in 

preizkusom, ki zahteva dopolnjevanje manjkajočega dela vzorca (0,89). Tudi pri preizkusu 

Standardne progresivne matrice mora učenec na podlagi predstavljenega vizualnega vzorca 

ustrezno dopolniti njegov manjkajoči del. Na preizkusu nizov (v našem primeru preizkus 

Zaporedja) je za odkrivanje odnosov podana serija elementov, urejenih po določenih 

zakonitostih (v našem primeru serija pojmov, predvsem pa števil), ki ga mora posameznik 

ustrezno nadaljevati (kar zahteva induktivno mišljenje) (Pogačnik, 1995, 134). Odkrivanje 

odnosov je kompleksen proces, ki odraža posameznikovo sposobnost obdelovanja informacij 

(inteligentnost) (Pogačnik, 1995), in je pri nekaterih nalogah delno odvisen tudi od izkušenj 

učenca (npr. izkušnje s številskim sistemom pri preizkusu Zaporedja). Večji potencial na 

področju obdelovanja informacij se bo odražal tudi pri procesu branja; posamezniki bodo 

bolje brali in prebrano bolje razumeli, hkrati bodo lažje kompenzirali tudi težave pri branju. 
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Faktorska analiza za skupino petošolcev v PP NIS 

 

Pred faktorizacijo smo preverili pogoje za uporabo faktorske analize. Kaiser-Meyer-Olkinov 

(KMO = 0,822) in Bartlettov test (hi-kvadrat (190) = 713,130; p manjši od 0,0001) kažeta, da 

je delež skupne variance v sistemu spremenljivk (povzročen z latentnimi faktorji) dovolj velik 

ter da je faktorizacija smiselna. Sistem spremenljivk zadostuje pogojem za uporabo faktorske 

analize. V tabeli (preglednica 53) so predstavljene komunalitete za posamezne 

spremenljivke. Po Kaiser-Guttmanovem kriteriju (lastne vrednosti večje ali enake 1) smo 

določili pet faktorjev, ki pojasnjujejo 70,48 % skupne variance sistema manifestnih 

spremenljivk (preglednica 54).  

 

Preglednica 53. Komunalitete 20 manifestnih spremenljivk 

MF Začetna Končna 

T_ACAD3_vid_diskr 1,000 ,653 
T_ACAD7_zapor 1,000 ,815 
T_ACAD8_sl_pom 1,000 ,421 
T_SNAP9_vid_pom 1,000 ,647 
T_SNAP7_tekocnost 1,000 ,806 
T_RAN_cas 1,000 ,704 
T_fonol_zav 1,000 ,609 
T_SL40_sl 1,000 ,534 
T_SL40_br 1,000 ,751 
T_SGB_hitrost_br 1,000 ,837 
T_GB_napake 1,000 ,758 
T_GB_natančnost 1,000 ,816 
T_BT_HitrRaz_vsi 1,000 ,842 
T_BT_HitrRaz_prav 1,000 ,775 
T_BT_StopRaz_vsi 1,000 ,733 
T_BT_StopRaz_prav 1,000 ,731 
T_Hitr_tiho_br 1,000 ,859 
T_BR_razumOSBZ 1,000 ,585 
T_Besednjak 1,000 ,751 
T_SPM_Raven 1,000 ,470 
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Preglednica 54. Lastne vrednosti faktorjev, odstotek pojasnjene variance faktorjev in 
kumulativni odstotek pojasnjene variance faktorjev pred in po rotaciji (varimax) – 5. razred 

Faktor 

Lastne vrednosti pred rotacijo Lastne vrednosti po rotaciji 
λ % var. kumulat. % λ % var. kumulat. % 

1 7,356 36,781 36,781 7,356 36,781 36,781 

2 3,088 15,440 52,221 3,088 15,440 52,221 

3 1,435 7,173 59,394 1,435 7,173 59,394 

4 1,190 5,951 65,345 1,190 5,951 65,345 

5 1,028 5,139 70,484 1,028 5,139 70,484 

6 ,970 4,852 75,336    

7 ,769 3,847 79,183    

8 ,668 3,338 82,521    

9 ,596 2,978 85,499    

10 ,518 2,592 88,092    

11 ,461 2,304 90,396    

12 ,406 2,029 92,425    

13 ,339 1,695 94,119    

14 ,263 1,313 95,433    

15 ,238 1,191 96,624    

16 ,193 ,963 97,586    

17 ,171 ,853 98,439    

18 ,136 ,681 99,120    

19 ,097 ,486 99,607    

20 ,079 ,393 100,000    

 

 

V strukturni matriki po rotaciji (preglednica 55) prikazujemo faktorske uteži, kjer so 

saturacije med manifestno spremenljivko in faktorjem večje ali enake 0,400. 
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Preglednica 55. Strukturna matrika po rotaciji (varimax) – 5. razred 

Manifestne 
spremenljivke  

Faktorji 

1 2 3 4 5 

T_Hitr_tiho_br ,922     

T_GB_hitrost_br ,902     

T_BT_HitrRaz_vsi ,896     

T_BT_HitrRaz_prav ,827     

T_BT_StopRaz_vsi ,812     

T_GB_natančnost ,749     

T_BT_StopRaz_prav ,737     

T_RAN_cas -,709   -,388  

T_SL40_br ,689 ,482    

T_SNAP9_vid_pom  ,776    

T_ACAD3_vid_diskrim  ,726    

T_SL40_sl  ,642    

T_SPM_Raven  ,548 ,407   

T_BR_razumOSBZ   ,747   

T_Besednjak   ,714   

T_fonol_zav   ,679   

T_GB_napake   -,603  ,410 

T_ACAD7_zapor    ,855  

T_ACAD8_sl_pom    ,332 ,317 

T_SNAP7_tekocnost     ,817 

F1 – Faktor bralne učinkovitosti  
F2 – Faktor obdelave vizualnih informacij in slušnega razumevanja 
F3 – Faktor fonološkega zavedanja in besedišča  
F4 – Faktor procesiranja vrstnega reda  

 F5 – Faktor hitrosti priklica besed 

 

Prvi faktor smo poimenovali faktor bralne učinkovitosti in pojasnjuje 36,78 % celotne 

variance. Faktor je saturiran s spremenljivkami T_Hitr_tiho_br, T_GB_hitrost_br, 

T_BT_HitrRaz_vsi, T_BT_HitrRaz_prav, T_BT_StopRaz_vsi, T_GB_natančnost, 

T_BT_StopRaz_prav, T_RAN_cas, T_SL40_br. V faktor so združene spremenljivke, ki se 

nanašajo na hitrost in stopnjo razumevanja pri časovno omejenem branju besedil. Uspešnost 

reševanja teh nalog je pri mlajših učencih povezana z razmerjem med pravilno prebranimi 

besedami in vsemi prebranimi besedami v besedilu (z natančnostjo branja). Bralna 

učinkovitost petošolcev je povezana zlasti z avtomatiziranostjo procesov, potrebnih za 
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branje. Slabša bralna tehnika se odraža v številnih napakah pri branju, kar otežuje bralno 

razumevanje. Vrste napak pri branju petošolcev prikazujemo v tabeli (preglednica 56). 

 

Preglednica 56. Napake pri glasnem branju – 5. razred 

Vrsta napak N Min. Maks. Ar. sredina St. odklon 
GBVrstaN_Dg 61 ,00 20,00 3,9016 3,89318 
GBVrstaN_Db 62 ,00 12,00 1,5645 2,08524 
GBVrstaN_Ig 62 ,00 15,00 5,6129 3,64109 
GBVrstaN_Ib 62 ,00 50,00 2,8226 6,67887 
GBVrstaN_Izp_vrst 62 ,00 5,00 ,8871 1,14670 
GBVrstaN_ZvrstGl 61 ,00 9,00 1,3115 1,71795 
GBVrstaN_ZamGl 62 ,00 28,00 4,2097 5,10267 
GBVrstaN_ZvrstBes 62 ,00 2,00 ,0645 ,30681 
GBVrstaN_U 62 ,00 21,00 7,8710 5,39120 
GBVrstaN_FB 62 ,00 6,00 ,7581 1,44501 
GBVrstaN_M 62 ,00 23,00 4,4677 5,61239 
GBVrstaN_L 62 ,00 16,00 4,5000 4,40473 
GBVstaN_ponovi_bes 62 ,00 6,00 ,6290 1,16273 
GB_SamPopravi 62 ,00 10,00 3,4677 2,65329 
GB_regresija 62 ,00 42,00 7,9839 10,1149 
GB_vračanje 62 ,00 16,00 2,9677 3,18793 

 

Med najpogostejše napake sodijo dodajanje in izpuščanje črk oz. glasov, zamenjevanje vidno 

podobnih črk in črk za slušno podobne glasove, ugibanje in maličenje besed. Učenci pri 

prepoznavanju besed še vedno uporabljajo nižje strategije (regresija) in besede počasi 

zlogujejo ali črkujejo. 

 

Drugi faktor smo poimenovali faktor obdelave vizualnih informacij in slušnega razumevanja. 

Saturiran je s spremenljivkami T_SNAP9_vid_pom, T_ACAD3_vid_diskrim, T_SL40_sl, 

T_SPM_Raven. Faktor pojasnjuje 15,44 % variance in kaže na pomembno vlogo obdelave 

vizualnih informacij v latentni strukturi branja petošolcev. Preizkusi, s katerimi smo naštete 

spremenljivke izmerili, od učenca zahtevajo zapomnitev in obdelavo neverbalnih vizualnih 

informacij (T_SNAP9_vid_pom, T_SPM_Raven), razločevanje med vidno podobnimi 

(ne)besedami (T_ACAD3_vid_diskrim) ter slušno (jezikovno) razumevanje (T_SL40_sl). Učenci 

morajo pri branju dobro poznati črke, jih med seboj dobro razlikovati in si njihovo podobo 
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zapomniti. Uspešno branje zahteva razlikovanje in zapomnitev vidno podobnih črk, 

prepoznavanje črk znotraj besede, razlikovanje različnih vrst pisav, vizualno podobnih besed 

itd. Hoover in Gough (1990 v Wren, 2001) poznavanje črk uvrščata med temeljne elemente, 

pomembne za uspešno dekodiranje. Kako uspešno se učenec uči črk in kako dobro jih pri 

branju prepozna oz. razlikuje, je povezano zlasti z njegovimi kognitivnimi potenciali. Zaradi 

znižanih intelektualnih potencialov potrebujejo učenci z IP več časa za avtomatizacijo 

posameznih sestavin bralnega procesa, kar upravičuje podaljšan proces sistematičnega 

opismenjevanja teh učencev. Faktor je močno saturiran s spremenljivkama slušno 

razumevanje (T_SL40_sl) in bralno razumevanje kratkih besedil (T_SL40_br) tudi zaradi 

narave preizkusa, s katerimi smo spremenljivki merili. Preizkus od učencev namreč zahteva, 

da slišano ali prebrano kratko besedilo povežejo z ustrezno ilustracijo, pri čemer je potrebno 

razlikovanje podobnih sličic. Povezovanje slišanih informacij z vidno podobno je potrebno 

tudi pri oblikovanju glasovno-črkovnih povezav, ključnega elementa uspešnega branja. Nižji 

intelektualni potencial narekuje več utrjevanja asociativnih povezav med črkami in glasovi. 

Faktor obenem osmišlja potrebo po oblikovnih prilagoditvah besedil za mlajše učence. 

 

Tretji faktor smo poimenovali faktor fonološkega zavedanja in besedišča. Najbolj je saturiran 

s spremenljvkami T_BR_razumOSBZ, T_Besednjak, T_fonol_zav in T_GB_napake. Pojasnjuje 

7,17 % celotne variance. Fonološko zavedanje je povezano s količino napak pri branju. 

Učenci z boljšim fonološkim zavedanjem so delali manj napak pri glasnem branju. Hkrati je 

fonološko zavedanje pomembno povezano z besediščem, kar potrjuje ugotovitve drugih 

avtorjev (npr. Metsala in Walley, 1998 v Goswami, 2003; Metsala, 2011) o korelacijah med 

pridobivanjem besednjaka in razvojem fonološkega zavedanja tudi pri učencih z IP. Zaradi 

manjšega obsega besednjaka učencev z IP v primerjavi z učenci značilnega razvoja je pritisk 

na mentalni leksikon manjši, kar vpliva tudi na razvoj fonološke občutljivosti za slušno 

podobne besede. Zmožnosti fonološkega zavedanja in gradnje besednjaka pri mlajših 

učencih z IP sta, podobno kot učenje, razlikovanje in zapomnitev črk, povezani z 

intelektualnimi potenciali posameznika (T_SPM_Raven). Tudi Pogačnik (1995) izpostavlja 

pomembno vlogo intelektualnih potencialov pri izgradnji jezika (besednjaka, pojmovnih zvez 

itd.). Besedišče predstavlja eno od podstati komponente jezikovnega razumevanja (Erbeli, 

2015; Hoover in Gough, 1990 v Wren, 2001) in pomembno določa stopnjo bralnega 

razumevanja (Davis, 1968 v Pečjak in Gradišar, 2002). Poleg vsebine (obsega) bralčevega 
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besedišča pa je pomembna tudi njegova zgradba (Pečjak, 1999a), tj. kako so besede/pojmi 

med seboj povezani, organizirani (npr. poznavanje odnosov med besedami, povezanost 

pojmov v pojmovne mreže itd.). Pri branju učencev z IP se vse našteto izrazi zlasti v 

situacijah, ko učenec lahko pokaže svoje zmožnosti bralnega razumevanja v neomejenem 

času. To pomeni, da ob časovnem pritisku (premalo časa, zahteve po hitrem branju, 

reševanju nalog) učenci z IP svoje potenciale razumevanja ne izrazijo v polni meri. Hkrati so 

učenci z IP zaradi znižanih intelektualnih potencialov pri prepoznavanju in oblikovanju 

ustreznih odnosov med besedami oz. pojmi manj uspešni. Kljub temu imajo v latentni 

strukturi branja petošolcev z IP pomembnejšo vlogo dejavniki percepcije in obdelave 

vizualnih informacij (v primerjavi s fonološkim zavedanjem in besediščem).  

 

Četrti faktor smo poimenovali faktor obdelave vrstnega reda informacij. Združuje dve 

spremenljivki (T_ACAD7_zapor in T_ACAD8_sl_pom), ki se povezujeta v zahtevi po 

neposrednem slušnem pomnjenju in obdelavi zaporedij. Faktor pojasnjuje 5,95 % celotne 

variance. Obdelava zaporedij simbolov in ohranjanje predstav o njihovem zaporedju sta 

pomembna za učinkovito dekodiranje besed (bralno tehniko). Hkrati je ohranjanje informacij 

v spominu nujno za manipuliranje z besedami in informacijami iz besedila (Gathercole in 

Baddeley, 1993a v Rathvon, 2004). Pri mlajših učencih slušno pomnjenje in prepoznavanje 

zaporedij nima tako pomembne vloge v latentni strukturi branja, za pojasnjevanje variance 

sistema spremenljivk so pomembnejše druge spremenljivke, ki jih prav tako povezujemo z 

usvajanjem bralne tehnike (vidna diskriminacija, fonološko zavedanje itd.). K manjši vlogi 

pomnjenja in prepoznavanja zaporedij v latentni strukturi branja petošolcev prispeva tudi 

narava uporabljenih preizkusov. Prepoznavanje zaporedij od učenca zahteva sklepanje 

(učenec mora najprej prepoznati odnos med predstavljenimi simboli (pravilo) in serijo 

nadaljevati). Zahtevnejše predelovanje informacij je proces, ki pri branju mlajših učencev z IP 

še ne pride tako do izraza (več pozornosti namenjajo bralni tehniki kot razumevanju).  Hkrati 

so mlajši učenci izpostavljeni krajšim gradivom (krajša besedila za branje), kar v manjši meri 

obremeni spomin. Zmožnost zapomnitve informacij ima posledično manjšo vlogo pri 

pojasnjevanju latentne strukture branja. 48 

                                                           
48 V faktorizaciji smo zaradi ohranjanja ustreznega razmerja med številom spremenljivk in velikostjo vzorca 
upoštevali pisno reševanje preizkusa slušnega pomnjenja (zanj smo imeli podatke za vse učence). Verjetno je, 
da bi bila vloga slušnega pomnjenja v primeru upoštevanja ustnega reševanja preizkusa pomembnejša tudi pri 
mlajših učencih. 
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Peti faktor smo poimenovali faktor hitrosti priklica besed. Pojasnjuje 5,14 % celotne 

variance. Najbolj je saturiran s spremenljivko (besedna tekočnost), ki od učenca zahteva 

hiter priklic besed na določeno temo. Spremenljivka je najbolj povezana z besednjakom, 

slušnim pomnjenjem, fonološkim zavedanjem in slušnim razumevanjem. Napake pri glasnem 

branju so povezane tudi z uspešnostjo priklica informacije iz dolgoročnega spomina. Pri 

branju mora učenec hitro priklicati imena za črke, besedo mora hitro povezati z njenim 

pomenom itd. Slednje je odraz več dejavnikov. Med pomembnejše sodijo potenciali za 

razumevanje ali kakovost in obseg baze znanja, iz katere črpamo informacije (npr. obseg 

besedišča, zmožnost slušnega razumevanja), zmožnost zaznave drobnih razlik med slišanimi 

informacijami (npr. razlikovanje slušno podobnih glasov, besed) in zmožnost ohraniti in 

obdelovati slišane informacije v spominu (kratkotrajni slušni spomin in delovni spomin). 
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Primerjava latentne strukture branja petošolcev in devetošolcev v PP NIS 

 

V  spodnji preglednici (preglednica 57) vzporedno prikazujemo primerjavo strukture bralnega 

razumevanja mlajših in starejših učencev v PP NIS. 

 

Preglednica 57. Primerjava latentne strukture branja petošolcev in devetošolcev v PP NIS 

 Petošolci 
Delež 

pojasnjene 
variance 

Devetošolci 
Delež 

pojasnjene 
variance 

Faktor 1 

Faktor bralne 
učinkovitosti (hitrost in 
stopnja br., natančnost, 
hitrost procesiranja) 

36,78 % 
Faktor bralne učinkovitosti 
(hitrost in stopnja bralnega 
razumevanja) 

39,80 % 

Faktor 2 
Faktor obdelave 
vizualnih informacij in 
slušnega razumevanja 

15,44 % 
Faktor natančnosti branja 
in fonološkega zavedanja  

12,60 % 

Faktor 3 
Faktor fonološkega 
zavedanja in besedišča 

7,17 % 
Faktor fonoloških procesov 
pri branju (pomnjenje in 
priklic) 

8,52 % 

Faktor 4 
Faktor obdelave 
vrstnega reda  

5,95 % 
Faktor jezikovnih 
dejavnikov 

6,56 % 

Faktor 5 
Faktor hitrosti priklica 
besed  

5,14 % 
Faktor intelektualnih 
zmožnosti 

6,08 % 

 

Osrednji dejavnik bralne zmožnosti petošolcev je (ne)avtomatiziranost bralnih procesov. 

Bralni uspeh je v petem razredu še vedno povezan z zaznavno zrelostjo posameznika in 

njegovimi zmožnostmi vidne diskriminacije, ki so pomembne zlasti pri pridobivanju znanja o 

črkah, njihovem razlikovanju itd. Neutrjena bralna tehnika je razvidna tudi iz primerjave 

količine in vrste napak pri branju (pri mlajših učencih več maličenja besed, zamenjave, 

dodajanja in izpuščanja glasov). Mlajši učenci se pogosteje zanašajo na ugibanje pri branju. 

Starejši bralci so trdno vezani na dekodiranje, vendar se pri branju občasno še zatekajo k 

ugibanju, s čimer kompenzirajo težave z dekodiranjem. Več izkušenj in znanja jim omogoča, 

da so pri uganjevanju uspešnejši od mlajših bralcev (bolje si pomagajo s sobesedilom in 

predznanjem).  

Kljub temu je med starejšimi učenci veliko nefluentnih bralcev. Ti so pri branju nenatančni in 

delajo veliko napak (zamenjave, izpuščanje, dodajanje glasov, ugibanje besed itd.), čeprav 

manj v primerjavi s petošolci (manj maličenja besed). Pri pojasnjevanju razlogov za težave 
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starejših učencev z IP pri prehodu na utrjeno abecedno stopnjo (Ehri, 2005) stopajo v 

ospredje slabši fonološki procesi (fonološko zavedanje, slušno pomnjenje in hitro 

imenovanje). Vloga teh procesov v latentni strukturi branja je pri starejših učencih še 

pomembnejša kot pri mlajših učencih. Podobno ugotavljata tudi Sermier Dessmontet in de 

Chambrier (2015). Učenci z IP ravno zaradi fonoloških procesov potrebujejo več časa za 

učenje dekodiranja kljub intenzivnemu sistematičnemu opismenjevanju. Zmožnost vidne 

diskriminacije pri branju devetošolcev nima pomembnejše vloge pri razlagi bralnih težav. 

Struktura fonoloških procesov devetošolcev z IP se približuje strukturi teh procesov pri 

učencih značilnega razvoja. Nekateri procesi so pri starejših učencih že združeni v enoten 

faktor (tj. kratkotrajno slušno pomnjenje niza besed, števk in hitro imenovanje), fonološko 

zavedanje predstavlja drugo komponento, vendar bi ga lahko umestili tudi v tretji faktor. 

Ugotovitve pri devetošolcih so skladne z ugotovitvami Barkerja in sodelavcev (2013), 

avtorjev dvofaktorskega modela fonoloških procesov učencev z IP. Hitro imenovanje in 

fonološko zavedanje med seboj negativno korelirata, hkrati je fonološko zavedanje visoko 

pozitivno povezano z besediščem, hitrostjo branja, bralnim razumevanjem in slušnim 

pomnjenjem.  

 

Fonološko zavedanje je pri devetošolcih močneje povezano z bralnim razumevanjem daljših 

besedil kot hitro imenovanje. Hitrost imenovanja devetošolcev v primerjavi s fonološkim 

zavedanjem kaže pomembne (a nižje) negativne korelacije z besediščem in hitrostjo glasnega 

branja. Hiter priklic besed za predmete in simbole je močneje povezan s slušnim 

pomnjenjem (preglednica 58) in bralnim razumevanjem kratkih besedil. Primerjava z 

rezultati petošolcev (preglednica 59) potrjuje nekatere ugotovitve tujih avtorjev pri učencih 

ZR (Wolf in Goodglass, 1986 v Jelenc, 1996) o odnosu med bralno zmožnostjo in hitrim 

imenovanjem pri mlajših bralcih. Hitrost imenovanja je povezana dekodiranjem besed, kar 

velja zlasti za mlajše učence z IP (visoke in pomembne korelacije s hitrostjo glasnega branja, 

zlasti pri petošolcih pa tudi pri devetošolcih). Hkrati ima hitro imenovanje pri obeh skupinah 

učencev pomembno vlogo pri bralnem razumevanju krajših besedil in slušnem pomnjenju. 

Pri starejših učencih visoko korelira še z besediščem (spremenljivkama potencialov 

jezikovnega razumevanja) ter bralnim razumevanjem daljših besedil. Pri učencih z IP torej 

hitro imenovanje ostaja pomembno povezano z bralnim uspehom tudi v višjih razredih. 

Podobno v analizi korelacij ugotavljata tudi Saunders in De Fulio (2007 v Soltani in Roslan, 
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2013) pri odraslih bralcih z IP. Bralna zmožnost učencev z IP v primerjavi z učenci ZR dlje 

časa temelji na procesih nižjega nivoja (dekodiranje, prepoznavanje besed) (paradigma 

upočasnjenega razvoja). 

 

Preglednica 58. Korelacije med spremenljivkami in statistična značilnost – 9. razred 

 

  

 
Hitro 

imenovanje 
Fonol. 

zavedanje 
Hitrost 
branja Besednjak 

Slušno 
razum. 

Br. 
razum. 
kratkih 
besedil 

Br. 
razum. 
daljših 
besedil 

Sl. 
pomnj. 

Hitro imenovanje 
(RAN_ČasCel) 

1       
 

Fonološko zavedanje 
(Fonol_zav) 

-,501** 1      
 

Hitrost glasnega 
branja 

(GB_HITROST_branja) 
-,393** ,410** 1     

 

Besednjak -,403** ,501** ,238* 1     

Slušno razumevanje 
(SL40_slusno) 

-,119 ,397** ,251* ,385** 1   
 

Bralno razumevanje 
(SL40_bralno) 

-,358** ,346** ,613** ,222 ,383** 1  
 

Bralno razumevanje 
daljših besedil 

(BralnoRazum_9r) 
-,390** ,617** ,398** ,694** ,356** ,291* 1 

 

Slušno pomnjenje -,512** ,439** ,373** ,402** ,257* ,205 ,485** 1 

**. Korelacija je značilna na nivoju p ≤ 0.01.   

*.  Korelacija je značilna na nivoju p ≤ 0.05.  
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Preglednica 59. Korelacije med spremenljivkami in statistična značilnost – 5. razred 

 
Hitro 

imenovanje  
Sl. 

pomnjenje 
Fonol. 

zav. 
Slušno 
razum. 

Br. razum. 
kratkih 
besedil 

Hitrost 
branja 

Br. razum. 
daljših 
besedil Besednj. 

Hitro 
imenovanje 

(RAN_ČasCel) 
1        

Slušno 
pomnjenje 

-,309* 1       

Fonološko 
zavedanje 

(Fonol_zav) 
-,236 ,346** 1      

Slušno raz. 
SL40_slusno 

-,171 ,334** ,226 1     

Bralno raz. 
SL40_bralno 

-,432** ,326* ,323* ,299* 1    

Hitrost 
glasnega branja 
(GB_HITROST_

branja) 

-,598** ,218 ,241 -,025 ,632** 1   

Bralno 
razumevanje 

daljših besedil 
(BrRazumOSBZ) 

-,084 ,209 ,443** ,178 ,290* ,116 1  

Besednjak -,029 ,338** ,451** ,404** ,199 ,019 ,445** 1 

* Korelacija je značilna na nivoju p ≤ 0.05. 

** Korelacija je značilna na nivoju p ≤ 0.01. 
 

Odnos med fonološkim zavedanjem in jezikom pri učencih z IP (mlajših in starejših) je 

podoben kot pri učencih značilnega razvoja (preglednici 57 in 58). Učenci z boljšim 

besediščem so uspešnejši pri nalogah fonološkega zavedanja. Besedišče in slušno 

razumevanje sta visoko povezana z bralnim razumevanjem (zlasti daljših besedil). Korelacije 

med fonološkim zavedanjem in besediščem ter fonološkim zavedanjem in bralnim 

razumevanjem (krajših in daljših besedil) so pri starejših učencih še višje, kar upravičuje 

iskanje razlogov za bralne težave devetošolcev z IP med fonološkimi procesi (paradigma 

kvalitativnih odstopanj od tipičnega razvoja). Hkrati je fonološko zavedanje pomembno 

(negativno) povezano z natančnostjo branja, s čimer imajo učenci z IP izrazite težave 

(preglednica 60). Učenci, ki so bolje reševali naloge fonološkega zavedanja, so pri branju 

naredili manj napak in obratno.  
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Preglednica 60. Višina in statistična pomembnost korelacije med fonološkim zavedanjem 
in številom napak pri branju 

 5. r. 9. r. 
Korelacija med fonološkim 
zavedanjem in številom 
napak pri glasnem branju 

-0,412** -0,519** 

**p < 0,01   
 

Nekateri avtorji (Tiblorg idr., 2014; Barker idr., 2013) podobno vlogo fonoloških procesov pri 

branju učencev z IP in učencev ZR smatrajo za potrditev paradigme upočasnjenega bralnega 

razvoja učencev z IP. Pri tem se sklicujejo na dosežke mlajših učencev z IP (7–10 let), ki jih 

primerjajo z mlajšimi učenci ZR.  

Naša primerjava dosežkov dveh skupin starejših učencev z IP (petošolcev in devetošolcev) ter 

vzporejanje teh ugotovitev z ugotovitvami drugih avtorjev pri srednješolcih in odraslih 

bralcih z IP (Soltani in Roslan, 2013) dopolnjujeta razlago upočasnjenega razvoja s 

pojasnjevanjem razlogov za bralne težave učencev z IP tudi v višjih razredih. Ugotovitve 

kažejo, da je ravno med fonološkimi procesi potrebno iskati razloge za kvalitativna 

odstopanja od tipičnega bralnega razvoja učencev z IP. Na področju fonoloških procesov 

osebe z IP najmanj (oz. najbolj počasi) napredujejo. Soltani in Roslan (2013) namreč 

ugotavljata, da fonološki procesi pomembno vplivajo na zmožnost dekodiranja celo še 

kasneje, pri mladostnikih in odraslih bralcih z IP (stari 15–23 let, povprečna vrednost IQ = 

68).   

 

Zaradi slabše bralne tehnike je vloga potencialov razumevanja pri branju manjša pri obeh 

skupinah učencev (v primerjavi s spremenljivkami, pomembnimi za usvajanje bralne 

tehnike). Iz primerjave struktur bralne zmožnosti obeh skupin učencev je kljub temu viden 

napredek v bralni zmožnosti starejših učencev, ki lahko zaradi boljše bralne tehnike več 

pozornosti namenijo razumevanju prebranega. Pomen jezikovnega razumevanja (slušno 

razumevanje, besedišče) in intelektualnih potencialov pri branju starejših učencev je v 

primerjavi z mlajšimi večji. Spremenljivke, pomembne za usvajanje bralne tehnike in 

spremenljivke jezikovnega razumevanja, so združene v ločenih faktorjih. Struktura bralne 

zmožnosti starejših učencev z IP je skladna z dvokomponentnim modelom Preprost pogled 

na branje (Hoover in Gough, 1990 v Wren, 2001), ki bralno razumevanje predstavlja kot 

produkt bralne tehnike in jezikovnega razumevanja.  
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V spodnjih tabelah (preglednici 61 in 62) prikazujemo višino korelacij in njihovo statistično 

značilnost med spremenljivkami, ki kažejo avtomatiziranost bralne tehnike (hitrost branja, 

natančnost) in jezikovno razumevanje (besednjak, slušno razumevanje) z bralnim 

razumevanjem (krajših in daljših besedil) pri petošolcih in devetošolcih. Hipotezo 1.2. 1, da 

sta jezikovno razumevanje in hitrost dekodiranja pomembno povezana z bralnim 

razumevanjem pri obeh skupinah učencev potrdimo. Rezultati kažejo spreminjanje vloge 

dekodiranja in jezikovnega razumevanja z razvojem bralne zmožnosti. Pri mlajših učencih 

opazimo visoko (pozitivno) korelacijo med hitrostjo in natančnostjo branja (bralno tehniko) 

in bralnim razumevanjem (hipoteza 1.2 2). Korelacije med jezikovnim in bralnim 

razumevanjem so pomembne zlasti pri starejših učencih. Potencial za razumevanje ima večjo 

težo pri bralnem razumevanju devetošolcev z IP v primerjavi s petošolci z IP (hipoteza 1.2. 3).  

 

Preglednica 61. Korelacije med jezikovnim razumevanjem, dekodiranjem in bralnim 
razumevanjem – 5. razred 

 Bralno razumevanje  
(kratko besedilo)  
(SL40 bralno/BT_hitr_r_prav) 

Bralno razumevanje 
(daljše besedilo)  
(BT_stop_r_prav) 

Jezikovno razumevanje 
Besednjak 0,193/0,205 0,128 
Slušno razumevanje 0,314***/0,121 0,190 
Dekodiranje (bralna tehnika) 
Hitrost branja 0,662*/0,761* 0,573* 
Natančnost branja 0,639*/0,696* 0,479* 

*korelacija statistično značilna na ravni p ≤ 0,0001; ***korelacija statistično značilna na ravni p < 0,05 
 
Preglednica 62. Korelacije med jezikovnim razumevanjem, dekodiranjem in bralnim 
razumevanjem – 9. razred 

 Bralno razumevanje  
(kratko besedilo)  
(SL40 bralno/BT_hitr_r_prav) 

Bralno razumevanje 
(daljše besedilo)  
(BT_stop_r_prav) 

Jezikovno razumevanje 
Besednjak 0,306*** 0,505* 
Slušno razumevanje 0,371* 0,300*** 
Dekodiranje (bralna tehnika) 
Hitrost branja 0,601*/0,745* 0,634* 
Natančnost branja 0,407*/0,597* 0,491* 

*korelacija statistično značilna na ravni p ≤ 0,0001; **korelacija statistično značilna na ravni  
p ≤ 0,001;***korelacija statistično značilna na ravni p < 0,05 
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Hkrati so korelacije med jezikovnim razumevanjem in bralnim razumevanjem starejših 

učencev nižje v primerjavi z višino korelacij med bralno tehniko in bralnim razumevanjem, 

kar lahko pripišemo težavam s fluentnostjo branja tudi v višjih razredih. Tako mlajši kot 

starejši učenci z IP razumejo več kot preberejo, kar dokazujejo statistično značilne razlike na 

preizkusu slušnega in bralnega razumevanja pri obeh skupinah (preglednici 63 in 64). 

