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POVZETEK 

 

Rezultati nacionalnih preizkusov znanja kažejo na nižje dosežke učencev s posebnimi 
potrebami v primerjavi z njihovimi vrstniki. Ob pregledu podatkov, v obdobju od leta 2008 do 
2015, lahko ugotovimo, da so skozi celotno obdobje rezultati najnižji pri predmetu angleščina, 
primerjava rezultatov med učenci s posebnimi potrebami in njihovimi vrstniki pa kaže na velik 
razkorak (Nacionalno preverjanje znanja, 2015). Na podlagi rezultatov lahko zaključimo, da 
učenci s posebnimi potrebami pri predmetu angleščina potrebujejo dodatno pomoč in 
podporo. Učenci s specifičnimi učnimi težavami, med katere sodi tudi disleksija, potrebujejo 
drugačen način poučevanja, ki jim omogoča premagovanje primanjkljajev in uspešnost pri 
učenju tujega jezika, angleščine.  
V magistrskem delu je izpostavljen komunikacijski pristop poučevanja angleščine, 
predstavljeni so tudi specialno-pedagoški pristopi, metode, prilagoditve in strategije za učenje 
in poučevanje angleščine, ki so primerni za učence z disleksijo. V empiričnem delu 
magistrskega dela predstavljam sistematičen, multisenzorni specialno-pedagoški trening. 
Trening je bil oblikovan v sodelovanju z učiteljico tujega jezika in temelji na eksplicitnem 
poučevanju strukture glagolskih časov ter poučevanju  strategij samostojnega učenja 
angleščine. Uspešnost treninga smo ugotavljali s primerjavo začetnih in končnih rezultatov, ki 
so bili pridobljeni z vprašalnikom o učnih strategijah in s testom za preverjanje jezikovnega 
napredka v angleščini na področjih prepoznavanja, rabe in tvorbe slovničnih časov.  
Namen magistrskega dela je opredeliti vzroke težav, ki se pojavljajo pri učencih z disleksijo pri 
angleščini kot tujem jeziku, in oblikovati trening angleščine, ki bo učencem z omenjenimi 
specifičnimi učnimi težavami omogočal uspešnost v procesu učenja in usvajanja tujega jezika, 
angleščine.  
Primerjava začetnih in končnih rezultatov testiranja pri obravnavanem učencu kaže na 
napredek na področju bralnih učnih strategij kot tudi na napredek na področju rabe, tvorbe in 
prepoznavanja slovničnih časov, ki smo jih obravnavali v sklopu treninga. Predstavljen trening 
bo koristil specialnim in rehabilitacijskim pedagogom pri izvajanju dodatne strokovne pomoči. 
Učitelji angleščine, ki poučujejo učence z disleksijo, pa bodo lahko v poučevalno prakso 
prenesli nekatere pristope, ki so koristni za vse učence.  
 
 
Ključne besede: angleščina, disleksija, trening, specialno-pedagoške strategije dela 

  



 
 

ABSTRACT 

The results of national tests indicate lower achievements of pupils with special needs in 
comparison to their peers. When reviewing the data for the period from 2008 to 2015, we can 
see that throughout the whole period the lowest results are achieved in the school subject 
English, and the comparison of results between pupils with special needs and their peers 
indicates a large gap (National Testing, 2015). Based on the results we can conclude that pupils 
with special needs need extra help and support in English. Pupils with specific learning 
difficulties, including dyslexia, need a different way of teaching, which allows them to 
overcome the deficits and experience success in learning a foreign language, English. The 
master's thesis exposes the communication approach of teaching English, in addition the 
author discusses special-pedagogical approaches, methods, adaptations and strategies for 
learning and teaching English, that are appropriate for pupils with dyslexia. In the empirical 
part of the master's thesis a systematic, multi-sensory special-pedagogical training is 
discussed. The training was designed in cooperation with a foreign language teacher and is 
based on the explicit teaching of the structure of tenses, and teaching stand-alone strategies 
of learning English. The success of the training was evaluated by a comparison of the initial 
and final results, which were obtained by a questionnaire on learning strategies and a 
language progress test which assessed the forms, understaning and the use of grammatical 
tenses. The purpose of the master's thesis is to define the reasons for for problems in learning 
English by students with dyslexia in English as a foreign language, and design a training in 
English, which will enable the pupils with mentioned learning difficulties to be successful in 
the process of learning and acquiring English as a foreign language. A comparison of the initial 
and final results of the testing in the assessed pupil shows a progress in the field of reading 
teaching strategies as well as progress in the forms, understaning and the use of grammatical 
tenses, which were practised as part of trainign. The presented training will be of benefit to 
special and rehabilitation remedial teachers in the implementation of additional professional 
assistance, and English language teachers, who teach pupils with dyslexia, will be able to use 
some of the approaches, which are useful for all pupils. 

Key words: English, dyslexia, training, special-pedagogical strategies of work 
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UVOD 

Znanje tujih jezikov je v današnjem svetu pomembna kompetenca. Učenci se že v predšolskem 
obdobju srečujejo s tujim jezikom, načrtno v okviru predšolskih izobraževalnih programov kot 
tudi nenačrtno preko medijev in drugih informacij iz okolja. Tuji jezik, angleščina, nas obdaja 
na vsakem koraku. Znanje angleščine je pomembno za šolsko, študijsko in delovno uspešnost 
kot tudi samostojnost na osebnem področju. Znanje angleščine je pomembno, skorajda nujno 
v vseh sferah našega življenja. Prav zato je bistvenega pomena, da tudi učenci s posebnimi 
potrebami dosegajo zadovoljivo raven znanja tujega jezika, angleščine.  

Na podlagi rezultatov nacionalnih preizkusov znanja lahko sklepamo, da učenci s posebnimi 
potrebami pri predmetu angleščina kljub dodatni pomoči in podpori potrebujejo bolj 
specifične pristope poučevanja, saj njihovi rezultati na zunanjem preverjanju znanja bistveno 
odstopajo od povprečja. Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, med katere 
sodi tudi disleksija, potrebujejo drugačen način poučevanja, ki jim omogoča kompenzacijo 
primanjkljajev in jim omogoča uspešnost pri učenju tujega jezika. Zaradi tega smo pedagoški 
delavci dolžni ustvariti optimalne pogoje za učenje tujega jezika pri vseh učencih, med drugim 
pa moramo biti še posebej pozorni na ustrezno učno okolje učencev s posebnimi potrebami. 
Ob tem je bistvenega pomena poznavanje in razumevanje različnih dejavnikov, ki vplivajo na 
učenje angleščine kot tujega jezika pri učencih s specifičnimi učnimi težavami.  

Ob pregledu rezultatov nacionalnih preizkusov znanja ugotovimo, da učenci s posebnimi 
potrebami dosegajo nižje dosežke pri vseh predmetih, obenem pa rezultati kažejo na najnižje 
rezultate učencev s posebnimi potrebami pri predmetu angleščina (Nacionalno preverjanje 
znanja, 2015).  

Naloga strokovnjakov, ki delajo na področju vzgoje in izobraževanja, je, da vsem učencem 
zagotovijo optimalno učno okolje, v katerem bomo učenci lahko maksimizirali svoj potencial 
in v največji možni meri izkazovali svoje znanje. Optimalno učno okolje poleg dobre 
poučevalne prakse pomeni tudi prilagojeno izvajanje poučevanja za učence s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja. Učenci z disleksijo imajo z učenjem angleščine običajno veliko 
težav, zato so prilagoditve v okviru poučevanja tujega jezika zanje zelo pomembne. 

V magistrskem delu predstavljam trening angleščine, ki je bil izveden z učencem z disleksijo. 
Prikazujem pomen specialno-pedagoških pristopov in metod dela, preko katerih učenci 
kompenzirajo primanjkljaje in vsebine usvajajo na drugačen način. S treningom smo razvijali 
predvsem znanje slovničnih časov in učne strategije, ki so ključne za uspešno in učinkovito 
učenje pri vseh predmetih. Predstavljam tudi nabor strategij dela in prilagoditev, ki so 
primerne za učence z disleksijo in jih lahko strokovni delavci uporabijo pri svojem delu ali pa 
jih delno modificirajo glede na potrebe učencev. V študiji primera sem ugotovila, da je učenec 
z disleksijo po koncu izvajanja specialno-pedagoškega treninga napredoval na področju rabe 
učnih strategij pred, med in po branju angleškega besedila ter ob eksplicitni razlagi izboljšal 
znanje vseh slovničnih časov, ki smo jih obravnavali.  
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1 TEORETIČNI DEL 

1.1. UČENJE ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI 

Z angleščino kot tujim jezikom se srečujemo v vsakodnevnem življenju in delovnem okolju, saj 
je angleščina lingua franca 20. in 21. stoletja (Graddol, 1997). Otroci se z angleščino načrtno 
ali nenačrtno srečajo že v predšolskem obdobju, preko različnih medijskih kanalov ali pa so 
deležni načrtnega poučevanja že v tem obdobju. Znanje angleščine nam omogoča 
kompetentnost na študijskem, socialnem in delovnem področju. Je pomemben ključ za 
samostojno iskanje informacij in razumevanje le-teh. Učenje angleščine je obvezno za vse 
osnovnošolce, ob tem pa smo postavljeni pred dejstvo, da imajo učenci s posebnimi potrebami 
pri učenju angleščine pomembno večje težave v primerjavi z vrstniki brez specifičnih učnih 
težav. Na omenjene razlike kažejo tudi rezultati nacionalnih preizkusov znanja, ki jih navajam 
v tem poglavju.  
 
Vse večjo težjo ima načelo, da se bo otrok uveljavil kot uspešen odrasli le s tekočim znanjem 
angleškega in še katerega drugega tujega jezika (Čok, 1994).  Republika Slovenija je bila 
sopodpisnica različnih dokumentov, med drugimi Akcijskega načrta 2004–2006 za 
spodbujanje učenja jezikov (Pižorn, 2009). Države članice Evropske unije morajo zagotoviti 
vsem svojim prebivalcem, da se poleg maternega jezika naučijo še dveh drugih jezikov (lahko 
sta sosedska, manjšinska ali tuja). V ozadju tovrstnih odločitev je zavedanje, da večjezičnost 
pogojuje uspešno in učinkovito sobivanje večih kultur, uspešno komunikacijo, povečuje 
zaposlitvene možnosti in mobilnost (Pižorn, 2009). »Bela knjiga Evropske komisije »Teaching 
and learning: Towards the Learning Society« (1995) navaja, da naj bi vsi državljani Evrope 
govorili tri jezike Evropske unije, in priporoča uvajanje tujega jezika v vrtec in na razredno 
(primarno) stopnjo osnovne šole, in sicer z namenom, da bi se učenci na predmetni stopnji učili 
še druge tuje jezike« (Pižorn, 2009, str. 13). Akcijski načrt učenje tujih jezikov opredeljuje kot 
možnost, ki primarno ni prednostna. Učenje tujih jezikov postane dodana vrednost, v kolikor 
so pedagoški delavci strokovno usposobljeni za delo. Poleg tega so pomembni dejavniki 
velikost učnih skupin, ustreznost gradiv glede na starostno skupino in zadosten čas za učenje 
jezikov.  
 
V številnih državah se znižuje starost otrok, ko se začnejo učiti  tujega jezika, s tem je 
omogočen dodaten čas za učenje in možnost doseganja jezikov na višji ravni (Pižorn, 2009). V 
Sloveniji je kurikul devetletne osnovne šole (1996) privedel do sprememb in do začetka učenja 
prvega tujega jezika v 4. razredu. Ob tem je ostalo odprto vprašanje o učenju tujega jezika od 
predšolskega obdobja do četrtega razreda. »S prehodom na devetletno osnovno šolo je bila 
ukinjena tudi možnost fakultativnega pouka tujega jezika na razredni stopnji. Ne glede na 
nastalo situacijo se prizadevanja prakse po zgodnejšem začetku učenja tujih jezikov, torej pred 
začetkom 4. razreda, niso ustavila« (Pižorn in Pevec Semec,  2010, str. 132).  V šolskem letu 
2007/2008 se je angleščina kot interesna dejavnost v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 
izvajala v 67,7 % osnovnih šol. V šolskem letu 2007/2008 so angleščino  kot dodatno  dejavnost 
izvajali v  74,2 % vrtcev. V sklopu izhodišč za uvajanje tujega jezika v prvo vzgojno-
izobraževalno obdobje sta avtorici K. Pižorn in K. Pevec Semec (2010) navedli uvajanje 
obveznega prvega tujega jezika v prvo vzgojno-izobraževalno obdobje v starostnem obdobju 
od 6 do 8 let.  Trenutno veljaven Pravilnik o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 2. 
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razred osnovne šole (2014) v 2. členu opredeljuje potek postopnega uvajanju tujega jezika od 
šolskega leta 2014/2015 do šolskega leta 2016/2017. Skladno z drugim odstavkom 2. člena o 
postopnem uvajanju se je v šolskem letu 2014/2015 pouk prvega tujega jezika izvajal za 
učence 2. razreda v največ 15 % slovenskih osnovnih šol. Skladno s tretjim odstavkom se v 
tekočem šolskem letu 2015/2016 pouk tujega jezika izvaja v največ  30 % osnovnih šol, četrti 
odstavek istega člena pa v šolskem letu 2016/2017 določa izvajanje pouka prvega tujega jezika 
kot obveznega predmeta za  učence v 2. razredu v vseh osnovnih šolah. 
 
Učenci s posebnimi potrebami so na rednih osnovnih šolah glede na vrsto in izrazitost 
primanjkljajev deležni pomoči v okviru petstopenjskega modela podpore in pomoči učencem 
z učnimi težavami.  Učenci z zelo izrazitimi primanjkljaji so usmerjeni v program s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Skladno z učnimi načrti in obstoječo zakonodajo so 
vsi učenci deležni učenja tujih jezikov, pri čemer imajo učenci s posebnimi potrebami pogosto 
težave. V sklopu poučevanja skušamo del primanjkljev premostiti s kompenzacijskimi načini 
poučevanja in izvajanjem prilagoditev v različnih učnih okoljih. Kljub temu pa  imajo učenci s 
posebnimi potrebami pri učenju tujega jezika izrazite težave, o čemer pričajo rezultati 
nacionalnih preizkusov znanja.  
 
Ob pregledu rezultatov nacionalnih preizkusov znanja ugotovimo, da učenci s posebnimi 
potrebami dosegajo nižje dosežke pri vseh predmetih, obenem pa rezultati kažejo na najnižje 
rezultate učencev s posebnimi potrebami pri predmetu angleščina (Nacionalno preverjanje 
znanja, 2015).  

V devetem razredu ima od 1.529 učencev, ki imajo posebne potrebe, kar 1.194 učencev 
primanjkljaje na posameznih področjih učenja (PPPU), med katere uvrščamo tudi disleksijo. 
Učenci s posebnimi potrebami so v letu  2015 najnižje rezultate dosegali prav pri angleščini. 
Tudi ob pregledu podatkov za obdobje od leta 2008 do 2015 lahko ugotovimo, da so rezultati 
na nacionalnih preizkusih skozi celotno obdobje najnižji  pri angleščini. Leta 2015 so bili 
rezultati glede na pretekla leta sicer najboljši, vendar primerjava rezultatov med učenci s 
posebnimi potrebami in njihovimi vrstniki kaže na velik razkorak.  Učenci s posebnimi 
potrebami so pri angleščini dosegli  45,7-odstotne točke, dosežki njihovih vrstnikov brez 
posebnih potreb pa so znašali 69,9-odstotne točke. V povprečju so učenci s posebnimi 
potrebami pri angleščini dosegli 65,4 % odstotnih točk vrstnikov brez posebnih potreb, leto 
poprej pa 57,8 % odstotnih točk. Prav tako nizki, a vseeno nekoliko višji rezultati, so bili pri 
predmetu matematika (Nacionalno preverjanje znanja, 2015). 

V šestem razredu ima od 1.449 učencev s posebnimi potrebami kar 1.067 učencev 
primanjkljaje na posameznih področjih učenja. Tako kot učenci s posebnimi potrebami, ki 
obiskujejo deveti razred, so tudi učenci šestega razreda v letu 2015 najnižje rezultate dosegli 
pri predmetu angleščina. Podatki so dostopni še za leto 2014, saj so bili nacionalni preizkusi 
znanja za to skupino učencev to leto prvič tudi obvezni, primerjava rezultatov z daljšim 
časovnim obdobjem zato ni mogoča. Za leti 2014 in 2015 so rezultati učencev s posebnimi 
potrebami najnižji prav pri angleščini.  Pri predmetu angleščina so učenci v letu 2015 dosegli 
34,2-odstotne točke, učenci brez posebnih potreb pa so dosegli 52,5-odstotne točke, kar 
pomeni, da so učenci s posebnimi potrebami v povprečju dosegli 65,2-odstotnih točk vrstnikov 
brez posebnih potreb. Podobno kot pri učencih devetega razreda so tudi učenci šestega 
razreda dosegli nekoliko višje rezultate pri matematiki, najbolj uspešni pa so bili pri nemščini, 
kjer so dosegli 67,8-odstotnih točk (Nacionalno preverjanje znanja, 2015). 
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Glede na rezultate nacionalnih preizkusov znanja se je potrebno zavedati, da imajo učenci s 
posebnimi potrebami več težav pri učenju tujega jezika v primerjavi z učenci brez posebnih 
potreb, zato je poleg poučevanja na zgodnji stopnji in uvajanja tujega jezika v prvo triado v 
naše strokovno delo potrebno implementirati tudi učinkovite načine pomoči učencem  s 
specifičnimi učnimi težavami, med katere spada tudi disleksija. V nasprotnem primeru lahko v 
prihodnje pričakujemo še večji razkorak med znanjem učencev s posebnimi potrebami ter 
njihovimi vrstniki.  

1.1.1. Uzaveščanje tujega jezikovnega sistema   

Večina otrok usvoji materinščino skoraj v celoti do 4. ali 5. leta starosti. Pri tem je mišljen 
slovnični nadzor in besedišče, ki ga potrebujemo za vsakdanje pogovore (Skela in Dagarin 
Fojkar, 2009). Kognitivna teorija Piageta (Čok, 1999) je najpogostejše temeljno izhodišče za 
preučevanje usvajanja maternega in tujih jezikov. Piaget je na osnovi opazovanj otrok 
oblikoval opis kognitivnih funkcij otrokovega razvoja ter pojasnil strategije reševanja 
problemov v posameznih obdobjih otrokovega razvoja. Otrok preko zaznav, predstav in 
refleksije spozna in ponotranji predmetnost in dejavnosti iz okolja, prav jezik pa je ena izmed 
sredstev predstave. Piaget (v Skela in Dagarin Fojkar, 2009) je zagovarjal stališče, da se jezik 
razvije iz otrokovih misli ter razvijajočega se zavedanja sveta. Slednje je v nasprotju s 
predhodnim pojmovanjem o »trajni ožičenosti« jezika v možganih in v nasprotju s 
pojmovanjem prirojene zmožnosti za učenje jezikov. Piaget je opredelil naslednje razvojne 
stopnje: 

I. Zaznavno gibalna ali senzomotorična stopnja 

Senzomotorična stopnja zajema prvi dve leti otrokovega življena. Otrok preko gibanja in preko 
čutil spoznava svet okoli sebe. To obdobje je odločilno za začetek govora, otrok se odziva na 
držaljaje, jih posnema in ponavlja (Batistič Zorec, 2000).   

II.  Predoperativna stopnja mišljenja 

Zajema obdobje od drugega do šestega ali sedmega leta starosti. V tem obdobju je v ospredju 
le jezikovno dopolnjevanje in zorenje miselnih operacij. Otroci pri tej starosti že govorijo, 
opisujejo svoje izkušnje in opisujejo dogodke. Od četrtega do sedmega leta nastopi obdobje 
intuitivne inteligence, v katerem se zunanje dejavnosti ponotranijo in uzaveščajo. Otrok svoje 
mišljenje izraža z risanjem in igro (Batistič Zorec, 2000).   

III. Stopnja konkretno-logičnega mišljenja 

To je obdobje od sedmega do enajstega leta starosti. Otrok se zanima za svet okoli sebe. S 
pomočjo analiziranja, sklepanja in pridobivanja informacij organizira lastno mišljenje. Lado 
(1964, v Čok, 1999) navaja, da je obdobje v stopnji konkretno-logičnega mišljenja 
najprimerneje za učenje tujega jezika. Otrok jezik opazuje kot sistem, na podlagi uzaveščenih 
jezikovnih sredstev in izkušenj začne razmišljati o jeziku.  

IV. Stopnja formalno-logičnega mišljenja 
 

Od enajstega do štirinajstega ali šestnajstega leta nastopi obdobje pridobivanja izkušenj in 
razmišljanja o sebi. Mladostniki so sposobni razmišljati o filozofskih, moralnih in drugih temah. 
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Razmišljajo o svoji prihodnosti, tudi o družbi, kateri pripadajo in o življenju (Batistič Zorec, 
2000). Mladostnikom ustreza sistematičen način učenja jezika, radi so ustvarjalni in jezikovno 
izvirni (Čok, 1999).  

Izraza učenje jezika in usvajanje jezika v spontanem govoru pogosto uporabljamo ločeno, ob 
tem se premalo zavedamo pomena obeh izrazov, ki nakazujeta na veliko razliko. J. Skela in M. 
Dagarin Fojkar (2009) navajata, da lahko razlikujemo med procesoma učenja in usvajanja 
jezika. Učenje je zaveden proces, ki se običajno vrši v razredu, temelji na popravljanju napak 
in učenju slovničnih pravil. Usvajanje je v nasprotju z učenjem – nezaveden, naraven proces 
pri čemer ni osredotočanja na jezikovne oblike in slovnična pravila (npr. usvajanje 
materniščine). Strokovnjaki so mnenja, da je v tujejezikovnem razredu neproduktivno ločevati 
procesa usvajanja in učenja, saj je v praksi težko postaviti ločnice med njima. Bolj smiselna se 
zdi uporaba termina učenje in usvajanje. Raziskave kažejo, da je zaželeno kombiniranje učenja 
in usvajanja – v okoljih, kjer prevladuje učenje, je dobro dodajati sestavine usvajanja in 
obratno. V nadaljevanju magistrskega dela bom skladno z navedenim uporabljala termin 
učenje in usvajanje jezika. 

V procesu učenja in usvajanja tujega jezika lahko ločimo dva ključna procesa uzaveščanja 
jezikovnega sistema, senzibilizacijo in iniciacijo. Senzibilizacija je celostno spoznavanje tujega 
jezika v uvajalnem obdobju. Učenci na razredni stopnji  celostno pridobijo vrsto znanj »… gre 
za spoznavanje glasovne podobe tujega jezika, ugotavljanje pomena drugače zvenečih besed, 
opazovanje podobnosti v pravilih njihove rabe, ugotavljanje razlik in podobnosti v vzorcih 
(vedenjski vzorci), sporočanja in podobno. Na predšolski stopnji in v prvih razredih osnovne 
šole je taka usmeritev priporočljiva« (Čok idr., v Brumen, 2003, str. 38). Trajanje tega obdobja 
je odvisno od učencev,  nekateri posamezniki lahko hitreje presežejo to obdobje in preidejo k 
prepoznavanju jezikovnih struktur. Učenci morajo jezikovne strukture spoznati v 
sporočanjskem besedilu s sistematičnimi in bolj poglobljenimi usmeritvami, ta prehod 
imenujemo iniciacija. Inciacija postopoma postaja zavestno učenje tujega jezika, uzaveščanje 
jezikovnega sistema in usvajanje slovnice pa lahko opredelimo kot proces prehajanja od 
senzibilizacije k iniciaciji.  