Razkorak med rezultatoma se s starostjo manjša (manjša razlika pri devetošolcih med ar. 

sredinama). Rezultati dijakov z lažjimi IP na istem preizkusu (Lipec Stopar in Jenko, 2014; 

preglednica 65) kažejo, da težave z bralno tehniko ovirajo uresničevanje potencialov 

razumevanja učencev z IP tudi na prehodu v srednješolsko izobraževanje.  

 

Preglednica 63. Primerjava slušnega in bralnega razumevanja (SL40) – 5. razred 

 
Ar. 

sredina 
N 

St. 
odklon 

t g p 

SL40_slušno 16,183 61 2,90 
16,710 60 ,000 

SL40_bralno 8,417 61 3,18 
Razlika 

(M1-M2) 
7,66  

g – število prostostnih stopenj, p – stopnja stat. pomembnosti 

 

Preglednica 64. Primerjava slušnega in bralnega razumevanja (SL40) – 9. razred 

 
Ar. 

sredina 
N 

St. 
odklon 

t g p 

SL40_slušno 18,557 70 1,82 
13,948 69 ,000 

SL40_bralno 13,00 70 3,55 
Razlika 

(M1-M2) 
5,557  

g – število prostostnih stopenj, p – stopnja stat. pomembnosti 

 

Preglednica 65. Primerjava slušnega in bralnega razumevanja (SL40) – dijaki z lažjimi IP  

(vir: Lipec Stopar in Jenko, 2014) 

 
Ar. 

sredina 
N 

St. 
odklon 

t g p 

SL40_slušno 18,43 30 1,547 
4,607 29 ,000 

SL40_bralno 16,63 30 2,834 
Razlika 

(M1-M2) 
1,80  

g – število prostostnih stopenj, p – stopnja stat. pomembnosti 
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Z rezultati smo potrdili hipotezo, ki se nanaša na približevanje slušnega in bralnega 

razumevanja pri starejših učencih (1.3). Hipotezo smo oblikovali na osnovni modela Gougha 

in Tunmerja (1985 v Wren, 2001; Hoover in Gough, 1990, 157), ki predvideva uravnoteženje 

jezikovnega in bralnega razumevanja pri starejših bralcih. Pri učencih, vključenih v našo 

raziskavo, do tega ne pride. Rezultati kažejo, da je osnovni razlog slaba bralna tehnika, ki je 

povezana predvsem s slabšimi fonološkimi procesi (zlasti fonološkim zavedanjem in slušnim 

pomnjenjem). 
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3. 5. 2 Primerjava prediktorjev bralnega razumevanja mlajših in starejših 

učencev v PP NIS  

 

Za preverjanje drugega sklopa hipotez smo uporabili multiplo regresijsko analizo. Z metodo 

smo ugotavljali, katere merjene spremenljivke imajo pomemben vpliv na bralno 

razumevanje petošolcev in devetošolcev v PP NIS. Pri izboru spremenljivk, ki vstopajo v 

analizo prediktorjev, smo izhajali iz raziskave van Wingerdena in sodelavcev (2014), ki so 

opazovali moč neverbalne inteligentnosti (Ravenove progresivne matrice), besednjaka, 

dekodiranja (hitrost, natančnost branja) in jezikovnega razumevanja pri napovedovanju 

bralnega razumevanja učencev z IP (povpr. vrednost IQ = 62,71, povprečna starost 9,25–

12,92 let). V analizo smo vključili enake spremenljivke in model dopolnili še s šestimi 

prediktorskimi spremenljivkami: hitro imenovanje, fonološko zavedanje, interes za branje, 

primerjava sebe kot bralca z vrstniki, vidna diskriminacija in vidno pomnjenje (slednji dve 

spremenljivki smo dodali le pri petošolcih). Kriterijska spremenljivka predstavlja rezultate 

učencev na časovno neomejenem preizkusu bralnega razumevanja. Celoten seznam 

spremenljivk je prikazan v preglednicah »preverjanje multikolinearnosti« (za vsako skupino 

posebej). Izhodiščni korelacijski matriki za posamezno skupino učencev sta dodani v prilogi 6. 

Pred ugotavljanjem najboljših prediktorjev bralnega razumevanja (kriterijske spremenljive) 

mlajših in starejših osnovnošolcev v PP NIS smo preverili pogoje za uporabo multiple linearne 

regresije.  

Uporabili smo postopno (»stepwise«) metodo vključevanja prediktorskih spremenljivk, pri 

čemer smo najprej vključili spremenljivko T_SPM_Raven (kontrolna spremenljivka), s čimer 

smo želeli kontrolirati vpliv kognitivnih zmožnosti na bralno razumevanje še pred analizo 

ostalih prediktorjev. V drugem koraku smo vključili vse prediktorje hkrati. 

Z multiplim korelacijskim koeficientom smo ugotavljali moč odvisnosti med bralnim 

razumevanjem (kriterijska spremenljivka) in vsemi prediktorskimi spremenljivkami, z 

multiplim determinacijskim koeficientom (MDK) smo ugotavljali delež variance bralnega 

razumevanja, pojasnjenega z variabilnostjo prediktorskih spremenljivk. Pri določanju 

pomembnih prediktorjev smo si pomagali z vrednostjo partdeterminacijskega koeficienta 

(razlika med dvema MDK, ki pove, za koliko odstotkov se je z vključitvijo novega prediktorja 

povečal delež pojasnjene variance kriterijske spremenljivke). Pri interpretaciji povezanosti 
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kriterijske spremenljivke s posameznimi prediktorji smo si pomagali s korelacijsko analizo 

(parcialni korelacijski koeficienti). S F-testom smo preverjali zanesljivost regresijske funkcije, 

statistično značilnost regresijskih koeficientov smo preverjali s t-testom.  

V nadaljevanju podajamo najprej rezultate regresijske analize za petošolce in devetošolce, na 

koncu pa njihovo interpretacijo z vidika primerjave obeh skupin učencev. 

 

3. 5. 2. 1 Prediktorji bralnega razumevanja petošolcev 

 

Ekstremne vrednosti smo izločili iz nadaljnje raziskave že v fazi priprave podatkov (glej 

poglavje 3. 4). Spremenljivke smo pred nadaljnjimi statističnimi postopki normalizirali in 

uporabili T normalizirane vrednosti.  

Razmerje med številom prediktorskih spremenljivk in velikostjo vzorca še ustreza pogojem za 

izvedbo multiple regresijske analize (najmanj 1:5). Linearnost povezav med vsemi 

spremenljivkami smo preverili grafično (bivariatni razsevni grafi, v prilogi 6). Pri nobeni 

spremenljivki graf ni v obliki črke u, obrnjene črke u ali črke s. 

Pred glavno obdelavo podatkov smo preverili prisotnost multikolinearnosti (zelo visokih 

koralcij med prediktorskimi spremenljivkami, r večji od 0,900) in singularnosti (korelacija 

med spremenljivkami je ena). Da popolnih korelacij ni, lahko prepoznamo že iz osnovne 

korelacijske matrike (v prilogi 6). Multikolinearnost smo preverjali po dveh sorodnih kriterijih 

– tolerance (vrednost bližje ničli pomeni večjo kolinearnost; vrednost mora biti nad 0,1) 

(Coenders in Saez, 2000, 80) in faktorja povečanja variance (»variance inflation factor« ali 

VIF), ki ne sme presegati vrednosti 5 oz. 10 (Gujarati, 2004, 362). V spodnji tabeli 

(preglednica 66) prikazujemo vrednosti tolerance in VIF za vse prediktorske spremenljivke 

(kriterijska spremenljivka bralno razumevanje). Večina vrednosti je pod 3, spremenljivko 

hitrost branja smo zaradi visoke VIF vrednosti (nad 4) izločili in ponovno preverili vrednosti 

(preglednica 67). Pri ponovnem preverjanju so vse vrednosti pod 3, večina se jih približuje 

vrednosti 2. 
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Preglednica 66. Preverjanje multikolinearnosti – 5. razred 

Model 

Kolinearnost 

toleranca VIF 

T_SPM ,668 1,496 

T_ACAD3_vid_diskrim ,618 1,619 

T_ACAD8_sl_pom ,690 1,449 

T_SNAP9_vid_pom ,659 1,517 

T_RAN_cas ,475 2,105 

T_Fonol_zav ,541 1,850 

T_SL40_sl ,628 1,593 

T_Besednjak ,599 1,670 

T_Interes ,623 1,604 

T_Primerjava_GB ,534 1,872 

T_GB_natančnost ,320 3,125 

T_GB_hitrost_br ,247 4,042 

 

Preglednica 67. Ponovno preverjanje multikolinearnosti – 5. razred 

Model 
Kolinearnost 

toleranca VIF 

T_SPM ,669 1,496 

T_ACAD3_vid_diskrim ,627 1,595 

T_ACAD8_sl_pom ,693 1,442 

T_SNAP9_vid_pom ,669 1,495 

T_RAN_cas ,628 1,594 

T_Fonol_zav ,554 1,804 

T_SL40_sl ,650 1,537 

T_Besednjak ,602 1,662 

T_Interes ,644 1,552 

T_Primerjava_GB ,638 1,568 

T_GB_natančnost ,486 2,058 

 

Preverili smo tudi pogoje, ki se nanašajo na slučajne napake (reziduale), nastale zaradi 

naključnih vplivov. Normalnost distribucije rezidualov smo preverjali preko histograma 

rezidualov za prediktorsko spremenljivko (T_BR_razumOSBZ, v prilogi 6), ki kaže na 

normalno porazdeljenost slučajnih napak. 

Linearnost rezidualov (linearnost med slučajnimi napakami in pričakovanimi vrednostmi 

kriterijske spremenljivke) smo preverjali z rezidualnim grafom (v prilogi 6), ki kaže, da obstaja 
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linearna povezanost med slučajnimi napakami in pričakovanimi vrednostmi kriterijske 

spremenljivke (bralno razumevanje petošolcev). 

Variabilnost odklonov pri vsaki vrednosti prediktorske spremenljivke (homoskedastičnost) 

smo preverili z razsevnimi rezidualnimi grafi za vse spremenljivke.  Povsod so reziduali  

razporejeni na obeh straneh liniije ter vzdolž celotne premice, kar kaže, da je standardna 

napaka napovedi enaka (konstantna) vzdolž celotnega razpona kriterijske spremenljivke. 

Pogoj smo dodatno preverili s preizkusi heteroskedastičnosti (Gujarati, 2004)49 (preglednica 

68). Vsi so statistično nepomembni (p večji od 0,05), zato obdržimo ničelno hipotezo o enaki 

variabilnosti rezidualov pri vseh prediktorskih spremenljivkah. 

 

Preglednica 68. Preverjanje heteroskedastičnosti 

Preizkus p 
Breusch-Pagan test 0,9224 

White test 0,6723 
Koenker test 0,9685 

  
 

Neodvisnost slučajnih napak smo preverjali preko Durbin-Watsonove statistike, ki lahko 

zavzame vrednosti med 0 in 4 (optimalna je vrednost 2) (UCLA). Naša vrednost (Durbin-

Watson = 1,616) se približuje vrednosti 2, kar pomeni, da lahko predpostavljamo 

neodvisnost slučajnih napak. 

 

Iz spodnje preglednice (preglednica 69) lahko razberemo, da smo z vključitvijo ene 

prediktorske spremenljivke v prvem koraku (T_SPM_Raven) pojasnili približno 15 % variance 

bralnega razumevanja petošolcev (R2 = 0,152). Višji kognitivni potenciali posameznika so 

povezani z boljšim bralnim razumevanjem besedil (multipli korelacijski koeficient Ra = 0,390). 

Z vključitvijo ostalih spremenljivk se je delež pojasnjene variance povečal za skoraj 27 %. Z 

drugim regresijskim modelom, ki vključuje še vse ostale prediktorske spremenljivke, 

pojasnimo 42 % variabilnosti bralnega razumevanja (R2 = 0,419). Sprememba v pojasnjeni 

varianci z drugim modelom je statistično značilna (p ≤ 0,05). Na podlagi poznavanja 

neverbalne inteligentnosti petošolcev lahko sklepamo o zmožnosti bralnega razumevanja, 

                                                           
49 Makro za SPSS pridobljen na 
http://www.utexas.edu/courses/schwab/sw388r6_fall_2006/ScriptsAndSyntax/Breusch-
PaganAndKoenkerTest.sps (31. 10. 2015). Postopek za MS Excel po Doran, J. (2015). Testing for 
Heteroscedasticity, objavljeno 18. 2. 2015 https://www.youtube.com/watch?v=wDj_k5nTDIc; 
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vendar je naša napoved (statistično pomembno) boljša, če pri tem upoštevamo tudi ostale 

prediktorske spremenljivke, s katerimi bralno razumevanje pozitivno korelira (Rb = 0,648). 

Zato v nadaljevanju prikazujemo podatke le za drugi model (preglednica 70). 

 

Preglednica 69. Podatki o modelu za petošolce 

 

 

 

 

 

a.prediktor: T_SPM_Raven 

b.prediktor: T_SPM_Raven, T_Primerjava_GB T_RAN_cas, T_SL40_sl, T_Fonol_zav, T_ACAD8_sl_pom, 

T_ACAD3_vid_diskrim, T_SNAP9_vid_pom, T_Interes, T_Besednjak, T_GB_natančnost 

R – multipli korelacijski koeficient, R2 – multipli determinacijski koeficient, PDK – partdeterminacijski koeficient, 

p – stopnja stat. pomembnosti 

 
Na podlagi parcialnih korelacijskih koeficientov (B) in njihove ravni značilnosti (p) 

(preglednica 70) lahko sklenemo, da pri pojasnjevanju bralne pismenosti in bralnih težav 

učencev z IP ne moremo izhajati le iz intelektualnih potencialov učencev. Njihovega vpliva ne 

smemo zanemariti, vendar vrednosti regresijskih koeficientov kažejo, da je bralno 

razumevanje petošolcev v PP NIS  povezano tudi z drugimi prediktorskimi spremenljivkami, 

tj. fonološkim zavedanjem in interesom za branje (signifikantnost pri spremenljivki 

T_SPM_Raven je ravno na meji statistične značilnosti). Višje kognitivne zmožnosti, boljše 

zmožnosti fonološkega zavedanja ter večji interes za branje prispevajo k boljšemu 

razumevanju branih besedil. Moč vpliva fonološkega zavedanja in interesa za branje na 

bralno razumevanje je enakovredna in nekoliko večja v primerjavi s prediktorjem 

T_SPM_Raven.  

  

Model R R2 St. napaka 
Sprememba (PDK) 

R2 F  p 

1 ,390a ,152 8,93912 ,152 10,395 ,002 

2 ,648b ,419 8,13004 ,268 2,212 ,033 
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Preglednica 70. Regresijska analiza za bralno razumevanje petošolcev 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standard. 
koeficienti 

t p B St. napaka Beta 

2 T_SPM ,246 ,128 ,258 1,916 ,061 

T_ACAD3_vid_diskrim ,040 ,140 ,039 ,284 ,777 

T_ACAD8_sl_pom ,055 ,137 ,053 ,399 ,692 

T_SNAP9_vid_pom -,103 ,140 -,099 -,739 ,463 

T_RAN_cas -,029 ,137 -,029 -,212 ,833 

T_Fonol_zav ,361 ,143 ,371 2,515 ,015 

T_SL40_sl -,056 ,135 -,057 -,415 ,680 

T_GB_natančnost ,047 ,153 ,049 ,308 ,759 

T_Besednjak ,217 ,137 ,225 1,583 ,120 

T_Interes ,377 ,139 ,371 2,704 ,009 

T_Primerjava_GB -,147 ,137 -,148 -1,078 ,287 

Kriterijska spremenljivka: T_BR_razumOSBZ,  F=3,153 > Fα = 0,05 

p – stopnja stat. pomembnosti 

 

3. 5. 2. 2 Prediktorji bralnega razumevanja devetošolcev 

 

Ekstremne vrednosti smo izločili iz nadaljnje raziskave že v fazi priprave podatkov (glej 

poglavje 3. 4). Spremenljivke smo pred nadaljnjimi statističnimi postopki normalizirali in 

uporabili T normalizirane vrednosti.  

Razmerje med številom prediktorskih spremenljivk in velikostjo vzorca ustreza pogojem za 

izvedbo MLR (najmanj 1:5). Linearnost povezav med vsemi spremenljivkami smo preverili 

grafično (bivariatni razsevni grafi, v prilogi 6). Pri nobeni spremenljivki graf ni v obliki črke u, 

obrnjene črke u ali črke s. Na podlagi korelacijske matrike (v prilogi 6) smo izločili 

singularnost, na podlagi vrednosti tolerance in VIF statistike smo izločili tudi prisotnost 

multikolinearnosti (preglednica 71). Vse vrednosti tolerance so nad 0,1, vse VIF vrednosti so 

nad 1 in pod 3. V nadaljnji analizi smo obdržali vse spremenljivke. 
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Preglednica 71. Preverjanje multikolinearnosti – 9. razred 

Model 

Kolinearnost 

toleranca VIF 
 T_SPM_Raven ,876 1,142 

T_sl_pom ,654 1,530 

T_RANcas ,613 1,632 

TFonolZav ,557 1,796 

TSL40slusno ,824 1,213 

TGBhitrost ,440 2,271 

Tnatancnost ,426 2,349 

Tbesednjak ,723 1,384 

Tinteres ,919 1,088 

Tprimerjava ,497 2,013 

 
Normalnost distribucije rezidualov smo preverjali preko histograma rezidualov za 

prediktorsko spremenljivko (T_BR_razum9r, v prilogi 6), ki kaže na normalno porazdeljenost 

slučajnih napak. 

Linearnost rezidualov (linearnost med slučajnimi napakami in pričakovanimi vrednostmi 

kriterijske spremenljivke) smo preverjali z rezidualnim grafom (v prilogi 6), ki kaže, da obstaja 

linerna povezanost med slučajnimi napakami in pričakovanimi vrednostmi kriterijske 

spremenljivke (bralno razumevanje devetošolcev). 

Variabilnost odklonov pri vsaki vrednosti neodvisne spremenljivke (homoskedastičnost) smo 

preverili z razsevnimi rezidualnimi grafi za vse spremenljivke (v prilogi 6).  Povsod so reziduali  

razporejeni na obeh straneh liniije ter vzdolž celotne premice, kar kaže, da je standardna 

napaka napovedi enaka (konstantna) vzdolž celotnega razpona kriterijske spremenljivke. Vsi 

preizkusi heteroskedastičnosti (Gujarati, 2004)50 (preglednica 72) so statistično nepomembni 

(p večji od 0,05), zato obdržimo ničelno hipotezo o enaki variabilnosti rezidualov pri vseh 

prediktorskih spremenljivkah. 

 

  

                                                           
50 Makro za SPSS pridobljen na 
http://www.utexas.edu/courses/schwab/sw388r6_fall_2006/ScriptsAndSyntax/Breusch-
PaganAndKoenkerTest.sps (31. 10. 2015). Postopek za MS Exel po Doran, J. (2015). Testing for 
Heteroscedasticity, objavljeno 18. 2. 2015 https://www.youtube.com/watch?v=wDj_k5nTDIc; 
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Preglednica 72. Preverjanje heteroskedastičnosti 

Preizkus p 
Breusch-Pagan test 0,8791 

White test 0,379 
Koenker test 0,9451 

  
Vrednost Durbin-Watsonove statistike je 2,108 in kaže na neodvisnost slučajnih napak. 

Iz spodnje preglednice (preglednica 73) razberemo, da smo z vključitvijo ene prediktorske 

spremenljivke v prvem koraku (T_SPM_Raven) pojasnili približno 5 % variance bralnega 

razumevanja devetošolcev (R2 = 0,052). Višji kognitivni potenciali učenca so povezani z 

boljšim bralnim razumevanjem besedil (multipli korelacijski koeficient Ra = 0,23). Z 

vključitvijo ostalih spremenljivk se je delež pojasnjene variance povečal za približno 53 %. Z 

drugim regresijskim modelom, ki vključuje še vse ostale prediktorske spremenljivke, 

pojasnimo 58 % variabilnosti  bralnega razumevanja (R2 = 0,584). Sprememba v pojasnjeni 

varianci z drugim modelom je statistično značilna (p ≤ 0,05). Signifikantnost prvega modela je 

na meji statistične značilnosti. To pomeni, da le na podlagi poznavanja neverbalne 

inteligentnosti v vzorec vključenih devetošolcev ne moremo zanesljivo sklepati o zmožnosti 

njihovega bralnega razumevanja. Napoved lahko (statistično pomembno) izboljšamo, če pri 

tem upoštevamo tudi ostale prediktorske spremenljivke, s katerimi bralno razumevanje 

pozitivno korelira (Rb = 0,648). V nadaljevanju zato prikazujemo podatke le za drugi model 

(preglednica 74). 

 

Preglednica 73. Podatki o modelu za devetošolce 

 

 
  

 

 

a. prediktor: T_SPM_Raven 

b. prediktor: T_SPM_Raven, TGBhitrost, T_Interes,  T_Besednjak, TSL40slusno, T_RANcas, TfonolZav, 

Tprimerjava_GB, T_ACAD8_SL_POM, T_GB_natancnost 

R – multipli korelacijski koeficient, R2 – multipli determinacijski koeficient, PDK – partdeterminacijski koeficient, 

p – stopnja stat. pomembnosti 

 

Model R R2 St. napaka 
Sprememba (PDK) 

R2 F p 

1 ,228a ,052 9,58504 ,052 3,563 ,061 

2 ,764b ,584 6,83940 ,532 7,963 ,000 
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Na podlagi parcialnih korelacijskih koeficientov (B) in njihove ravni značilnosti (p) 

(preglednica 73) lahko tudi pri starejših učencih sklenemo, da razlogov za bralne dosežke in  

težave učencev z IP ne smemo iskati le v kognitivnih potencialih. Njihov vpliv je v primerjavi z 

ostalimi statistično neznačilnimi prediktorskimi spremenljivkami večji (čeprav glede na raven 

statistične značilnosti še vedno nepomemben). Vrednosti regresijskih koeficientov namreč 

kažejo, da je bralno razumevanje devetošolcev v PP NIS povezano zlasti z zmožnostjo 

fonološkega zavedanja in besediščem. Boljše zmožnosti fonološkega zavedanja ter večji 

obseg besedišča pomembno prispevata k boljšemu bralnemu razumevanju. Pri tem je moč 

vpliva besedišča na bralno razumevanje v primerjavi s fonološkim zavedanjem večja. 

 

Preglednica 74. Regresijska analiza za bralno razumevanje devetošolcev 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizira
ni koeficienti t p 

B St. napaka Beta 

2 T_SPM_Rave ,115 ,092 ,116 1,261 ,212 

T_sl_pom ,109 ,107 ,109 1,024 ,310 

T_RANcas ,013 ,108 ,013 ,117 ,907 

TFonolZav ,237 ,115 ,239 2,068 ,043 

TSL40slusno ,010 ,105 ,009 ,093 ,926 

TGBhitrost ,096 ,127 ,098 ,752 ,455 

Tnatancnost ,073 ,129 ,075 ,566 ,574 

Tbesednjak ,462 ,100 ,466 4,601 ,000 

Tinteres ,019 ,092 ,018 ,205 ,838 

Tprimerjava ,007 ,125 ,007 ,056 ,956 

Kriterijska spremenljivka: TBr_razum9r, F = 7,963 > Fα = 0,05;  

p – stopnja stat. pomembnosti 
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3. 5. 2. 1 Primerjava prediktorjev bralnega razumevanja mlajših in starejših osnovnošolcev 

v PP NIS  

 

Z identifikacijo prediktorskih spremenljivk, ki pomembno napovedujejo bralno razumevanje 

mlajših in starejših učencev, smo izpolnili drugi cilj naše raziskave in potrdili drugo 

raziskovalno hipotezo (2). S primerjavo rezultatov regresijske analize mlajših in starejših 

učencev smo identificirali razlike v dejavnikih, ki napovedujejo bralno razumevanje 

petošolcev in devetošolcev z IP, s čimer smo potrdili tudi drugo hipotezo v sklopu (2.1).   

 

Spoznanja na podlagi primerjave rezultatov regresijske analize mlajših in starejših učencev z 

IP lahko strnemo v naslednjih točkah. 

1. Bralne zmožnosti in bralne težave ne smemo pripisati zgolj znižanim (neverbalnim) 

intelektualnim sposobnostim učencev z IP.  

Pri obeh skupinah učencev rezultat na neverbalnem testu inteligentnosti ni bil pomemben 

prediktor bralnega razumevanja. Upoštevajoč vrednosti regresijskih koeficientov in nivoja 

njihove statistične značilnosti lahko sklenemo, da je vpliv kognitivnih potencialov na bralno 

razumevanje v primerjavi z ostalimi (statistično neznačilnimi) prediktorji višji (pri petošolcih 

je ravno na meji statistične značilnosti). Kljub temu neverbalne inteligentnosti na našem 

vzorcu ne moremo potrditi kot statistično pomembnega prediktorja bralnega razumevanja.  

Gentaz, Spreger-Charolles in Theurel (2015) so podobno ugotovili na vzorcu prvošolcev 

značilnega razvoja. Neverbalna inteligentnost ni pomembno prispevala k pojasnitvi variance 

bralnega razumevanja prvošolcev, poudarili so pomembnejši vpliv zmožnosti dekodiranja, 

slušnega razumevanja, besedišča in fonološkega zavedanja.    

Vloge intelektualnih potencialov pri razvijanju bralne zmožnosti ne smemo zanemariti. Iz 

korelacijskih matrik (v prilogi 5 in 6) je razvidno, da so kognitivni potenciali statistično 

pomembno povezani z nekaterimi merjenimi spremenljivkami pri obeh skupinah učencev 

(zmerna pozitivna korelacija s fonološkim zavedanjem in nekaterimi spremenljivkami 

bralnega razumevanja). Pri mlajših učencih opazimo statistično značilno povezavo tudi s 

spremenljivkami, ki se nanašajo na pomnjenje (vidno in slušno), vidno diskriminacijo in 

besedišče. Regresijska analiza v naši raziskavi je pokazala, da bralnih dosežkov in težave 

mlajših in starejših učencev z IP ne smemo pripisati le znižanim neverbalnim intelektualnim 

potencialom. Na vzorcu pridobljeni podatki so izpostavili večji vpliv drugih spremenljivk.  
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Branje v višjih razredih vse bolj temelji na kognitivnih zmožnostih posameznika (Pečjak, 

1996), vendar ob predpostavki avtomatizirane bralne tehnike. Slednje lahko delno pojasni 

rezultate v naši raziskavi (manjša napovedna vrednost neverbalne inteligentnosti za bralno 

razumevanje besedila). Težave z bralno tehniko so namreč pri učencih v PP NIS prisotne tudi 

v višjih razredih. Počasno, netekoče branje onemogoča učencem, da bi svoje kognitivne 

kapacitete usmerili v razumevanje besedila. Cunningham in Stanovich (1997) opozarjata, da 

se slabi bralci zaradi številnih neugodnih izkušenj z branjem lahko odzovejo na bralne 

dejavnosti tako, da branje odklanjajo ali pri bralni aktivnosti vztrajajo brez prave kognitivne 

udeležbe. 

Hkrati moramo pri interpretaciji rezultatov upoštevati možnost vpliva izbire instrumentarija, 

s katerim smo merili kognitivne potenciale in bralno razumevanje učencev z IP. Uporaba 

preizkusa inteligentnosti, ki vključuje tudi verbalne zmožnosti (npr. Lestvica inteligentnosti D. 

Weschlerja WISC III vključuje tudi besedno razumevanje in sklepanje), bi prispevala k višjim 

korelacijam z bralnim razumevanjem. Hartlage, Lucas in Godwin (1976 v Reynolds, 1995) so 

namreč ugotovili, da rezultati na Wechslerjevi lestvici inteligentnosti (WISC III) višje 

korelirajo z branjem v primerjavi z Ravenovimi progresivnimi matricami. Hkrati so kognitivne 

zmožnosti pomembne zlasti za razumevanje zahtevnejših besedil. 

 

2. Na bralno razumevanje mlajših in starejših učencev z IP imata pomemben vpliv 

zmožnost fonološkega zavedanja in prenos znanj o glasovni strukturi jezika v bralno 

situacijo.  

Na bralno razumevanje v vzorec vključenih petošolcev in devetošolcev pomembno vplivajo 

zmožnosti fonološkega zavedanja. Iz korelacijske matrike lahko razberemo, da je fonološko 

zavedanje pomembno povezano s kognitivnimi potenciali posameznika (T_SPM_Raven). 

Boljše kognitivne zmožnosti posamezniku omogočajo, da hitreje in bolje razvije to 

metajezikovno zmožnost ter spoznanja o glasovni strukturi jezika učinkoviteje uporabi v 

procesu pisne ali slušne obdelave informacij (Anthony idr., 2007).  

Naši rezultati so skladni z ugotovitvami tujih raziskav pri učencih z IP (povpr. starost 9, 4 let) 

(Wise, Sevcik, Romski in Morris, 2010) Raziskovalci so potrdili pomembno napovedno 

vrednost fonološkega zavedanja in besedišča pri populaciji z IP.  Barker (2010) je pri enako 

starih učencih z IP (povpr. starost 9,24) ugotovil, da ima fonološko zavedanje enako vlogo pri 

učenju branja kot pri učencih značilnega razvoja. Z našo raziskavo lahko spoznanja naštetih 
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avtorjev dopolnimo z ugotovitvijo, da fonološko zavedanje ostaja pomemben prediktor tudi 

pri starejših učencih z IP (povprečna starost 15 let in 6 mesecev). Slednje podpira 

predpostavko o pomembni vlogi fonološkega zavedanja pri pridobivanju bralne zmožnosti in 

pojavljanju bralnih težav pri učencih z IP. Razloge za kvalitativna odstopanja od tipičnega 

bralnega razvoja učencev z IP namreč nekateri avtorji (npr. Soltani in Roslan, 2013) 

pripisujejo ravno fonološkim procesom, h katerim uvrščamo tudi fonološko zavedanje. 

 

3. Besednjak ima pomemben vpliv na bralno razumevanje starejših učencev z IP. 

Rezultati regresijske analize devetošolcev z IP so skladni s konceptom modela »preprost 

pogled na branje« (Hoover in Gough, 1990), ki bralno razumevanje razlaga kot produkt 

dekodiranja in jezikovnega razumevanja. Besedišče predstavlja eno od podstati komponente 

jezikovnega razumevanja (Erbeli, 2015; Hoover in Gough, 1990 v Wren, 2001) in pomembno 

določa stopnjo bralnega razumevanja (Davis, 1968; v Pečjak in Gradišar, 2002). Pri 

devetošolcih v naši raziskavi ima spremenljivka besednjak večjo prediktorsko moč kot pri  

petošolcih. Spreminjanje vloge posameznih komponent bralnega razumevanja pri starejših 

učencih z IP sledi načelom, ki veljajo za bralce značilnega razvoja. V obdobju začetnega 

branja je po besedah avtorjev omenjenega modela vpliv dekodiranja na bralno razumevanje 

večji, kasneje postane pomembnejša vloga jezikovnih zmožnosti posameznika, kamor 

uvrščamo tudi poznavanje in razumevanje besed/pojmov ter besedno sklepanje (kar smo 

preverjali s preizkusom Besednjak). Primerjava rezultatov z ugotovitvami pri slovenskih 

učencih značilnega razvoja (Pečjak, Podlesek in Pirc, 2011) potrjuje paradigmo 

upočasnjenega bralnega razvoja učencev z IP. Avtorice Modela bralnega razumevanja 

učencev 5. in 9. razreda (Pečjak, Podlesek in Pirc, 2011; Pečjak, 2010) so namreč ugotovile, 

da je besedišče najpomembnejši prediktor bralnega razumevanja že pri petošolcih 

značilnega razvoja.   

Na podlagi rezultatov lahko sklenemo, da moramo ob koncu opismenjevalnega obdobja v PP 

NIS (peti razred) veliko pozornosti še vedno nameniti urjenju bralne tehnike in posameznim 

komponentam, ki so pomembne za uspešno dekodiranje (npr. fonološko zavedanje). Pri 

devetošolcih z IP več pozornosti namenimo (pod)komponentam jezikovnega razumevanja, 

saj imajo te po naših podatkih največji vpliv na bralno razumevanje. Kljub temu lahko tudi ob 

koncu devetletke še vedno opazimo pomemben vpliv tistih dejavnikov branja,  ki jih 

povezujemo z uspešnim dekodiranjem (tj. fonološko zavedanje). Pri najstarejših učencih je 
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zato potrebno v okviru bralnega pouka dovolj pozornosti nameniti tudi urjenju fluentnosti 

pri branju (tj. hitremu in natančnemu branju). K temu bomo prispevali tudi s širjenjem 

besedišča učencev, saj  je besedišče pri devetošolcih z IP povezano s hitrostjo branja 

(korelacijski matriki v prilogi 5 in 6). Podobno kažejo tudi ugotovitve pri učencih značilnega 

razvoja (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2011). Prepoznavanje znanih besed je 

namreč hitrejše in bolj tekoče v primerjavi z branjem neznanih besed. 