1.1.2. Vpliv kritičnega obdobja in količine vnosa na znanje tujih jezikov 

Učenje tujega jezika v različnih starostnih obdobjih poteka na različne načine. V zgodnjem 
otroštvu se učimo hitreje in na drugačen način kot kasneje v življenju. Kritično obdobje je izraz, 
ki se nanaša na čas, ko naj bi bili za učenje tujega jezika najbolje pripravljeni. V nadaljevanju 
bomo navedli različne poglede strokovnjakov o obstoju in vplivu kritičnega obdobja ter vnosa 
na znanje tujih jezikov.  

Veliko strokovnjakov je skušalo dokazati, da obstaja določeno »kritično obdobje« v življenju 
posameznika, ko smo glede na naše naravne danosti v največji možni meri pripravljeni na 
usvajanje jezika brez načrtnega pouka (Brumen, 2003). Lenneberg (1967, v Skela in Dagarin 
Fojkar, 2009) je predlagal hipotezo o kritičnem obdobju, ki se naslanja na pouk tujega jezika. 
Po njegovem mnenju naj bi obstajal omejen čas za usvajanje jezika, v kolikor ta čas (kritično 
obdobje) zamudimo naj bi imeli pri učenju tujega jezika večje težave kot sicer. L. Čok (1994, 
str. 98) v tem kontekstu navaja, da je glede na psihodinamične teorije obdobje med četrtim 
ali petim in devetim letom starosti najprimernejše za uspešno učenje tujega jezika. Prvi razlog 



6 
 

je v prožnosti otrokovih govornih organov v prvi polovici omenjenega obdobja, t. j. zmožnost 
posnemanja glasov, ritma, intonacije govora. Dodaten dejavnik, ki vpliva na uspešno učenje 
tujega jezika v tem obdobju, so otrokova voljnost spontanega reagiranja na govorno 
spodbudo, vedoželjnost, radovednost, ustvarjalnost in domišljija. M. Brumen (2003) ob tem 
dodaja, da je sicer obvladovanje tujega jezika mogoče tudi ob kasnejšem začetku učenja tujega 
jezika, vendar je ob tem ključno zavedanje, da je kritično obdobje čas, ki je ključnega pomena 
za obvladovanje tujega jezika brez naglasa. O tem pričajo tudi rezultati raziskav (Long, 1988; 
Birdsong, 1999, v Brumen), ki potrjujejo, da je nemogoče usvojti naglas rojenega govorca, če 
se prvo izpostavljanje jeziku ne prične zelo zgodaj, torej že pred šestim letom starosti. Četudi 
z učenjem tujega jezika začnemo kasneje, je mogoče doseči visok standard izgovorjave, 
medtem pa je stopnjo izvirnega govorca mogoče doseči le z dovolj zgodnjim izpostavljanjem 
tujemu jeziku.  
 
V šestdesetih letih sta raziskovalca Penfield in Roberts (Brumen, 2003)  na podlagi raziskovanj 
trdila, da se plastičnost človekovih možganov zmanjšuje do devetega leta starosti. Starostno 
obdobje od prvega do devetega leta je torej »kritično obdobje«, ki predstavlja optimalno 
zmogljivost možganskih jezikovnih centrov. V tem obdobju ima po njunem mnenju otrok 
posebno imitacijsko sposobnost, ki omogoča posnemanje jezikovne strukture in izgovorjave 
kateregakoli jezika. Lenneberg (Brumen, 2003) zavzema podobno stališče, s katerim skuša 
pojasniti upadanje cerebralne plastičnosti. Na osnovi klinične raziskave jezikovnih sposobnosti 
pacientov avtor za »kritično obdobje« opredeli starost od drugega leta do pubertete, s katero 
se konča psihološko pogojena senzitivna faza za pridobivanje jezika. Po zaključku lateralizacije 
možganskih hemisfer naj bi bili po avtorjevem mnenju možgani togi in zato nezmožni za 
naravno pridobivanje jezika.  Kljub temu je lahko sistematično in vodeno učenje jezikov po 
puberteti uspešno, vendar je proces pridobivanja jezika predvsem kognitiven in zato težji 
(Brumen, 2003). Danes je znano, da se lateralizacija jezikovnih funkcij možganov ne prične s 
puberteto, temveč že pri štirih ali petih letih starosti (Graf in Tellmannm 1997, v Brumen, 
2003).  
 

Znanstveniki so dokazali, da se starejši otroci in odrasli ljudje v začetnih fazah učijo tujega 
jezika hitreje kot mlajši otroci. Sčasoma je pridobivanje tujega jezika, ki se je začelo v otroštvu, 
boljše na vseh ravneh v primerjavi z učenjem pri odraslih osebah (Brumen, 2003). Karshen in 
drugi znanstveniki (Harley, 1998, v Brumen, 2003) so opazili, da so starejši učenci, ki so kasneje 
začeli z učenjem tujega jezika, sčasoma dohiteli učence, ki so bili deležni predhodnega učenja, 
temu pa naj bi botrovalo hitrejše učenje starejših otrok. Poleg bioloških dejavnikov na končno 
raven znanja pomembno vpliva tudi količina šolskega časa, ki je posvečena učenju tujega jezika 
(Carroll, 1985, v Brumen, 2003). McLaughlin (1984, v Brumen, 2003) je ugotovil, da otrok pri 
razvoju prvega jezika naredi številne napake, potrebnega je veliko truda in napora, saj proces 
jezikovnega usvajanja vsekakor ni avtomatičen. Poleg tega navaja, da usvajanje jezika ne  
poteka hitro, saj naj bi od drugega do šestega leta starosti jezikovni kontakt zajemal približno 
9000 ur, kar bistveno presega učenje tujega jezika.  
 
Raziskave do danes niso ponudile oprijemljivih dokazov o obstoju kritičnega obdobja, v stroki 
pa vlada splošno soglasje, da ima zgodnje usvajanje jezika kognitivne in jezikovne razsežnosti. 
Poleg starosti učencev  (in morebitnega kritičnega obdobja) je potrebno pri poučevanju 
upoštevati tudi motivacijo in pogoje za učenje (Skela in Dagarin Fojkar, 2009).  
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1.1.3. Podobnosti in razlike pri učenju in usvajanju maternega in tujega jezika 

Materinščina je jezik, ki smo ga zgodaj usvojili v okviru svoje družine, v okolju svojega rodu in 
kulture. Tuji jezik  pa se običajno ne pojavlja v vsakodnevni rabi, pretežno se uporablja zunaj 
dežele (Stern, 1983, v Čok, Skela in Kogoj, 1999).  

Učitelje tujih jezikov pogosto zanima, v kakšni meri so procesi usvajanja maternega jezika 
podobni tistim pri usvajanju tujega jezika. Behavioristično stališče pojasnjuje podobnost med 
procesoma, saj jima je skupno posnemanje in vadba. Zagovorniki nativizma so mnenja, da 
učenec v obeh primerih uporabi pretekle izkušnje za konstruiranje novih. Učenec torej v obeh 
primerih sprejme jezik, ki ga sliši in ga glede na predznanje uporabi. Kognitivisti poudarjajo, da 
gre pri usvajanju maternega in tujega jezika za velike razlike zaradi kognitivnega razvoja, 
pristaši socialnega interakcionizma pa pojasnjujejo, da je vpliv družbenega konteksta in 
dejavnikov razpoložljivih tipov, količine vnosa in razlogov za uporabo jezika zelo pomembno 
za učenje jezika (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 

Otroci so pri zgodnjem usvajanju materinščine zelo motivirani, saj je jezik močno 
kontekstualiziran. Pri učenju tujega jezika je jezik lahko postavljen v umeten kontekst, tako 
učenje je dekontekstualizirano, učenci pa so bistveno manj motivirani za usvajanje jezika 
(Skela in Dagarin Fojkar, 2009). Okolje, v katerem se otrok uči maternega jezika, je povsem 
drugačno od pogojev, ki so tipični za večino učnih situacij pri poučevanju tujega jezika.  Učenje 
prvega jezika v naravnem okolju učencu zagotavlja psihosocialno podporo  staršev, ki so 
otrokov model in podporo ostalih. Učenje drugega/tujega jezika v razredu lahko predstavlja 
boj za učiteljevo pozornost in odsotnost psiho-socialne opore v primerjavi z usvajanjem prvega 
tujega jezika. Ker učenje drugega/tujega jezika ne poteka v naravnem okolju, obstaja tveganje, 
da tako učenje postane le usvajanje kode v vakuumu (Douthwaite, 1991, v Skela in Dagarin 
Fojkar, 2009). Vnos, ki ga učenci prejmejo pri učenju tujega jezika, je bistveno skromnejši od 
vnosa materinščine. Pomemben dejavnik pri vnosu jezika je tudi starost, pri kateri so učenci 
deležni učenja tujega jezika (Crombie, 1999). Skela in M. Dagarin Fojkar (2009, str. 48) navajata 
sledečo primerjavo:» … to česar je deležen otrok pri usvajanju materinščine v treh tednih, 
ustreza enemu letu učenja tujega jezika (200 ur). Povedano drugače, za enako količino 
izpostavitve, ki je je otrok deležen pri usvajanju materinščine v prvih petih letih, bi v običajnem 
tujejezikovnem kontekstu potrebovali 90 let! V luči povedanega je seveda jasno, da vsi 
(dosedanji) pristopi in teorije učenja/poučevanja tujih jezikov niso nič drugega kot poskusi 
iskanja bližnjic poustvarjanja pogojev »naravnega« učenja in približevanje razreda jezikovni 
stvarnosti«.  

Podobnost med usvajanjem prvega jezika (v nadaljevanju J1) in drugega/tujega jezika (v 
nadaljevanju J2) utemeljuje hipoteza identičnosti, ki predpostavlja, da sta usvajanje prvega in 
drugega/tujega jezika istovetna procesa,  ki ju usmerjajo isti mehanizmi in zakonitosti (Stern, 
1983, v Dagarin Fojkar, 2009). Z omenjeno predpostavko lahko pojasnimo istovetnost 
usvajanja jezikov glede tega, kaj se moramo naučiti. Težje je s hipotezo identičnosti pojasniti 
način učenja – torej, kako se učimo prvega in drugega/tujega jezika. Posameznik ima pri učenju 
drugega/tujega jezika že usvojene miselne procese in sestavine procesiranja informacij, torej 
predznanje prvega jezika prenese na drugi tuji jezik, ravno prenos predznanja pa zahteva 
veliko vaje (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). »Lahko rečemo, da sta procesa usvajanja J1 in J2 
istovetna, kar se tiče tega, kaj se moramo naučiti (npr. jezikovne oblike; pravila rabe; miselne 
procese komunikacije). Kar se tiče tega, kako se učimo, pa je ´hipotezo identičnosti´ nekoliko 
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težje zagovarjati« (Čok, Skela in Kogoj,  1999, str. 44). Učenci se morajo naučiti govoriti, 
poslušati, brati in pisati, v obdobju najstništva in odraslosti pa se številnih miselnih procesov 
in sestavin procesiranja informacij ni potrebno ponovno naučiti. To že usvojeno znanje mora 
torej posameznik ob obilo urjenja prenesti na J2. Ključna razlika med usvajanjem J1 in J2 je 
torej način, kako usvajamo jezik.  

Sklenemo lahko, da so: »… določeni procesi usvajanja prvega in drugega tujega jezika zelo 
podobni, so pa precej različni učni pogoji. Učenci drugega/tujega jezika nimajo na razpolago 
toliko časa, deležni so veliko manj individualne interakcije, morda niso izpostavljeni tako 
kakovostnemu jeziku, vnos prejemajo iz veliko manjšega števila virov in imajo povsem 
drugačno motivacijo za učenje« (Skela in Dagarin Fojkar, 2009, str. 47). Avtor Skutnabb -
Kangas (1981, v Čok, Skela in Kogoj, 1999) poudarja, da sta procesa usvajanja materinščine in 
tujega jezika sicer podobna, različna pa sta procesa upovedovanja. Podobnosti je mogoče 
izkoristiti predvsem pri uzaveščanju ter posploševanju pravil in popravljanju napak.  

Otroci, ki niso dosegli zadostne ravni kompetentosti v maternem jeziku, bodo imeli več težav 
pri učenju tujega jezika (Crombie, 2000, v Erkan, Kızılaslan in Dogru, 2012). Hitrejši jezikovni 
razvoj maternega jezika vpliva na učenje naslednjih jezikov. Ob opazovanju jezikovnega 
razvoja posameznikov med 13. in 16. letom starosti je bilo mogoče opaziti obstoj splošne 
sposobnosti procesiranja jezika, ki nadalje vpliva na sposobnost učenja prvega in nadaljnjih 
jezikov. Prav tako je mogoče skleniti, da poleg omenjene sposobnosti učenje jezikov 
pogojujejo tudi vplivi okolja (Čok, Skela in Kogoj, 1999). McLaughlin (1993, v Čok, Skela in 
Kogoj, 1999) je postavil hipotezo o  splošnem dejavniku jezikovne sposobnosti oz. splošnem 
podpornem jezikovnem znanju. Avtor predpostavlja, da imajo učenci podporne kognitivne 
sposobnosti, ki so prenosljive med jeziki. Pismenost v maternem jeziku je pomembna za razvoj 
pismenosti pri učenju drugega jezika, način učenja maternega jezika pa vpliva na način učenja 
tujega jezika. Skleniti je mogoče, da razvijanje pisnih spretnosti v tujem jeziku ni smiselno, 
dokler ni zaključen proces pismenosti v prvem jeziku.  

Učenci z disleksijo, ki imajo težave pri usvajanju temeljev maternega jezika,  imajo običajno 
težave tudi pri učenju tujega jezika. Ugotovitve številnih študij kažejo, da se omenjena skupina 
otrok pri pouku tujega jezika srečuje z obsežnimi težavami (Crombie, 2000; Ganschow in 
Sparks, 2000; Joanisse idr., 2000, Kormos in Kontra, 2007; Kormos, Sarkadi in Csizer, 2009; 
Kryzak, 2007; Nijakowska, 2010, v Erkan, Kızılaslan in Dogru, 2012). 

1.1.4. Komunikacijski pristop poučevanja angleščine 

Učenje je zelo zapleten proces, na katerega vplivajo številni dejavniki, kot so:  proces učenja, 
učiteljevo poučevanje, osebnostne značilnosti učencev, kulturno ozadje učencev, učno okolje 
in ostale spremenljivke. Za dobro poučevalno prakso je bistvenega pomena, da učitelj razume 
kompleksnost procesa učenja ter s svojimi kompetencami omogoča opolnomočenje učencev 
v učni situaciji in zunaj nje. Prav zunaj učne situacije se učenci izmed tujih jezikov najpogosteje 
srečujejo z angleščino. Izpostavitev tujemu jeziku ni nujno le prednost, učenci se glede na 
družbeno okolje v različni meri srečujejo s tujim jezikom, kar lahko povzroča velike razlike v 
predznanju učencev  (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). Prav velike razlike v predznanju lahko 
vplivajo na izobraževalno samopodobo učencev s skromnejšimi predznanji. Pomembno je, da 
omenjenim učencem zagotovimo intenzivno obravnavo/trening, znotraj katerega bodo v čim 
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krajšem času lahko nadoknadili pomanjkanje stika z jezikom v primerjavi z vrstniki. Avtorji 
Skela, Kogoj in Razdevšek - Pučko (1999) navajajo, da bi moral učitelj z načinom poučevanja, 
metodami in oblikami dela učencem omogočiti optimalno okolje za uspešno učenje. Četudi se 
avtorji strinjajo, da popolna individualizacija v našem šolskem sistemu ni mogoča, navedejo, 
da lahko s poznavanjem učenčevega funkcioniranja in  ustrezno organizacijo dela zagotovimo 
primerno učno okolje.   

Poznamo dva osnovna načina za poučevanje jezika. Prvi je zavesten, učenje se vrši v razrednem 
okolju, drugi način pa je intuitiven, vrši se  v naravnem okolju. Imenujemo ju tudi racionalen 
in naraven način poučevanja (Howatt, 1984, v Skela in Dagarin Fojkar, 2009). Racionalen način 
poučevanja zasledimo v šolah, lahko bi ga opisali tudi z besedami zavesten in nameren, 
medtem ko naraven način poučevanja jezika poskuša ustvariti pogoje, ki so sicer prisotni pri  
učenju materinščine. Omenjeno metodo kritizirajo racionalisti, saj menijo, da učence postavlja 
na otroško raven in jim onemogoča uporabo kognitivnih in izobrazbenih zmožnosti, težavo pa 
vidijo tudi pri ustvarjanju pogojev za takšno učenje v razredu (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 
Pri poučevanju tujega jezika in uporabi metod, pristopov in strategij se ne naslanjamo le na 
eno izmed razlag učenja, temveč od vsakega pristopa uporabimo najbolj ustrezne elemente 
za naše delo (Skela, Kogoj in Razdevšek - Pučko, 1999). Brewster in sodelavci (2002, v Skela in 
Dagarin Fojkar, 2009) so navedli šest pristopov k poučevanju tujih jezikov, in sicer:  

- avdiolingvalni oz. slušnojezikovni pristop (ang. audio-lingual), 
- popolni telesni odziv (ang. total phisical response), 
- komunikacijski pristop (ang. the communicative approach), 
- na dejavnostih temelječ pristop (ang. task based learning), 
- na zgodbah temelječa metodologija (ang. story-based metodology) in 
- medpredmetni pristop (ang. cross-curricular approach).  

Omenjeni pristopi se med seboj razlikujejo po vsebini izobraževanja, manj pa po metodologiji 
poučevanja. Osrednji skupni lastnosti, ki naštete pristope uvrščata med pristope 
komunikacijskega poučevanja, sta poudarek na pomenu in poudarek na interkaciji, ki je 
osredotočena na učenca (Skela in Dagarin Fojkar, 2009).  

Glede na to, na kakšen način se pri učencih razvije sporazumevalna zmožnost, je Howatt (1984, 
v Skela in Dagarin Fojkar, 2009) razvil mehko in trdo verzijo komunikacijskega poučevanja 
jezikov. Mehka verzija temelji na razstavljanju jezika na ločene dele, cilj učne enote je usvojiti 
enega ali več  delov  z uporabo metodičnih sredstev. Trdi pristop je radikalnejši,  lahko ga 
imenujemo  poučevanje jezika preko komunikacije. Namen je učence motivirati na način, da 
preko tujega jezika spoznajo teme drugih predmetov, torej govorimo o medpredmetnem 
povezovanju, hkrati se na ta način poveča motivacija za učenje. Ena od možnosti poučevanja 
v trdi obliki zajema tudi naravne metode. Pri tem pristopu se poučuje nek predmet v tujem 
jeziku, bistvo pa je komunikacija med učencem in učiteljem. Danes znotraj komunikacijskega 
poučevanja jezikov prevladuje mehka verzija, pri poučevanju jezika največjo vlogo namenjamo 
sporazumevalni zmožnosti, ob tem pa se je potrebno zavedati, da je poučevanje potrebno 
usmeriti tudi na druge sestavine jezika (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). Douthwaite (1991, v  
Čok, Skela in Kogoj, 1999, str. 45) navaja, da je: » …  ´od starosti 11 let navzgor šolsko učenje 
tujega jezika ločeno od socialnih, psiholoških in čustvenih odnosov in izkušenj, ki otroku 
omogočajo oblikovanje njegove osebne in socialne identitete´. Včasih lahko želja po ohranitvi 
identitete (t. j. lastnega jezikovnega ega) pomeni resno oviro za učenje tujega jezika. Ker je 
torej tujejezikovni razred oropan psihološko-socialnih opor, ki jih ponuja usvajanje (tujega) 
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jezika v naravnem okolju, tvega, da postane zgolj prostor za ´usvajanje kode v vakuumu´  
(Douthwaite 1991: 328) – tveganje, ki ga deli z ostalimi predmeti v učnem načrtu. ´Rešitev´, ki 
jo komunikacijski pristop ponuja za ponovno ustvarjanje notranje motivacije in ´smiselnosti´, 
je naslednja: pouk jezika poskuša poustvariti psihološke procese in motivacijske silnice, ki 
ženejo komunikacijo, percepcijo in usvajanje materinščine, in sicer s prevajanjem teh procesov 
in silnic v snovanje učnih načrtov, strukturo učne enote, metodična načela in tipe vaj. Na ta 
način poskuša v okvir tujejezikovnega učenja v razrednih okoliščinah umestiti širše 
izobraževalne cilje, ki naj bi pospeševali kognitivni, socialni in psihološki razvoj, ki se je začel 
že v procesu usvajanja materinščine«. Skela in M. Dagarin Fojkar (2009) navajata, da je 
področje jezikovnega poučevanja po mnogih avtorjih doseglo tako stopnjo sofisticiranosti, da 
ni več mogoče govoriti o metodah učenja, temveč bi morali govoriti o specifičnih postopkih 
poučevanja na mikro in makro ravni.  

Komunikacijski pristop torej omogoča ponovno vzpostavitev notranje motivacije učenca in 
smiselnost učenja. Z učenjem drugega/tujega jezika v razredu je na ta način mogoče dosegati 
višje izobraževalne cilje, ki pospešujejo kognitivni, socialni in psihološki razvoj, ki se je začel s 
procesom usvajanja maternega jezika (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). Rezultati številnih študij 
potrjujejo potrebo o razmisleku ustreznosti metodologije poučevanja tujega jezika pri učencih 
z disleksijo (Sparks, idr., 1991; Ganschow, Sparks in Schneider, 1995, v Crombie, 2000). 
Poudarek komunikacijskega pristopa je sklepanje pomena na podlagi konteksta oziroma 
jezikovnega ozadja, ob tem pa je zapostavljeno direktno poučevanje glasov, povezav med 
glasovi in simboli ter sistem jezikovnih pravil. Ob tem velja poudariti, da so dokazi, ki potrjujejo 
učinkovitost pristopov direktnega poučevanja povezav med črkami in glasovi pri učencih s 
specifičnimi učnimi težavami (Ganschow idr., 1998; Ganschow in  Sparks, 2000; Sparks idr., 
1992b v Nijakowska, 2010). Prepoznavanje črk in besed igra ključno vlogo za uspešno bralno 
razumevanje (Koda, 1992, v Nijakowska, 2010). Zgodnje direktno in eksplicitno poučevanje 
korespondenc med črkami in glasovi v tujem jeziku je ključno za učence, ki imajo šibkejše 
jezikovne spretnosti v maternem jeziku (Sparks idr., 2006; Kahn - Horwitz idr., 2006, v 
Nijakowska, 2010). 