 

4. Interes za branje ima pomemben učinek na bralno razumevanje petošolcev z IP. Bralna 

motivacija starejših učencev z IP temelji zlasti na zunanjih spodbudah. 

Primerjava rezultatov regresijske analize petošolcev in devetošolcev z IP v naši raziskavi kaže, 

da so čustveno-motivacijski dejavniki pomemben prediktor bralnega razumevanja le pri 

mlajših učencih. Pri interpretaciji rezultatov petošolcev na lestvici interes za branje smo 

naleteli na omejitve naše raziskave. Kljub prilagoditvi lestvice in načina reševanja (glej 

poglavje 3.4.3) so imeli učenci (zlasti petošolci) pri odgovarjanju na različne postavke težave 

(nerazumevanje postavk, slab uvid v lastne bralne zmožnost in navade itd.). Čeprav je pri 

interpretaciji rezultatov potrebna določna mera previdnosti, slednje ne zmanjšuje pomena 

zagotovljanja in ohranjanja interesa učencev za bralno aktivnost. Pri učencih z IP moramo 

temu posvetiti posebno pozornost, saj zaradi bralnih težav potrebujejo več usmerjene vaje v 

primerjavi z učenci značilnega razvoja. Njihove bralne težave imajo lahko neugodne 

posledice na oblikovanje odnosa do bralnih aktivnosti (Pečjak idr., 2006). Odklanjanje branja 

in posledično vse manj časa, posvečenega branju, ovira bralni in učni napredek učenca. 

Učenci, ki izražajo večji interes za bralne aktivnosti, so pri branju bolj zavzeti in miselno 

aktivni (Hidi, 2001), večkrat samoiniciativno vzamejo knjigo v roke ipd. Vse to ugodno vpliva 

na bralno razumevanje učencev in na njihovo vedenje pri bralnih vajah (lažje bodo pristopili, 

vztrajali bodo dlje časa, težave jih ne bodo tako hitro odvrnile od branja ipd.).  

Pri starejših učencih z IP interes za branje ne sodi med pomembne prediktorje bralnega 

razumevanja. Raziskave kažejo na upad interesa za branje pri starejših učencih (Pečjak, 

Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006). Podobno ugotavljamo tudi v naši raziskavi (preglednica 75).  
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Preglednica 75. Rezultati na podlestvici Interes za branje – 5. in 9. razred 

 aritmetična sredina SD 
petošolci 10,69 4, 98 

devetošolci 6,46 4,49 
Obseg vrednosti 0–16 točk, SD – standardni odklon 

 

Učenci z IP imajo v primerjavi z učenci značilnega razvoja zagotovo več neugodnih izkušenj z 

branjem, vanj morajo vložiti več napora, prav tako imajo izrazitejše težave zaradi naraščanja 

zahtevnosti besedil v višjih razredih. Zaradi težav z branjem počasneje napredujejo in 

doživijo manj pozitivnih povratnih informacij. Zato je verjetnost za pojav upada interesa za 

branje in naučene nemoči pri učencih z IP še večja kot pri učencih ZR.  

Poleg izrazitejših bralnih težav, ki vplivajo na vzpostavljanje in ohranjanje interesa za branje, 

moramo pri učencih z IP upoštevati tudi vpliv metod poučevanja pri bralnem pouku. Še 

posebej zato, ker po besedah Switzky Harveya (1997) učna (tudi bralna) motivacija učencev z 

IP temelji pretežno na zunanjih spodbudah. 

Učenci razvijajo interes za branje zlasti ob leposlovnih delih (Učni načrt za PP NIS, Križaj Ortar 

idr., 2003). Pri tem v nižjih razredih za prvi stik z besedilom v šoli običajno poskrbi učitelj. 

Umetnostna besedila učenci namreč sprejemajo ob učiteljevem podajanju (pripovedovanju 

in branju) (povzeto po UN za PP NIS, Križaj Ortar idr., 2003). S tem lažje in bolj doživeto 

spremljajo njegovo vsebino, kar ugodno učinkuje na interes za delo z besedilom in pozitivno 

vpliva na doživljanje bralnih dejavnosti. V višjih razredih se od učencev pričakuje večja 

samostojnost. Naraščajoča zahtevnost besedil in specifične značilnosti učencev (tako z vidika 

razvojnega obdobja kot z vidika značilnosti populacije) učitelja postavljajo pred poseben izziv 

in zahtevajo drugačen pristop pri obravnavi besedil (večji poudarek na osmišljanju vsebine, 

aktualizaciji, upoštevanju izkušenj, aktivaciji predznanja, vodenem povezovanju vsebin, delov 

besedila ipd.). Zaradi vztrajanja bralnih težav pri najstarejših učencih pa je za učenčevo 

celovito doživljanje bralnih aktivnosti in spodbujanje interesa za branje še vedno zelo 

pomembno redno vključevanje glasnega učiteljevega branja (različnih besedil). 

Primerjava učinka interesa na bralno razumevanje petošolcev in devetošolcev v naši raziskavi 

kaže, da vpliv dejavnikov notranje motivacije (kamor sodi tudi interes za branje) v višjih 

razredih upade. Hkrati starejši učenci izkazujejo manjši interes za bralne aktivnosti 

(preglednica 74). To pomeni, da je sodelovanje pri bralnih aktivnostih starejših učencev z IP v 

primerjavi z mlajšimi učenci v večji meri odvisno od dejavnikov zunanje motivacije. Razloge 
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za manjši osebni interes za branje (Hidi, 2001) lahko iščemo v učencu (sposobnosti), v 

poučevalnih pristopih in/ali v učenčevem domačem okolju. Zaradi izrazitejših bralnih težav je 

potrebno razvijanju in ohranjanju bralnega interesa te skupine učencev posvetiti  posebno 

pozornost, saj interes predstavlja pomembno spodbudo miselnemu delovanju pri branju 

(Pečjak idr., 2006). 
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3. 5. 3 Primerjava bralne pismenosti boljših in slabših bralcev v PP NIS  

 

Razdelitev učencev z IP v skupino dobrih oziroma slabih bralcev smo opravili na podlagi 

ocene učiteljev o učenčevi bralni tehniki in bralnem razumevanju. Upoštevali smo naslednje 

kriterije: 

- Učenec je bil uvrščen v skupino dobrih bralcev, če je bila vrednost aritmetične sredine 

učiteljevih ocen več kot 3. 

- Učenec je bil uvrščen v skupino slabih bralcev, če je bila vrednost aritmetične sredine 

učiteljevih ocen enaka ali manjša od 2,5. 

- Učencev z aritmetično sredino 3 ali z velikim razkorakom med oceno bralne tehnike in 

bralnega razumevanja (za 2 oceni ali več) nismo mogli uvrstili niti med dobre niti med slabe 

bralce, zato smo jih označili kot »neopredeljene« bralce. 

Razlike med aritmetičnimi sredinami posameznih manifestnih spremenljivk dobrih in slabih 

bralcev smo najprej preverili s t-testom. Nato smo z diskriminantno analizo določili 

manifestne spremenljivke, ki najbolje ločujejo dobre in slabe bralce (diskriminantno funkcijo) 

in nazadnje primerjali klasifikacijo učencev glede na ocene učiteljev in glede na izračunano 

diskriminantno funkcijo. Primerjavo slabih in dobrih bralcev smo dopolnili s primerjavo na 

podlagi celotnega nabora spremenljivk (vrsta napak pri branju, napake pri posameznih 

nalogah preizkusa besednjak, ocene pri različnih učnih predmetih in drugimi podatki o 

učencih). S tem smo izpolnili tretji cilj naše raziskave, ki se je nanašal na identifikacijo dobrih 

in slabih bralcev z IP in primerjavo teh dveh skupin (3. in 3. 1). 

 

Pred izvedbo diskriminantne analize smo za vsako skupino učencev (petošolce, devetošolce) 

preverili pogoje za njeno uporabo. Poskrbeli smo, da je bilo število učencev v skupini večje 

od števila manifestnih spremenljivk. V obdelavi smo uporabili normalizirane T vrednosti, 

ostale pogoje (linearnost, multikolinearnost, singularnost, izločitev ekstremnih vrednosti) 

smo preverili že v okviru predhodno opravljenih analiz (multipla linearna regresija) oziroma 

že v fazi opisa vzorca in analize instrumentarija (glej poglavje 3. 4). Dodatno smo preverili 

homogenost kovariančnih matrik med skupinama dobrih in slabih bralcev (Boxov M test 

homogenosti kovariančnih matrik), ki v obeh primerih kaže, da lahko uporabimo 

diskriminantno analizo (homogenost varianc oz. kovarianc, p  0,05) (preglednica 76).  
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Preglednica 76. Test homogenosti kovariančnih matrik obeh skupin učencev (Boxov M 
test) za petošolce in devetošolce 

 devetošolci petošolci 

Box's M 525,870 596,920 

F approx. 1,028 1,111 

g1 253 253 

g2 6922,317 6349,683 

p ,370 ,114 

g – število prostostnih stopenj, p – stopnja stat. pomembnosti 

 

Skupini dobrih in slabih bralcev sta pri mlajših in starejših učencih približno enako veliki. 

Identificirali smo 29 (42 %) dobrih bralcev in 25 (36,2 %) slabih bralcev med devetošolci, 15 

učencev (21,7 %) smo uvrstili v skupino »neopredeljenih bralcev«. Pri petošolcih smo 

identificirali 25 (41 %) dobrih in 25 (41 %) slabih bralcev ter 11 (18 %) učencev, ki jih nismo 

mogli uvrstiti niti med dobre niti med slabe bralce (»neopredeljeni bralci«).  

  

3. 5. 3. 1 Primerjava boljših in slabših starejših bralcev z IP 

 

V preglednici (preglednica 77) prikazujemo opisno statistiko za skupino dobrih in slabih 

bralcev. Skupini se pomembno razlikujeta v večini opazovanih spremenljivk (izjema so 

spremenljivke ACAD3_vid_diskrim, SNAP9_vid_spom, SPM_Raven, SNAP7_bes_tekocnost, 

ACADIA8_sl_pom, RAN_Čas, posamezni podtesti fonološkega zavedanja). Iz preglednice 

lahko razberemo, da slabi bralci dosegajo nižje povprečne rezultate pri vseh opazovanih 

spremenljivkah (izjema so spremenljivke, pri katerih višja vrednost pomeni slabši rezultat). 
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Preglednica 77. Opisna statistika za dobre in slabe bralce po posameznih spremenljivkah z 
rezultati t-preizkusa – devetošolci 

 
Skupina N Ar. sredina St. odklon 

t 
*p < ,05; **p < 

,01, ***p < ,001 

ACAD3_vid_diskrim dobri bralci 29 16,17 1,071 1,054 

slabi bralci 25 15,84 1,248  

SNAP9_vid_spom dobri bralci 29 7,79 2,144 ,868 
slabi bralci 25 7,28 2,189  

ACAD7_zapor dobri bralci 29 11,66 1,370 2,215* 
slabi bralci 25 10,50 2,219  

SPM_Raven dobri bralci 29 30,44 9,351 ,992 

slabi bralci 25 28,01 8,469  

SNAP7_bes_tekočnost dobri bralci 29 11,90 3,539 1,302 
slabi bralci 25 10,60 3,775  

ACADIA8_sl_pom dobri bralci 29 8,14 2,787 1,781 
slabi bralci 25 6,72 3,062  

RAN_Čas dobri bralci 29 140,31 24,174 -,668 
slabi bralci 25 144,52 21,722  

Fonol_zav dobri bralci 29 22,35 2,349 3,788*** 
slabi bralci 25 18,76 4,428  

FZRazlik_prvega_glasu dobri bralci 29 4,90 ,310 1,728 
slabi bralci 25 4,68 ,557  

FZSlušna_analiza dobri bralci 29 3,41 ,780 2,226* 
slabi bralci 25 2,84 1,106  

FZSlušna_sinteza dobri bralci 29 4,10 ,772 ,429 
slabi bralci 25 4,00 1,000  

FZOdstr_glasov dobri bralci 29 5,07 1,132 3,293* 
slabi bralci 25 3,84 1,599  

FZOdstr_zlogov dobri bralci 29 4,86 1,302 3,395** 
slabi bralci 25 3,40 1,848  

SL40_slusno dobri bralci 29 19,07 1,033 2,386* 
slabi bralci 25 17,84 2,544  

SL40_bralno dobri bralci 29 13,93 3,555 2,600* 
slabi bralci 24 11,46 3,310  

GB_hitrost_branja dobri bralci 29 119,14 28,485 4,598*** 
slabi bralci 25 82,92 29,296  

GB_napake dobri bralci 29 15,13 16,370 -3,424** 
slabi bralci 25 33,16 22,209  

GB_natančnost dobri bralci 29 349,79 24,238 3,333* 
slabi bralci 25 310,56 54,376  

BT_HitrostR_vsi dobri bralci 29 22,41 3,650 2,210* 
slabi bralci 25 19,92 4,636  

BT_HitrostR_pravilni dobri bralci 29 19,66 3,618 5,852*** 
slabi bralci 25 12,76 5,011  

BT_StopnjaR_vsi dobri bralci 29 17,79 3,342 2,758* 
slabi bralci 25 14,68 4,715  

BT_StopnjaR_pravilni dobri bralci 28 11,82 3,080 4,975*** 
slabi bralci 25 7,56 3,150  

Hitrost_tiho_branje dobri bralci 29 143,31 50,283 3,456** 
slabi bralci 25 98,60 43,817  

Besednjak dobri bralci 29 27,35 5,219 2,110* 
slabi bralci 25 23,88 6,833  

BralnoRazumNPZ dobri bralci 27 7,89 1,948 3,390** 
slabi bralci 25 5,72 2,638  
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Nadaljevanje preglednice s strani 205 

 

OdBInteres za branje dobri bralci 29 7,45 4,867 2,179* 

 slabi bralci 25 4,84 3,749  

OdBPrim. z drugimi dobri bralci 29 8,07 3,218 4,149*** 
slabi bralci 25 4,40 3,266  

p – stopnja stat. pomembnosti 

 

Posamezni parametri diskriminantne funkcije (lastna vrednost matrike = 1,717; r = ,795; 

Wilksova λ = ,368; χ2 = 36,984, p = ,000) kažejo, da lahko z uporabljenimi preizkusi dobro 

ločimo med skupinama uspešnih in neuspešnih bralcev v devetem razredu, kar potrjuje našo 

tretjo raziskovalno hipotezo (3.). Lastna vrednost matrike predstavlja razmerje med vsoto 

kvadratov odklonov med skupinama in vsoto kvadratov odklonov znotraj skupine (Bastič, 

2006). Njena vrednost (1,717) kaže na dobro diskriminantno funkcijo. Vrednost Wilksove λ 

(količnika med vsoto kvadratov odklonov znotraj skupin in celotno vsoto kvadratov 

odklonov) je 0,368, kar pomeni, da so aritmetične sredine diskriminantnih vrednosti med 

skupinama (statistično pomembno) različne (Bastič, 2006). Koeficient kanonične korelacije je 

visok (r = 0,795). Ker primerjamo le dve skupini, ga lahko označimo kot Pearsonov koeficient 

korelacije (r) med diskriminantno funkcijo in opazovanimi spremenljivkami, ki kaže na moč 

povezave med diskriminantno funkcijo in pripadnostjo skupini dobrih oz. slabih bralcev. 

Vrednost koeficienta naj bi bila nad 0,3 (Šifrer in Bren, 2011) in prav tako kaže na 

učinkovitost diskriminantne analize. Na podlagi determinacijskega koeficienta (r2 = 0,63) 

lahko razberemo, da gre velik delež variance (63 %) prav na račun povezave oz. pripadnosti 

skupini dobrih/slabih bralcev (63 % variance vrednosti diskriminantne funkcije nastane 

zaradi razlik med skupinama dobrih in slabih bralcev). 

Aritmetične sredine iz vrednosti diskriminantne funkcije za dobre in slabe bralce (centroida, 

razlika med povprečnima vrednostima diskriminantne funkcije med skupinama) kažejo na 

dobro sposobnost diskriminantne funkcije za razlikovanje med skupinama (preglednica 78).  
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Preglednica 78. Centroida za skupini dobrih in slabih bralcev – devetošolci 

bralna zmožnost diskrim. funkcija 

dobri bralci 1,234 

slabi bralci -1,336 

 

Tudi usklajenost klasifikacije glede na oceno učiteljev in glede na diskriminantno funkcijo je 

visoka (ujema se za 92 % vseh učencev) (preglednica 79).   

 
Preglednica 79. Prikaz klasifikacije učencev glede na dejansko klasifikacijo (ocene učiteljev) 
in klasifikacijo na osnovi diskriminantne funkcije 

 

bralna zmožnost 

glede na diskrim. funkcijo 

skupaj dobri bralci slabi bralci 

glede na ocene 
učiteljev 

število dobri bralci 24 2 26 

slabi bralci 2 22 24 

neopredeljeni 10 5 15 

% dobri bralci 92,3 7,7 100,0 

slabi bralci 8,3 91,7 100,0 

neopredeljeni 66,7 33,3 100,0 

a. 92,0 % enot pravilno uvrščenih. 

 

V strukturni matriki so prikazane korelacije med opazovanimi spremenljivkami in 

diskriminantno funkcijo (preglednica 81). Višina korelacij kaže na prispevek posamezne 

variable pri razlikovanju obeh skupin bralcev. Iz preglednice je razvidno, da se slabi bralci od 

uspešnih bralcev najbolj razlikujejo v nalogah, ki zahtevajo hitro in natančno branje ter 

bralno razumevanje (T_BT_STOP_R_vsi, T_BT_HITR_R_prav, TBT_STOP_R_prav). Skupini se 

razlikujeta v hitrosti branja (dekodiranju, bralni tehniki) in v učinkovitosti branja. Slabši bralci 

so pri branju počasnejši in manj natančni. Pri glasnem branju delajo v primerjavi z dobrimi 

bralci več napak (TGBnatancnost, T_GB_napake), pogosto izpuščajo glasove, maličijo besede, 

ugibajo in dodajajo vsebinsko smiselne besede (preglednica 81: vrste napak). Pri tem redkeje 

ugibajo zgolj na osnovi semantičnega ključa (GBVrstaN_Db ). Bolj pogosto uporabijo 

kombinacijo dekodiranja in ugibanja – preberejo del besede, ostalo pa poskusijo uganiti 

(GBVrstaN_U). To pomeni, da tudi slabi bralci večkrat poskušajo dekodirati besedo, vendar si 

zaradi težav z branjem pogosteje pomagajo z ugibanjem. Besedo večkrat nadomestijo s 

smiselno besedo (pravo besedo). Ker slabo sledijo vsebini besedila, spremenjena beseda 

običajno ni povsem ustrezna glede na kontekst besedila. K površnemu branju jih lahko še 

dodatno spodbudi stiska ob izpostavljenosti glasnemu branju (TODprimerGB). 



 
  

208 
 

Nasprotno dobri bralci berejo bolj tekoče (GBRitem_branja). Dobri bralci so se v primerjavi s 

slabimi večkrat vrnili na predhodno pravilno prebrane posamezne besede ali dele besedila in 

jih še enkrat prebrali (GB_vračanje). Njihovo vedenje pri branju lahko kaže na težave s 

koncentracijo pri branju (Pečjak, 1999a), hkrati pa nam pove, da boljši bralci spremljajo 

lastno (ne)razumevanje branega besedila. Velik delež dobrih bralcev (62 %, f = 18) je po 

branju besedila znal pojasniti oba pred branjem neznana izraza, to je uspelo le 24 % 

odstotkom (f = 6) slabih bralcev. Hkrati so naloge hitrega in natančnega (zlasti glasnega) 

branja tiste, pri katerih slabi bralci najbolj občutijo svoje težave oz. stisko (TODprimerGB), 

kar še dodatno neugodno vpliva na bralno učinkovitost teh učencev (odklanjanje, izogibanje 

bralnim dejavnostim itd.). Skupini se izrazito ločita v vseh spremenljivkah, s katerimi smo 

merili učinkovitost bralne tehnike (TGBhitrost, TGBnatancnost, T_GB_napake, 

T_hitr_tiho_br) ali posameznih dejavnikov, ki so za usvajanje bralne tehnike pomembni 

(Tfonolzav).  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 diskrim. funkcija 

TACAD3_vid_d -,355 

TACAD7_zapor -,062 

TACAD8_sl_pom -,396 

TSNAP9_vid_pom ,406 

TSNAP7_bes_tek -,109 

TRAN_cas ,331 

TFonolzav ,087 

Tsl40_sl -,020 

T_sl40_br -,627 

TGBhitrost ,858 

T_GB_napake ,260 

TGBnatancnost ,528 

T_BT_HITR_R_vsi ,153 

T_BT_HITR_R_prav ,352 

T_BT_STOP_R_vsi -,231 

T_BT_STOP_R_prav ,401 

T_hitr_tiho_br -,705 

Tbesednjak -,250 

T_SPM_Raven -,067 

TBrRazumNPZ ,678 

TODinteres ,103 

TODprimerGB ,648 

 diskrim.  funkcija 

T_BT_HITR_R_prav ,590 

TGBhitrost ,554 

T_BT_STOP_R_prav ,538 

TGBnatancnost ,533 

TODprimerGB ,479 

T_GB_napake -,441 

Tfonolzav ,408 

T_hitr_tiho_br ,406 

TBrRazumNPZ ,376 

T_BT_STOP_R_vsi ,333 

T_sl40_br ,305 

T_BT_HITR_R_vsi ,260 

Tbesednjak ,209 

TODinteres ,201 

TSNAP7_bes_tek ,201 

Tsl40_sl ,187 

TACAD8_sl_pom ,187 

TSNAP9_vid_pom ,167 

TACAD7_zapor ,157 

TRAN_cas -,117 

TACAD3_vid_d ,102 

T_SPM_Raven ,044 

Preglednica 81. Strukturna matrika 
Preglednica 80. Standardizirani koef. 
kanonične diskriminantne funkcije 
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Zanimivo je, da preizkus bralnega razumevanja (TBrRazumNPZ), pri katerem učenci niso 

delali pod časovnim pritiskom, ne sodi med spremenljivke, ki dobro ločujejo obe skupini 

bralcev. To pomeni, da se v ugodnejših pogojih (dovolj časa, da bolj počasi preberejo 

besedilo, možnost, da se vanj večkrat vračajo) slabi bralci približajo dobrim bralcem in 

dosežejo boljši rezultat. Slabi bralci z IP pri branju uporabljajo počasnejše strategije 

dekodiranja, kar je razvidno tudi iz pregleda vrste napak pri branju (preglednica 82; izrazita 

razlika pri napaki GB_regresija). Pogosto počasi zlogujejo ali črkujejo besede, kar moramo 

upoštevati pri načrtovanju dela z učenci. Če želimo ugotoviti njihove optimalne dosežke, jim 

moramo zagotoviti dovolj časa, saj pod časovnim pritiskom ne bodo pokazali vsega svojega 

znanja (predznanja, jezikovnega znanja). V ugodnejših pogojih bodo prišle bolj do izraza 

njihove jezikovne zmožnosti (besedišče). Ugotovitve potrjuje tudi predhodno opravljena 

faktorska analiza, kjer bi lahko spremenljivki TBrRazumNPZ (časovno neomejen preizkus 

bralnega razumevanja) in Tbesednjak uvrstili pod isti (tretji) faktor. Prav tako analiza 

rezultatov reševanja posameznih preizkusov (Bralni test – hitrost in stopnja razumevanja, 

preizkus SL 40) v časovno omejenih in neomejenih pogojih (učenci so imeli možnost, da po 

preteku časa preizkus rešijo do konca) kaže, da je približno tretjina učencev v primeru 

neomejenega reševanja izboljšala svoj rezultat (nekateri tudi za več kot 6 točk).  

Hkrati je potrebno pri urjenju bralne zmožnosti ob samostojnem branju učencev izbirati 

krajša besedila ali posamezne odlomke iz daljših besedil. Pri branju daljših in zahtevnejših 

besedil učenci potrebujejo učiteljevo vodenje (vodeno branje, razlago oz. interpretacijo 

besedila).  
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Preglednica 82. Ritem branja in vrste napak pri branju – devetošolci 

 Skupina N Ar. sredina St. odklon 

GBRitem_branja 
dobri bralci 29 1,8276 ,38443 

slabi bralci 25 1,4400 ,50662 

GBVrstaN_Dg 
dobri bralci 29 2,1724 2,28456 

slabi bralci 25 3,2400 3,39460 

GBVrstaN_Db 
dobri bralci 29 1,2759 2,99877 

slabi bralci 25 1,8000 2,54951 

GBVrstaN_Ig 
dobri bralci 29 2,5862 3,55083 

slabi bralci 25 7,7600 5,34852 

GBVrstaN_Ib 
dobri bralci 29 2,2759 3,63413 

slabi bralci 25 1,8400 3,07788 

GBVrstaN_Izp_vrst 
dobri bralci 29 ,2414 ,51096 

slabi bralci 25 ,4400 ,91652 

GBVrstaN_ZvrstGl 
dobri bralci 29 ,3448 ,76885 

slabi bralci 25 2,0000 3,18852 

GBVrstaN_ZamGl 
dobri bralci 29 ,6207 1,20753 

slabi bralci 25 3,7200 4,56910 

GBVrstaN_ZvrstBes 
dobri bralci 29 ,3103 ,47082 

slabi bralci 25 ,3200 ,62716 

GBVrstaN_U 
dobri bralci 29 5,0345 4,99630 

slabi bralci 25 11,8400 7,89346 

GBVrstaN_FB 
dobri bralci 29 ,4828 ,82897 

slabi bralci 25 ,6800 ,85245 

GBVrstaN_M 
dobri bralci 29 ,5172 1,72421 

slabi bralci 25 3,1600 4,97226 

GBVrstaN_L 
dobri bralci 29 1,6207 2,99301 

slabi bralci 25 4,0400 4,86038 

GBVstaN_ponovi_be 
dobri bralci 29 ,2069 ,49130 

slabi bralci 25 ,9600 1,48549 

GB_SamPopravi 
dobri bralci 29 2,3103 2,00185 

slabi bralci 25 3,9600 3,22077 

GB_regresija 
dobri bralci 29 1,2069 1,89698 

slabi bralci 25 7,0000 7,85281 

GB_vračanje 
dobri bralci 29 2,5172 2,75967 

slabi bralci 25 2,4400 1,98074 
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Več kot polovica slabših bralcev prihaja iz drugega jezikovnega okolja (preglednica 83). 

Učenci iz drugega jezikovnega okolja se zaradi slabšega poznavanja jezika pogosteje srečajo z 

novimi, manj znanimi besedami, kar je pomembno povezano z bralnimi dosežki, saj še 

dodatno upočasnjuje branje in otežuje bralno razumevanje (χ2 = 6,614483, p < 0,05). V 

predhodnih analizah podatkov smo namreč že ugotovili statistično pomembno korelacijo 

med besediščem in hitrostjo branja pri devetošolcih z IP (glej preglednico 58, poglavje 3.5.1).  
 

Preglednica 83. Jezikovno okolje – dobri in slabi bralci 

 

skupina 

skupaj dobri bralci slabi bralci neopredelj. 

DRUGO 
JEZIKOVNO 
OKOLJE 

NE f 25 14 9 48 

% 86,2 % 56,0 % 60,0 % 69,6 % 

DA f 4 11 6 21 

% 13,8 % 44,0 % 40,0 % 30,4 % 
skupaj  f 29 25 15 69 

% 42,0 % 36,2 % 21,7 % 100,0 % 

χ2 = 6,614483, p < 0,05 
 

Boljši bralci dosegajo poleg boljše bralne tehnike tudi boljše rezultate na spremenljivkah, s 

katerimi smo merili jezikovno razumevanje (besednjak, slušno razumevanje). Dodaten uvid v 

jezikovne zmožnosti obeh skupin učencev nam daje primerjava napak pri posameznih 

preizkusih besedišča. Pri nalogi iskanja protipomenk smo opazovali, v kolikšni meri so se 

učenci približali pravilnemu odgovoru oziroma po kakšnem ključu so učenci reševali nalogo. 

Nekateri učenci so se kljub napakam bolj približali pravilnemu odgovoru kot drugi. 

Uporabljenim načinom reševanja (opisani so v poglavju 3. 4. 2 Spremenljivke s preizkusi) in 

napačnim rešitvam lahko pripišemo različen kakovostni nivo. Izpostavili bomo le dve vrsti 

napak različnega kakovostnega nivoja, ki sta se največkrat pojavili. Najpogosteje so učenci 

dani besedi poiskali vsebinsko ustrezno besedo, vendar so uporabili napačno besedno vrsto 

(npr. žalost – vesel). Med pogosteje uporabljene načine reševanja sodi tudi dodajanje 

predpon pred izhodiščno besedo (npr. žalost – nežalost). Prvi način reševanja daje vsebinsko 

ustreznejši in bolj kakovosten odgovor v primerjavi s poenostavljenim dodajanjem predpon. 

Na grafičnem prikazu (graf 5) vidimo, da je prvi način reševanja nekoliko pogosteje prisoten 

pri boljših bralcih, dodajanje predpon pa so v večji meri uporabljali slabi bralci. Ob 
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upoštevanju »kvalitete napak« lahko ponovno sklenemo, da so se pri podtestu besedišča 

kljub napakam nekoliko boljše izkazali dobri bralci. Opažanja kažejo, da je lahko kakovost 

napak prav tako pomemben indikator učenčevih zmožnosti in/ali napredka, zlasti pri delu z 

učenci z IP. 

 

Graf 5. Slabi in dobri bralci (odstotek napak pri podtestu protipomenke)  

 

 

Bralna pismenost devetošolcev z IP je pomembna tudi v širšem kontekstu izobraževalnih 

dosežkov teh učencev. S χ2 preizkusom smo preverili povezanost bralnih dosežkov 

(dobri/slabi bralci) z dosežki pri nekaterih učnih predmetih (nižje/višje ocene). Iz spodnje 

preglednice (preglednica 84) je razvidno, da so bralni dosežki povezani z dosežki pri vseh 

učnih predmetih, za katere smo pridobili podatke o zaključnih ocenah (slovenščina, 

matematika, naravoslovje, družboslovje). Pri vseh učnih predmetih slabi bralci dosegajo 

pomembno nižje rezultate v primerjavi z dobrimi bralci (preglednica 84). Glede na to, da vsi 

devetošolci nadaljujejo šolanje v prilagojenih srednješolskih programih (glej poglavje 3. 4. 1 

Opis vzorca), kjer se bodo zahteve po samostojnem branju in učenju povečale, bodo 

neuspešni bralci v še slabšem položaju (zlasti pri splošnih izobraževalnih predmetih). Naši 

rezultati narekujejo potrebo po intenzivnih treningih hitrega in natančnega branja tudi po 

zaključku devetletke. 
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Preglednica 84. Bralna uspešnost, pomembnost korelacij z ocenami pri posameznih učnih 
predmetih, testiranje razlik med skupinama bralcev – devetošolci 

 
 Skupina N χ2(p) Ar. sredina St. odklon t (p) 

UČITELJ_OCENA_SL dobri bralci 24 15,21 

p < 0,000 

5,00 0,00 3,43 

p < 0,01  slabi bralci 23 3,61 1,95 

UČITELJ_OCENA_MAT dobri bralci 24 17,58 

p < 0,000 

4,50 1,35 3,88 

p < 0,000 slabi bralci 23 2,57 1,996 

UČITELJ_OCENA_NAR dobri bralci 24 10,12 

p < 0,01 

5,00 ,00 3,10 

p < 0,01 slabi bralci 23 3,78 1,88 

UČITELJ_OCENA_DRU dobri bralci 24 7,02 

p < 0,05 

4,67 1,13 2,27 

p <0,05 slabi bralci 23 3,60 1,95 

p – stopnja stat. pomembnosti 

 

3. 5. 3. 2 Primerjava boljših in slabših mlajših bralcev z IP 

 

V preglednici (preglednica 85) prikazujemo opisno statistiko za skupino dobrih in slabih 

bralcev, petošolcev. Skupini se pomembno razlikujeta v spremenljivkah, ki se nanašajo na 

posamezne elemente fonoloških procesov (fonološko zavedanje, zahtevnejši podtesti 

fonološkega zavedanja, slušno pomnjenje, hitro imenovanje oz. priklic besed), bralne tehnike 

(hitrost glasnega in tihega branja, napake in natančnost pri glasnem branju), jezikovnega 

razumevanja (besednjak) in efektivne hitrosti branja oz. bralnega razumevanja 

(BT_StopnjaR_vsi, BT_StopnjaR_pravilni, SL40_br). Iz preglednice lahko razberemo, da slabi 

bralci dosegajo v povprečju nižje rezultate pri vseh opazovanih spremenljivkah (izjema so 

spremenljivke, pri katerih višja vrednost pomeni slabši rezultat). V nadaljevanju bomo 

predstavili, kakšna je moč naštetih spremenljivk pri razlikovanju dobrih in slabih mlajših 

bralcev. 
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Preglednica 85. Opisna statistika za dobre in slabe bralce po posameznih spremenljivkah z 
rezultati t-preizkusa – petošolci 

 Skupina N Ar. sredina 
St. 

odklon 

t 

*p < ,05; **p < ,01, 

***p < ,001 

Fonol_zav_cel 
dobri 25 16,88 4,87 2,560* 

slabi 25 13,56 4,28  

FZRazlik_prvega_glasu 
dobri 25 4,64 ,490 1,3225 

slabi 25 4,40 ,764  

FZSlušna_analiza 
dobri 25 2,84 1,14 1,3331 

slabi 25 2,40 1,19  

FZSlušna_sinteza 
dobri 25 3,20 1,26 1,1453 

slabi 25 2,76 1,45  

FZOdstr_glasov 
dobri 25 3,16 1,91 0,862 

slabi 25 2,72 1,70  

FZOdstr_zlogov 
dobri 25 3,04 2,13 3,387*** 

slabi 25 1,28 1,49  

ACADIA3_vid_diskrim 
dobri 25 16,56 3,07 1,091 

slabi 24 15,67 2,63  

ACAD7_ zapor 
dobri 25 10,12 1,90 1,110 

slabi 25 9,56 1,66  

ACADIA8_sl_pom 
DOBER 25 5,56 2,35 2,605* 

slabi 25 3,84 2,32  

SNAP9_vid_pom 
dobri 25 6,12 2,49 0,546 

slabi 25 5,76 2,17  

SNAP7_bes_tekoc 
dobri 25 7,76 2,91 1,058 

slabi 25 6,88 2,98  

RAN_Čas 
dobri 25 171,08 28,94 -3,45** 

slabi 25 209,72 47,96  

SL40_slusno 
dobri 25 16,76 2,70 1,188 

slabi 24 15,88 2,51  

SL40_bralno 
dobri 25 9,48 2,86 2,482* 

slabi 24 7,25 3,42  

GB_HITROST_branja 
dobri 25 80,92 28,00 4,020*** 

slabi 25 50,92 24,65  

GB_napake 
dobri 25 23,88 18,71 -2,847** 

slabi 25 36,68 12,46  

GB_natancnost 
dobri 25 332,44 41,73 4,292*** 

slabi 25 245,60 92,15  
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Nadaljevanje preglednice s strani 214 

OdBInteres_za_branje 
dobri 25 10,48 5,26 -,194 

slabi 25 10,76 4,92  

OdBPrimerZdrugimiGB 
dobri 25 7,00 2,52 1,942 

slabi 25 5,36 3,39  

BT_HitrostR_vsi 
dobri  25 17,72 5,51 2,817** 

slabi 25 13,16 5,93  

BT_HitrostR_pravilni 
dobri 25 12,04 4,26 4,753*** 

slabi 25 6,48 4,01  

BT_StopnjaR_vsi 
dobri 25 13,80 4,28 1,381 

slabi 23 11,65 6,37  

BT_StopnjaR_pravilni 
dobri 25 6,32 2,73 1,082 

slabi 23 5,35 3,47  

Hitrost_tiho_braje 
dobri 25 92,88 35,63 2,915** 

slabi 25 59,56 44,69  

BralnoRazum_OSBZ 
dobri 25 5,68 1,84 2,343* 

slabi 25 4,60 1,38  

Besednjak 
dobri 25 23,24 6,03 3,649** 

slabi 25 17,40 5,26  

SPM_Raven 
dobri 25 24,27 8,10 1,015 

slabi 25 22,31 5,27  

p – stopnja stat. pomembnosti 

 

Posamezni parametri diskriminantne funkcije (lastna vrednost matrike = 1,865; r = ,807; 

Wilksova λ = ,365; χ2 = 35,232, p = ,037) kažejo, da lahko z uporabljenimi preizkusi dobro 

ločimo med skupinama dobrih in slabih bralcev v petem razredu, kar potrjuje našo tretjo 

raziskovalno hipotezo tudi pri mlajših učencih (3.). Lastna vrednost matrike (1,865) kaže na 

dobro diskriminantno funkcijo. Vrednost Wilksove λ (0,365) pove, da so aritmetične sredine 

diskriminantnih vrednosti med skupinama (statistično pomembno) različne. Koeficient 

kanonične korelacije (r = 0,807) potrjuje učinkovitost diskriminantne analize in kaže visoko 

povezanost med diskriminantno funkcijo in pripadnostjo skupini dobrih oz. slabih bralcev. Na 

podlagi determinacijskega koeficienta (r2 = 0,65) lahko razberemo, da gre velik delež variance 

(65 %) prav na račun povezave oz. pripadnosti skupini dobrih/slabih bralcev. 

Aritmetične sredine iz vrednosti diskriminantne funkcije za dobre in slabe bralce (centroida) 

kažejo na dobro sposobnost diskriminantne funkcije za razlikovanje med skupinama 

(preglednica 86). Tudi usklajenost klasifikacije glede na oceno učiteljev in glede na 

diskriminatno funkcijo je visoka (92 %) (preglednici 86 in 87).   
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Preglednica 86. Centroida za skupini dobrih in slabih bralcev – petošolci 

BRALEC diskrim. funkcija 

dobri bralci 1,237 
slabi bralci -1,345 

  

Preglednica 87. Prikaz klasifikacije učencev glede na dejansko klasifikacijo (ocene učiteljev) 
in klasifikacijo na osnovi diskriminantne funkcije 

 

skupina 

glede na diskrim. funkcijo 
skupaj 

dobri bralci slabi bralci 

glede na 
ocene 

učiteljev 

število 

dobri bralci 22 3 25 

slabi bralci 1 24 25 

neopredeljeni 7 4 11 

% 

dobri bralci 88,0 12,0 100,0 

slabi bralci 4,0 96,0 100,0 

neopredeljeni 63,6 36,4 100,0 

a. 92,0 % enot pravilno uvrščenih. 

 

V strukturni matriki so prikazane korelacije med opazovanimi spremenljivkami in 

diskriminantno funkcijo (preglednica 89). V vzorec vključeni dobri in slabi bralci v petem 

razredu se najbolj razlikujejo v spremenljivkah, ki se nanašajo na natančnost in hitrost 

glasnega branja (T_GB_natančnost, TGB_hitost_br, T_GB_napake, T_Hitr_tiho_br, 

T_BT_hit_Raz_vsi) ter splošno bralno učinkovitost (T_BT_Hitr_Raz_prav). Pri spremenljivkah, 

ki se nanašajo na posamezne sestavine fonoloških procesov (hitrost imenovanja, slušno 

pomnjenje, fonološko zavedanje), lahko v primerjavi z devetošolci opazimo ravno obratno 

zaporedje spremenljivk glede na njihovo moč razlikovanja med skupinama. Učenci se najbolj 

razlikujejo v hitrosti zaporednega poimenovanja, sledita slušno pomnjenje in fonološko 

zavedanje. Natančnejši vpogled v kakovost glasnega branja petošolcev nam daje pregled 

napak pri glasnem branju (preglednica 90). Slabši bralci berejo počasneje in netekoče 

(GBRitem_branja), prav tako so pri branju manj natančni. Večina petošolcev (slabih in dobrih 

bralcev) je trdno vezanih na dekodiranje besed (dodajanje besed na osnovi semantičnega 

ključa je v obeh skupinah najmanj pogosto v primerjavi z drugimi vrstami napak – 

GBVrstaN_Db). Med najpogostejše napake slabih bralcev sodijo dodajanje in izpuščanje 

glasov, zamenjevanje vidno podobnih črk itd. Pregled napak pokaže, da tudi dobri bralci 

uporabljajo strategije, ki so značilne za mlajše bralce ZR. Zanimivo je, da v primerjavi s 

slabimi bralci v povprečju večkrat dodajo besedo na osnovi konteksta (npr. učenec zapisano 
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besedo zamenja s povsem novo besedo, ki ne vsebuje črk zapisane besede, beseda je 

smiselna in ustreza kontekstu) ali besedo izpustijo (GBVrstaN_Ib). Ker imajo boljši bralci v 

primerjavi s slabimi bralci obsežnejše besedišče, lažje sledijo vsebini, zato so pri ugibanju 

uspešnejši in kljub ne povsem natančnemu branju uspejo bolje razumeti prebrano besedilo. 

Poleg urjenja tekočnosti pri branju je potrebno tem učencem osmisliti pomen natančnega 

dekodiranja (pokazati, kako ena sama črka spremeni pomen besede, besedila ipd.). Obenem 

je potrebno v bralni pouk (zlasti slabih bralcev) vključiti usmerjene vaje za učenje uporabe 

sobesedila in strukture besede pri prepoznavanju ter predvidevanju pomena drugih besed v 

besedilu.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 diskrim. funkcija 

T_SPM_Raven -,069 

T_ACAD3_vid_diskrim ,258 

T_ACAD7_zapor -,177 

T_ACAD8_sl_pom ,258 

T_SNAP9_vid_pom -,282 

T_SNAP7_tekocnost -,498 

T_RAN_cas -,590 

T_fonol_zav ,385 

T_SL40_sl ,353 

T_SL40_br -,458 

T_SGB_hitrost_br ,763 

T_GB_napake ,202 

T_GB_natancnost ,467 

T_BT_HitrRaz_vsi -,184 

T_BT_HitrRaz_prav ,221 

T_BT_StopRaz_vsi ,025 

T_BT_StopRaz_prav -,438 

T_Hitr_tiho_br -,040 

T_BR_razumOSBZ ,295 

T_Besednjak ,677 

T_Interes ,297 

T_Primerjava_GB -,406 

 diskrim. funkcija 

T_GB_natancnost ,531 

T_BT_HitrRaz_prav ,502 

T_GB_hitrost_br ,433 

T_GB_napake -,415 

T_Besednjak ,381 

T_RAN_cas -,368 

T_Hitr_tiho_br ,345 

T_BT_HitrRaz_vsi ,316 

T_SL40_br ,282 

T_ACAD8_sl_pom ,276 

T_fonol_zav ,247 

T_BR_razumOSBZ ,243 

T_Primerjava_GB ,230 

T_BT_StopRaz_vsi ,205 

T_SL40_sl ,162 

T_ACAD3_vid_diskrim ,145 

T_BT_StopRaz_prav ,144 

T_SNAP7_tekocnost ,095 

T_ACAD7_zapor ,087 

T_SPM_Raven ,059 

T_Interes ,031 

T_SNAP9_vid_pom ,014 

Preglednica 89. Strukturna matrika  
Preglednica 88. Standardizirani 
koef. kanonične diskriminantne 
funkcije  
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Preglednica 90. Ritem branja in vrste napak pri branju – petošolci  

 Skupina N Ar. sredina St. odklon 

GBRitem_branja dobri bralci 25,00 1,64 ,49 

slabi bralci 25,00 1,15 ,37 

GBVrstaN_Dg dobri bralci 25,00 2,80 2,60 

slabi bralci 25,00 4,85 4,69 

GBVrstaN_Db dobri bralci 25,00 1,76 2,54 

slabi bralci 25,00 1,58 1,92 

GBVrstaN_Ig dobri bralci 25,00 4,28 3,01 

slabi bralci 25,00 6,88 3,91 

GBVrstaN_Ib dobri bralci 25,00 4,56 9,99 

slabi bralci 25,00 1,27 1,56 

GBVrstaN_Izp_vrst dobri bralci 25,00 ,88 1,27 

slabi bralci 25,00 1,00 1,17 

GBVrstaN_ZvrstGl dobri bralci 25,00 ,60 ,91 

slabi bralci 25,00 1,62 1,44 

GBVrstaN_ZamGl dobri bralci 25,00 1,88 2,15 

slabi bralci 25,00 5,85 6,19 

GBVrstaN_ZvrstBe

s 

dobri bralci 25,00 ,08 ,28 

slabi bralci 25,00 ,00 ,00 

GBVrstaN_U dobri bralci 25,00 7,12 5,27 

slabi bralci 25,00 9,00 5,80 

GBVrstaN_FB dobri bralci 25,00 ,52 1,16 

slabi bralci 25,00 1,23 1,82 

GBVrstaN_M dobri bralci 25,00 1,36 2,10 

slabi bralci 25,00 6,69 5,70 

GBVrstaN_L dobri bralci 25,00 3,44 4,86 

slabi bralci 25,00 5,31 4,38 

GBVstaN_ponovi_

be 

dobri bralci 25,00 ,40 ,65 

slabi bralci 25,00 ,81 1,58 

GB_SamPopravi dobri bralci 25,00 3,08 2,20 

slabi bralci 25,00 4,04 3,07 

GB_regresija dobri bralci 25,00 5,60 6,98 

slabi bralci 25,00 10,73 12,40 

GB_vračanje dobri bralci 25,00 3,44 3,18 

slabi bralci 25,00 2,58 2,52 
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Nenatančno branje se odraža v manjši bralni učinkovitosti slabih bralcev, v čemer se 

pomembno razlikujejo od dobrih bralcev (T_BT_HitrRaz_prav). V hitrosti branja se od dobrih 

bralcev razlikujejo malce manj (T_GB_hitrost_br v manjši meri razlikuje skupini). Tudi če 

nekateri slabi bralci berejo nekoliko hitreje, pri tem delajo veliko napak. Slabše bralno 

razumevanje kratkega besedila (T_BT_HitrRaz_prav) je tako odraz počasnega, zlasti pa 

nenatančnega dekodiranja (T_GB_natančnost, T_GB_napake). Pri časovno omejenem branju 

daljših besedil so razlike med skupinama bralcev manjše. Oboji imajo težave z razumevanjem 

daljših besedil (razlike med skupinama so nepomembne), zlasti če naloge rešujejo pod 

časovnim pritiskom. Če imajo učenci na voljo neomejen čas, se razlike med dobrimi in 

slabimi bralci bolj izrazijo. K temu prispeva več dejavnikov. Slabi bralci kljub neomejenemu 

času še vedno vso svojo pozornost namenjajo bralni tehniki. Dobri bralci so pri počasnejšem 

branju v še izrazitejši prednosti v primerjavi s slabimi bralci. Berejo lahko še bolj natančno, 

pri tem pa se v večji meri izrazi njihovo jezikovno znanje (so še bolj pozorni na pomen besed, 

besedišče). Na področju besedišča so tudi sicer boljši od slabših bralcev. 

Slabše besedišče je lahko posledica nepoznavanja jezika zaradi drugačnega jezikovnega 

porekla učencev, zato smo preverili kulturni oz. jezikovni izvor vseh petošolcev. V skupini 

slabih bralcev je 9 učencev (64 %) iz drugega jezikovnega okolja, v skupini dobrih bralcev 

štirim učencem (28 %) slovenščina ni materni jezik. χ2 preizkus je pokazal, da bralni uspeh v 

vzorec vključenih petošolcev sicer ni pomembno povezan z jezikovnim poreklom učencev (χ2 

= 3,632 , p = 0,163). Kljub temu vidimo, da je njihov delež v skupini slabih bralcev precej večji 

v primerjavi z deležem v skupini slabih bralcev.  

 

Bralna zmožnost je pomembno povezana z ocenami pri pouku slovenščine (preglednica 91). 

Slabši bralci v povprečju dosegajo nižje ocene pri vseh učnih predmetih, za katere smo 

pridobili podatke o zaključni oceni, največje razlike se pojavljajo pri matematiki in 

slovenščini. K manjšim razlikam pri ostalih predmetih prispevajo zlasti drugačne metode dela 

v nižjih razredih (npr. manj učenja z branjem iz učbenikov, prilagoditve). Zaradi slabše bralne 

tehnike je potrebno poleg poučevanja skrbno načrtovati preverjanje in ocenjevanje 

doseganja učnih ciljev slabših bralcev (zlasti pri predmetih, kjer bralno razumevanje ni 

primarni cilj). Preprečiti je namreč potrebno, da bi se namesto učne vsebine preverjalo 

učenčevo bralno razumevanje. Pri pisnem preverjanju znanja je zato potrebno dosledno 

preveriti razumevanje navodil in pisno preverjanje po potrebi dopolniti (ali nadomestiti) z 
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ustnim preverjanjem. Hkrati je potrebno ob prilagoditvah intenzivno uriti bralno fluentnost 

in v bralni pouk vključiti učenje bralnih učnih strategij, ki jih bodo učenci v višjih razredih vse 

bolj potrebovali. Pri tem je smiselno vključevati učbeniška besedila in zapiske iz zvezkov 

drugih predmetov, torej vsebino, za katero pričakujemo, da jo bodo učenci poznali in 

razumeli. Medpredmetno povezovanje ima zaradi težav učencev s prenosom naučenega v 

novo situacijo (Novljan, 1997) še poseben pomen.   

 
Preglednica 91. Bralna uspešnost in uspeh pri posameznih učnih predmetih, testiranje 
razlik med skupinama bralcev – petošolci 

 Skupina N χ2(*p) 
Ar. 

sredina 
St. 

odklon 

t 
*p < ,05; **p < 

,01, ***p < ,001 

UČITELJ_OCENA_SL 
DOBRI 20 16,70 4,10 ,92 3,472*** 

SLABI 18 *p < 0,05 3,00 ,91  

UČITELJ_OCENA_MAT 
DOBRI 20 

13,62 
4,05 1,05 2,717** 

SLABI 18 3,11 1,08  

UČITELJ_OCENA_NAR 
DOBRI 20 

15,79 
3,95 1,10 1,746 

SLABI 18 3,39 ,85  

UČITELJ_OCENA_DRU 
DOBRI 20 

9,94 
3,90 1,07 2,513* 

SLABI 18 3,17 ,71  
p – stopnja stat. pomembnosti 

 

3. 5. 3. 3 Povzetek ugotovitev diskriminantne analize s priporočili za poučevanje 

 

Na vzorcu petošolcev in devetošolcev smo potrdili dobro razlikovalno moč uporabljenega 

instrumentarija za razlikovanje med skupinama dobrih in slabih bralcev (hipoteza 3). 

Značilnosti učencev so narekovale prilagoditev aplikacije nekaterih preizkusov, hkrati smo 

morali zaradi veljavnosti in primerljivosti rezultatov upoštevati izhodiščna navodila za 

izvedbo. Usklajevanje upoštevanja značilnosti učencev z zahtevami znanstvenega 

raziskovalnega pristopa smo natančneje predstavili v poglavju o merskem instrumentariju 

(poglavje 3. 4. 3, prilagoditve posameznega preizkusa), prilagoditve izvedbe testiranj so 

predstavljene v poglavju o postopku pridobivanja podatkov (poglavje 3. 4. 5), v katerem smo 

podrobno opisali prilagoditve uporabljenih merskih inštrumentov in potek srečanj.  



 
  

221 
 

Rezultati diskriminantne analize so potrdili naša pričakovanja, da bodo za razlikovanje 

starejših dobrih in slabih bralcev pomembne spremenljivke, pri katerih smo opazili večjo 

razpršenost rezultatov (glej poglavje 3. 5. 1), hkrati primerjave skupin dopolnjujejo rezultate 

predhodno opravljenih statističnih analiz (faktorske analize in linearne regresijske analize). 

Pri multipli linearni regresiji smo za kriterij namenoma izbrali spremenljivko, s katero smo 

spremljali bralno razumevaje učencev v zanje ugodnejših pogojih (časovno neomejen 

preizkus). Prediktorje bralnega razumevanja smo iskali v pogojih, ko imajo učenci več časa za 

branje in dokončanje naloge. Tako so lahko bolj do izraza prišle njihove jezikovne zmožnosti 

(vpliv besedišča in jezikovnega razumevanja na bralni rezultat). S primerjavo prediktorjev 

mlajših in starejših bralcev smo potrdili upočasnjen bralni razvoj učencev z IP, ki pa sledi 

podobnim zakonitostim kot pri učencih značilnega razvoja (večji vpliv besedišča in 

besednega sklepanja v višjih razredih). Rezultati diskriminantne analize ugotovitve multiple 

linearne regresije dopolnjujejo in dajejo boljši uvid v razloge, zakaj se nekateri učenci z IP 

lažje oz. težje naučijo brati.  

 

Bralna neučinkovitost slabih bralcev z IP je povezana z več dejavniki. V prvi vrsti je potrebno 

omeniti težave pri nalogah, ki od teh učencev zahtevajo hitro in natančno branje ter bralno 

razumevanje. Neutrjena bralna tehnika, površno, nenatančno branje ovirajo tako mlajše kot 

starejše slabe bralce. Hkrati počasnejše, manj natančno procesiranje informacij in njihovo 

hitro poenostavljanje sodijo med tipične značilnosti proučevane skupine učencev (Novljan, 

1997). Visoka razlikovalna moč časovno omejenih preizkusov hitrosti in stopnje bralnega 

razumevanja je zato pričakovana. Kljub temu pregled diskriminantne moči ostalih 

opazovanih in pojasnjevalnih spremenljivk mlajših in starejših slabih bralcev kaže na bralni 

napredek starejših bralcev. 

 

Težave z bralno tehniko so izrazitejše pri mlajših učencih, kar je razvidno tudi iz števila in vrst 

napak pri branju. Zaradi bralnih težav si učenci z IP pri branju pogosto pomagajo z 

ugibanjem. Posledica je površno, nenatančno branje in bralno razumevanje. V petem 

razredu si z ugibanjem na osnovi besedilnega konteksta pomagajo tudi boljši bralci z IP. V 

višjih razredih je ugibanje bolj prisotno pri slabih bralcih z IP. Ti za razliko od mlajših običajno 

poskušajo dekodirati besede in ugibajo predvsem na osnovi niza prebranih črk. Prebrana 

beseda je običajno smiselna, vendar v manjši meri skladna s kontekstom besedila. Razlike 
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med dobrimi in slabimi starejšimi bralci z IP so izrazitejše na področju fonološkega zavedanja 

(osnove dekodiranja) in manjše v spremenljivkah, ki se nanašajo na druge fonološke procese 

(slušno pomnjenje, hitro imenovanje). Pri mlajših bralcih z IP je ravno obratno. Slabi bralci se 

najbolj razlikujejo v hitrem zaporednem imenovanju (uspešnejši so tisti, ki hitreje prikličejo 

imena za simbole, barve in predmete). Glede na rezultate tujih raziskav (npr. Holland, 

McIntosh in Huffman, 2004) smo pričakovali nekoliko pomembnejšo vlogo hitrega 

zaporednega imenovanja pri razlikovanju dobrih in slabih starejših bralcev z IP. Hitro 

poimenovanje oz. hiter priklic vidno-verbalnih povezav je pomemben pri prehodu iz 

abecedne na ortografsko stopnjo, ko postajajo učenci zmožni tekoče in natančno brati vse 

večje enote (posamezne dele besed, kratke besede) (Ehri in Robbins, 1992 v Beech, 2005; 

Frith, 1985). Ortografsko procesiranje namreč predstavlja prehod od počasne strategije 

fonološkega dekodiranja k vse bolj hitremu in nazadnje avtomatiziranemu prepoznavanju 

besed. Podobno kot nekateri tuji avtorji (npr. Barker, 2010; Conners, 2003; Merril idr., 2003; 

Saunders in DeFulio, 2007 v Soltani in Roslan, 2013) lahko razloge za odstopanja pri 

doseganju hitrega in natančnega branja učencev z IP povežemo zlasti s fonološkimi procesi 

(slušno pomnjenje, hitro zaporedno imenovanje, fonološko zavedanje). Pri tem se moč 

naštetih spremenljivk za razlikovanje dobrih in slabih bralcev z IP v našem vzorcu s starostjo 

učencev spreminja. V nadaljevanju povzemamo ugotovitve diskriminantne analize o vlogi 

fonoloških procesov (predvsem fonološkega zavedanja in hitrega zaporednega imenovanja) 

pri branju starejših in mlajših učencev z IP, ki smo jih povezali z izsledki faktorske analize (glej 

poglavje 3.6.1, preglednici 57 in 58). 

Vse tri sestavine fonoloških procesov (fonološko zavedanje, hitro imenovanje in slušno 

pomnjenje) so povezane z bralnim uspehom mlajših in starejših učencev z IP. Hitrost 

imenovanja vzdržuje pomembno korelacijo s hitrostjo glasnega branja in bralnega 

razumevanja pri mlajših in starejših učencih z IP, kar kaže bralno zmožnost, značilno za 

zgodnejše stopnje branja (Jelenc, 1996). Devetošolci z IP so na področju fonoloških procesov 

bolj učinkoviti. Tudi v faktorski strukturi branja devetošolcev opazimo združevanje teh 

spremenljivk, kjer ima tretji fakor visoke projekcije na vse tri spremenljivke fonoloških 

procesov – hitro zaporedno imenovanje, fonološko zavedanje in slušno pomnjenje. Glede na 

tuje raziskave (Barker, 2010) pričakovan rezultat predstavlja tudi pomembna negativna 

korelacija med hitrim zaporednim imenovanjem in fonološkim zavedanjem pri devetošolcih z 

IP. Med fonološkimi procesi, pomembnimi za usvajanje branja, avtorji (npr. Adams, 1990) 
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pogosto izpostavljajo fonološko zavedanje. Fonološko dekodiranje je osnovano na zmožnosti 

fonološkega zavedanja in predstavlja prvi korak ortografskega učenja (Share, 1995 v Wang, 

Marinus, Nickels in Castles, 2014; Shahar-Yames in Share, 2008). S fonološkim zavedanjem 

imajo učenci z IP izrazite težave (Conners, 2003), ki v devetem razredu še vedno ovirajo 

napredek slabih bralcev z IP. Vendarle dosežki devetošolcev z IP na posameznih podtestih 

preizkusa fonološkega zavedanja govorijo v prid njihovem napredku tudi na tem področju 

(glej preglednici 76 in 84). Devetošolci z IP so bili v primerjavi s petošolci z IP uspešnejši pri 

reševanju kompleksnejših nalog fonološkega zavedanja (npr. odstranjevanje zlogov in 

glasov), s katerimi preverjamo, kako uspešno učenec ohrani predstavo besede v spominu in 

manipulira z njenimi deli (zlogi, glasovi). Naštete naloge so bolje razlikovale zlasti starejše 

dobre in slabe bralce z IP. Posamezne naloge preizkusa fonološkega zavedanja poleg 

fonološkega/fonemskega zavedanja preverjajo tudi druge procese in dejavnike, ki imajo 

pomembno vlogo pri branju (ohranjanje in manipuliranje z informacijami v spominu, 

predstave o besedah, obseg besedišča itd.), kar je lahko eden od razlogov za pomembnejšo 

vlogo omenjenega preizkusa za razlikovanje dobrih in slabih starejših bralcev z IP. V petem 

razredu te iste naloge dobrih in slabih bralcev z IP pomembno ne razlikujejo, saj so za večino 

učencev še prezahtevne. Za razlikovanje dobrih in slabih mlajših bralcev z IP so bile 

pomembnejše enostavnejše naloge in preizkusi (npr. slušna analiza, hitro zaporedno 

imenovanje itd.). Pomen hitrega zaporednega imenovanja pri starejših bralcih z IP se v 

našem vzorcu izraža prek korelacij z drugimi spremenljivkami. Analiza korelacij kaže, da je 

hitro zaporedno imenovanje (barv, črk, števk) v devetem razredu povezano ravno z naštetimi 

zahtevnejšimi podtesti preizkusa fonološko zavedanje (s slušno sintezo -0,337, p ≤ 0,005, z 

odstranjevanjem glasov -0,238, p < 0,05 in zlogov -0,314, p < 0,05). Pri petošolcih z IP je hitro 

zaporedno imenovanje povezano predvsem s hitrim branjem in razumevanjem kratkih 

besedil (povedi), pri devetošolcih z IP kaže pomembno korelacijo z bralnim razumevanjem 

daljšega besedila (-0,390, p ≤ 0.01). Slednje lahko pripišemo tudi boljšemu dekodiranju 

devetošolcev z IP (Holland, McIntosh in Huffman, 2004). Ti pogosteje avtomatizirano 

(vizualno) prepoznavajo zapisane enote, besede ali dele besed (ortografsko procesiranje), 

kar predstavlja skupni imenovalec s preizkusom hitrega imenovanja zaporedij. Hitrejše 

prepoznavanje besed razbremeni spomin in omogoča boljše razumevanje daljšega besedila.  

Različni avtorji (Share, 1995 v Wang, Marinus, Nickels in Castles, 2014; Shahar-Yames in 

Share, 2008) navajajo, da fonološko dekodiranje ni edini dejavnik, ki vpliva na oblikovanje 
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ortografske reprezentacije besede v spominu (notranji leksikon). Ob težavah fonološkega 

dekodiranja lahko slabi bralci na različne načine kompenzirajo svoj primanjkljaj, s čimer se 

spremeni vloga drugih bralnih komponent (npr. vloga besedišča, besedilnega konteksta itd.) 

(Stanovich in Siegel, 1994; Wang idr., 2014 itd). Starejši in mlajši bralci z IP se zaradi težav pri 

glasnem branju še vedno zatekajo k uganjevanju besed (spremenljivka GBVrstaN_U, 

preglednici 51 in 55, poglavje 3.5.1). Učenci preberejo začetek ali del besede, ostalo pa 

ugibajo, pri čemer povedo smiselno besedo (vendar ta ni nujno povezana s kontekstom 

besedila). Slednje najbolj velja za slabe bralce z IP v devetem razredu (primerjaj preglednici 

81 in 89). Pri uganjevanju bodo uspešnejši učenci z boljšim besediščem. Učenci bodo hitreje 

ugotovili besedo, če jo bodo poznali, hkrati bodo na ta način lažje kompenzirali primanjkljaj 

na področju fonološkega dekodiranja. Pri devetošolcih z IP besedišče pomembno korelira 

tudi s hitrim zaporednim imenovanjem (-0,403, p < 0.01, preglednica 57). 

Ugotovitve Chanellove in sodelavk (2012) so pokazale, da se učenci z IP kljub slabši 

zmožnosti fonološkega dekodiranja lahko naučijo hitrega prepoznavanja daljših delov besed 

ali kratkih besed, vendar imajo težave pri prenosu naučenega v bralno situacijo (branje istih 

besed v besedilu) in pri samostojni uporabi naučenega (Loveall in Conners, 2013), kar jih 

ovira pri branju, zlasti pa pri zapisovanju besed. To pomeni, da je razlaga in premagovanje 

težav učencev z IP pri prehodu iz abecedne na ortografsko stopnjo branja (Ehri, 2005; Frith, 

1985) kompleksen problem, ki ga otežuje več procesov oz. dejavnikov. Učenci z IP slabše 

fonološke procese, ki ovirajo učinkovito fonološko dekodiranje, težko kompenzirajo tudi 

zaradi skromnega besedišča in težav na področju prenosa naučenega v novo situacijo. 

Procesa branja in pisanja zahtevata od učencev operiranje z besedami na miselnem nivoju,  

kar pa sodi med osrednje probleme učencev z IP (Novljan, 1997). 

 

Povzetek opažanj kaže, da je bralna učinkovitost mlajših bralcev v primerjavi s starejšimi 

bralci pričakovano bolj odvisna od procesov nižjega nivoja. Pri obeh skupinah učencev z IP so 

za razlikovanje dobrih in slabih bralcev najpomembnejše hitrost in natančnost branja ter 

hitrost razumevanja kratkih besedil oz. povedi (spremenljivka T_BT_HITR_R_prav). Starejši 

dobri in slabi bralci z IP se močno razlikujejo tudi na časovno omejenem preizkusu bralnega 

razumevanja daljših besedil  (T_BT_STOP_R_prav), saj zaradi boljšega dekodiranja lažje sledijo 

vsebini branega besedila. Med boljše bralce sodijo zlasti tisti, ki imajo manj težav na 

področju fonoloških procesov (fonološko zavedanje, slušno pomnjenje in hitro zaporedno 
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imenovanje) in boljše slušno (jezikovno) razumevanje (besedišče, besedno sklepanje, slušno 

razumevanje). Pomembnih razlik med slabimi in dobrimi bralci v spremenljivkah, ki se 

nanašajo na vizualno procesiranje (vidna diskriminacija, kratkotrajni vidni spomin) pri mlajših 

in starejših učencih nismo ugotovili. Slednje potrjuje drugo raziskovalno hipotezo tretjega 

sklopa (3. 1). 