1.2. UČNE TEŽAVE 

Učne težave delimo na splošne in specifične učne težave, oboje se pojavljajo na kontinuumu 
od lažjih do težjih. Razlikujejo se po kompleksnosti in trajanju težav, ki so lahko prisotne le 
krajše obdobje ali pa so vseživljenjske. Učenci imajo lahko splošne učne težave ali pa specifične 
učne težave, pri veliko učencih pa se pojavi oboje (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, 
Pečjak in Bregar Golobič, 2008). Splošne učne težave od specifičnih učnih težav razlikujemo s 
pomočjo diferencialnih diagnostičnih postopkov ter upoštevanjem kriterijev za razmejevanje 
specifičnih učnih težav od splošnih.  Ob tem je potrebno upoštevati tudi kriterije za določanje 
težje oblike specifičnih učnih težav, imenovane primanjkljaji, na posameznih področjih učenja  
(Magajna idr.,  2015). 
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1.2.1. Splošne učne težave 

Učenci s splošnimi učnimi težavami imajo pomembno večje težave kakor njihovi vrstniki pri 
učenju in usvajanju enega ali več izmed šolskih predmetov. Ti učenci so pogosteje učno manj 
uspešni ali pa neuspešni. Splošne učne težave so lahko posledica naslednjih notranjih in 
zunanjih dejavnikov: motnje pozornosti in hiperaktivnosti, podpovprečne in mejne 
intelektualne sposobnosti, ovire v socialno-emocionalnem prilagajanju, pomanjkanje 
motivacije, slabše razvite samoregulacijske sposobnosti, drugojezičnosti, socialno-kulturne 
drugačnosti in socialno-ekonomske ovire. Omenjeni dejavniki se lahko povezujejo tudi z 
neustreznim in neprilagojenim poučevanjem, ki je dodatno prepleteno z ovirami prikritega 
kurikula (Magajna, Kavkler idr., 2008).  

1.2.2. Specifične učne težave 

»Pod izrazom »specifične učne težave« razumemo heterogeno skupino primanjkljajev, ki se 
kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju in\ali težavah, na katerem koli od naslednjih področij: 
pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija (jezik, govor), branje, pisanje, 
pravopis, računanje, socialna kompetentnost in čustveno dozorevanje. Specifične učne težave 
vplivajo na posameznikovo sposobnost predelovanja, interpretiranja zaznanih informacij in\ali 
povezovanja informacij ter tako ovirajo učenje osnovnih šolskih veščin (branja, pisanja, 
računanja). So notranje narave (nevrofiziološko pogojene), vendar primarno niso posledica 
vidnih, slušnih ali motoričnih okvar, motenj v duševnem razvoju, čustvenih motenj in tudi ne 
neustreznih okoljskih dejavnikov, čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi« (Magajna, Kavkler 
idr., 2008, str. 11). 
 
Specifične učne težave vključujejo primanjkljaje na dveh različnih ravneh, t. j. na ravni slušno-
vitualnih procesov in na ravni vizualno-motoričnih procesov. Med primanjkljaje na ravni 
slušno-vizualnih procesov sodijo disleksija, disortografija in druge učne težave, povezane z 
jezikom. Med primanjkljaje na ravni vizualno-motoričnih procesov sodijo disgrafija, specialna 
diskalkulija, dispraksija in težave na podoročju socialnih veščin (Magajna, Kavkler idr. 2008). 

1.2.2.1. Primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

Primanjkljaji na posameznih področjih učenja zajemajo heterogeno skupino primanjkljajev, ki 
so notranje, nevrofiziološke narave in niso pogojeni  z vidnimi, slušnimi, motoričnimi okvarami, 
motnjami v duševnem razvoju, čustvenimi motnjami ali neustreznimi okoljskimi dejavniki, 
čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi. Opaziti je mogoče zaostanek v zgodnjem razvoju in 
težave na področjih pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije, branja, 
pisanja, pravopisa, računanja, socialne kompetentnosti in čustvenega dozorevanja. 
Primanjkljaji pomembno vplivajo na interpretacijo in povezovanje zaznanih informacij, 
posledično pa je ovirano učenje veščin branja, pisanja, pravopisa in računanja. Prepoznavanje 
in določanje vrste primanjkljajev zahteva interdisciplinarno sodelovanje šolskih in izvenšolskih 
strokovnjakov (Kavkler idr., 2008).  
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Primanjkljaje na posameznih področjih učenja je potrebno dokazati z izpolnjevanjem vseh 
petih kriterijev: 

»1. kriterij pomeni dokazano neskladje med strokovno določenimi in utemeljenimi pokazatelji 
globalnih intelektualnih sposobnosti in dejansko uspešnostjo na področjih učenja branja, 
pisanja, računanja in pravopisa. 

2. kriterij so obsežne, izrazite težave (pervazivne) na enem ali več izmed štirih področij šolskih 
veščin (branje, pisanje, pravopis, računanje), ki vztrajajo in so izražene do te mere, da otroku 
izrazito otežujejo napredovanje v procesu učenja. 

3. kriterij vključuje slabšo učinkovitost učenja zaradi pomanjkljivih in/ali motenih kognitivnih 
in metakognitivnih strategij (sposobnosti organiziranja in strukturiranja učnih zahtev) in/ali 
motenega tempa učenja (hitrost predelovanja informacij). 

4. kriterij je dokazana motenost enega ali več psiholoških procesov, kot so pozornost, spomin, 
jezikovno procesiranje, socialna kognicija, percepcija, koordinacija, časovna in prostorska 
orientacija, organizacija informacij itd. 

5. kriterij izključuje senzorne okvare, motnje v duševnem razvoju, druge duševne in 
nevrološke motnje, čustvene in vedenjske motnje, kulturno in jezikovno različnost ter 
psihosocialno neugodne okoliščine in neustrezno poučevanje kot glavne povzročitelje 
primanjkljajev na posameznih področjih učenja, čeprav se lahko pojavljajo tudi skupaj z njimi« 
(Magajna idr., 2015, str. 23).  

1.2.3. Petstopenjski model podpore in pomoči učencem  z učnimi težavami 

Pomoč in podpora v slovenskih osnovnih šolah je zasnovana na petstopenjskem modelu 
pomoči in podpore, ki omogoča odzivnost glede na učenčeve potrebe, stopnjo učnih težav 
oziroma specifičnega primanjkljaja. Z omenjenim modelom je zagotovljena učna pomoč 
učencem, katerih težave se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do težjih, od splošnih do 
specifičnih in od enostavnih do kompleksnejših (Magajna, Kavkler idr., 2008).  Za 
uresničevanje omenjenega pristopa  in kakovost nudenja pomoči je bistveno dosledno 
upoštevanje posameznih korakov in upoštevanje kriterijev za določitev specifičnih učnih težav. 
Kot temeljni predpogoj je nujno razumevanje razlik med termini splošne učne težave, 
specifične učne težave in primanjkljaji na posameznih področjih učenja.  

Vrsta, intenzivnost in obseg pomoči  se nanašajo na resnost učenčevega primanjkljaja. Učenci 
s splošnimi učnimi težavami so deležni pomoči v okviru prvih treh stopenj modela, učencem z 
resnejšimi primanjkljaji sta zagotovljena tudi četrti in peti korak znotraj modela.  

a) Primarni/preventivni ukrepi:  Na prvem koraku petstopenjskega modela učitelj izvaja 
univerzalno pomoč in podporo učencem ter z dobro poučevalno prakso zagotavlja 
izobraževalno uspešnost najmanj 80 % učencem.  

b) Sekundarni ukrepi so razdeljeni na tri korake, ki zagotavljajo bolj usmerjeno pomoč in 
podporo med 15 % in 20 % učencev.  Na drugem koraku pomoč ponudi šolski svetovalni 
delavec ali mobilni specialni pedagog. V okviru tretjega koraka šola za učenca 
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organizira individualno ali skupinsko strokovno pomoč, znotraj četrtega koraka pa šola 
sodeluje z zunanjimi strokovnimi ustanovami in pridobi strokovno mnenje. 

c) Terciarni ukrepi:  V sklopu petega koraka podpore in pomoči naj bi bilo od 1 % do 5 % 
učencev deležnih individualizirane pomoči in podpore usposobljenih strokovnih 
delavcev. Na tej stopnji je učenec s specifičnimi učnimi težavami oziroma primanjkljaji 
na posameznih področjih  učenja vključen v izobraževalni program s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (Kavkler, 2011b). 

Izobraževanje in pomoč učencem z učnimi težavami določa Zakon o osnovni šoli (2006). V 
skladu z 12. členom omenjenega zakona šola učencem z učnimi težavami prilagodi metode in 
oblike dela ter omogoča vključitev v dopolnilni pouk  ter druge oblike individualne in skupinske 
pomoči (Zakon o osnovni šoli, 2006). Glede na kontinuum izrazitosti specifičnih učnih težav 
med učence z učnimi težavami spadajo učenci z lažjimi in deloma tudi zmernimi specifičnimi 
učnimi težavami (Magajna, Kavkler idr., 2008).  »Med učence s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja spada del učencev z zmernimi, v glavnem pa učenci s hujšimi in najhujšimi 
oblikami specifičnih učnih težav. Ti učenci so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo … « (Magajna, Kavkler idr., 2008, str. 12–13).  S 7. 
členom Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) so ti učenci upravičeni do 
prilagoditev v organizaciji, načinu preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanju in časovni 
razporeditvi pouka ter dodatne strokovne pomoči.  

1.3. DISLEKSIJA 

V sledečem poglavju bom navedla različne definicije disleksije, jih med seboj primerjala in 
poiskala skupne točke. Predstavila bomo vzroke disleksije, pri čemer se bom natančneje 
osredotočila na teorijo deficita fonološkega zavedanja. Pojasnila bom sopojavnost disleksije z 
drugimi specifičnimi učnimi težavami,  v zadnjem delu poglavja pa bom navedla močna 
področja funkcioniranja oseb z disleksijo.  

Za  specifične bralno-napisovalne težave se uporabljajo različni izrazi. Mednje sodi izraz 
disleksija oziroma legastenija, ki označuje primanjkljaj na področju branja. Disgrafija se nanaša 
na težave pri veščinah pisanja, disortografija pa se nanaša na pravopisne težave pri pisanju 
(Magajna, 2002). 

1.3.1. Definicije disleksije 

Številni avtorji in organizacije navajajo različne definicije disleksije. Najverjetneje temu botruje 
dejstvo, da se specialno-pedagoška stroka, psihologija in področje nevroznanosti razvijajo in z 
raziskovalnimi metodami širijo in utemeljujejo zavedanje o tej specifični učni težavi. Pri delu z 
učenci se je potrebno zavedati, da je vsak učenec z disleksijo individuum, ki ima poleg 
primanjkljajev na kognitivni ravni tudi močna področja. 
 

a) Definicija Britanske zveze za disleksijo (BDA) 
 
Oktobra 2007 je odbor Britanske zveze za disleksijo (BDA) sprejel osnovno definicijo disleksije, 
ki je bila leta 2009 dopolnjena (British Dyslexia Association, b. d.). Disleksija je opredeljena kot: 
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»… specifična učna težava, ki predvsem prizadane razvoj pismenosti ter veščin, povezanih z 
jezikom. Verjetno je prisotna že ob rojstvu in vpliva na posameznika vse življenje. Označujejo 
jo težave na področju predelovanja glasov, hitrega poimenovanja, delovnega pomnjenja, 
hitrosti procesiranja informacij in razvoja avtomatizacije veščin. Omenjene težave ovirajo 
posameznikovo izvajanje na področju prizadetih veščin, zaradi česar je to zato slabše, kot so 
njegove siceršnje sposobnosti. Ta specifična učna težava je odporna na običajne metode 
poučevanja, vendar lahko s specifičnimi oblikami obravnave oz. ukrepi, ki vključujejo tudi rabo 
informacijske tehnologije, učne podpore in svetovanja, ublažimo neugodne učinke prisotnih 
težav« (Kavkler idr., 2010, str. 10).  Pri disleksiji gre za kombinacijo zmožnosti in težav, ki 
vplivajo na učni proces. Zanesljiv pokazatelj resnosti in vztrajnosti primanjkljaj je odziv 
posameznika na obravnavo (British Dyslexia Association, b. d.). 

b) Definicija Evropske zveze za disleksijo (EDA) 