 

Učenci z IP so pod časovnim pritiskom manj uspešni pri reševanju bralnih nalog. Za 

doseganje optimalnih rezultatov jim moramo dati na voljo dovolj časa za branje in reševanje 

nalog. V ugodnejših pogojih so se slabši bralci v devetem razredu približali dobrim bralcem, 

saj so lahko počasneje in natančneje dekodirali besedilo. Bolj do izraza je prišla jezikovna 

zmožnost učencev (besedišče in besedno sklepanje), kar potrjujejo tudi rezultati predhodno 

opravljene multiple linearne regresijske analize. Če podatke obeh analiz združimo, lahko 

zaključimo, da sta besedišče in jezikovno sklepanje pomembna prediktorja bralnega uspeha 

starejših učencev v vzorcu, vendar le takrat, ko imajo učenci dovolj časa, da v lastnem tempu 

zaključijo nalogo. Slabi bralci v petem razredu niso bistveno uspešnejši pri reševanju bralnih 

nalog kljub optimalnejšim pogojem, saj vse kognitivne napore vlagajo v bralno tehniko 

(razlike med dobrimi in slabimi bralci so na spremenljivki bralno razumevanje pri časovno 

neomejenem preizkusu še večje). Tem učencem podaljšanje časa za branje ne bo bistveno v 

pomoč. Potrebujejo drugačne prilagoditve pri branju navodil in pisnem preverjanju znanja 

(navodila prebere učitelj ali pisno preverjanje nadomestimo z ustnim preverjanjem). 

Intenziven trening hitrega in natančnega branja mora ostati del bralnega pouka skozi celotno 

osnovnošolsko izobraževanje, hkrati je potrebno pri načrtovanju bralnega pouka imeti v 

mislih specifične težave teh učencev in temu primerno oblikovati naloge. Stremeti moramo k 

natančnejšemu branju, kar pomeni, da jim moramo zastaviti takšna vprašanja, ki bodo od 

učencev zahtevala ponovno vračanje v besedilo, iskanje določenih podatkov in natančno 

branje besed. Konkretno jim moramo pokazati, kako lahko že posamezna črka vpliva na 

pomen besede in jim s tem osmisliti pomembnost natančnega branja. Hkrati lahko v procesu 

učenja učencem pomagamo z oblikovnimi prilagoditvami besedil (barvne označbe, poudarki 

delov besed ali besedil itd.). Obenem je potrebno za tovrstne vaje izbirati krajša besedila.  

Podobne strategije moramo uporabiti tudi pri vključevanju strategij za razvijanje besedišča in 

jih učencem demonstrirati na konkretnih primerih. Pri širjenju besedišča je ključnega 

pomena prenos naučenega v brano situacijo, iskanje besede v besedilu (Kje to piše?), 
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pojasnjevanje glede na besedilni kontekst itd. Zaradi težav učencev z IP s prenosom 

naučenega v novo situacijo ter slabšim poznavanjem jezika pri učencih iz drugega 

jezikovnega okolja bo izolirano učenje besed manj učinkovito (van Wingerden idr., 2014).  

Pomen bralne zmožnosti za učni uspeh je pomemben predvsem za starejše učence v PP NIS, 

zato je poleg urjenja fluentnosti branja potrebno v bralni pouk vključiti sistematično učenje 

različnih bralnih učnih strategij (Pečjak in Gradišar, 2002), s katerimi lahko prispevamo k večji 

učinkovitosti obdelave besedila; njegovemu razumevanju in boljši zapomnitvi (Levin, 1982 v 

Pečjak in Gradišar, 2002, 75). Pri seznanjanju učencev z bralnimi učnimi strategijami (in 

učnimi strategijami na sploh) moramo upoštevati, da je pri učencih z IP razkorak, med tistim, 

kar zmorejo narediti samostojno, in tistim, kar zmorejo narediti ob učiteljevem vodenju 

(Vigotski, 1983), drugačen kot pri učencih značilnega razvoja. Učenci z IP potrebujejo pri 

učenju bralnih strategij več učiteljeve pomoči, saj težje načrtujejo in spremljajo svoj učni 

proces (Novljan, 1997). Učitelj jim mora konkretno pokazati, kako uporabiti branje za 

pridobivanje novih informacij, pri čemer mora veliko pozornosti nameniti izbiri ustreznih 

besedil (učna snov, interesi učencev). S tem bo dodatno osmislil branje kot pomembno 

dejavnost in spodbudil zanimanje za delo z besedilom. Podobno v priporočilih za 

spodbujanje pozitivnega odnosa do branja navaja tudi McKenna (2001). V delu poglavja o 

učinkovitih poučevalnih pristopih omenja glasno branje učitelja (Herrold, Stanchfield in 

Serabian, 1989 v McKenna, 2001, 134), ki ima tudi v višjih razredih (zlasti v PP NIS) 

pomembno vlogo. Poudariti moramo tudi glasno branje učencev in razgovor o prebranem. 

Zaradi težav z bralno tehniko se moramo izogniti prehitremu prehodu na tiho branje 

učencev. Pri tihem branju besedila moramo obvezno zagotoviti nadzor nad učenčevim delom 

in preveriti razumevanje prebrane vsebine. 
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3. 5. 4 Primerjava dosežkov učencev v PP NIS z dosežki učencev značilnega 

razvoja ob koncu opismenjevalnega obdobja 

 

Z analizo posameznih dejavnikov bralnega razumevanja petošolcev v PP NIS (hitrost in 

natančnost branja, hitrost in stopnja bralnega razumevanja, fonološko zavedanje itd.) in 

njihovo primerjavo z normami, ki veljajo za učence značilnega razvoja ob koncu 

opismenjevalnega obdobja (konec tretjega razreda), smo izpolnili četrti cilj naše raziskave.  

Ugotovitve prikazujemo v spodnjih preglednicah (preglednici 92 in 93). 

 

Preglednica 92. Minimalni, maksimalni, povprečni doseženi percentil in standardni odklon 
(SD) za posamezno opazovano spremenljivko 

 N Min. Maks. Ar. sr. 
St. 

odklon 

BT_HitrostR_percVSEH 60 1,00 99,00 51,25 33,59 
BT_Stopn_R_percVSEH 60 ,00 98,00 42,83 38,85 
PERC_OSBZinteres 60 ,00 90,00 42,41 30,31 
BT_HitrostR_percPRAV 60 5,00 100,00 41,22 26,02 
PERC_OSBZtežavnost 60 ,00 95,00 35,43 23,08 
PERC_GB_hitrost 60 ,00 95,00 34,66 30,61 
PERC_GB_natančnODS 60 ,00 90,00 30,42 18,73 
BT_StopR_perc_PRAV 60 ,00 82,00 27,53 21,48 
PERC_hitr_tiho_br 60 ,00 90,30 26,71 25,98 
PERC_BrRazumOSBZ 60 ,00 80,00 22,75 19,95 
PERC_GB_natančnost 60 ,00 90,00 22,33 17,69 
PERC_FZ_analiza 60 ,00 60,00 20,67 24,17 
PERC_FZ_odstr_glas 60 ,00 70,00 17,08 19,25 
PERC_FZ_sinteza 60 ,00 60,00 15,33 18,36 
PERC_FZ_odstr_zlog 60 ,00 70,00 14,33 21,68 
PERC_Ritem 60 ,00 20,00 8,47 9,97 
PERC_GBizraznost 60 ,00 30,00 8,33 10,28 
PERC_GBnapake 60 ,00 60,00 6,79 14,93 

 

  



 
  

228 
 

Preglednica 93. Primerjava dosežkov petošolcev v PP NIS z normami za učence značilnega 
razvoja ob koncu tretjega razreda  

* prevladujejo učenci, ki sodijo med dobre bralce 

 

Večina učencev dosega spodnje percentilne vrednosti na opazovanih spremenljivkah, kar 

potrjuje naša pričakovanja v okviru prve raziskovalne hipoteze četrtega sklopa (4.).  Pri skoraj 

vseh spremenljivkah je več kot 40 % petošolcev iz vzorca uvrščenih do 40. percentila (izjema 

je le spremenljivka BT_HitrostR_percVSEH, kjer je takšnih učencev približno 38 %). Petošolce 

v PP NIS lahko glede na norme, ki veljajo za tretješolce značilnega razvoja, razdelimo v 

naslednje skupine bralcev: 

- 15 %–30 %, ponekod tudi med 50 %–80 % učencev pri posameznih sestavinah bralne 

zmožnosti ne dosega minimalnih kriterijev (njihov dosežek ne presega 10. percentila), 

- največji delež bralcev lahko glede na norme uvrstimo med 40 % učencev, ki glede na 

norme dosega slabše rezultate pri posameznih spremenljivkah (podpovprečni rezultati), 

- najmanjši delež učencev (5 %–30 %) dosega srednje ali višje percentilne vrednosti pri 

posameznih spremenljivkah (nad 40. percentilom). To so predvsem tisti učenci v PP NIS, 

ki so bili glede na predhodne analize v naši raziskavi uvrščeni med dobre bralce z IP (v 

 % učencev, uvrščenih do posamezne percentilne vrednosti 
do 10 do 20 do 40 do 60 do 80 nad 80 

BT_HitrostR_percVSEH 15 6,7 16,7 23,3 8,3* 30* 

BT_Stopn_R_percVSEH 36,7 3,3 21,7* 3,3 6,7* 25 

PERC_OSBZinteres 20* 10* 20 23,3 11,7* 11,7* 

BT_HitrostR_percPRAV 3,3 21,7 36,7* 13,3* 15* 10* 

PERC_OSBZtežavnost 11,7 18,3* 38,3 16,7* 10 1,7 

PERC_GB_hitrost 28,3 16,7 13,3 13,3 21,7 6,7 

PERC_GB_natančnODS 3,3 15 65 10* 1,7* 5* 

BT_StopR_perc_PRAV 26,7 21,7 23,3* 11,7* 11,7 1,7* 

PERC_hitr_tiho_br 36,7 13,3 23,3 11,7* 11,7* 3,3 

PERC_BrRazumOSBZ 33,3 18,3 41,7* 0 6,7*  

PERC_GB_natančnost 21,7 18,3 48,3* 6,7* 0 3,3* 

PERC_FZ_analiza 73,3 26,7*  

PERC_FZ_odstr_glas 55 25 13,3* 0 6,7*  

PERC_FZ_sinteza 53,3 35 11,7*  

PERC_FZ_odstr_zlog 70 13,3* 6,7  10*  

PERC_Ritem 56,7 41,7*  

PERC_GBizraznost 85 15*  

PERC_GBnapake 81,7 6,7* 6,7* 5* 0 0 
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preglednici (preglednica 93) je z zvezdico označeno, v katerem percentilu je večji delež 

dobrih bralcev), kar je skladno z našimi predvidevanju v okviru druge hipoteze četrtega 

sklopa (4.1). 

 

Največji delež učencev, uvrščenih do 10. percentila, zasledimo pri spremenljivkah, ki se 

nanašajo na področje fonološkega zavedanja in na različne kriterije tekočnosti branja 

(natančnost, napake, izraznost, ritem) (v preglednici označene s temno modro). To pomeni, 

da ima velik delež učencev z IP slabo razvite sposobnosti fonološkega zavedanja in ne dosega 

minimalnega kriterija pri omenjeni spremenljivki. Težave učencev so še izrazitejše pri 

nalogah, ki zahtevajo zapomnitev in manipuliranje z glasovi oz. zlogi (zlasti sinteza več glasov 

v daljšo besedo, odstranjevanje glasov in zlogov) (hipoteza 4. 2). To so naloge, ki dodatno 

obremenijo slušno pomnjenje, s čimer pa imajo učenci z IP izrazite težave (Conners, 2003). 

Zaradi opisanih težav v vzorec vključeni učenci z IP tudi ob koncu opismenjevalnega obdobja 

še vedno potrebujejo intenzivne vaje spajanja glasov in povezovanja črk v zloge in besede. 

Intenzivne vaje so nujne za avtomatizacijo teh veščin. Slednje je pomemben korak na poti k 

tekočemu in natančnemu branju. Približno 80 % petošolcev v vzorcu po številu napak pri 

branju sodi v 10. percentil (torej spada med 10 % učencev, ki dela največ napak pri branju). 

Glasovna analiza besed (kot obraten proces sinteze glasov) je pomembna za pravilen zapis 

besed, zato je smiselno, da v okviru treningov kombiniramo ti dve dejavnosti. 

 

Primerjava povprečnih percentilnih vrednosti na preizkusih oz. podtestih, ki merijo hitrost 

branja in bralnega razumevanja ter stopnjo razumevanja prebranega (Bralni test avtoric S. 

Pečjak in N. Potočnik), kaže, da petošolci z IP v povprečju dosegajo višje percentilne 

vrednosti pri spremenljivkah, ki se nanašajo na količino rešenih nalog na posameznem 

preizkusu (BT_HitrostR_percVSEH in BT_Stopn_R_percVSEH) in nižje pri spremenljivkah, ki se 

nanašajo na število pravilnih odgovorov na istih podtestih (BT_HitrostR_percPRAV, 

BT_StopR_perc_PRAV). To pomeni, da učenci berejo hitro (čeprav glede na norme še vedno 

povprečno ali podpovprečno), več težav imajo z razumevanjem prebranega. Razkorak med 

hitrostjo in razumevanjem prebranega je pri odgovarjanju na vprašanja ob branju krajših 

besedil (podtest Stopnja razumevanja) še večji kot pri podtestu Hitrost razumevanja, k čemur 

prispeva tako zahtevnost kot dolžina branega gradiva. 

 



 
  

230 
 

Že v predhodnih analizah bralne zmožnosti proučevane skupine učencev smo ugotovili, da je 

nenatančnost pri branju ena od osrednjih težav učencev z IP. Za potrebe načrtovanja 

vzgojno-izobraževalnega dela učencev z IP si lahko še jasnejšo sliko o njihovih potrebah 

oblikujemo na podlagi primerjave značilnosti glasnega branja učencev z bralnimi stopnjami, 

predstavljenimi v literaturi (Johnson, Kress in Pikulski, 1990 v Marjanovič Umek, Fekonja 

Peklaj in Pečjak, 2011 in v Pečjak, 2010). Glede na odstotek natančno prebranih besed pri 

glasnem branju besedila petošolcev v vzorcu, smo ugotovili, da je:   

- pri 3,3 % učencev natančnost branja 65 % ali manj, 

- pri 15 % učencev natančnost branja med 66 % in 84 %, 

- pri 45 % učencev natančnost branja med 85 % in 92 %51, 

- pri 18,5 % učencev  natančnost branja med 93 % in 96 %, 

- pri 13,3 % učencev  natančnost branja med 97 % in 98 %, 

- pri 8,3 % učencev  natančnost branja nad 98 %. 

Upoštevajoč natančnost glasnega branja besedila petošolcev v PP NIS 

(PERC_GB_natančnODS) lahko sklenemo, da je za več kot polovico v vzorec vključenih 

petošolcev značilna t. i. frustracijska stopnja branja, približno 30 % učencev lahko umestimo 

na stopnjo branja, ki jo omogoča pouk, le nekaj več kot 8 % učencev dosega stopnjo 

samostojnega branja.   

Analizo natančnosti glasnega branja istega besedila smo opravili še za v vzorec vključene 

devetošolce z IP.  Rezultate predstavljamo v spodnji preglednici (preglednica 94). 

 
  

                                                           
51 Za frustracijsko stopnjo branja navajajo v literaturi (Johnson, Kress in Pikulski, 1990 v Marjanovič Umek, 
Fekonja Peklaj in Pečjak, 2011 in v Pečjak, 2010) natančnost 90 % ali manj. Mi smo skupine in odstotke nekoliko 
priredili glede na razpored učencev po percentilnih vrednostih. Upoštevali smo le kriterij natančnosti glasnega 
branja, čeprav so za  uvrstitev na posamezno stopnjo opredeljeni še drugi kriteriji (tiho branje, vedenje pri 
branju). 



 
  

231 
 

Preglednica 94. Natančnost branja devetošolcev 

 f % 

Natančnost 

pod 65 % 1 1,4 

66 %–84 % 10 14,3 

85 %–92 % 16 22,9 

93 %–96 % 22 31,4 

97 %–98% 15 21,4 

nad 98 % 6 8,6 

Skupaj 70 100,0 

 

Upoštevajoč natančnost glasnega branja besedila devetošolcev v PP NIS 

(PERC_GB_natancODST) in primerjavo njihovih rezultatov z dosežki petošolcev v PP NIS 

ugotovimo, da je splošna slika o bralnih zmožnostih starejših učencev nekoliko boljša. Več 

učencev se je približalo stopnji samostojnega branja (8,6 %), hkrati se je nekoliko zmanjšal 

delež tistih z najslabšim rezultatom (manj kot 40 %). Še vedno pa lahko večino v vzorec 

vključenih devetošolcev v PP NIS (52,8 %) glede na kakovost glasnega branja uvrstimo na 

tisto stopnjo branja, pri kateri lahko k boljšemu bralnemu razumevanju prispeva učitelj 

(Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2011). Slednje predstavlja eno ključnih 

metodičnih smernic za načrtovanje bralnega pouka v PP NIS, ki mora slediti potrebam 

učencev. Za doseganje optimalnega bralnega razumevanja učencev v PP NIS mora učitelj tudi 

v višjih razredih spremljati učenčevo branje besedila, v pouk večkrat vključiti lastno glasno 

branje različnih besedil ter aktivno voditi in usmerjati razgovor ob besedilu. Pri vključevanju 

samostojnega dela z besedilom mora učitelj natančno premisliti, katere naloge bodo učenci 

zmogli samostojno, kolikšno stopnjo razumevanja besedila določena naloga zahteva in 

katera besedila so primerna za samostojno delo.  

Učitelj mora svoje delo prilagoditi potrebam učencev ne glede na predpostavke učnega 

načrta za slovenščino, ki tako v programu z NIS (Križaj Ortar idr., 2003) kot v programu z EIS 

(Poznanovič Jezeršek idr., 2013) predvideva, da bodo učenci ob koncu opismenjevalnega 

obdobja usvojili bralno tehniko do stopnje, ko bodo lahko svojo pozornost usmerili predvsem 

na razvijanje bralnega razumevanja. Kot kažejo rezultati naše raziskave, nam ob koncu 

opismenjevalnega obdobja v PP NIS tega ne uspe uresničiti v celoti. Enako velja za 

najstarejše učence v raziskavi.  Razlogov za to je zagotovo več, izhajajo iz značilnosti učencev, 

značilnosti poučevalnih pristopov in drugih širših dejavnikov (značilnosti domačega okolja, 
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pogojev na šoli, (ne)usklajenosti izobraževalnih zahtev z značilnostmi in potrebami učenca 

itd.). Nekatere značilnosti učencev z IP, ki ovirajo bralni napredek, smo omenili že v 

predhodnih analizah (fonološki procesi, jezikovne zmožnosti itd.). Te so nam v pomoč pri 

načrtovanju učnega dela in prilagoditev za učence. Za natančnejšo analizo ostalih dejavnikov 

je v bodoče potrebno več pozornosti nameniti preverjanju učinkovitosti različnih pristopov k 

opismenjevanju in spodbujanju bralnega razumevanja ob upoštevanju informacij o 

značilnostih učencev, vključenih v program. Čeprav avtorji (npr. Barker, 2010) zagovarjajo 

primernost podobnih metod opismenjevanja tako pri učencih z IP kot pri učencih značilnega 

razvoja, lahko na podlagi naših rezultatov poudarimo tudi potrebe po prilagoditvah, 

predvsem v smislu bolj intenzivnega in usmerjenega utrjevanja posameznih veščin, kar 

poudarja več avtorjev (npr. Saunders, 2007; Allor idr., 2010). Učni načrt za slovenščino v PP 

NIS v splošnih metodično-didaktičnih smernicah temu namenja manj pozornosti, ohranjanje 

ustreznega razmerja med t. i. celostnim komunikacijskim modelom učenja jezika (Pečjak idr., 

2002) in direktnim urjenjem posameznih veščin (bolj značilno z t. i. tradicionalni model 

poučevanja) (Conway, 1997) je v veliki meri prepuščeno učiteljem, njihovim stališčem in 

upoštevanju značilnosti učencev. Učitelji, ki poučujejo v PP NIS, morajo zaradi heterogenosti 

populacije veliko pozornosti nameniti zlasti prepoznavanju in upoštevanju raznolikih potreb 

učencev. Pri tem morajo glede na podatke naše raziskave in zahteve iz učnega načrta (Križaj 

Ortar idr., 2003) poleg metod dela prilagoditi tudi zahteve pouka.  
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3. 6 Povzetek preverjanja hipotez 

 

3. 6. 1 Prvi sklop hipotez: primerjava bralne pismenosti mlajših in starejših 

učencev v PP NIS  

 

Prvi sklop hipotez se nanaša na primerjavo bralne pismenosti petošolcev in devetošolcev z 

IP. V njem smo opredelili devet hipotez, s katerimi smo preverjali dve izhodiščni paradigmi 

pojasnjevanja bralne zmožnosti učencev z lažjimi IP, ki smo jih zasledili v tujih raziskavah.  

S primerjavo strukture bralne zmožnosti mlajših in starejših učencev smo potrdili hipoteze, ki 

se nanašajo na paradigmo upočasnjenega razvoja bralne zmožnosti učencev z lažjimi IP 

(hipoteza 1. 1, hipoteza 1. 2 s podhipotezami 1. 2. 1 do 1. 2. 3 in hipoteza 1. 3).   

Pri devetošolcih smo dobili jasnejšo sliko o strukturi bralne zmožnosti v primerjavi z rezultati 

mlajših učencev. Struktura bralne zmožnosti starejših učencev se bolj približuje 

izhodiščnemu dvokomponentnemu modelu bralnega razumevanja naše raziskave (Gough in 

Tunmer, 1985 v Wren, 2001), ki bralno razumevanje predstavlja kot produkt bralne tehnike 

in jezikovnega razumevanja. Obenem v prid paradigmi upočasnjenega razvoja govorijo še 

nekatere druge ugotovitve, pridobljene na podlagi primerjave rezultatov obeh skupin 

učencev: 

- Starejši učenci z IP so (statistično pomembno) boljši pri večini spremenljivk, ki prispevajo k 

bralni pismenosti posameznika. 

- Vloga dekodiranja in jezikovnega razumevanja se s starostjo spreminja podobno kot pri 

učencih značilnega razvoja. Spremenljivke, ki odražajo kakovost bralne tehnike (hitrost, 

natančnost branja), višje korelirajo z bralnim razumevanjem pri mlajših učencih. Višina 

korelacij med spremenljivkami, ki se nanašajo na jezikovno razumevanje (slušno 

razumevanje, besednjak), in bralnim razumevanjem s starostjo narašča. Hkrati učenci z IP 

potrebujejo dlje časa za avtomatizacijo bralne tehnike (dekodiranje tudi v devetem 

razredu višje korelira z bralnim razumevanjem v primerjavi z jezikovnim razumevanjem). 

- Učenci z IP imajo v višjih razredih še vedno težave na področju dekodiranja, kar jim 

onemogoča uresničevanje dejanskih potencialov (slušnega) razumevanja pri branju. Tudi 

v višjih razredih večina ne doseže izenačitve potencialov slušnega in bralnega 
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razumevanja, kar predvideva izhodiščni bralni model (Gough in Tunmer, 1990 v Wren, 

2001). 

- Primerjava hitrosti glasnega branja učencev v PP NIS s hitrostjo branja učencev značilnega 

razvoja, vključenih v program z enakovrednim izobrazbenim standardom (EIS), kaže na 

izrazite težave učencev v PP NIS z dekodiranjem. Največje razlike lahko opazimo med 

učenci z IP in enako starimi učenci ZR (tretješolci). Šele ob koncu osnovnošolskega 

izobraževanja učenci v PP NIS dosežejo hitrost branja tretješolcev značilnega razvoja 

(preglednica 95). 

 

Preglednica 95. Povprečna hitrost glasnega branja v besedah/minuto glede na starost 
učencev in vzgojno-izobraževalni program  

 3. razred EIS 3. razred PP NIS 5. razred PP NIS 9. razred PP NIS 
Povprečna 

hitrost glasnega 
branja v 

besedah/minuto 

110* 
100** 

53** 
67 

(SD=30) 
103  

(SD=33) 

*Magajna, Gradišar in Pečjak (1999 v Pečjak, 2010, 119) 
**Oprešnik (2000, v Pečjak, 2010, 119) 
 

Na podlagi primerjave posameznih sestavin bralne zmožnosti mlajših in starejših učencev z IP 

smo pokazali na razloge, ki (poleg nižjih kognitivnih potencialov) prispevajo h kvalitativnim 

odstopanjem od tipičnega bralnega razvoja in potrdili hipotezi 1. 4 in 1. 5: 

- Branje pri učencih z IP dlje časa temelji na procesih nižjega nivoja (fonološko zavedanje, 

hitro zaporedno imenovanje). Še več, korelacije med fonološkim zavedanjem in 

besediščem ter fonološkim zavedanjem in bralnim razumevanjem so pri devetošolcih še 

višje, kar upravičuje iskanje razlogov za bralne težave devetošolcev z IP med fonološkimi 

procesi (hipoteza 1. 4). 

- Razlike v natančnosti branja med mlajšimi in starejšimi učenci z IP so statistično 

neznačilne. Med ostalimi sestavinami bralne zmožnosti, ki najbolj ovirajo bralni napredek 

učencev z IP, lahko poudarimo zlasti težave na področju fonološkega zavedanja in 

slušnega pomnjenja. Čeprav so bile razlike med skupinama statistično značilne, smo 

morali pri teh spremenljivkah ničelno hipotezo zavrniti z večjo stopnjo tveganja (< 0,01 ali 

0,05) kot pri ostalih spremenljivkah (< 0,000) (hipoteza 1. 4). Nenatančno branje spada 

med osrednje razloge za bralni neuspeh učencev. Devetošolci še vedno delajo veliko 

napak pri branju. Med razlogi za omenjene težave izstopajo fonološki procesi, zlasti 
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fonološko zavedanje, kar dokazuje tudi višja korelacija med fonološkim zavedanjem in 

številom napak pri branju devetošolcev (hipoteza 1. 5). Prav tako težko ohranijo in 

manipulirajo z informacijami v spominu (kratkotrajno slušno pomnjenje in delovni 

spomin), kar je bilo pomembno tudi za uspešnost pri reševanju posameznih nalog 

fonološkega zavedanja. Naša opažanja potrjuje primerjava rezultatov z ugotovitvami 

Šimnica (2014) o natančnosti branja učencev drugega triletja v PP NIS (preglednica 96). Za 

tekočnost branja je pomembno tudi natančno prepoznavanje besed, pri čemer učenci v 

PP NIS počasneje napredujejo.  

 
Preglednica 96. Natančnost branja – delež pravilno prebranih besed glede na starost 
učencev v PP NIS  

 5. razred PP NIS 
2. triada  

(povprečni rezultat 
4.–6. razred) 

9. razred PP NIS 

Povprečna 
hitrost glasnega 

branja v 
besedah/minuto 

89 
(SD=10) 

92,82 *  
92  

(SD=8) 

*Povprečni rezultat učencev 4., 5. In 6. razreda v PP NIS (Šimnic, 2014), N=57 

 

3. 6. 2 Drugi sklop hipotez: primerjava prediktorjev bralnega razumevanja 

 

Z drugim sklopom hipotez smo z modeliranjem povezav med rezultatom na časovno 

neomejenem preizkusu bralnega razumevanja in posameznimi sestavinami bralne zmožnosti 

(prediktorske, neodvisne spremenljivke) identificirali različno težo spremenljivk pri 

napovedovanju bralnega razumevanja. Opredelili smo dve hipotezi, ki se nanašata na 

spreminjanje vloge dejavnikov bralnega razumevanja pri mlajših in starejših učencih z IP. Obe 

hipotezi smo potrdili in rezultate povzeli že v poglavju 3. 5. 2. 1. Rezultati so pomembni 

predvsem z vidika načrtovanja pouka. Našo pozornost preusmerjajo od dejavnikov, na katere 

imamo učitelji manjši vpliv, k tistim dejavnikom, ki jih lahko aktivno spodbujamo v okviru 

bralnega pouka (besedišče, fonološko zavedanje, interes za branje itd.). Z rezultati multiple 

linearne regresije smo potrdili nekatere ugotovitve iz prvega sklopa hipotez in jim dodali 

ugotovitve o vlogi čustveno-motivacijskih dejavnikov pri branju učencev z IP. 

Vloga besedišča in besednega sklepanja pri napovedovanju bralnega razumevanja je večja 

pri devetošolcih z IP, kar govori v prid predpostavki o upočasnjenem bralnem razvoju 
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učencev z IP. Hkrati fonološko zavedanje ostaja pomembno pri napovedovanju bralnega 

razumevanja tudi v višjih razredih in ga je potrebno upoštevati pri pojasnjevanju bralnih 

težav te skupine učencev.  

Upad interesa za branje in manjša teža interesa za bralne aktivnosti pri napovedovanju 

učenčevih bralnih dosežkov dajeta dve iztočnici za nadaljnje raziskovalno in praktično 

pedagoško delo. Na eni strani se moramo soočiti z vprašanjem, kako spodbuditi in ohraniti 

bralni interes učencev v višjih razredih, po drugi strani načrtovanje bralnega pouka od 

učiteljev zahteva dober premislek o izboru zunanjih načinov spodbujanja motivacije za 

urjenje branja. Ob upoštevanju intenzivnosti bralnih treningov, potrebnih za bralni napredek 

učencev z IP, je slednje posebno zahteven izziv. 

 

3. 6. 3 Tretji sklop hipotez: primerjava bralne pismenosti boljših in slabših 

bralcev v PP NIS  

 

V tretjem sklopu hipotez smo se osredotočili na odkrivanje tistih sestavin bralne zmožnosti, v 

katerih se boljši in slabši bralci z IP najbolj razlikujejo. Pomen diskriminantne analize v naši 

raziskavi je predvsem v njeni vlogi pri prepoznavanju dejavnikov branja, ki jim moramo v 

okviru bralnih treningov posvetiti največ pozornosti. Ugotovitve so pomembne zlasti z vidika 

večanja učinkovitosti bralnega pouka z intenzivnejšim delom na področjih, kjer imajo učenci 

največ težav. Slednje je po raziskavah Allorjeve in sodelavcev (2010) ključnega pomena za 

doseganje napredka pri branju učencev z IP. 

Opredelili smo dve hipotezi. Prvo, ki se nanaša na vrednost uporabljenega instrumentarija za 

ločevanje boljših in slabših bralcev z IP, smo potrdili. Uporabljeni časovno omejeni preizkusi 

hitrosti in stopnje bralnega razumevanja dobro pokažejo, kako hiter in učinkovit je 

posameznik pri branju. Ne dajejo pa nam dobrega vpogleda v optimalni dosežek učenca 

(kakšno stopnjo razumevanja dejansko lahko doseže ob samostojnem branju). Slednje bo 

učenec v večji meri pokazal v zanj ugodnejših pogojih. Časovno omejeni preizkusi so tako 

primerni predvsem za »grobo« specialnopedagoško diagnostiko bralne zmožnosti in 

evalvacijo učinkovitosti bralnih treningov. Za natančnejšo analizo branja in kvalitetno 

načrtovanje bralnega pouka za učence v PP NIS so primernejši časovno neomejeni preizkusi. 

Za specialnega pedagoga je zelo pomembna informacija, ali uspe učenec (kljub bralnim 
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težavam) v ugodnejših pogojih izboljšati svoj bralni rezultat. Ob počasnem bralnem napredku 

in številnih bralnih težavah učencev z IP je lahko ta podatek včasih celo boljši pokazatelj 

uspešnosti bralnega treninga kot merjenje učinkovitosti bralca v časovno omejenih pogojih. 

Tretja hipoteza izpostavlja različno vlogo fonoloških in vizualnih procesov pri razlikovanju 

boljših in slabših bralcev z IP, pri čemer prvim pripisuje večjo težo (hipoteza 3. 1). S 

potrditvijo druge hipoteze tretjega sklopa smo pokazali, da se je v okviru bralnih treningov 

smiselno čim bolj zgodaj in čim bolj intenzivno osredotočiti na urjenje fonoloških procesov. 

Pri tem bomo po navedbah tujih avtorjev (npr. Woodrome in Johnson, 2009) bolj uspešni, če 

bomo glasove že zgodaj ponazarjali s simboli in v zgodnje bralne spodbude vključili material, 

s katerim se bodo učenci kasneje dejansko srečali pri branju.  

 

3. 6. 4 Četrti sklop hipotez: primerjava dosežkov učencev v PP NIS z normami, 

ki veljajo za učence značilnega razvoja ob koncu opismenjevalnega obdobja 

 

V zadnjem sklopu preverjanja raziskovalnih hipotez smo rezultate učencev v PP NIS na 

posameznih preizkusih Ocenjevalne sheme bralnih zmožnosti (Pečjak, Magajna in Podlesek, 

2012a) in Bralnem testu (v Pečjak, Magajna in Podlesek, 2012b) vzporejali z normami, ki 

veljajo za učence značilnega razvoja (v programih, ki zagotavljajo enakovredni izobrazbeni 

standard – EIS) ob koncu opismenjevalnega obdobja.  

Opredelili smo tri hipoteze, ki odražajo naša pričakovanja o dosežkih petošolcev v PP NIS. 

Glede na značilnosti te populacije smo predpostavili, da bo večina petošolcev z IP dosegla 

spodnje percentilne vrednosti pri večini merjenih spremenljivk (hipoteza 4.). Naša 

predvidevanja so bila pravilna. Dosežke učencev z IP lahko vzporejamo z dosežki manj 

uspešnih učencev značilnega razvoja. Izjeme najdemo med boljšimi bralci v PP NIS (hipoteza 

4.1), ki so na posameznih spremenljivkah dosegli tudi višje percentilne vrednosti (nad 40. 

percentilom). Predhodne ugotovitve o razlogih za kvalitativna odstopanja od tipičnega 

bralnega razvoja učencev z IP izpostavljajo fonološke procese kot ključni dejavnik za 

neusvojeno bralno tehniko. Skladno z omenjeno predpostavko smo v okviru hipoteze 4.2 

predvidevali najnižje dosežke večine petošolcev z IP pri posameznih nalogah fonološkega 

zavedanja. Hipotezo smo potrdili. Največji delež petošolcev ima izrazite težave pri nalogah, ki 

zahtevajo zapomnitev in manipuliranje z glasovi oz. zlogi (zlasti sinteza več glasov v daljšo 
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besedo, odstranjevanje glasov in zlogov) (hipoteza 4. 2). Poleg slabe bralne tehnike lahko 

med razlogi za vse večji razkorak med bralci z IP in bralci ZR izpostavimo tudi težave z 

razumevanjem vsebine besedila. Primerjava povprečnega števila rešenih nalog s povprečnim 

številom pravilno rešenih nalog na posameznih bralnih preizkusih je pokazala na izrazitejše 

težave z razumevanjem besedil. Naša opažanja in predloge za delo smo podrobno predstavili 

že v poglavju 3. 5. 4. 

Z vzporejanjem rezultatov učencev v PP NIS z normami za učence v programu, ki zagotavlja 

EIS, smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri nam v PP NIS uspe doseči temeljni funkcionalni cilj 

sistematičnega opismenjevanja na področju branja. Cilj je skupen obema programoma in 

predvideva, da bodo učenci ob koncu opismenjevalnega obdobja usvojili bralno tehniko do 

stopnje, ko bodo lahko svojo pozornost usmerili predvsem na razvijanje bralnega 

razumevanja. Upoštevajoč natančnost glasnega branja besedila petošolcev v PP NIS lahko 

sklenemo, da nam to uspe le pri manjšem deležu učencev (za več kot polovico v vzorec 

vključenih petošolcev je značilna t. i. frustracijska stopnja branja),  tudi ob zaključku 

devetletke je stopnjo samostojnega branja doseglo le okrog 8 odstotkov v vzorec vključenih 

devetošolcev.  
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3. 7 Priporočila za načrtovanje bralnega pouka učencev z intelektualnimi 

primanjkljaji 

 

Osrednji praktični namen analiziranja strukture bralne zmožnosti mlajših in starejših učencev 

z IP (faktorska analiza), identificiranja prediktorjev bralnega razumevanja v obeh skupinah 

(multipla linearna regresija) in izpostavljanja razločevalnih spremenljivk med dobrimi in 

slabimi bralci (diskriminantna analiza) je oblikovanje oziroma dopolnjevanje že obstoječih 

smernic za načrtovanje bralnega pouka v PP NIS. S primerjavo dosežkov učencev v PP NIS z 

normami, ki veljajo za učence v programih, ki zagotavljajo EIS, smo potrebo po proučevanju 

in oblikovanju teh smernic še potrdili. 

V nadaljevanju predstavljamo smernice za spodbujanje bralne zmožnosti učencev z IP. 

Smernice smo oblikovali na podlagi povzetka empiričnih ugotovitev naše raziskave in s 

povezovanjem naših opažanj s priporočili drugih avtorjev. Najpomembnejše elemente smo 

poudarili tudi v shematskem prikazu smernic za načrtovanje spodbujanja bralne zmožnosti 

učencev z (lažjimi) IP (shema 10). 

Spodbude za razvijanje bralne zmožnosti učencev se v posameznih starostnih obdobjih 

razlikujejo, zato smo oblikovali priporočila za obdobje pred, med in po sistematičnem 

opismenjevanju. V vseh obdobjih mora delo z otroki z IP na področju pismenosti slediti 

načelom, ki izhajajo iz upoštevanja značilnosti populacije učencev, in spoznanj o splošnih ter 

specifičnih značilnostih bralnega razvoja. Na načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela z 

učenci z IP imajo pomemben vpliv učiteljeva pričakovanja (Houston in Torgesen, 2004). 

Učitelj mora verjeti, da lahko z lastnimi pristopi pomembno prispeva k usvajanju bralne 

zmožnosti učencev, hkrati se mora pri oblikovanju svojih pričakovanj do učencev zavedati, da 

je aktivno miselno delo in uživanje ob bralnih aktivnostih mogoče doseči tudi pri učencih z 

nižjimi kognitivnimi potenciali. Na oblikovanje ustreznih pričakovanj lahko v veliki meri 

prispevamo v okviru izobraževalnih programov za učitelje, ki vključujejo seznanjanje z 

uspešnimi poučevalnimi pristopi in njihovimi pozitivnimi učinki na dosežke učencev. 

Za doseganje pozitivnih učinkov bralnih programov je ključno intenzivno, sistematično in 

jasno strukturirano delo učitelja, ki vključuje eksplicitno poučevanje veščin, na katerih imajo 

učenci največ težav (Allor idr., 2010; Beck, 1984; Farrel in Elkins, 1995; Houston in Torgesen, 

2004; Katims, 1996; Lundberg in Reichenberg, 2013; Reichenberg, 2014; Saunders, 2007; 



 
  

240 
 

Van den Bos idr., 2007). V nadaljevanju podajanja smernic smo zato izpostavili predvsem 

tiste sestavine bralne zmožnosti, ki so se v naši raziskavi izkazale kot najbolj problematične. 

Značilnosti populacije učencev z IP narekujejo učiteljev skrben predhoden razmislek o 

načinih prenosa naučenega v kontekst oziroma v novo situacijo, daljše in sistematično 

učiteljevo vodenje pri pridobivanju veščin (modeliranje, demonstracijo procesov) ter 

sprotno spremljanje napredka v kombinaciji z zunanjim preverjanjem. V nadaljevanju 

poskušamo vse to upoštevati pri oblikovanju priporočil za bralni pouk. Čeprav mora učinkovit 

bralni pouk vključevati vse za branje pomembne sestavine (Houston in Torgesen, 2004), npr. 

urjenje bralne tehnike, bralnega razumevanja, strateškega branja itd., pa moramo biti 

pozorni, da si v okviru posameznih učnih ur ne zastavimo preveč učnih ciljev (Beck, 1984). 

Učne cilje moramo opredeliti smiselno, tako z vidika značilnosti besedila (vsebina, 

zahtevnost itd.) kot z vidika zmožnosti učencev. Analiza in izbira besedil je pri tem ključnega 

pomena. Slednje je predvsem učiteljeva naloga (v učnem načrtu imamo podane predloge 

besedil), zato bomo v okviru smernic poudarili tudi priporočila za izbiro besedil. 

Bralni pouk v PP NIS mora vključevati dejavnosti za spodbujanje obeh ključnih komponent 

bralnega razumevanja (Gough in Tunmer, 1990 v Wren, 2001); bralne tehnike in jezikovnega 

razumevanja. Med posebnosti bralnega pouka v PP NIS glede na rezultate naše raziskave 

spada večja potreba po urjenju bralne tehnike tudi v višjih razredih, ko se po učnem načrtu 

(Križaj Ortar idr., 2003) obdobje sistematičnega opismenjevanja že zaključi. Analiza in 

primerjava prediktorskih spremenljivk za bralno razumevanje mlajših in starejših učencev 

(multipla linearna regresijska analiza) je opozorila na potrebo po večji pozornosti za 

vzpostavljanje in ohranjanje interesa za branje pri učencih z IP.  

 

Analiza in primerjava strukture bralne zmožnosti mlajših in starejših učencev je pokazala, da 

imajo učenci v PP NIS tudi v višjih razredih težave z bralno tehniko. Eno od podstati učenja 

dekodiranja predstavlja fonološko zavedanje, ki je pri petošolcih in devetošolcih v naši 

raziskavi pomembno povezano s številom napak pri glasnem branju besedila. Učenci, ki bolje 

obvladajo naloge fonološkega zavedanja, so pri branju naredili manj napak. Rezultati naše 

raziskave kažejo, da so bralne težave učencev v PP NIS pogosto fonološke narave. Učenci 

imajo težave z avtomatizacijo bralne tehnike predvsem zaradi izrazitih težav na področju 

fonoloških procesov (fonološko zavedanje, fonološki spomin in hitro imenovanje). Zato je 

intenzivno urjenje zmožnosti pozornega poslušanja, razlikovanja, razločevanja, 
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prepoznavanja besed, delov besed in glasov (različne naloge fonoloških spretnosti) 

pomemben del predšolskih programov, kar na splošno velja za vse otroke, ki se srečujejo z 

bralnimi težavami. Posebnost otrok v naši raziskavi so znižane kognitivne sposobnosti, ki 

vplivajo tudi na usvajanje fonoloških spretnosti v predšolskem obdobju (Jerman, 2000). 

Jerman (2000, 195) za te učence predlaga več vaje za usvajanje vsaj osnovnih spretnosti 

fonološkega zavedanja. Ker so glasovi abstraktne kategorije, jih je potrebno čim prej 

»konkretizirati« z uporabo simbolov. Otroci se morajo čim prej in čim pogosteje srečevati z 

materiali, ki jih bodo kasneje uporabljali pri opismenjevanju (napisi, črke, vzorci iz črk, igra s 

črkami, opazovanje, narekovanje in posnemanje zapisovanja itd.). Večjo učinkovitost 

fonoloških vaj v kombinaciji z dejavnostmi s črkami poudarjata Woodrome in Johnson 

(2009). Ugotovitve je smiselno dosledno upoštevati tudi ob začetku vstopa učencev v 

osnovnošolsko izobraževanje, saj jim na ta način lažje predstavimo osnovne metajezikovne 

koncepte (zaporedje glasov primerjamo z zaporedjem zapisanih črk) (Wright in Jacobs, 

2003). Fonološko zavedanje je visoko pozitivno povezano z besediščem (Metsala in Walley, 

1998 v Goswami, 2003; Metsala, 2011), kar kažejo tudi naši rezultati pri petošolcih in 

devetošolcih v PP NIS (pri slednjih je korelacija celo višja, glej preglednici 57 in 58 v poglavju 

3. 5. 1). Besedišče je drugi pomembnen dejavnik spodbujanja bralne zmožnosti, ki pa ga 

otroci gradijo od rojstva naprej. Besednjak je pomemben prediktor bralnega razumevanja 

devetošolcev v PP NIS, zlasti ko imajo na voljo dovolj časa (s čimer zmanjšamo vpliv 

počasnega prepoznavanja besed na bralni rezultat) in pomembno ločuje boljše in slabše 

bralce z IP v petem razredu. Dodaten pomen urjenju besedišča daje velik delež učencev v PP 

NIS, ki prihaja iz drugega jezikovnega okolja (približno tretjina učencev v vzorcu). Več kot 

polovica slabših bralcev v devetem in petem razredu prihaja iz drugega jezikovnega okolja 

(glej poglavje 3. 5. 3, preglednico 82 in str. 207).  

V obdobju pred sistematičnim opismenjevanjem in v začetnih razredih besedišče intenzivno 

urimo ob skupnem branju in pogovoru ob primernih gradivih (npr. slikanice, opazovanje in 

razgovor ob ilustracijah itd.). Katims (1996) poroča o pomenu spodbudnega razrednega 

okolja z dostopom do knjižnih gradiv (razredna knjižnica, knjižni kotiček, kotiček za 

opismenjevanje itd.), kjer lahko učenci sami izbirajo in izmenjujejo knjige, slikanice itd. 

Pomembno je spodbujanje posnemanja branja in pripovedovanja ob knjigi (npr. branje 

sošolcem, branje igračam itd.). Houston in Torgesen (2004, 21) razgovor ob knjižnih gradivih 

izpostavljata kot priložnost za urjenje jezikovnih zmožnosti tudi z razširjanjem izjav otroka 
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(povzemanje, dodajanje pridevnikov itd.). Beck (1984) opozarja na pomembno vlogo 

ilustracij. Pri izbiri besedil moramo preveriti, ali resnično podpirajo vsebino branega gradiva, 

ilustracije naj ne bodo preveč abstraktne, hkrati moramo načrtovati usmerjeno opazovanje 

in razgovor ob ilustracijah. 

Učinkovit način za spodbujanje in kasneje ohranjanje interesa za branje v obdobju pred 

sistematičnim učenjem branja in v okviru začetnega bralnega pouka je vključevanje 

celostnega prepoznavanja besed, npr. opazovanje, branje logotipov (otroci berejo napise, 

iščejo podobne napise, jih sestavljajo, iščejo v okolju, prepoznavajo posamezne črke itd.). 

Učenci na ta način spoznavajo pomen pisane besede in že delajo z materialom, ki ga bodo 

potrebovali pri opismenjevanju.  

 

Ob vstopu učencev v šolo upoštevamo priporočila, ki veljajo že v predšolskem obdobju, in jih 

prilagodimo skladno s spreminjanjem zmožnosti in interesov učencev. Pri tem imamo v 

obdobju sistematičnega opismenjevanja še več priložnosti za strukturirano urjenje bralnih 

veščin. 

Poskrbeti moramo za ustrezne pogoje za učenje in kasneje avtomatizacijo bralne tehnike. Za 

oblikovanje črkovno-glasovnih povezav moramo poiskati čim več asociativnih povezav med 

glasovi in simboli (s pomočjo elementov fonomimične in fonografične metode itd.). 

Usmerjanje pozornosti na razumevanje zapisane besede in prenosa znanja v kontekst 

zahteva čim prejšnji prehod na delo z besedami (takoj, ko poznajo že nekaj črk) in kasneje 

stavki oz. besedili (takoj, ko poznajo že nekaj besed). Avtomatizacija veščin hitrega in 

natančnega prepoznavanja črk, besed in kratkih besedil (fluentnosti) zahteva veliko vaje, 

pri čemer je poudarek na hitrosti (učenec mora hitro prepoznati črko, besedo na kartici, 

stavek na kartončku in nadaljevati z naslednjim primerom itd.). Vaje izvajamo do 

avtomatizacije. Pri tem so nam lahko v pomoč tudi različni računalniški programi (npr. 

aplikacije za hitro branje, kjer lahko sami vpisujemo slovenske besede npr. Speed Reader 

itd.). Snellings, van der Leij, de Jong in Blok (2009) poročajo o učinkovitosti treninga ob 

računalniškem programu na izboljšanje fluentnosti branja nizozemskih osnovnošolcev z 

bralnimi težavami. Pri tem je pomembno, da postopoma stopnjujemo zahtevano hitrost. Na 

ta način so učenci že po prvem srečanju izboljšali hitrost tihega branja. Pogoji, ki 

pospešujejo bralno hitrost (besedilo je na računalniku izginilo po določenem času), bralca 

prisilijo k hitrejšemu branju. Takšni pristopi so zato bolj učinkoviti za razvijanje fluentnosti v 
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primerjavi z urjenjem branja, kjer si učenec sam določa hitrost prehajanja med primeri. 

Obenem zmanjšamo vpliv primanjkljajev na področju slušnega pomnjenja, tipične značilnosti 

učencev z IP (Conners, 2003), potrjene tudi na rezultatih naše raziskave. Metoda je 

učinkovita tudi za spodbujanje fluentnega glasnega branja, o čemer poroča raziskava z 

italijanskimi osnovnošolci (Tressoldi, Vio in Iozzino, 2007 v Snellings idr., 2009, 302). Hkrati je 

v okviru treningov pomembno ohraniti osredotočenost na razumevanje besedila. S tem 

imajo učenci z IP izrazite težave. Tudi napake pri branju boljših bralcev v naši raziskavi kažejo 

na težave z osredotočenostjo pri branju (npr. vračanje na že prebrane besede, glej poglavje 

3. 5. 1). Hkrati smo z diskriminantno analizo pokazali, da se slabi bralci od uspešnih bralcev v 

devetem razredu najbolj razlikujejo v nalogah, ki zahtevajo hitro in natančno branje ter 

bralno razumevanje (glej poglavje 3. 5. 3, preglednico 80). Snellings idr. (2009) so po vsakem 

prebranem stavku vključili še vprašanje za preverjanje razumevanja. S tem so sistematično 

urili ne le hitrost temveč tudi ustrezne bralne navade. Vaje za odpravljanje slabih bralnih 

navad najdemo v okviru spiralnega modela za razvijanje bralnih sposobnosti avtorice Sonje 

Pečjak (1999a, str. 108). 

Petošolci v naši raziskavi imajo izrazite težave pri nalogah, ki zahtevajo zapomnitev in 

manipuliranje z glasovi oz. zlogi (npr. glasovna analiza, sinteza več glasov v daljšo besedo, 

odstranjevanje glasov in zlogov). Pomoč učencem na področju urjenja fonoloških zmožnosti 

zahteva načrtovanje ustreznih vaj in ustreznih prilagoditev. Pri vajah slušne analize bodo 

uspešnejši, če bodo vaje izvajali ob slikah (ki jih bodo spomnile na slušno podobo cele 

besede), vaje določanja mesta glasu v besedi konkretiziramo z vizualnimi ponazorili (besede 

in mesta glasu v besedi), vaje glasovne analize povežemo z vajami zapisovanja besed (kar 

hkrati osmisli pomen fonoloških vaj). Zaradi težav z vezavo in slušnim pomnjenjem je 

problematična predvsem glasovna sinteza, zlasti ko jo je potrebno učinkovito uporabiti v 

bralnem kontekstu. Kot učinkovito pomoč pri spajanju glasov besede v literaturi zasledimo 

metodo treh korakov (Cohen idr., 2008), ki smo jo že opisali v poglavju 2. 7. Med prednostmi 

metode poudarjamo usmerjanje pozornosti in vključevanje učiteljevega modeliranja oz. 

nudenja povratne informacije (tudi učitelj prebere besedo). Metodo bi bilo smiselno 

dopolniti še s stopnjevanjem hitrosti spajanja glasov in s postopnim združevanjem več glasov 

(zlasti pri branju daljših besed). 

Z urjenjem avtomatizacije bomo izboljšali natančnost dekodiranja, ki smo jo večkrat 

izpostavili v empiričnem delu naše raziskave. Natančnost pri branju je najpomembnejša 
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razločevalna lastnost med dobrimi in slabimi bralci v petem razredu, pomembna pa ostaja 

tudi pri devetošolcih (glej poglavje 3. 5. 3).  Vendar naša opažanja kažejo, da tudi boljši bralci 

še vedno delajo veliko napak pri branju, večkrat se zatečejo k ugibanju, pri čemer so zaradi 

boljšega besedišča uspešnejši od slabših bralcev (beseda je pomensko bližje vsebini). Čeprav 

je pomoč s kontekstom zaželena lastnost pri branju, je natančno dekodiranje vendarle 

pomembno za uspešno bralno razumevanje. Beckova (1984) opozarja, da je pri branju daljših 

besedil pri pouku marsikdaj težko predvideti pomen besede iz konteksta. Zato je poleg vaj za 

uporabo sobesedila pri razlagi besed potrebno vključiti tudi vaje, ki osmišljajo pomen 

natančnega dekodiranja. Učencem moramo pokazati, kako lahko že ena napačno prebrana 

črka spremeni pomen (npr. nos-nas, gledati-glodati, boj-poj itd.) in vaje povezati z 

razumevanjem in natančnim branjem povedi oz. besedil (npr. Odšel je na prosto in na klopi 

pod drevesom opazil edino prosto mesto v parku. Tam je lahko v miru pojedel še toplo 

presto.). 

 

Prva besedila, ki jih učenci začnejo brati sami, so običajno vsebinsko skromna, zato je 

smiselno, da jih povežemo s širšim kontekstom, ki ga poda učitelj (Beck, 1986). Učitelj poda 

celotno vsebino zgodbe, ki je pomembna za izgradnjo smiselne in povezane miselne 

predstave o besedilu (Gernsbacher, 1993; Gernsbacher, 1997; Gernsbacher, Varner in Faust, 

1990; Kintsch in van Dijk, 1983), učenci preberejo dele besedila (posamezne enostavne 

povedi ipd). Že začetno učenje branja mora temeljiti na smiselnih besedah, pozornost 

učencev pa moramo dosledno usmerjati na pomen. V višjih razredih moramo v PP NIS ves 

čas ohranjati ustrezno ravnotežje med zahtevnostjo branih besedil (dolžina besedila, delež 

zahtevnejših besed itd.), zanimivostjo brane tematike itd. Za vsakodnevno branje zato 

izbiramo krajša, lažja besedila z zanimivo tematiko (pomembno za fluentnost in lažje 

razumevanje), ki pa jih občasno kombiniramo s konceptualno zahtevnejšimi besedili (lahko 

na isto tematiko), ki prispevajo k izgradnji jezikovnega in splošnega znanja.  

 

Z rezultati naše raziskave smo potrdili hipotezo, ki se nanaša na približevanje slušnega in 

bralnega razumevanja pri starejših učencih (hipoteza 1.3). Goughov in Tunmerjev model 

(1985 v Wren, 2001; Hoover in Gough, 1990, 157) predvideva uravnoteženje jezikovnega in 

bralnega razumevanja pri starejših bralcih. Pri učencih, vključenih v našo raziskavo, do tega 

ne pride tudi ob zaključku devetletke. Ta razkorak moramo upoštevati pri načrtovanju 
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bralnega pouka in jasno strukturirati razgovor in različne naloge ob besedilih. Ob 

učiteljevem vodenju bodo učenci zmogli več v primerjavi s samostojnim branjem besedila 

(Vigotski, 1983). 
 

Na podlagi naših opažanj in opažanj različnih avtorjev (Beck, 1984; Lundberg in Reichenberg, 

2013; Reichenberg, 2014) povzemamo priporočila za oblikovanje razgovora ob besedilu, ki 

sledijo načelom strukturiranega pouka in vodijo v boljše bralno razumevanje besedil.  

 

Učitelj mora identificirati predznanje, ki je potrebno za razumevanje vsebine branega 

besedila, in ločiti zahtevnejša besedila od manj zahtevnih (Beck, 1984). Razgovor pred 

branjem mora razjasniti koncepte, ključne za dojemanje vsebine besedila (npr. zgodovinska, 

naravoslovna dejstva itd.). Celostno naravnan bralni pouk poleg učenja branja ob besedilih z 

različnimi vsebinami ne izključuje učenja o branih vsebinah. 

Znano je, da besedišče pomembno vpliva na razumevanje besedila. Povezavo med bralnim 

razumevanjem in besediščem smo potrdili tudi na našem vzorcu petošolcev in devetošolcev. 

Širjenje besedišča presega cilj bralnega pouka, saj ga razvijamo praktično pri vseh učnih 

predmetih. Pri razvijanju besedišča je pomembno pogosto srečevanje z besedo, če želimo, 

da jo bo učenec usvojil; razumel in uporabljal (Beck, 1984). Zato je poleg pojasnjevanja 

neznanih besed v besedilu nujno tudi eksplicitno urjenje besedišča z različnimi nalogami.  

Beckova (1984) med učinkovitimi načini vodenega dela z besedilom, ki je usmerjeno na 

pridobivanje novih besed, omenja naslednje korake: 

1. Učitelj izbrano besedo/-e uporablja že v razgovoru pred besedilom. 

2. Učenci se z besedo srečajo pri branju besedila (učiteljevem in samostojnem branju). 

3. Beseda je vključena v slovar težjih besed ob besedilu. 

4. Učitelj izpostavi besedo po branju, v okviru interpretacije oz. razgovora o besedilu. 

Pri tem avtorica (Beck, 1984) izpostavlja, da le redki učenci dejansko pogledajo v slovar (brez 

učiteljeve usmeritve), nekateri zaradi bralnih težav težko zaznajo potrebo po dodatnem 

pojasnilu. Reichenbergova (2014, 87) izpostavlja tudi stisko učencev z IP, ko jih učitelj 

sprašuje po nerazumevanju vsebine (»Katerih besed niste razumeli?«, »Katere besede se 

vam zdijo težke?«), in predlaga preoblikovanje navodil v obliko, ki bolj spodbuja radovednost 

učencev (»Poiščite nove besede.«).  
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Pred branjem usmerimo pozornost učencev na cilj, namen branja. Usmeritve naj bodo 

namenjene spodbujanju učenčevega razmišljanja in oblikovanja predstav o vsebini besedila 

(in ne zgolj zbiranju informacij ter zapomnitvi različnih dogodkov). Beckova (1984) opozarja, 

da se je potrebno pri določanju cilja in namena branja izogibati usmeritvam, ki se nanašajo le 

na začetni ali končni del besedila, saj s tem izključimo večino brane vsebine. Izbiramo 

usmeritve, ki pripomorejo k identifikaciji, povezovanju in zapomnitvi najpomembnejših delov 

besedila. 

Učenci z IP imajo težave pri spremljanju vsebine tako zaradi slabše tehnike branja kot zaradi 

težav z osredotočanjem na brano vsebino. Sledenje smo lahko opazili tudi pri boljših bralcih v 

naši raziskavi, ki so zaradi tekočega branja lažje sledili vsebini, hkrati smo opazili, da se 

večkrat vrnejo na prebrane besede v primerjavi s slabimi bralci (glej poglavje 3. 5. 3), zato je 

usmerjeno branje za te učence še toliko bolj pomembno. 

 

Vprašanja po branju imajo dvojno vlogo (Beck, 1984). Uporabljamo jih za preverjanje 

razumevanja, hkrati predstavljajo orodje za gradnjo razumevanja oz. oblikovanje miselnih 

predstav o besedilu (Kintsch in van Dijk, 1978). Slednje je pomembno zlasti pri poglabljanju 

razumevanja besedila učencev z IP. Pri strukturiranju teh vprašanj moramo upoštevati več 

smernic: 

- Vprašanja morajo biti zastavljena v ustreznem zaporedju (sledimo dogodkom, idejam  v 

besedilu) (Beck, 1984).  

- Na splošno velja, da več časa in pozornosti namenimo težjim, zahtevnejšim vprašanjem 

(npr. razumevanje s sklepanjem, kritično in uporabno razumevanje, Pečjak, 1996, 58). Pri 

tem moramo biti pozorni, da z razširjanjem razgovora ob besedilu ne nadomeščamo 

poglabljanja razumevanja vsebine branega besedila.  

- Vedno se moramo vprašati, v kolikšni meri se načrtovana vprašanja dejansko navezujejo 

na besedilo (ali je razumevanje besedila pogoj za odgovarjanje, ali odgovor izhaja iz 

besedila in v kolikšni meri). Najprej moramo razčistiti vsebino besedila in z vprašanji 

povezati posamezne dele, šele nato vključimo vprašanja, ki temo besedila razširjajo. 

- Stremeti moramo k natančnejšemu branju, kar pomeni, da moramo učencem najprej 

zastaviti takšna vprašanja, ki bodo od njih zahtevala ponovno vračanje v besedilo, iskanje 

določenih podatkov in natančno branje besed (ob učiteljevi pomoči ali samostojno). 
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Strukturiran prehod od vprašanj, ki se navezujejo na besedilo, k vprašanjem za razširjanje 

teme besedila prikaže Reichenbergova (2014, 80, po zgledu avtorja Raphaela, 1982). 

Vprašanja so strukturirana na dve kategoriji: 

1. »Vprašanja iz besedila/knjige«, ki vključujejo vprašanja o informacijah iz besedila. Te 

informacije so lahko v besedilu predstavljene eksplicitno in jih je lahko najti (»Poglej 

odgovor.«) ali zahtevajo povezovanje več delov besedila (»Razmisli in poišči odgovor.«). 

Vprašanja spodbujajo pozorno in natančno branje, osnovo za prehod na zahtevnejša 

vprašanja.  

2. Sledijo vprašanja višjega nivoja, ki povezujejo različne dele besedila z učenčevim 

predznanjem/izkušnjami, pri čemer je odgovor implicitno podan v besedilu (vprašanja, ki 

avtorjevo delo povezujejo z bralcem in zahtevajo oblikovanje zahtevnejših sklepov iz 

besedila, npr. prepoznavanje vzroka, motiva itd.). Nazadnje vključimo vprašanja, kjer 

odgovora ne najdemo v besedilu, ampak učenec pri odgovarjanju uporabi le predhodno 

znanje, izkušnje, poda svoje razmišljanje itd.  

Opisano kategorizacijo vprašanj lahko prenesemo na tri nivoje bralnega razumevanja 

besedila (po Pečjak, 1996, 58), ki smo jih izpostavili v teoretičnem delu naloge. Oboje nam je 

lahko v pomoč pri zagotavljanju postopne gradnje predstave o besedilu (Kintsch in van Dijk, 

1978). 

 

Poleg predhodno omenjenih smernic predstavlja pomemben del bralnega pouka intenzivno 

urjenje metakognitivnih sposobnosti učencev (Pečjak, 1999a). Posebnost urjenja teh veščin 

v PP NIS je večja potreba po učiteljevem vodenju in podpori učencem. V literaturi o 

spodbujanju bralne zmožnosti učencev z IP in učencev z bralnimi težavami značilnega razvoja 

večkrat zasledimo eksplicitno učenje štirih strategij, povzetih po avtorjih Palincsar in Brown 

(1984 v Lundberg in Reichenberg, 2013; Wright in Jacobs, 2003 itd.). Tudi te strategije 

pripomorejo k bolj strukturiranemu razgovoru ob besedilu, hkrati pa spodbujajo aktivno 

vlogo učenca in poudarjajo pomen socialne interakcije pri delu z besedili. Med strategijami 

omenjamo tri, ki naslavljajo predvsem težave učencev v naši raziskavi: 

- Napovedovanje vsebine in branje po delih. 

Učenci z IP imajo težave s slušnim pomnjenjem besedil, kar lahko olajšamo z večkratnim 

branjem besedila in vključevanjem branja po delih. Branje po delih omogoča tudi 

napovedovanje vsebine celotnega besedila na podlagi enega dela. Pri razdelitvi na dele 
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moramo biti pozorni na smiselno členjenje besedila (na zaokrožene celote), enako velja pri 

učiteljevem »členjenju« glasnega branja besedila učencev (kje jih bo prekinil). K razumevanju 

členjenosti vsebine branega besedila prispevajo tudi aktivnosti urejanja delov besedila v 

pravilno zaporedje (Karlin in Karlin, 1983). Kombiniranje bralnih dejavnosti s pisanjem pred 

branjem prispeva k aktivaciji predznanja, po branju pa k boljši zapomnitvi besedila (Prav 

tam.). 

- Oblikovanje vprašanj. 

K prepoznavanju pomembnih delov besedila, razumevanju bistva, razmisleku o vsebini lahko 

učence spodbudimo z nalogo oblikovanja vprašanj po prebranem delu besedila. Na ta način 

bomo povečali vlogo učencev v razgovoru. Učenci v raziskavi Lundbergove in 

Reichenbergove (2013) so po vsakem prebranem delu besedila oblikovali vprašanje za 

sošolca, ki je moral nanj odgovoriti. 

- Povzemanje. 

Učenci z IP potrebujejo vodenje pri povzemanju vsebine besedila. Pomagamo jim lahko s 

strukturiranimi prikazi in iztočnicami (npr. Najprej ..../, Potem .../ Na koncu). 

 

V višjih razredih zahteve bralnega pouka naraščajo. Iz rezultatov naše raziskave je razvidno, 

da ciljev na področju bralne tehnike ne smemo izpustiti, hkrati postajajo cilji na področju 

bralnega razumevanja za učence zahtevnejši. Nevarnost, da si v okviru posameznih učnih 

enot zastavimo preveč ciljev, je zato še večja, na kar opozarja tudi Beckova (1984). Učitelj 

mora jasno izoblikovati prednostne cilje učne enote in tja usmeriti težišče načrtovanja nalog 

(in izbire besedil). Slednje prav tako prispeva k intenzivnosti bralnega pouka. V nasprotnem 

primeru lahko med branjem konceptualno zahtevnejših besedil po nepotrebnem »zmotimo« 

miselni proces z vprašanji, ki se nanašajo na urjenje veščin iskanja informacij (kje je avtor 

dobil te informacije, kje bi jih lahko preverili itd.), se pri urjenju bralne tehnike večino časa 

ukvarjamo z razčiščevanjem vsebine itd. Vsi ti elementi so pomembni za bralno zmožnost 

učencev z IP, vendar na vse hkrati ne moremo biti pozorni. 