Evropska zveza za disleksijo (EDA) je zadnjo definicijo disleksije podala leta 2007 (European 
Dyslexia Association, 2014). Disleksija je opredeljena kot: »… različnost, ki otežuje usvajanje in 
rabo veščin branja, pravopisa in pisanja. Ta razlika je nevrološkega izvora. Kognitivne težave, 
ki spremljajo te nevrološko pogojene razlike lahko vplivajo na organizacijske veščine, na 
sposobnost računanja. Disleksijo lahko povzročijo kombinacija težav na področju fonološkega 
(glasovnega) procesiranja, delovnega pomnjenja, hitrega poimenovanja, operiranja z 
zaporedji in težave pri doseganju avtomatizacije osnovnih veščin. Raziskovalci priznavajo, da 
obstajajo številni možni vzroki disleksije, vključno z dednimi dejavniki.  Disleksija ni odvisna od 
posameznikove ravni inteligentnosti, vlaganja truda in socialno-ekonomskega položaja« 
(Kavkler, idr., 2010, str. 11). Poleg omenjenih težav je za osebe z disleksijo velik izziv tudi 
znajdenje v okolju, ki ni prijazno disleksiji. Na življenjske priložnosti otrok in odraslih z disleksijo 
ima velik vpliv raznolikost jezikov, zahteve po večjezičnosti, sociokulturno ozadje in 
izobraževalne možnosti  (European Dyslexia Association, 2014).   

c) Definicija mednarodne zveze za disleksijo (IDA) 

Mednarodna zveza za disleksijo (IDA) v svoji definiciji iz leta 2002 disleksijo opredeljuje kot 
težave na področju natančnega in/ali fluentnega prepoznavanja besed oziroma šibkih veščin 
črkovanja in dekodiranja. Te težave so običajno posledica primanjkljaja v fonološki 
komponenti jezika, kar je največkrat nepričakovano glede na ostale kognitivne zmožnosti ob 
zagotavljanju učinkovitega poučevanja v razredu. Sekundarne posledice lahko vključujejo 
težave bralnega razumevanja in zmanjšanje bralnih izkušenj, kar ovira rast besednjaka in 
ostalih znanj (International Dyslexia Association, 2002).   
 
Navedenim trem definicijam je skupen poudarek težav pri veščinah branja in pisanja ter 
pripisovanje vzrokov  fonološkemu procesiranju (BDA, 2009; EDA, 2007; IDA, 2002). 
Definicijama Britanske zveze za disleksijo (2009) in Evropske zveze za disleksijo (2007) je 
skupno tudi izpostavljanje težav s procesi delovnega pomnjenja, hitrega poimenovanja in 
avtomatizacije  veščin. Obe definiciji omenjata vpliv dednih dejavnikov na pojav primanjkljaja. 
 
Skupina avtorjev leta 2010 disleksijo opredeli takole: »Disleksija je dobro poznana, vendar 
slabo razumljena težava, vezana na branje in pisanje z mnogimi pridruženimi težavami, ki 
presegajo pismenost« (Raduly-Zorgo idr., 2010, str. 10). S strani slovenskih strokovnjakov je 
definirana kot: »… notranje (nevrofiziološko) pogojena motnja, ki jo spremljajo motnje ali 
posebnosti v nekaterih procesih spoznavanja (kognitivni primanjkljaji). Pri posamezniku z 
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disleksijo so moteni procesi predelovanja jezikovnih informacij, kar povzroča težave pri 
prepoznavanju posameznih glasov (fonemov) in težave s sintetiziranjem, analiziranjem ter 
odstranjevanjem glasov in drugih enot govornega toka« (Magajna, Kavkler idr., 2008, str. 41). 

Disleksija ni več le medicinski izraz, vse bolj je prepoznana v vsakodnevnem življenju, ob tem 
pa v ospredju kot največji  izziv ostaja ravno ustrezno razumevanje disleksije. Na vsakodnevni 
ravni kot simptom disleksije v ospredje prihaja vedenjska raven, ki se izkazuje s težavami pri 
branju, črkovanju, z rezultati na testih inteligentnosti in razlikovanjem med omenjenim. Ob 
tem gre predvsem za prepoznavanje površinskih vedenjskih znakov, medtem ko ostajajo 
vzroki za tipično vedenje prepoznani v manjši meri. Razhajanje med testi inteligentnosti in 
vedenjem vsekakor mora biti pojasnjeno in je pomemben pokazatelj težav, hkrati pa je 
pomembno ugotoviti in pojasniti vzroke zanjo (Frith, 1997).  

U. Frith (1997, v Magajna, 2003) je disleksijo opredelila kot kompleksen pojav, ki se pojavlja 
na različnih ravneh. Razvila je model razvojne disleksije, ki vključuje biološke, kognitivne, 
vedenjske in okoljske dejavnike. S tem je mogoče pojasniti različne poglede na specifično učno 
težavo in omogočiti komplementarnost različnih vidikov. Multinivojski model disleksije 
vključuje več ravni, na vsaki izmed njih pa so opredeljeni primanjkljaji. Vedenje je torej 
utemeljeno s kognitivno disfunkcijo, ki pojasni možganski primanjkljaj (Morton in Frith 1995, 
v Frith, 1997). Nevroznanost je z dokazi o nevrorazličnosti možganov in posledicah zavzela 
pomemben prostor v stroki. Vedenje je torej pogojeno s kognitivnimi zmožnostmi, slednje pa 
so pogojene z nevrološkim sistemom v možganih. Iz tega je razvidna pomembna 
kompleksnejša povezava med biološko, kognitivno in vedenjsko ravnjo pri disleksiji, ki hkrati 
upošteva tudi okoljske in kulturne vplive na posameznika (Morton in Frith 1995, v Frith, 1997).  
 
M. J. Snowling (2013) disleksijo opredeli kot nevrološko razvojno motnjo, ki je najverjetneje 
genetsko pogojena, po večini pa prizadane več dečkov kot deklic. Osrednji primanjkljaj 
disleksije je težava z dekodiranjem, kar privede do težav pri branju in pisanju. Disleksija je 
vseživljenjska težava posameznika, izidi odraslih oseb pa so zelo različni. Nekateri uspešno 
dosegajo univerzitetno izobrazbo, spet drugi imajo le osnovno izobrazbo. Tudi v odrasli dobi 
večina odraslih oseb poroča o počasnem branju, težavah s črkovanjem in pisnim izražanjem, 
ki jih spremljajo tudi težave z delovnim spominom, težave s pozornostjo in organizacijske 
težave.   
 

1.3.2. Vzroki disleksije  

L. Magajna (2003) navaja, da so sodobne raziskave potrdile prisotnost bioloških posebnosti v 
možganih oseb z disleksijo. S pomočjo avtopisije, funkcionalne magnetne resonance, 
pozitronske emisijske tomografije in drugih preiskav so pri osebah z disleksijo odkrili vrsto 
razlik v načinu delovanja možganov v primerjavi z osebami brez disleksije. Prav te razlike 
pomembno vplivajo na veščini branja in pisanja. Domneve o nevrorazličnosti možganov oseb 
z disleksijo so potrdile raziskave številnih strokovnjakov, med njimi tudi raziskave Geschwinda 
in Galaburde iz leta 1997 ter S. in B. Shaywitza iz leta 2000.  
 
Vzroke disleksije lahko pojasnimo z različnimi teorijami, ki utemeljujejo osrednji primanjkljaj 
funkcioniranja pri osebah z disleksijo: 
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a) Teorija primanjkljaja fonološkega zavedanja 

Hipoteza o fonološkem primanjkljaju, kot osrednji kognitivni podlagi disleksije, je z močno 
teoretično in empirično podporo širše sprejeta razlaga primanjkljaja disleksije (Frith, 1997). 
Avtorja Bryant in Bradley (1985, v Magajna, 2003) sta oblikovala predpostavko o primanjkljaju 
fonološkega zavedanja kot osrednjem primanjkljaju, ki pogojuje disleksijo. Fonološki deficit je 
vztrajajoč primanjkljaj, ki vztraja skozi čas, velikega pomena pa je zgodnja intervencija, s katero 
lahko pred začetkom učenja branja in pisanja razvijamo fonološko zavedanje (Hulme in 
Snowling, 2009, v Nijakowska 2010). 
 
Fonološko zavedanje je Krasowicz - Kupis (2008,  v Nijakowska, 2010) opredelil kot zmožnost 
določanja, razlikovanja in manipuliranja z glasovi jezika. Je zavedanje o sestavi govorjenega 
jezika, ki ga tvorijo manjše enote, t. j. glasovi, ki jih je mogoče združevati in razdruževati. V 
procesu razvijanja fonološkega zavedanja se učenčevo zmožnost zavedanja širi od večjih enot 
jezika proti manjšim. Učenci  se torej sprva zavedajo, da so povedi sestavljene iz ločenih besed. 
Zatem se razvije zavedanje, da so besede sestavljane iz zlogov, ki tvorijo besedo, zatem rim, 
šele na koncu pa se zavedajo posameznih fonemov, ki tvorijo besedo. Učenci se zavejo, da je 
foneme mogoče združevati in razdruževati ali na drugačen način manipulirati s posameznimi 
glasovi v besedi (Hulme in Snowling, 2009, v Nijakowska 2010). Počasno in nenatančno 
fonološko dekodiranje in šibkeje razvito fonološko zavedanje je mogoče opaziti pri odraslih in 
pri otrocih z disleksijo. Ob primerjavi odraslih oseb z disleksijo, ki so vzpostavili dobre 
kompenzacijske mehanizme, je še vedno mogoče pri fonološkem zavedanju opaziti 
odstopanja v primerjavi z odraslimi osebami brez disleksije. Za učence, ki govorijo 
netransparentne jezike, je učenja branja in pisanja bistveno bolj naporno in traja dlje časa v 
primerjavi z učenjem branja in pisanja v transparentnejših jezikih, slednje pa se še v večji meri 
izkazuje pri učencih z diseksijo (Nijakowska, 2010).   

Številni avtorji (Galabudra, 1989; Paulesu idr., 1996; Rumsey idr., 1992, v Frith, 1997) 
predpostavljajo, da v območju leve poloble možganske hemisfere na predelu, ki je odgovoren 
za procese fonološkega procesiranja, možgani delujejo na drugačen način. Osrednja 
predpostavka številnih avtorjev (Bradley in Bryant, 1978; Brady in Shankweiler, 1991; 
Snowling, 1981; Vellutino, 1979, v Ramus, Rosen idr., 2003) temelji na prepričanju, da je vzrok 
disleksije primanjkljaj v reprezentaciji, skladiščenju in/ali priklicu glasov govora. Prav slabo 
uskladiščenje, šibka reprezentacija in težave s priklicem vplivajo na učenje povezav med 
grafemi in fonemi, torej črkami in glasovi. V kolikor so glasovi slabo reprezentirani ali pa se 
pojavijo težave pri skladiščenju in priklicu povezav med grafemi in fonemi, slednje  privede do 
težav pri branju. S teorijo fonološkega primanjkljaja je mogoče pojasniti povezavo med 
kognitivnim primanjkljajem in izražanjem na vedenjski ravni. Na nevrološki ravni je domneven 
izvor motnje prirojena disfunkcija v levi možganski hemisferi v območjih, ki so odgovorna za 
fonološke reprezentacije ali povezovanje med fonološkimi in ortografskimi reprezentacijami 
(Ramus, Rosen idr., 2003). Dokazi, ki potrjujejo teorijo fonološkega deficita temeljijo na slabih 
rezultatih izvajanja nalog, ki zahtevajo fonološko zavedanje pri osebah z disleksijo (Snowling, 
2000, v Ramus, Rosen idr., 2003). Anatomske študije in funkcionalna magnetna resonanca 
prav tako dokazujejo na disfunkcijo nekaterih con  v možganih, kar pogojuje fonološki deficit 
(Brunswick idr., 1999; McCrory idr., 2000; Paulesu idr., 2001; Paulesu idr., 1996; Pugh idr., 
2000; Shaywitz idr., 2002; Shaywitz idr., 1998, v Ramus, Rosen idr., 2003). Po mnenju Bryanta 
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in Bradleya (1985, v Magajna, 2003) naj bi trening fonoloških spretnosti preprečil težave, ki se 
pojavljajo pri  branju in pisanju. 
 