 

Že v okviru interpretacije rezultatov smo večkrat izpostavili potrebo po glasnem branju 

učitelja tudi v višjih razredih. Slednje je pomembno z več vidikov. Prispeva k širjenju 

splošnega in jezikovnega znanja, saj učitelj lahko prebere tudi zahtevnejša besedila. Hkrati je 

učiteljevo branje (zlasti umetnostnih besedil) pomembno za celovito doživljanje bralne 
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aktivnosti. Učencem z lastnim branjem (gradiv, ki jih sami izberemo) dajemo zgled, z lastno 

interpretacijo beril prispevamo k prijetni klimi in užitku ob poslušanju besedil. Slednje je le 

eden izmen načinov, kako spodbuditi in ohraniti interes za branje učencev. Nekaj pristopov 

smo že omenili med besedilom (spodbudna razredna klima, dostop do gradiv, vključevanje 

branja logotipov, znanih napisov itd.). V višjih razredih interes spodbujamo zlasti z izbiro 

besedil, pri čemer upoštevamo tako interese, zmožnosti in izkušnje učencev (besedila z 

aktualno, vsakodnevno tematiko). Pomembno je, da si besedila lahko izbirajo tudi učenci 

sami. Hkrati se je potrebno z učenci veliko pogovarjati o pomenu branja (zakaj in kje je 

pomembno), načrtno ustvarjati priložnosti, v katerih bodo morali brati (seznam potrebščin, 

pomoč sošolcu pri nalogi, navodila za oblikovanje izdelka, iskanje informacij v literaturi za 

šolski projekt, sodelovanje pri oblikovanju šolskega časopisa, navodila za pot itd.). Pri 

učencih z najizrazitejšimi težavami moramo razmisliti tudi o materialnih nagradah, saj je 

zaradi intenzivnosti bralnih treningov (in bralnih težav) težje daljši čas ohraniti učenčevo 

pripravljenost za sodelovanje. 

Intenzivnost bralnih treningov moramo povečati tudi z vključevanjem urjenja branja izven 

pouka, o čemer smo pisali že v poglavju 2. 7 (Allor idr., 2010). Le z intenzivnim urjenjem 

bomo dosegli izboljšanje branja pri učencih z IP. Pečjakova (1999a) je opazila izboljšanje 

bralnega interesa pri tretješolcih, ki so sodelovali v programu za izboljšanje bralne 

učinkovitosti. Izboljšanje branja (tehnike in razumevanja) prispeva tudi k postopnemu 

spreminjanju odnosa do branja (Pečjak, 1999a, 187). Slednje je z vidika učencev v naši 

raziskavi posebej spodbudno, saj se pri branju soočajo s številnimi izzivi tudi po zaključku 

devetletke. 
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Shema  11. Prikaz smernic za načrtovanje spodbujanja bralne zmožnosti učencev z lažjimi IP 
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4 Sklep 

4. 1 Splošni zaključki 

Razvijanje bralne pismenosti učencev z intelektualnimi primanjkljaji (IP) spada med zahtevne 

vzgojno-izobraževalne izzive. O bralnih težavah učencev z IP poročajo tuji avtorji (npr. Allor, 

Champlin, Gifford in Mathes, 2010; Loveall in Conners, 2013) in domače raziskave, ki 

spremljajo bralne dosežke slovenskih osnovnošolcev z lažjimi IP (Letna poročila o izvedbi 

Nacionalnega preverjanja znanja; Šimnic, 2014; Oprešnik, 2000 v Pečjak, 2010). Večina 

avtorjev ugotavlja, da učenci z lažjimi IP (pri nas vključeni v prilagojeni program z nižjim 

izobrazbenim standardom – PP NIS) kognitivne napore vlagajo predvsem v prepoznavanje 

besed in manj v razumevanje prebranega (Conners, 2003). Rezultati raziskav pojasnjujejo 

razloge za bralne težave učencev z IP z dveh vidikov. Nekateri avtorji (npr. Wise, Sevcik, 

Romski in Morris, 2010;  Van Tilborg idr., 2014) izpostavljajo upočasnjen kognitivni razvoj 

učencev, ki se odraža tudi v razvoju bralne pismenosti. Razvoj branja pri učencih z IP poteka 

v enakem zaporedju kot pri učencih značilnega razvoja, vendar počasneje (skladno z 

učenčevimi sposobnostmi). Drugi (npr. Chanell, Loveall in Conners, 2012; Rosenquist, 

Conners in Roskos-Ewoldsen, 2003) razlago dopolnjujejo s prikazom strukturnih razlik v 

bralni pismenosti učencev z IP in učencev značilnega razvoja. Ovire bralnega napredka 

učencev z IP najpogosteje povezujejo s slabšimi fonološkimi procesi (npr. Chanell, Loveall in 

Conners, 2012) in delovnim spominom (npr. Henry in Winifield, 2010; Rosenquist, Conners in 

Roskos-Ewoldsen, 2003). Prav te ugotovitve so nas vodile k snovanju raziskave, s katero smo 

analizirali strukturo in razvoj bralne pismenosti slovenskih petošolcev in devetošolcev v PP 

NIS. V okviru štirih sklopov raziskovalnih hipotez smo potrdili obe izhodiščni paradigmi 

pojasnjevanja bralne pismenosti učencev z lažjimi IP, ki smo jih zasledili v tujih raziskavah.  

Z identifikacijo podobnosti in razlik v strukturi bralne pismenosti mlajših in starejših učencev 

z IP smo dobili boljši vpogled v bralni razvoj učencev v PP NIS in v razloge, ki otežujejo njihov 

bralni napredek. Pri mlajših in starejših učencih z IP smo identificirali pet faktorjev, ki 

opredeljujejo bralno pismenost učencev in pojasnjujejo več kot 70 % skupne variance 

sistema manifestnih spremenljivk. Bralna učinkovitost učencev z IP dlje časa temelji na 

procesih nižjega nivoja (dekodiranju), hkrati se vloga dekodiranja in jezikovnega (slušnega) 

razumevanja s starostjo spreminja podobno kot pri učencih značilnega razvoja. Bralna 

učinkovitost petošolcev z IP je v primerjavi z devetošolci z IP v večji meri odraz procesa 
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dekodiranja, pri devetošolcih pride bolj v ospredje razumevanje prebranega. Bralni napredek 

devetošolcev se odraža tudi v  jasnejši  strukturi bralne pismenosti v primerjavi s strukturo 

bralne pismenosti mlajših učencev z IP (npr. posamezne sestavine fonoloških procesov se pri 

devetošolcih združujejo v enem faktorju). Struktura bralne pismenosti starejših učencev z IP 

se bolj približuje izhodiščnemu dvokomponentnemu modelu (Gough in Tunmer, 1985 v 

Wren, 2001), ki bralno razumevanje predstavlja kot produkt dekodiranja in jezikovnega 

razumevanja.  

Čeprav devetošolci z IP kažejo boljšo bralno pismenost, so mnogi med njimi še vedno 

nefluentni bralci, berejo  nenatančno (ugotovili smo statistično neznačilne razlike s petošolci) 

in pri branju ne uspejo uresničiti dejanskih potencialov (slušnega) razumevanja, še ene 

predpostavke izhodiščnega bralnega modela (Gough in Tunmer, 1990 v Wren, 2001).  

Da bi dobili globlji vpogled v razloge za vztrajanje bralnih težav v višjih razredih, smo z 

diskriminantno analizo identificirali spremenljivke, ki najbolje ločujejo dobre in slabe bralce v 

petem in devetem razredu. Naša opažanja kažejo, da so bralne težave učencev z IP 

kompleksne narave in se nanašajo na različne dejavnike bralne pismenosti. Med prvimi 

bomo izpostavili fonološko zavedanje, ki v naši raziskavi izstopa na več mestih. Njegova vloga 

v strukturi bralne zmožnosti in pri razlikovanju dobrih in slabih bralcev pri starejših učencih z 

IP postane še bolj izrazita. Hkrati je fonološko zavedanje pomemben prediktor bralnega 

razumevanja mlajših in starejših učencev z IP. Primerjava ob koncu opismenjevalnega 

obdobja pa kaže, da imajo petošolci z IP v primerjavi s tretješolci značilnega razvoja pri 

nalogah fonološkega zavedanja več težav (dosegajo nižje percentilne vrednosti). Fonološko 

zavedanje sodi med izhodiščne težave učencev z IP, saj je odgovorno za (ne)učinkovito 

fonološko dekodiranje, prvi korak na poti avtomatiziranega prepoznavanja besed (Ehri, 

2005). Starejši učenci z IP imajo izrazitejše težave s kompleksnejšimi nalogami fonološkega 

zavedanja, ki bolj obremenijo učenčev kratkotrajni slušni in delovni spomin. Poleg 

fonološkega/fonemskega zavedanja od učenca zahtevajo ohranjanje zaporedja glasov ali 

podobe besede v spominu in manipuliranje z njenimi posameznimi deli (zlogi, glasovi). 

Pomnjenje in obdelava informacij v spominu pa je pomembna tako za uspešno dekodiranje 

kot za ustrezno obdelavo prebranih informacij in oblikovanje miselnih predstav o prebranem 

(Kintsch in van Dijk, 1978). S starostjo namreč naraščata dolžina in zahtevnost branih besedil. 

Tudi v naši raziskavi je neposredno slušno pomnjenje (npr. serije števk) pomembno 

povezano s fonološkim zavedanjem, besediščem, slušnim in bralnim razumevanjem besedil 
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pri mlajših in starejših učencih z IP. Nekateri avtorji (pregled raziskav, Rathvon, 2004) težave 

slabih bralcev na področju fonološkega zavedanja in fonološkega spomina pripisujejo 

skupnemu izvoru, tj. neizdelanim fonološkim reprezentacijam v spominu. Šibki bralci imajo 

slabo diferencirane predstave o glasovni podobi besede, kar se odraža v slabši fonološki 

občutljivosti bralca in posledično slabšem dekodiranju. 

Zanimive informacije daje pregled napak pri glasnem branju učencev. Slabi bralci z IP v 

devetem razredu si zaradi težav z dekodiranjem pogosto pomagajo z ugibanjem besed. 

Prednost pri tem bodo imeli učenci z boljšim besediščem. Učenci bodo hitreje ugotovili 

besedo, če jo bodo poznali, hkrati bodo na ta način lažje kompenzirali primanjkljaj na 

področju fonološkega dekodiranja. Vendar besedišče (in besedno sklepanje) spada med 

spremenljivke, v kateri se dobri in slabi bralci z IP pomembno razlikujejo. Fonološko 

zavedanje je tudi pri starejših bralcih pomembno povezano z besediščem. Čeprav smo kot 

izhodiščne težave učencev z IP omenili le fonološke procese, bi bila takšna razlaga preveč 

preprosta. Kompleksnost težav lahko še dodatno osvetlimo z recipročnim vplivom 

pridobivanja besedišča in fonoloških procesov. Fonološki procesi (slabši fonološki spomin) 

ovirajo razvoj besedišča (Gathercole in Baddeley, 1993a v Rathvon, 2004). Obenem Metsala 

(2011, 68) podlago za nastanek težav na področju fonološkega procesiranja pripisuje 

slabšemu besedišču in njegovemu vplivu na fonološko občutljivost posameznika. 

Pridobivanje besed (besedišča) je pomembno za razvoj fonološkega zavedanja (Metsala, 

2011, 67). Manjši obseg besedišča se odraža v manj izdelanih fonoloških predstavah (o delih 

besed, razlikah med slušno podobnimi besedami itd.). Pri učenju jezika, razvijanju besedišča 

in fonološke občutljivosti posameznika imajo od rojstva naprej pomembno vlogo spodbude v 

domačem okolju (npr. pogovor ob knjižnih gradivih, skupno branje itd.). Ob tem je potrebno 

upoštevati dejstvo, da med slabimi mlajšimi in starejšimi bralci z IP večji delež učencev 

prihaja iz drugega jezikovnega okolja (njihov materni jezik ni slovenščina). Hkrati  

jezikovnokulturna drugačnost sodi med pogoste značilnosti učencev iz revnih družin z manj 

viri in znanja za nudenje kakovostnih spodbud (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak 

in Bregar Golobič, 2008, 69). 

Učenci z IP slabše fonološke procese, ki ovirajo učinkovito fonološko dekodiranje, težko 

kompenzirajo tudi zaradi težav pri prenosu naučenega v novo situacijo in samostojni uporabi 

naučenega, o čemer poročajo zlasti izsledki raziskav o učinkovitosti različnih bralnih 

treningov pri tej skupini učencev (npr. Chanell idr., 2012; Loveall in Conners, 2013). Naštete 
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težave niso le razlog za kvalitativna odstopanja od tipičnega bralnega razvoja, ampak učence 

z IP ovirajo tudi pri natančnem zapisovanju besed.  

 

V drugem delu raziskave smo se osredotočili na proučevanje dejavnikov bralnega 

razumevanja v za učenca ugodnejših pogojih (časovno neomejen preizkus). Analizirali smo 

spremembe dejavnikov, ki najbolje napovedujejo bralno razumevanje glede na starost 

učencev v PP NIS (po kontroli dosežkov na neverbalnem testu inteligentnosti). Rezultati  

pozornost preusmerjajo od dejavnikov, na katere imamo učitelji manjši vpliv, k tistim 

dejavnikom, ki jih lahko aktivno spodbujamo v okviru bralnega pouka (besedišče, fonološko 

zavedanje, interes za branje itd.). Rezultati regresijske analize so potrdili napovedno moč 

fonološkega zavedanja za oceno bralnega razumevanja devetošolcev in petošolcev z IP. 

Posamezniki z boljšimi intelektualnimi potenciali bodo hitreje in bolje razvili to 

metajezikovno zmožnost ter spoznanja o glasovni strukturi jezika učinkoviteje uporabili v 

procesu pisne ali slušne obdelave informacij (Anthony idr., 2007). Hkrati rezultati kažejo, da 

bralne pismenosti in bralnih težav ne smemo pripisati zgolj znižanim intelektualnim 

sposobnostim učencev z IP. Z intenzivnim razvijanjem besedišča lahko pomembno 

prispevamo k boljšemu bralnemu razumevanju učencev z IP in zmanjšanju razlik med 

dobrimi in slabimi bralci tudi v višjih razredih. V okviru bralnega pouka je potrebno posebno 

pozornost nameniti spodbujanju in ohranjanju bralnega interesa učencev. Ob upoštevanju 

intenzivnosti bralnih treningov, potrebnih za bralni napredek učencev z IP, je slednje 

posebno zahteven izziv. Razvijanje ustreznega odnosa do branja otežujejo tudi druge 

značilnosti učencev z IP (slabši uvid v lastne bralne zmožnosti, potrebno količino vaje, odpor 

do branja itd.). 

Z vzporejanjem rezultatov učencev v PP NIS z normami za učence v programu, ki zagotavlja 

enakovredni izobrazbeni standard, smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri nam v PP NIS uspe 

doseči temeljni funkcionalni cilj sistematičnega opismenjevanja na področju branja. Cilj je 

skupen obema programoma in predvideva, da bodo učenci ob koncu opismenjevalnega 

obdobja usvojili bralno tehniko do stopnje, ko bodo lahko svojo pozornost usmerili predvsem 

na razvijanje bralnega razumevanja. Upoštevajoč natančnost glasnega branja besedila 

petošolcev v PP NIS lahko sklenemo, da nam to uspe le pri manjšem deležu učencev (za več 

kot polovico v vzorec vključenih petošolcev je značilna t. i. frustracijska stopnja branja),  tudi 
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ob zaključku devetletke je stopnjo samostojnega branja doseglo le okrog 8 odstotkov v 

vzorec vključenih devetošolcev.  

 

4. 2 Znanstveni prispevek  

Znanstveni doprinos naloge predstavlja pojasnitev strukture in razvoja bralne pismenosti 

učencev v PP NIS, kar je pomembno z vidika pridobivanja dodatnega specialnopedagoškega 

znanja o branju učencev z intelektualnimi primanjkljaji in nadaljnjega preučevanja tega sicer 

manj raziskanega področja. Oblikovanje bralnega modela za učence v dveh pomembnih 

obdobjih osnovnošolskega izobraževanja (ob koncu opismenjevalnega obdobja in ob 

zaključku šolanja) predstavlja teoretično osnovo za načrtovanje metod poučevanja. Študija, 

ki bi omogočala celosten vpogled v bralno pismenost in njen razvoj pri učencih z 

intelektualnimi primanjkljaji (IP), v našem prostoru še ni bila oblikovana. Spoznanja tujih 

raziskav (npr. Chanell, Loveall in Conners, 2012) zaradi narave jezika in kurikularnih razlik ne 

moremo neposredno prenesti na učence v PP NIS v slovenskem prostoru. Pri nas je znanih 

več raziskav, ki proučujejo značilnosti šibkih bralcev, vključenih v program, ki zagotavlja 

enakovredni izobrazbeni standard (EIS) (Košak Babuder, 2012; Lipec Stopar, 2005). 

Natančnejši pregled značilnosti branja učencev v PP NIS podaja Šimnic (2014), ki je preverjal, 

v katerih sestavinah in procesih branja se učenci v PP NIS najbolj razlikujejo od enako starih 

učencev s primanjkljaji na področju branja, vključenih v program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo. Mi smo iskanje kvalitativnih razlik med učenci v PP NIS in 

učenci značilnega razvoja nadgradili s primerjavo bralne pismenosti med različno starimi 

učenci v PP NIS. S tem smo spoznanjem o značilnostih bralne pismenosti skupine učencev z 

intelektualnimi primanjkljaji dodali tudi nekatera spoznanja o poteku bralnega razvoja te 

skupine učencev.       

 

4. 3 Prispevek raziskave za prakso 

Nižji intelektualni potencial učencev v PP NIS se odraža v slabši učinkovitosti vseh procesov, 

ki sodelujejo pri dekodiranju in razumevanju prebranega. Posebnost skupine učencev z IP v 

primerjavi z drugimi skupinami učencev s posebnimi potrebami je ravno v tem, da zaradi 

znižanih intelektualnih kapacitet še težje kompenzirajo svoje primanjkljaje.  Poznavanje 

značilnosti branja in bralnih težav je zato pomembno ne le zaradi usmerjenega intenzivnega 
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urjenja posameznih sestavin, temveč hkrati predstavlja smernico za prilagajanje vzgojno-

izobraževalnih pristopov (učenci z IP težje razumejo koncepte, manj je spontanega učenja). 

Na osnovi rezultatov naše raziskave in smernic iz literature smo podali praktične smernice za 

izboljšanje metodično-didaktičnih pristopov razvijanja bralne pismenosti omenjene skupine 

učencev, ki smo jih natančno predstavili v poglavju 3. 7 (Priporočila za načrtovanje bralnega 

pouka učencev z intelektualnimi primanjkljaji). 

Dodaten prispevek k spodbujanju bralne pismenosti učencev v PP NIS predstavljajo 

prilagoditve uporabljenih preizkusov, ki smo jih načrtovali z namenom ugotavljanja 

optimalnih dosežkov učencev v PP NIS. Preizkusi omogočajo dobro razlikovanje med boljšimi 

in slabšimi bralci v PP NIS. Časovno omejeni preizkusi hitrosti in stopnje bralnega 

razumevanja so primerni predvsem za »grobo« specialnopedagoško diagnostiko bralne 

pismenosti in evalvacijo učinkovitosti bralnih treningov. Povedo nam, kako hiter in učinkovit 

je učenec pri branju.  Za natančnejšo analizo branja in načrtovanje bralnega pouka za učence 

v PP NIS so primernejši časovno neomejeni preizkusi, ki dajo boljši uvid v stopnjo 

razumevanja, ki jo lahko učenec doseže ob samostojnem branju.  

Prilagoditve uporabljenega instrumentarija smo natančneje predstavili v poglavju 3.4.3 

(Opis, merske karakteristike in prilagoditve uporabljenega instrumentarija). Oblikovani 

instrumenti in prilagoditve predstavljajo dobrodošel prispevek k razvoju diagnostičnega 

instrumentarija za omenjeno populacijo. Pri načrtovanju prilagoditev smo morali uskladiti 

potrebe in značilnosti učencev v PP NIS z zahtevami znanstvenega raziskovalnega pristopa, 

zato bodo oblikovane smernice v pomoč praktikom in raziskovalcem, ki se pri svojem delu 

srečujejo z otroki z intelektualnimi primanjkljaji. 

 

4. 4 Omejitve raziskave in priporočila za nadaljnje delo 

Eno izmed ovir pri načrtovanju in izvedbi naše raziskave je predstavljala heterogenost 

proučevane populacije, o čemer priča tudi razpršenost rezultatov na posameznih preizkusih. 

Izrazitejše individualne razlike med učenci v PP NIS niso nepričakovane, vendar otežujejo 

posploševanje in prepoznavanje skupnih potez populacije. V naši raziskavi smo poskušali v 

vzorec zajeti čim večji delež učencev, kar nam je v določeni meri uspelo (vključili smo 33 % 

petošolcev in 39 % devetošolcev iz populacije), vendar smo morali zaradi ekonomičnosti 

raziskave izbirati predvsem šole z večjim številom učencev. S tem smo iz vzorca izvzeli 

manjše oddelke in šole, kjer bralni pouk narekuje tudi sestava razreda. V manjših šolah je več 
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kombiniranih oddelkov, kar še dodatno prispeva k heterogenosti učencev v skupini in vpliva 

na organizacijo bralnega pouka. Reprezentativnost rezultatov raziskave lahko izboljšamo s 

povečanjem števila učencev v vzorcu. Multivariatne metode raziskovanja predpostavljajo 

ustrezno razmerje med velikostjo vzorca in številom spremenljivk. Zaradi manjšega števila 

učencev v PP NIS je doseganje primerne velikosti vzorca težje. Oviro lahko premostimo z 

večkratnimi ponovitvami raziskave.   

S primerjavo rezultatov mlajših in starejših učencev v PP NIS smo lahko dobili le grob uvid v 

bralni razvoj te populacije, saj nismo primerjali rezultatov istih učencev. Za boljši vpogled v 

razvoj bralne pismenosti bi bilo potrebno spremljati dosežke iste skupine učencev v daljšem 

časovnem obdobju. Longitudinalno spremljanje bi omogočilo neposredno primerjavo 

rezultatov in zanesljivejše ugotovitve o napredku učencev, kar zagotovo sodi med 

pomembnejše usmeritve za nadaljnje raziskovalno delo.  

Že v okviru interpretacije rezultatov smo opozorili na težave pri zbiranju kakovostnih in 

zanesljivih podatkov o odnosu učencev do branja. Odgovore smo zbirali z ocenjevalno 

lestvico. Težave učencev v PP NIS z odgovarjanjem na njene postavke smo predvideli že v fazi 

načrtovanja raziskave in lestvico nekoliko prilagodili. Kljub temu je bilo vrednotenje lastnega 

odnosa do branja za nekatere učence v PP NIS (zlasti mlajše) prezahtevno zaradi 

nerazumevanja postavk ali slabega uvida v lastne bralne zmožnosti in navade. Zaradi 

naštetih težav je uporaba ocenjevalnih lestvic pri učencih z intelektualnimi primanjkljaji manj 

priporočljiva. Smiselno jo je dopolniti še z drugimi načini zbiranja podatkov (npr. z 

opazovanjem, informacijami učiteljev itd.). 

Bralni pouk je pomemben za razvoj bralne pismenosti vseh učencev. Individualiziran pristop 

k učenju branja (in pisanja) izpostavljajo avtorji tudi pri učencih značilnega razvoja (Pečjak in 

Potočnik, 2011). Smernice za razvijanje bralne pismenosti, ki veljajo za učence značilnega 

razvoja, so primerne tudi pri delu z učenci v PP NIS. Značilnosti teh učencev narekujejo 

prilagoditve bralnega pouka, predvsem v smislu usmerjenega, intenzivnega urjenja 

posameznih veščin (npr. Houston in Torgesen, 2004; Saunders, 2007). Z oblikovanjem 

priporočil za spodbujanje bralne pismenosti učencev z intelektualnimi primanjkljaji smo 

izpolnili enega pomembnih ciljev naše raziskave. Za še bolj usmerjena priporočila je 

potrebno v bodoče raziskovalna prizadevanja usmeriti v spremljanje značilnosti in 

učinkovitosti bralnega pouka v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. 
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6 Priloge 

Priloga 1. VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 

INFORMACIJE O UČENCU (Izpolnite za vsakega učenca posebej.) 

ŠIFRA ALI IME UČENCA 
(Obvezno vpišite.) 

 

RAZRED  

 

1. Učenec je po kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj OPP opredeljen kot: 

 
(Izpišite iz odločbe ali priložite kopijo.). 

 

2. S kljukico označite, ali za učenca velja naslednje: 

 Učenec prihaja iz drugega jezikovnega okolja.  
Če ste označili to polje, napišite, kateri je njegov materni jezik: 
 Učenec je opredeljen kot učenec z več motnjami. 
Če ste označili to polje, v spodnji okvir natančneje opredelite področja, kjer ima učenec posebne potrebe. 
 
3. Vpišite šolski uspeh (zaključeno oceno) v šolskem  letu 2013/14 pri naslednjih učnih predmetih: 

SLOVENŠČINA  

MATEMATIKA  

NARAVOSLOVJE  
DRUŽBOSLOVJE  

 

4. Na spodnji lestvici označite vašo oceno učenčeve bralne tehnike in bralnega razumevanja. 

BRALNA TEHNIKA 

zelo slabo 
Učenec ima 
izrazite težave  
pri branju. 

1     2     3     4 zelo dobro   
Učenec večinoma 
bere razločno, 
tekoče,  
pravilno in knjižno. 
Težave le pri 
neznanih, težjih 
besedah. 

BRALNO RAZUMEVANJE 

zelo slabo 
Učenec ima 
izrazite težave  
z 
razumevanjem 
prebranega 
besedila. 

1     2     3     4 zelo dobro   
Učenec razume 
večino bralnega 
gradiva, ustrezno 
obnovi vsebino in 
zaporedje 
dogodkov, izrazi 
svoje stališče do 
prebranega. 
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6. Ocenite, kako pogosto učenec obišče šolsko knjižnico z namenom izposoje knjig. 

a) Ne obiskuje (oz. knjižnico obiskuje le vodeno, z razredom). 

b) Redko (1-2-krat letno). 

c) Občasno (nekajkrat letno). 

d) Redno (enkrat na mesec).  

 

 

7. Dokončajte stavek tako, da bo kar najbolje opisoval učenca in vaše izkušnje pri bralnem pouku. 

Učenec ima težave pri bralnih nalogah, ker …  
 

 

Učencu je pri bralnih nalogah najbolj v pomoč ... 
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Priloga 2. NAVODILA IN PRILAGODITVE ZA PREIZKUS FONOLOŠKO ZAVEDANJE 

Po preizkusu OSBZ 2 in 3 (Pečjak, Magajna, Potočnik, 2012, 22)  

1. Razlikovanje prvega glasu v besedi 
(OSBZ-2 Z Sposobnost fonološkega zavedanja) 

Navodilo: Učitelj da učencu navodilo: »Povedal ti bom dve besedi. Če se besedi začenjata enako (z 
istim glasom/črko), reci DA. Če se besedi začenjata z različnima glasovoma, reci NE.« Narediva dva 
primera. Pri podajanju navodil lahko uporabimo vizualno oporo (razumevanje »enako na začetku«). 
Obvezno zabeležimo na odg. list. 
Primer: Besedi sta 
slon – soba  (DA) 
mak-rak  (NE) 

Naloge     Pravilno   Napačno (zapiši na odg. list) 

1. kovač – kitara   DA 

2. rdeča – modra   NE  

3. drevo – denar   DA 

4. kost – gozd    NE 

5. trak – drog    NE 

 

Vrednotenje: Če učenec pravilno reši nalogo, naredi učitelj poleg besede kljukico, če odgovori 
napačno, zapiše odgovor učenca. Če pri reševanju PRIMEROV učenec ne odgovori ali je njegov 
odgovor napačen, pove učitelj pravilen odgovor.  
 
2. Ugotavljanje prvega glasu v besedi 
(OSBZ-2 Z Sposobnost fonološkega zavedanja) 

Navodilo: Povedal/-a ti bom besedo, ti pa povej, kaj slišiš na začetku. Kateri je prvi glas/črka v besedi? 
 

Primer: [učenčevo ime, npr. Ana] Kateri je prvi glas v imenu  Ana? Učitelj počaka na učenčev odgovor. 
Če ga učenec ne pove, poskusi še z vizualno oporo (semafor). Obvezno zabeležimo na odg. list. Če 
tudi po tem učenec odgovora ne pove, ga pove učitelj. Enako velja za ostala dva primera. 
Primer:  
učitelj pove učenčevo lastno ime 
šola 
omara (dodan primer) 

Naloge    Pravilno   Napačno (zapiši na odg. list) 

1. avto    a 

2. sonce   s  

3. ključ    k 

4. skala    s  

 

Vrednotenje: Če učenec pravilno reši nalogo, naredi učitelj poleg besede kljukico. Če odgovori 
napačno, zapiše odgovor učenca. Če pri reševanju PRIMEROV učenec ne odgovori ali je odgovor 
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napačen, pove učitelj pravilen odgovor. Naloge, kjer je otrok uspešen ob prilagoditvah (vizualne 
opore), označimo z zvezdico (OT). 
 
3. Ugotavljanje zadnjega glasu v besedi 
(OSBZ-2 Z Sposobnost fonološkega zavedanja) 

Navodilo: Učitelj da učencu navodilo:»Povedal/-a ti bom besedo, ti pa povej, kaj slišiš na koncu. 
Kateri je zadnji glas/črka v besedi? 
 
Primer: [učenčevo ime, npr. Ana] Kateri je zadnji glas v imenu Ana? Učitelj počaka na učenčev 
odgovor. Če ga učenec ne pove, poskusi še z vizualno oporo. Obvezno zabeležimo na odg. list. Če 
tudi po tem učenec odgovora ne pove, ga pove učitelj. Enako velja za ostala dva primera. 
 
Primer:  
učitelj pove učenčevo lastno ime 
luč 
potok (dodan primer) 

Naloge    Pravilno   Napačno (zapiši na odg. list) 

1. voda    a 

2. mrak    k  

3. obroč   č 

4. kost    t  

 
Vrednotenje: Če učenec pravilno reši nalogo, naredi učitelj poleg besede kljukico. Če odgovori 
napačno, zapiše odgovor učenca. Če pri reševanju PRIMEROV učenec ne odgovori ali je odgovor 
napačen, pove učitelj pravilen odgovor. Naloge, kjer je otrok uspešen ob prilagoditvah (vizualne 
opore), označimo z zvezdico (OT). 

 
4. Slušna analiza 
Navodilo: Povedal/-a bom posamezne besede, ti pa povej, iz katerih glasov/črk je beseda sestavljena. 
 
Primer: voda Ponovi besedo za menoj. Iz katerih črk/glasov je sestavljena beseda?  Še enkrat 

ponovimo besedo. 
rokav    (pravilno r-o-k-a-v ali r-o-k-a-u) 
slika  

(Lahko dodamo več primerov, dokler se ne prepričamo, da je otrok razumel navodilo.) 

Naloge 

1. žebelj 

2. gnezdo 

3. kaplja 

4. mravlja 

OPOMBE: Ob tem, ko povemo besedo, lahko dodamo še sliko (da si lažje zapomni, katero besedo 
mora glaskovati). Če otrok ne razume navodil (npr. tudi po drugi ponovitvi ne pove odgovora), 
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pomagamo z zapisano besedo. (Ob izgovarjanju zapišemo posamezne črke. Vprašamo, kaj smo 
povedali. Učenec besedo prebere in ga prosimo, naj pove, iz katerih črk je sestavljena.) Vse 
prilagoditve posebej zapišemo. 
 
Otroka vprašamo po pomenu posamezne besede in zabeležimo, ali je razlaga besede smiselna. 
 
Vrednotenje: Vsako pravilno nalogo točkujemo z 1 točko. Največje možno število točk je 4. Naloge, 
kjer je otrok uspešen ob prilagoditvah (vizualne opore), označimo z zvezdico (OT). Napačne odgovore 
zabeležimo za kvalitativno analizo. Zabeležimo tudi morebitne prilagoditve osnovnih navodil in 
izvedbe ter razumevanje izrazov. 
Posebej zabeležimo, če si otrok pomaga s fonomimičnimi gibi. Prilagoditve posebej zabeležimo za 
kvalitativno analizo. 
 
5. Slušna sinteza 
Navodilo: Povedala ti bom posamezne glasove/črke. Ti pa povej celo besedo. Najprej narediva nekaj 
primerov. 
 
Primer: m-u-h-a   Katero besedo sem povedala?  Počasi ponovimo glaskovanje in otroka še enkrat 
spodbudimo k odgovarjanju. 
 t-r-i-k 
 s-l-i-k-a 
(Lahko dodamo več primerov, dokler se ne prepričamo, da je otrok razumel navodilo.) 
 