Četudi je teorija fonološkega primanjkljaja najbolj razširjena in splošno sprejeta, kritiki teorije 
navajajo, da so simptomi in vzroki težav pri branju in pisanju specifični pri vsakem učencu z 
disleksijo in zato ne morejo biti pojasnjeni zgolj s teorijo fonološkega primanjkljaja (Nicolson 
in Fawcett, 1995; Nicolson, 2001 v Nijakowska, 2010).  Krasowicz - Kupis (2008, v Nijakowska, 
2010) je mnenja, da je ena izmed ključnih pomanjkljivosti teorije fonološkega primanjkljaja  
nepojasnjeni primanjkljaji na motoričnem in senzoričnem področju učencev z disleksijo. J. 
Nijakowska (2010) ob tem dodaja, da je z ostalimi teorijami, ki so se razvile kasneje, mogoče 
pojasniti tudi ostala področja, kjer je pri učencih z disleksijo mogoče opaziti razlike na 
vedenjski ravni.  

b) Teorija primanjkljaja v magnocelularnem sistemu 
 

Primanjkljaj v magnocelularnem sistemu je utemeljil avtor Lovegrove s sodelavci (Magajna, 
2003). Ugotovil je, da se pri osebah z disleksijo pojavijo odstopanja v zaznavah migetajoče 
svetlobe v primerjavi z ostalimi bralci. Vzrok omenjenih težav je po njegovem mnenju 
primanjkljaj v magnocelularnem sistemu (Magajna, 2003). Magnocelularni sistem je pogojen 
z drugačnim razvojem, ki temelji na genetski osnovi pri posamezniku (Stein, 2001). Ustrezna 
magnocelularna funkcija možganov je ključna za ustrezno binokularno fiksacijo in zaznavanje 
premikajočih vidnih dražljajev ter posledično za razvoj ustreznih ortografskih veščin. Prav 
občutljivost na vizualne dražljaje lahko določa raven uspešnosti ortografskih veščin pri 
uspešnih in neuspešnih bralcih. Magnocelularni predel v možganih ima pomemben vpliv na 
časovno sprejemanje vidnih dražljajev v ustreznem časovnem tempu, kar pomembno vpliva 
na zmožnost branja. Pri osebah z disleksijo se pri razvoju magnocelularnega sistema pojavi 
disfunkcija, ki povzroči težave pri detekciji gibanja vizualnih dražljajev in težave s fiksacijo 
pogleda. Binokularna nestabilnost in težave vizualne percepcije pri osebah z disleksijo vodijo 
do težav pri branju. Črke se med seboj lahko premikajo ali pa se prekrivajo, kar otežuje 
prepoznavanje vidnih reprezentacij (Stein, 2001). Avtorica Tallal (1996, v Magajna, 2003) je 
omenjene deficite povezala s primanjkljaji v zmožnosti zaznavanja hitrih sprememb, ki 
pogojujejo fonološke deficite. Tudi Stein (2001) navaja, da je občutljivost oseb z disleksijo na  
visoke frekvence in amplitudno modulacijo bistveno nižja od oseb brez disleksije, kar 
posledično ovira razvoj fonoloških veščin. Veliko oseb z disleksijo ima težave s fonološkim 
zavedanjem slušnih dražljajev, pojavijo se lahko težave pri zaznavanju sprememb glasovnih 
informacij, kar posledično  vodi do fonoloških deficitov.  
 

c) Teorija primanjkljaja v procesu avtomatizacije in teorija primanjkljaja 
proceduralnega učenja 

 
Temeljna teorija avtorjev A. Fawcett in Nicolson (2001, v Magajna, 2003), ki postavlja 
hipotezo o vzroku težav oseb z disleksijo je teorija o motnjah avtomatizacije.  Avtorja sta 
odkrila srž težav pri učencih z disleksijo, ko morajo opravljati stvari, ki so sicer pri splošni 
populaciji brez primanjkljajev avtomatizirane (npr. stoja na eni nogi z zaprtimi očmi).  
»Otroci z disleksijo so bili zmožni izvesti to nalogo, če so imeli možnost kompenziranja s 
pomočjo vida. Hipoteza zgoraj omenjenih avtorjev je, da lahko osebe z disleksijo izvedejo 
dejanja, ki so normalno avtomatizirana le, če imajo priložnost zavestno kompenzirati svoje 
deficite v avtomatizaciji. Avtorja menita, da je fonološko zavedanje avtomatizirana 
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veščina, ki tvori osnovo branja. Deficite v avtomatizaciji po mnenju avtorjev povzroča 
disfunkcija malih možganov« (Magajna, 2003, str. 272). Avtorji (Nicolson in Fawcett, 1990; 
Nicolson, idr., 2001, v Ramus, Rosen idr., 2003)  domnevajo, da je delovanje malih 
možganov oseb z disleksijo nekoliko disfunkcionalno, kar privede do vrste težav, kot so  
šibkosti motoričnih veščin in spretnosti artikulacije. Teorija sloni na predpostavki, da 
upočasnjeni in disfunkcionalni procesi privedejo do motenj avtomatizacije, šibka zmožnost 
avtomatizacije pa med drugimi vpliva tudi na avtomatizacijo korespondenc med grafemi 
in fonemi. Dokazi omenjene teorije izhajajo iz rezultatov slabe izvedbe motoričnih 
dejavnosti, ki kažejo na oslabljeno avtomatizacijo ravnotežja (Nicolson in Fawcett, 1990, v 
Ramus, Rosen idr., 2003). Študije so pokazale na anatomske, presnovne in aktivacijske 
razlike v malih možganih pri osebah z disleksijo (Brown idr., 2001; Leonard idr., 2001; 
Nicolson idr., 1999; Rae idr., 1998, v Ramus, Rosen idr., 2003). 
 
Osnovna predpostavka teorije avtomatizacije je torej nezmožnost avtomatizacije osnovnih 
veščin ter potreba po kompenzaciji. Kasneje so avtorji teorije podrobneje raziskali, kje 
natančneje v procesu avtomatizacije pride do težav pri izvajanju veščin. Ključna ugotovitev, na 
kateri je slonelo nadaljno raziskovanje, je, da je za proces avtomatizacije neke veščine najprej 
potrebno, da se veščina proceduralizira. Pri disleksiji gre po mnenju avtorjev za težavo v 
proceduralnem spominu ali učenju. »Prevladuje splošno pravilo, da je neka dejavnost 
proceduralna, če potrebuješ dolgo časa, da jo usvojiš, nato pa jo izvajaš, ne da bi znal pojasniti, 
kako to narediš« (Fawcett, 2014, str. 21).  Učenje postopka je dolgotrajno, pri osebah z 
disleksijo pa se čas učenja še podaljša. Ko izvajanje dejavnosti do popolnosti usvojimo, izvedbi 
ne posvečamo več dodatne pozornosti, temveč jo izvajamo avtomatizirano. Teorija 
primanjkljaja proceduralnega učenja korigira in dopolnjuje teorijo primanjkljaja 
avtomatizacije. Z zadnjo so avtorji predvidevali težave zgolj v zaključnih fazah usvajanja neke 
dejavnosti, s teorijo primanjkljaja proceduralnega učenja pa so pojasnjene težave učenja 
učencev z disleksijo na vseh stopnjah. Težave motoričnega proceduralnega učenja se kažejo 
kot razvojno-koordinacijska motnja in razvoj zgodnjih govorno-jezikovnih težav, kar kasneje 
vodi do težav pri branju in pisanju ter do prepoznavanja primanjkljaja, disleksije (Fawcett, 
2014).  
 

d) Teorija o disleksiji kot delu širšega spektra simptomov 
 

Avtorja Geschwind in Galaburda sta leta 1987 oblikovala predpostavko o vzroku disleksije, 
ki na različnih nivojih funkcioniranja ponuja razlago primanjkljaja. V prvem mesecu 
nosečnosti  naj bi povišana raven tetosterona v uterusu vplivala na razvoj drugačne 
možganske strukture, pri kateri je planum temporale simetričen v obeh možganskih 
poloblah. Disleksijo sta opredelila kot del širše skupine simptomov, med katere sodijo tudi 
alergije, levoročnost, avtoimuna obolenja, dobre vizualne sposobnosti in ustvarjalnost 
(Magajna, 2003). 

1.3.3. Sopojavnost disleksije z drugimi primanjkljaji oziroma motnjami 

Angold, Costello in Erkanli (1999, v Pauc, 2005) so z izrazom sopojavnost opisali stanje, v 
katerem se dva (ali več) primanjkljaja oziroma motnji pogosto pojavljajo skupaj, pri isti osebi. 
Sopojavljanje oziroma komorbidnost motenj ali primanjkljajev je pomemben dejavnik, ki 



19 
 

povečuje rizične dejavnike in ovira razvoj rezilientnosti pri posamezniku (Magajna, Pečjak  idr., 
2008). Wiener (2004, v Magajna, Pečjak idr., 2008) je dokazala, da  učenci z več primanjkljaji 
spadajo v bolj rizično skupino učencev, pri kateri obstaja manjša verjetnost, da bodo razvili 
rezilientost v primerjavi z učenci s specifičnimi učnimi težavami brez sopojavnosti težav. 
 

a) Sopojavljanje disleksije in motnje pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD)  

Motnje pozornosti s hiperaktivnostjo oz. ADHD (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 
in disleksija sta motnji, ki se v otroštvu največkrat sopojavljata (Couto, Gomex in Wigg, 2009, 
v Mahone, 2015), vsaka izmed njiju se pojavi pri približno 5 % populacije (APA, 2000, v 
Germanò, Gagliano in Curatolo 2010). ADHD je motnja, ki se v veliki meri pojavlja v komorbidni 
obliki z drugimi motnjami, primanjkljaji (Gillberg idr., 2004; Banaschewski, Neale, 
Rothenberger in Roessner, 2007, v Germanò idr., 2010), najpogosteje pa se sopojavlja prav z 
disleksijo (Kronenberger in Dunn, 2003, v Germanò idr., 2010). Raziskave so pokazale, da so 
pri dečkih in deklicah motnje branja izrazito povezane s podtipom ADHD, pri katerem je 
osrednji deficit primanjkljaj pozornosti. Podtipa ADHD, kjer sta osrednji težavi hiperaktivnost 
ali impulzivnost, pa se ob sopojavljanju z motnjami branja izrazito kažeta le pri dečkih (Willcutt 
in Pennington, 2000a, v  Germanò idr., 2010). Tudi Mahone (2015, v Greven, Harlaar, Dale in 
Plomin, 2001) navaja, da nekatere razlage komorbidnosti omenjajo enak genetski rizični 
dejavnik, ki pogosteje povezuje disleksijo s podtipom pomanjkljive pozornosti kakor s 
podtipom hiperaktivnosti. Avtorji Germanò, Gagliano in Curatolo (2010) pojasnijo, da so 
številne teorije in klinične študije skušale pojasniti nevropsihološko osnovo komorbidnosti 
motenj branja in ADHD. Oblikovane so bile različne hipoteze, ki pa raziskovalcev niso vodile 
do soglasja. Večina novejših ugotovitev soglaša z modelom komorbitnih motenj, ki vključuje 
hipotezo o hkratni prisotnosti več primanjklajev. Model vključuje interakcijo številnih 
varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja, ki so lahko genetsko ali okoljsko pogojeni 
(Pennington, 2006; Sonuga-Barke, 2005, v Germanò idr., 2010).  Tudi Mahone (2015) omenja 
tovrstni model, znotraj katerega imata obe motnji oziroma primanjkljaja dejavnike, ki so 
specifični ali pa se med seboj povezujejo  (Pennington, McGrath, Rosenberg idr., 2009, v 
Mahone, 2015). Dejavnik, ki povezuje model, ki utemeljuje ADHD z modelom, ki utemeljuje 
disleksijo, je hitrost procesiranja informacij. Slednje se izkazuje kot upočasnjeno opravljanje 
nalog pri otrocih z ADHD in pri otrocih z disleksijo (Willcutt, Pennington, Olson idr., 2005, v 
Mahone, 2015).  
 