Naloge 

1. m-r-a-k 

2. č-e-v-e-l-j 

3. v-o-j-s-k-a 

4. v-r-t-n-a-r-i-c-a 

5. L-j-u-b-l-j-a-n-a 

 
OPOMBE: 
Če si otrok pri reševanju naloge pomaga s fonomimičnimi gibi/znaki, to posebej zabeležimo pod 
opombe. Če otrok ne razume navodil (npr. tudi po drugi ponovitvi ne pove odgovora), pomagamo z 
zapisano besedo. (Ob izgovarjanju zapišemo posamezne črke. Vprašamo, kaj smo povedali. Učenec 
besedo prebere.) Vse prilagoditve posebej zapišemo. 
 
Otroka vprašamo po pomenu posamezne besede in zabeležimo, ali je razlaga besede smiselna. 
 
Vrednotenje: Vsako pravilno nalogo točkujemo z 1 točko. Največje možno število točk je 4. Napačne 
odgovore zabeležimo za kvalitativno analizo. Zabeležimo tudi morebitne prilagoditve osnovnih 
navodil in izvedbe ter razumevanje izrazov. 
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6. Odstranjevanje glasov 
Navodilo: Učitelj poda navodilo s pomočjo »modeliranja«. Učencu pove besedo in glas, ki ga mora 
odstraniti: »Povej mi, kako bi se imenovala miza, če bi odstranili glas m (miza brez m).« Učencu 
omogočimo vajo in mu povemo pravilno rešitev. Naredimo še tri primere (dodaten primer z 
otrokovim imenom). Pri vsakem primeru učenca najprej spodbudimo, da ponovi besedo za nami in 
nato podamo navodilo za odstranjevanje glasu. Če učenec ne dojame, kaj mora narediti, s 
preizkusom zaključimo. Odgovor je vedno nebeseda (nesmiselna beseda). 
 
Primeri:  
soba       
Izgovorimo besedo [soba]. Damo navodilo: »Ponovi besedo.« 
Kako bi se soba imenovala brez s? ALI Daj stran glas/črko s. Kaj dobiš? 
Besedo še enkrat glasno ponovimo.  
Pika     p   ika 
telo t   elo 
[otrokovo ime]  odstranimo neprvi glas  odgovor 
 

Naloge  odstr.  odgovor 

1. riba  r  iba 

2. lipa  p  lia 

3. zadrega  d  zarega 

4. torba  b  tora 

5. strah  t  srah 

6. luknja n  lukja 

 
OPOMBE: 
Če otrok ne razume navodil (npr. tudi po drugi ponovitvi ne pove odgovora), si pomagamo  
z zapisom besede. Učenec najprej prebere celo besedo. Nato prekrijemo posamezne črke. Učenec še 
enkrat prebere. (Kako se imenuje beseda brez »x«?). Naredimo več primerov.  
 
Otroka vprašamo po pomenu posamezne besede in zabeležimo, ali je razlaga besede smiselna. 
 
Vrednotenje: Vsako pravilno nalogo točkujemo z 1 točko. Največje možno število točk je 4. Napačne 
odgovore zabeležimo za kvalitativno analizo. Zabeležimo tudi morebitne prilagoditve osnovnih 
navodil. 
 
7. Odstranjevanje zlogov 
 
Navodilo: Učitelj poda navodilo s pomočjo »modeliranja«. Učencu pove besedo in zlog, ki ga mora 
odstraniti: »Povej mi, kako bi se imenovala malina, če bi odstranili zlog li (malina brez li).« Učencu 
omogočimo vajo in mu povemo pravilno rešitev. Naredimo še tri primere (dodaten primer z 
otrokovim imenom). Pri vsakem primeru učenca najprej spodbudimo, da ponovi besedo za nami in 
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nato podamo navodilo za odstranjevanje glasu. Če učenec ne razume, kaj mora narediti, s 
preizkusom zaključimo. Odgovor je vedno nebeseda (nesmiselna beseda). 
 
Primer:  
Kitara ki tara 
Izgovorimo besedo [kitara]. Damo navodilo: »Ponovi besedo.« 
Kako bi se kitara imenovala brez ki? ALI Daj stran [ki]. Kaj dobiš? 
Besedo še enkrat glasno ponovimo.  
Copata   pa  cota 
[otrokovo ime]  odstranimo neprvi zlog odgovor 

Naloge  odstr.  odgovor 

1. malica ma  lica 

2. žabica ža  bica 

3. pisava  sa  piva 

4. babica bi  baca 

5. tišina  ti  šina 

6. posoda da  poso 

 
OPOMBE: 
Če otrok ne razume navodil (npr. tudi po drugi ponovitvi ne pove odgovora), si lahko pomagamo tudi 
s postavljanjem kock ali risanjem znakov, npr. izgovorimo kitara, na list narišemo št. zlogov, npr. I I I. 
Nato otroku rečemo, naj odstrani ki (otrok ali mi prečrtamo prvo črtico). Kaj dobiš? 
Vse prilagoditve posebej zapišemo. 
Otroka vprašamo po pomenu posamezne besede in zabeležimo, ali je razlaga besede smiselna. 
 
Vrednotenje: Vsako pravilno nalogo točkujemo z 1 točko. Največje možno število točk je 4. Napačne 
odgovore zabeležimo za kvalitativno analizo. Zabeležimo tudi morebitne prilagoditve osnovnih 
navodil in izvedbe ter razumevanje izrazov. Naloge, kjer je otrok uspešen ob prilagoditvah (vizualne 
opore), označimo z zvezdico (OT). 
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Priloga 3. NAVODILA IN PRILAGODITVE ZA PREIZKUS BESEDNJAK 

PREIZKUS »BESEDNJAK« (Potrebujemo odgovorni list za učenca in slike s primeri za nalogo 1) 
 
Preizkus razdelimo na dva dela.  
 
1. DEL: 1. in 2. naloga 
 
Učenec preizkus rešuje ustno, mi zapisujemo odgovore na odgovorni list. Učenec naj ima list pred 
seboj. 
 
1. naloga: Učencu damo navodilo. Prebrala ti bom besedo. Ti povej, kaj vse lahko ta beseda pomeni. 
Na primer. Beseda FIGA. Kaj vse lahko pomeni. Poglej sliko. Lahko je sadež ali pa spletena figa iz las. 
Prikažemo še en primer (beseda KLOP). 
 
Primer 1: FIGA 
 
 
 

 

 

 

Primer 2: KLOP 

 

 

 

 

 
2. naloga: Učencu damo navodilo. Prebrala ti bom besedo. Ti povej, kaj je ravno nasprotno (Besedo 
nasprotnega pomena). Na primer: Nasprotje od besede DAN je ... NOČ. Podobno naredimo še z 
drugim primerom (beseda ŽIVLJENJE) oz. dokler se ne prepričamo, da  je učenec razumel navodilo. 
 
 2. DEL: 3. in 4. naloga 
 
Drugi del preizkusa izvedemo po preizkusu BRALNO RAZUMEVANJE (branje besedila in odgovarjanje 
na vprašanja). Učenec preizkus rešuje ustno, mi zapisujemo odgovore na odgovorni list. Učenec naj 
ima list pred seboj. 
 
3. naloga: Učencu damo navodilo. Povedala ti bom besedo, ti pa povej, kako se lahko temu reče še 
drugače. Primera: roža, tat (Po potrebi lahko dodamo še kakšen primer (avion), da se prepričamo, ali 
je učenec navodilo razumel.) 
 
4. naloga: Učencu damo navodilo: Včasih za koga rečemo, da je kot zajec. Kaj s tem mislimo? Da je 
hiter (ali plašen) kot zajec. (Pomoč: Kakšen je zajec? Kako se premika?)  
Poznamo pa še veliko drugih primerov. Za koga rečemo, da je kot miš? Kakšen je? Majhen kot miš, 
moker kot miš (čisto premočen). Lahko dodamo še kakšen primer, npr. osel (trmast), pes (zvest) itd. 
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Priloga 4. PRIKAZ PRILAGODITEV: LESTVICA MOTIVACIJA ZA BRANJE   

 (OSBZ 3; Pečjak, Magajna, Potočnik, 2012, 22)  

 

NAVODILA 

Prebrala bom trditev/poved, ki te opisuje. Ti pa boš obkrožil smeška. Poglej smeške, kakšni so. Opiši 
izraze. – Te besede upoštevamo nato pri dajanju nadaljnjih navodil. 
Če je to res, trditev zate drži, obkroži veselega smeška (upoštevamo otrokovo interpretacijo). 
Če to sploh ni res, trditev pri tebi sploh ne drži, obkroži žalostnega smeška (upoštevamo otrokovo 
interpretacijo). 
Če pa je to, kar bom prebrala včasih res, včasih pa ne (včasih drži, včasih pa ne), obkrožiš resen obraz  
(upoštevamo otrokovo interpretacijo). 
 
Primer za preverjanje razumevanja 

VŠEČ SO MI KNJIGE, KI IMAJO VELIKO SLIK, ILUSTRACIJ. 
VŠEČ SO MI KNJIGE BREZ SLIK, ILUSTRACIJ (IMAJO SAMO BESEDILO). 
 
V spodnji tabeli so v stolpcu »opombe« označena naša opažanja v okviru pilotnih testiranj: kako smo 
preverili razumevanje, usmerjali učence, morebitne težave učencev z razumevanjem, potreba po 
dodatnih pojasnilih itd. Poleg posamezne trditve je označena tudi morebitna sprememba trditve 
(označene z *). 
 

TRDITEV Opombe 
V prostem času rad berem knjige. To zate drži/je to res? 

Učenci obraze pogosto povezujejo z asociacijo – mi je 
všeč/ni mi všeč branje knjig in ocenjujejo, v kolikšni 
meri jim je dejavnost všeč. 

Razveselim se, če dobim za darilo knjigo. 
 

Otroci bolje odgovarjajo, če jih sprašujemo po tem, 
kako močno bi se takšnega darila razveselili (zelo, 
srednje, ne bi se razveselil). Dodamo vprašanje: 
Koliko/kako močno bi se razveselila, če bi dobila 
knjigo za darilo?  

Rad hodim v knjižnico po knjige za branje. Usmerjamo z vprašanjem: Kako rad hodiš v knijžnico? 
Kako pogosto hodiš v knjižnico? 
Preverimo veljavnost odgovora: Imaš izposojeno 
kakšno knjigo? Katero? 

*Rad berem v šoli, ker se iz knjig vedno kaj 
novega naučim. 
Nadomestimo z: 
Rad berem v šoli. 

Otroci odgovarjajo predvsem v smislu, ali imajo radi 
branje v šoli ali ne, drugi del trditve ne upoštevajo. 
Zato trditev poenostavimo.  
Preverjanje veljavnosti: Se kdaj javiš za branje? 

Berem bolje kot moji sošolci in sošolke. Učenci imajo veliko težav pri odgovarjanju na 
vprašanje (problem uvida), ne vedo odgovora. 

Kakšno knjigo preberem več kot enkrat. Preverimo veljavnost odgovora: Katero knjigo? Zakaj 
ti je všeč? 

*Berem, ker se iz knjig vedno kaj novega 
naučim. 
Nadomestimo z: 

Trditev zaradi težav z razumevanjem poenostavimo. 
Pred branjem trditve vprašamo: Zakaj bereš knjige? 
(zapišemo odgovor za primerjavo in preverjanje 
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Z branjem izveš veliko novega. veljavnosti). 
Ob branju se zabavam. Če imajo učenci težave z odgovarjanjem, trditev 

preoblikujemo v preprosto vprašanje: Koliko se ti zdi 
branje zabavno? (učenec oceni: sploh ne, srednje, 
zelo) 

V branju uživam. Glej zgornjo opombo. 
*V primerjavi s sošolci berem več. 
 
Izločimo. Nadomestimo z: 
Sošolci menijo, da dobro berem. 

Učenci se težko primerjajo med sabo, odgovarjajo z 
»ne vem«, zato trditev izločimo  in jo nadomestimo z 
izjavo, ki se nanaša na bralčevo mnenje o tem, kako 
ga vidijo drugi. 

S prijatelji se rad pogovarjam o knjigah. Predvidevamo, da se učenci o knjigah redko 
pogovarjajo, zato pred branjem trditve vključimo 
vprašanja: S kom se običajno pogovoriš o prebrani 
knjigi? So ti ti pogovori všeč? Kaj pa s prijatelji, 
sošolci? 

V razredu sem med boljšimi bralci. Preverjanje veljavnosti: Oceni svoje branje in branje 
svojih sošolcev. 

Branje se mi zdi težko. Če imajo učenci težave z odgovarjanjem, trditev 
preoblikujemo v preprosto vprašanje: Se strinjaš, se 
ne strinjaš, delno strinjaš (nekje vmes)? Je to res/ni 
res, včasih res? Kaj je težko, kakšne težave imaš? 

*Če moram izbirati, raje kot da bi bral, 
računam. 
Nadomestimo z: 
Raje imam računanje kot branje. 

Trditev zaradi zagotavljanja razumevanja 
poenostavimo. 
 

Berem le, če me kdo spomni. Se kdaj sam spomniš na branje? Se kdaj sam odločiš 
in greš po knjigo za branje, npr. ko si doma? 

Rad bi bolje bral. Preverjanje veljavnosti: Kaj bi rad izboljšal? 
Rad berem na glas. Dodatna vprašanja: Kje rad glasno bereš? (doma/pri 

indiv. uri/pred razredom) 
Dobro berem na glas.  
*Bolje razumem, če berem na glas. 
Izločimo. 

Zaradi težav učencev z odgovarjanjem, trditvi 
izločimo.  

*Če berem po tiho, prebrano bolje 
razumem. Izločimo. 
Pred branjem imam neprijeten občutek. Zaradi zagotavljanja razumevanja še dodatno 

poenostavimo, ustno preoblikujemo:  
Pred branjem se neprijetno počutim. 

Na splošno me je strah branja. Zaradi zagotavljanja razumevanja še dodatno 
poenostavimo, ustno preoblikujemo:  
Branja me je strah, branja se bojim. 

Neprijetno mi je, kadar moram glasno brati 
pred drugimi. 

Dodatno preverimo: Kako se počutiš, ko moraš brati 
pred sošolci? Kaj pa pred učiteljem? Je kaj drugače? 

Berem le, če moram. Zaradi zagotavljanja razumevanja dodatno 
pojasnimo: Samo če je obvezno, npr. če je kaj za 
domačo nalogo. 

Branje me utrudi. Poenostavimo: Po branju sem utrujen. 
Posebej dodamo še naslednje izjave, ki se nanašajo na stališča o pomembnosti branja:  
Z branjem se naučiš veliko novih besed. 
Branje pomaga pregnati dolgčas. 
Branje je pomembno tudi kasneje, ko končaš šolanje. (Zakaj je pomembno? Utemelji odgovor.) 



 
  

286 
 

Prilagojena lestvica (brez uvodnega vprašanja o oceni branja) 

  0 – NE 
DRŽI 

(Ni tako.) 
  

1 – VČASIH DA, 
VČASIH NE 

(Včasih je tako, 
včasih ni.) 
 

2 – DRŽI 
(Je 

tako.) 
 

I 1. V prostem času rad berem knjige.    
I 2. Razveselim se, če dobim knjigo za darilo.    
I 3. Rad hodim v knjižnico po knjige za branje.    
I 4. Rad berem v šoli.    
S 5. Berem bolje kot moji sošolci in sošolke.    
I 6. Kakšno knjigo preberem več kot enkrat.    
P 7. Z branjem izveš veliko novega.    
I 8. Ob branju se zabavam.    
I 9. V branju uživam.    
I 11. S prijatelji se rad pogovarjam o knjigah.     
S 12. V razredu sem med boljšimi bralci.    
S 13. Branje se mi zdi težko.    
I 14. Raje imam računanje kot branje.    
I 15. Berem le, če me kdo spomni.    
S 16. Rad bi bolje bral.    
I 17. Rad berem na glas.    
S 18. Dobro berem na glas.    
S 19. Sošolci menijo, da dobro berem.    
S 21. Pred branjem imam neprijeten občutek.    
S 22. Na splošno me je strah branja.    
S 23. Neprijetno mi je, ko moram glasno brati pred 

drugimi. 
   

I 24. Berem le, če moram.    
S 25. Branje me utrudi.    
P 26. Z branjem se naučiš veliko novih besed.    
P 27. Branje pomaga pregnati dolgčas.    
P 28. Branje je pomembno tudi kasneje, ko končaš 

šolanje. 
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Priloga 5. Izhodiščni korelacijski matriki – faktorska analiza (FA) 

Izhodiščna korelacijska matrika (FA) – petošolci 

  
T_SPM

_Raven 

T_ACAD3

_vid_dis 

T_ACA

D7_za

por 

T_ACA

D8_sl_

pom 

T_SNA

P9_vid

_pom 

T_SNA

P7_te

koc 

T_RAN

_cas 

T_Fonol

_zav 

T_SL4

0_sl 

T_SL4

0_br 

T_SGB_h

itrost_br 

T_GB_

napak

e 

T_GB_

natanc

nost 

T_BT_

HitrRa

z_vsi 

T_BT_

HitrRa

z_prav 

T_BT_

StopR

az_vsi 

T_BT_St

opRaz_p

rav 

T_Hitr

_tiho_

br 

T_BR_ra

zumOSB

Z 

T_Besednj

ak 

T_SPM_Raven 1 ,419** ,197 ,260* ,338** ,305* -,083 ,356** ,309* ,289* ,047 -,121 ,090 ,066 ,233 ,016 ,205 ,054 ,389** ,394** 

T_ACAD3_vid_diskrim ,419** 1 ,423** ,293* ,453** ,318* -,174 ,355** ,359** ,436** ,288* -,299* ,351** ,229 ,334** ,210 ,490** ,226 ,251 ,325* 

T_ACAD7_zapor ,197 ,423** 1 ,287* ,340** ,259* -,377** ,332** ,160 ,143 ,192 -,263* ,359** ,241 ,236 ,127 ,191 ,212 ,217 -,044 

T_ACAD8_sl_pom ,260* ,293* ,287* 1 ,392** ,349** -,335** ,341** ,329* ,321* ,198 -,198 ,292* ,245 ,363** ,128 ,147 ,165 ,211 ,312* 

T_SNAP9_vid_pom ,338** ,453** ,340** ,392** 1 ,337** -,178 ,327* ,440** ,442** ,173 -,068 ,209 ,152 ,219 ,200 ,290* ,196 ,138 ,279* 

T_SNAP7_tekocnost ,305* ,318* ,259* ,349** ,337** 1 -,273* ,382** ,373** ,153 ,128 ,040 ,111 ,234 ,165 ,256 ,250 ,188 ,275* ,343** 

T_RAN_cas -,083 -,174 -,377** -,335** -,178 -,273* 1 -,180 -,124 -,467** -,674** ,283* -,575** -,644** -,679** -,486** -,436** -,657** -,115 -,031 

T_fonol_zav ,356** ,355** ,332** ,341** ,327* ,382** -,180 1 ,243 ,314* ,237 -,408** ,405** ,342** ,326* ,247 ,211 ,257* ,457** ,464** 

T_SL40_sl ,309* ,359** ,160 ,329* ,440** ,373** -,124 ,243 1 ,322* -,019 -,132 ,099 -,095 ,132 ,065 ,190 ,000 ,204 ,432** 

T_SL40_br ,289* ,436** ,143 ,321* ,442** ,153 -,467** ,314* ,322* 1 ,664** -,364** ,643** ,596** ,655** ,477** ,592** ,645** ,311* ,228 

T_SGB_hitrost_br ,047 ,288* ,192 ,198 ,173 ,128 -,674** ,237 -,019 ,664** 1 -,345** ,778** ,774** ,764** ,617** ,573** ,863** ,113 ,016 

T_GB_napake -,121 -,299* -,263* -,198 -,068 ,040 ,283* -,408** -,132 -,364** -,345** 1 -,646** -,365** -,451** -,236 -,168 -,336** -,370** -,318* 

T_GB_natancnost ,090 ,351** ,359** ,292* ,209 ,111 -,575** ,405** ,099 ,643** ,778** -,646** 1 ,666** ,702** ,529** ,479** ,723** ,236 ,135 

T_BT_HitrRaz_vsi ,066 ,229 ,241 ,245 ,152 ,234 -,644** ,342** -,095 ,596** ,774** -,365** ,666** 1 ,781** ,723** ,615** ,835** ,207 ,023 

T_BT_HitrRaz_prav ,233 ,334** ,236 ,363** ,219 ,165 -,679** ,326* ,132 ,655** ,764** -,451** ,702** ,781** 1 ,597** ,601** ,754** ,236 ,242 

T_BT_StopRaz_vsi ,016 ,210 ,127 ,128 ,200 ,256 -,486** ,247 ,065 ,477** ,617** -,236 ,529** ,723** ,597** 1 ,753** ,702** ,098 ,119 

T_BT_StopRaz_prav ,205 ,490** ,191 ,147 ,290* ,250 -,436** ,211 ,190 ,592** ,573** -,168 ,479** ,615** ,601** ,753** 1 ,627** ,192 ,128 

T_Hitr_tiho_br ,054 ,226 ,212 ,165 ,196 ,188 -,657** ,257* ,000 ,645** ,863** -,336** ,723** ,835** ,754** ,702** ,627** 1 ,187 ,072 

T_BR_razumOSBZ ,389** ,251 ,217 ,211 ,138 ,275* -,115 ,457** ,204 ,311* ,113 -,370** ,236 ,207 ,236 ,098 ,192 ,187 1 ,454** 

T_Besednjak ,394** ,325* -,044 ,312* ,279* ,343** -,031 ,464** ,432** ,228 ,016 -,318* ,135 ,023 ,242 ,119 ,128 ,072 ,454** 1 

**. Korelacija je značilna na nivoju p ≤  0.01 

*. Korelacija je značilna na nivoju p ≤  0.05  
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Izhodiščna korelacijska matrika (FA) – devetošolci  

 

T_ 
SPM_ 
Raven 

TACAD
3_vid_
d 

TACA
D7_za
por 

TACAD8
_sl_po
m 

TSNAP9
_vid_p
om 

TSNAP7
_bes_t
ek 

T_RA
N_cas 

T_Fon
ol_zav 

T_sl40
sl 

T_sl40
_br 

T_GB_h
itrost 

T_GB_n
apake 

T_GB_
natan
cnost 

T_BT_
HITR_
R_vsi 

T_BT_H
ITR_R_p
rav 

T_BT_S
TOP_R
_vsi 

T_BT_
STOP_
R_pra
v 

T_hitr_
tiho_br 

T_bese
dnjak 

T_Br_R
azumN
PZ 

T_SPM_Raven 1 ,225 ,452** ,211 ,163 -,204 -,020 ,285* ,183 ,243* ,002 -,213 ,065 -,035 ,084 -,098 ,238* ,002 ,110 ,261* 

TACAD3_vid_d ,225 1 ,364** ,207 ,120 ,079 -,030 ,302* ,137 ,106 ,135 -,231 ,264* -,094 ,206 ,053 ,211 ,218 ,237* ,357** 

TACAD7_zapor ,452** ,364** 1 ,339** ,304* ,145 -,065 ,415** ,300* ,122 -,004 -,193 ,141 -,061 ,248* -,068 ,244* ,028 ,194 ,288* 

TACAD8_sl_pom ,211 ,207 ,339** 1 ,302* ,282* -,495** ,396** ,185 ,161 ,344** -,200 ,235* ,166 ,346** ,227 ,546** ,329** ,359** ,448** 

TSNAP9vid_pom ,163 ,120 ,304* ,302* 1 ,165 -,094 ,215 ,303* ,317** ,065 -,042 -,053 ,065 ,252* ,125 ,144 ,160 ,284* ,314** 

TSNAP7_bes_tek -,204 ,079 ,145 ,282* ,165 1 -,365** ,262* ,208 ,201 ,227 -,129 ,267* ,191 ,263* ,210 ,280* ,318** ,375** ,340** 

T_RAN_cas -,020 -,030 -,065 -,495** -,094 -,365** 1 -,423** -,040 -,300* -,412** ,164 -,212 -,199 -,308** -,300* -,323** -,403** -,336** -,372** 

T_Fonol_zav ,285* ,302* ,415** ,396** ,215 ,262* -,423** 1 ,253* ,297* ,392** -,549** ,487** ,153 ,533** ,266* ,561** ,480** ,441** ,602** 

T_sl40_sl ,183 ,137 ,300* ,185 ,303* ,208 -,040 ,253* 1 ,357** ,165 -,081 ,111 ,014 ,305* ,105 ,216 ,098 ,308** ,283* 

T_sl40_br ,243* ,106 ,122 ,161 ,317** ,201 -,300* ,297* ,357** 1 ,598** -,346** ,388** ,495** ,638** ,453** ,516** ,471** ,206 ,315** 

T_GB_hitrost ,002 ,135 -,004 ,344** ,065 ,227 -,412** ,392** ,165 ,598** 1 -,537** ,638** ,606** ,735** ,668** ,622** ,804** ,215 ,384** 

T_GB_napake -,213 -,231 -,193 -,200 -,042 -,129 ,164 -,549** -,081 -,346** -,537** 1 -,869** -,245* -,564** -,286* -,482** -,413** -,349** -,445** 

T_GB_natancnost ,065 ,264* ,141 ,235* -,053 ,267* -,212 ,487** ,111 ,388** ,638** -,869** 1 ,305* ,587** ,402** ,483** ,523** ,274* ,412** 

T_BT_HITR_R_vsi -,035 -,094 -,061 ,166 ,065 ,191 -,199 ,153 ,014 ,495** ,606** -,245* ,305* 1 ,619** ,645** ,444** ,588** ,095 ,231 

T_BT_HITR_Rprav ,084 ,206 ,248* ,346** ,252* ,263* -,308** ,533** ,305* ,638** ,735** -,564** ,587** ,619** 1 ,595** ,737** ,612** ,370** ,512** 

T_BT_STOP_Rvsi -,098 ,053 -,068 ,227 ,125 ,210 -,300* ,266* ,105 ,453** ,668** -,286* ,402** ,645** ,595** 1 ,535** ,744** ,092 ,347** 

T_BT_STOP_Rprav ,238* ,211 ,244* ,546** ,144 ,280* -,323** ,561** ,216 ,516** ,622** -,482** ,483** ,444** ,737** ,535** 1 ,534** ,500** ,648** 

T_hitr_tiho_br ,002 ,218 ,028 ,329** ,160 ,318** -,403** ,480** ,098 ,471** ,804** -,413** ,523** ,588** ,612** ,744** ,534** 1 ,179 ,397** 

T_besednjak ,110 ,237* ,194 ,359** ,284* ,375** -,336** ,441** ,308** ,206 ,215 -,349** ,274* ,095 ,370** ,092 ,500** ,179 1 ,671** 

T_Br_RazumNPZ ,261* ,357** ,288* ,448** ,314** ,340** -,372** ,602** ,283* ,315** ,384** -,445** ,412** ,231 ,512** ,347** ,648** ,397** ,671** 1 

**. Korelacija je značilna na nivoju p ≤  0.01  

*. Korelacija je značilna na nivoju p≤ 0.05  
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Priloga 6. Multipla linerna regresija za petošolce in devetošolce – preverjanje 
pogojev 

Priloga 6. 1: PETOŠOLCI 
Graf: Preverjanje linearnosti odnosa med prediktorskimi spremenljivkami in odvisno spremenljivko 
(5. razred) 

 
Histogram razporeditve rezidualov  

(slučajnih vplivov) – 5. razred 

 

Rezidualni graf – linearnost povezav med 
slučajnimi vplivi in pričakovanimi vrednostmi 
za T_BR_razumOSBZ – 5. razred 

 



 
  

290 
 

Rezsevni diagram rezidualov za odvisno oz. kriterijsko spremenljivko bralno razumevanje  
petošolcev (T_BR_razumOSBZ) – homoskedastičnost (5. razred) 
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Priloga 6. 2: DEVETOŠOLCI 

Graf: Preverjanje linearnosti odnosa med prediktorskimi spremenljivkami in odvisno spremenljivko 
(9. razred) 
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Histogram razporeditve rezidualov (slučajnih 
vplivov) – 9. razred  
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rezidualni graf – linearnost povezav med 
slučajnimi vplivi in pričakovanimi vrednostmi 
za T_BR_razumOSBZ – 9. razred 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezsevni diagram rezidualov za odvisno oz. kriterijsko spremenljivko bralno razumevanje  
devetošolcev (T_BR_razum9r) – homoskedastičnost (9. razred) 
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Izhodiščni korelacijski matriki – multipla linearna regresija (MLR) 

 
Izhodiščna korelacijska matrika (MLR) – petošolci 

 

  
T_SPM_ 
Raven 

T_ACAD3_ 
vid_diskrim 

T_ACAD8
sl_pom 

T_SNAP9_ 
vid_pom 

T_RAN
_cas 

T_fonol_
zav 

T_SL40
_sl 

T_SGB_hi
trost_br 

T_GBnat
ančnost 

T_BR_raz
umOSBZ 

T_Besed
njak 

T_Int
eres 

T_Primerja
va_GB 

T_SPM_Raven   1 ,419** ,260* ,338** -,083 ,356** ,309* ,047 ,090 ,389** ,394** -,235 -,080 

T_ACAD3_vid_diskrim   ,419** 1 ,293* ,453** -,174 ,355** ,359** ,288* ,351** ,251 ,325* -,140 ,098 

T_ACAD8_sl_pom   ,260* ,293* 1 ,392** -,335** ,341** ,329* ,198 ,292* ,211 ,312* -,213 -,043 

T_SNAP9_vid_pom   ,338** ,453** ,392** 1 -,178 ,327* ,440** ,173 ,209 ,138 ,279* -,117 ,008 

T_RAN_cas   -,083 -,174 -,335** -,178 1 -,180 -,124 -,674** -,575** -,115 -,031 -,002 -,180 

T_fonol_zav   ,356** ,355** ,341** ,327* -,180 1 ,243 ,237 ,405** ,457** ,464** -,231 ,209 

T_SL40_sl   ,309* ,359** ,329* ,440** -,124 ,243 1 -,019 ,099 ,204 ,432** -,011 -,007 

T_SGB_hitrost_br   ,047 ,288* ,198 ,173 -,674** ,237 -,019 1 ,778** ,113 ,016 ,050 ,448** 

T_GB_natancnost   ,090 ,351** ,292* ,209 -,575** ,405** ,099 ,778** 1 ,236 ,135 ,063 ,361** 

T_BR_razumOSBZ   ,389** ,251 ,211 ,138 -,115 ,457** ,204 ,113 ,236 1 ,454** ,151 ,127 

T_Besednjak   ,394** ,325* ,312* ,279* -,031 ,464** ,432** ,016 ,135 ,454** 1 -,006 ,164 

T_Interes   -,235 -,140 -,213 -,117 -,002 -,231 -,011 ,050 ,063 ,151 -,006 1 ,442** 

T_Primerjava_GB   -,080 ,098 -,043 ,008 -,180 ,209 -,007 ,448** ,361** ,127 ,164 
,442*

* 
1 

**. Korelacija je značilna na nivoju p ≤ 0.01 

*. Korelacija je značilna na nivoju p ≤ 0.05 
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Izhodiščna korelacijska matrika (MLR) – devetošolci  
 

  TSPMRaven 
TACAD8_sl_

pom 
TRAN_ 

cas 
Tfonolzav TGBhitrost 

TGBnata 
ncnost 

Tsl40_sl 
Tbesed 

njak 
TBrRazum

NPZ 
TODinteres 

TODprimerjava
GB 

TSPMRaven   1 ,198 ,085 ,275 -,028 ,062 ,200 ,065 ,247 ,134 -,058 

TACAD8_sl_pom   ,198 1 -,465** ,359** ,334** ,232 ,162 ,325** ,418** ,065 ,168 

TRAN_cas   ,085 -,465** 1 -,366** -,405** -,210 -,001 -,283* -,321** -,001 -,303* 

Tfonolzav   ,275 ,359** -,366** 1 ,385** ,499** ,225 ,397** ,570** ,071 ,328** 

TGBhitrost   -,028 ,334** -,405** ,385** 1 ,638** ,156 ,200 ,376** ,104 ,616** 

TGBnatancnost   ,062 ,232 -,210 ,499** ,638** 1 ,107 ,272* ,416** ,101 ,619** 

Tsl40_sl   ,200 ,162 -,001 ,225 ,156 ,107 1 ,287* ,261* -,069 ,060 

Tbesednjak   ,065 ,325** -,283* ,397** ,200 ,272* ,287* 1 ,649** ,098 ,231 

TBrRazumNPZ   ,247 ,418** -,321** ,570** ,376** ,416** ,261* ,649** 1 ,122 ,321** 

TODinteres   ,134 ,065 -,001 ,071 ,104 ,101 -,069 ,098 ,122 1 ,197 

TODprimerGB   -,058 ,168 -,303* ,328** ,616** ,619** ,060 ,231 ,321** ,197 1 

**. Korelacija je značilna na nivoju p ≤ 0.01 

*. Korelacija je značilna na nivoju p ≤ 0.05 



 
  

 
 

 