Učenci s težavami pri spretnostih branja, pisanja ali  računanja ob sopojavljanju motnje ADHD 
izkazujejo resnejše učne težave in izrazitejše težave s pozornostjo v primerjavi z učenci z enim 
primanjkljajem. Izsledki nekaterih študij nakazujejo, da naj bi bila sopojavnost motenj branja 
in ADHD znak za skupino otrok z resnejšimi kognitivnimi deficiti, saj se primanjkljaji pojavljajo 
na področju eksekutivnih in neeksekutivnih funkcij (Purvis in Tannock, 2000; Seidman, 
Biederman, Monuteaux, Coyle, in Faraone, 2001; Willcutt idr., 2001; Willcutt, Doyle, Nigg, 
Faraone in Pennington, 2005a, v Germanò idr., 2010). Pri učencih s sopojavljanjem težav se 
pogosto kažejo sekundarne težave, ki so evidentne kot nizko samospoštovanje, vedenjske 
težave in osip (Willcutt in Pennington, 2000a, v Germanò idr., 2010). Avtoriji Germanò, 
Gagliano  in Curatolo ob tem (2010) poudarjajo pomen zgodnjega odkrivanja in intervencije 
sopojavljanja motenj in primanjkljajev. 
 

b) Sopojavljanje disleksije in diskalkulije 
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»Diskalkulija je kompleksen primanjkljaj, ki vključuje vseživljenjske težave na področju 
matematike. O njej ni enotne slike. Vsak posameznik ima pri učenju matematike specifične 
značilnosti in težave. Najpogostejše so težave na področju jezikovnega procesiranja in/ali 
prostorsko orientacijskih sposobnostih. Različne so pojavne oblike matematičnih težav in 
posebne potrebe posameznika, ki se razprostrirajo na kontinuumu od blažjih  do zelo izrazitih 
(National center for learning disabilities, 2006; Sousa, 2008)« (Kavkler, 2011a, str. 131). Avtor 
Stam (2014), ki je na vzorcu 105 otrok skušal pojasniti povezavo med diskalkulijo in disleksijo 
preko fonološkega procesiranja, ni ugotovil statistično pomembnih povezav, je pa opažena 
povezava med fonološkim zavedanjem in občutkom za števila (numer sensom). Krajewski in 
E. Schneider (2009, v Stam, 2014) sta fonološko zavedanje opredelila kot pomemben prediktor 
matematičnih veščin. Avtorja Landerl in Moll (2010, v Stam, 2014) navajata, da je mogoče 
sopojavljanje obeh primanjkljajev, disleksije in diskalkulije in da je prevelenca sopojavljanja 
obeh specifičnih učnih težav višja od prevalence pojavljanja le enega primanjkljaja.  Nekateri 
raziskovalci menijo, da v osnovi ne gre za dve ločeni specifični učni težavi (Stam, 2014). 
Landerl, Fussenegger, Moll in Willurger (2009, v Stam, 2014) se strinjajo, da sta disleksija in 
diskalkulija dve ločeni specifični učni težavi, ki ju pogojujejo različni kognitivni faktorji. 
Krajewski in E. Schneider (2009, v Stam, 2014) sta mnenja, da osrednji primanjkljaji disleksije 
in  fonološko zavedanje pomembno vplivajo na matematične veščine.  Jordan, Wylie in  
Mulhern (2010, v  Stam, 2014) navajajo ugotovitve longitudinalnih študij, ki kažejo vpliv šibkih 
fonoloških veščin na matematične veščine ter s tem dokazujejo povezavo med fonološkim 
zavedanjem in diskalkulijo. Tressoldi, Rosati in Lucangeli (2007, v Stam, 2014) se strinjajo, da 
imajo učenci z obema omenjenima specifičnima primanjkljajema več težav v procesu učenja 
kor učenci z enim primanjkljajem.  

c) Sopojavljanje disleksije in razvojne motnje koordinacije 

Gubbay (1975, v Pauc, 2005) je pred desetletji skoval izraz »sindrom nerodnega otroka«, s 
katerim je opisal povprečno inteligentnega otroka, ki je imel težave s koordinacijo gibanja. 
Slednje je pomembno vplivalo na njegovo akademsko uspešnost in socialno integracijo. 

Ramus, E. Pidgeon in U. Frith (2003) navajajo, da je razvojno-koordinacijska motnja razvojna 
motnja, ki povzroči težave v motorični koordinaciji. Pomembno vpliva na izvajanje dejavnosti 
v vsakodnevnem živjenju, vpliva pa tudi na izobraževalno uspešnost. Težave vztrajajo tudi v 
odraslosti. Kirby, Sugden, Beveridge in Edwards (2008) opozarjajo, da je tudi pri študentih, ki 
imajo diagnosticirano disleksijo brez razvojno-koordinacijske motnje pogosto mogoče opaziti 
težave s koordinacijo gibanja, četudi komorbidnost ni diagnosticirana. Vzrok  avtorji pripisujejo 
slabšemu prepoznavanju razvojno-koordinacijske motnje pred 15 ali 20 leti. Učenci z razvojno-
koordinacijsko motnjo imajo pogosto težave s skrbjo zase, kar vključuje hranjenje in oblačenje. 
V šoli se primanjkljaj koordinacije izkazuje predvsem pri pisanju in športni vzgoji. Avtorji 
(Kadesjo in Gillberg, 1998; Kaplan, Wilson, Dewey, Crawford, 1998; Pitcher, Piek in Hay, 2003, 
v Kirby idr., 2008) navajajo, da se komorbitnost razvojno-koordinacijske motnje z disleksijo in 
motnjo ADHD pojavlja v  35 %–50 % primerov, Kaplan s sodelavci (1998, v  Ramus, Pidgeon 
idr., 2003) piše, da ima 63 % otrok z disleksijo tudi razvojno-koordinacijsko motnjo.  

Ob pregledu teorij vzrokov disleksije ugotovimo, da imajo učenci z disleksijo težave z motoriko, 
kar se v največji meri kaže kot nerodnost, šibkejše ročne spretnosti, težave z ravnotežjem in 
koordinacijo (Ramus, Pidgeon  idr., 2003). Nicolson in A. Fawcett (1990)  sta predpostavila, da 
so motorični primanjkljaji, ki se pojavljajo pri učencih z disleksijo, posledica blažje cerebralne 
disfunkcije. Njune ugotovitve so pokazale, da so učenci  z disleksijo bistveno manj uspešni pri 
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izvajanju motoričnih nalog v primerjavi s kontrolnimi skupinami, slednje je lahko posledica 
komorbidnosti disleksije in razvojne koordinacijske motnje. Ob tem velja poudariti, da ima 
veliko otrok z disleksijo povprečne motorične zmožnosti, kar pa je v nasprotju s hipotezo o 
vzroku blažje cerebralne disfunkcije kot vzroku disleksije. Ramus, E. Pidgeon in U. Frith (2003) 
so mnenja, da ni mogoče uvideti enostavne povezave med slabšimi motoričnimi veščinami in 
težavami s fonološkim zavedanjem, ki povzročijo disleksijo. Prav tako ne podpirajo  trditve, da 
je deficit fonološkega zavedanja posledica težav z avtomatizacijo.  

d) Sopojavljanje disleksije s preostalimi primanjkljaji, motnjami 

Avtor Pauc (2005) je zapisal, da so številne dotedanje študije  dokazale povezave med 
različnimi primanjkljaji in motnjami. Disleksija, dispraksija, motnja pozornosti (ADD),  ADHD, 
obsesivno kompulzivne motnje in Tourettov sindrom so razumljeni kot ločene motnje, 
primanjkljaji. Raziskovalci so na podlagi  izsledkov  novih raziskav predlagali, da bi glede na 
komorbidnost pojavljanja motenj slednje bilo dobro v osnovi preučiti kot simptome, ki se 
kažejo v različnih sindromih, komorbidnih stanjih. Tudi rezultati študije (Pauc, 2005) kažejo na 
visoko raven komorbidnosti z različnimi primanjkljaji, motnjami. 62 % oseb, ki ima disleksijo, 
ima tudi ADD, 38 % oseb pa ima poleg disleksije tudi ADHD.  17 % oseb z disleksijo ima hkrati 
obsesivno kompulzivno motnjo, sopojavljanje disleksije in Tourettovega sindroma pa je 
dokazano v 8 %. Zaradi pomanjkanja epidemoloških podatkov je ocena sopojavljanja 
dispraksije in disleksije v tej študiji nezanesljiva.  

1.3.4. Močna področja oseb z disleksijo 

Disleksija je specifična učna težava, ki predstavlja številne izzive pri učenju, ob tem pa se je 
potrebno zavedati, da imajo osebe z disleksijo tudi številna močna področja, ki jih lahko ob 
primernih spodbudah uresničijo. Močna področja (npr. dobra vidno prostorska 
predstavljivost) so pogosto vir kompenzacijskih strategij pri osebah z disleksijo, kar jim lahko 
omogoča uspešnost na določenih področjih.  

Posamezniki z disleksijo imajo lahko izrazita močna področja, ob tem se postavlja vprašanje, 
ali so ta močna področja posledica kompenzacije šibkih bralnih sposobnosti in strukturalnih 
razlik v možganih. Odgovor na to vprašanje je zaenkrat še neutemeljen, je pa pri delu z učenci 
z disleksijo ključno poznati njihova močna področja, saj jim na ta način lahko nudimo 
učinkovito pomoč in podporo (Schneps, 2014). M. Snowling (2001, v Nijakowska, 2010) 
opredeli dva možna načina kompenzacije oseb z disleksijo, ki imajo primanjkljaj fonološkega 
zavedanja in procesiranja, t. j. vidni spomin in hitrost zaznavanja.  
 
Veliko znanih imen dokazuje, da so osebe z disleksijo lahko nadarjene in uspešne na različnih  
področjih, svoje talente v podpornem okolju dobro izkazujejo. Nekatere izmed znanih oseb z 
disleksijo so  Jamie Oliver, Albert Einstein, Michelangelo, Cher, Leonardo da Vinci, Tom Cruise, 
George Washington in mnogi drugi uspešni posamezniki (Raduly - Zorgo idr., 2010). J. Logan 
(v Schneps, 2014) je ugotovila, da je disleksija pogosto prisotna pri podjetnikih, ki so uspešni 
prav zaradi sposobnosti razmišljanja na drugačen način, videnja celotne situacije in 
kreativnega mišljenja. Gerber je skupaj s sodelavci (1997, v Magajna, Pečjak idr., 2008) 
ugotavljal izide uspešnih odraslih oseb s specifičnimi primanjkljaji. Ugotovili so, da so bile za 
osebe s primanjkljaji ključnega pomena notranje odločitve, ki so nadalje vodile vrsto ravnanj 
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in vedenj. Ti posamezniki so prevzeli odgovornost in nadzor nad  svojim življenjem. O svojih 
primanjkljajih so govorili odprto, prav tako pa so poznali ter sprejemali svoje omejitve in 
močna področja.  
 
Na disleksijo danes ne gledamo več zgolj kot na primanjkljaj,  v ospredju je predvsem različnost 
učenja, ki vključuje tudi prednosti (Ranaldi, 2003, v Lemperou, Chostelidou in  Griva,  2011). 
Tudi definicija Britanskega združenja za disleksijo (British  Dyslexia Association, b. d.) disleksijo 
opiše kot kombinacijo zmožnosti in težav, v definiciji Evropske zveze za disleksijo (European 
Dyslexia Association, 2014) pa je uporabljen izraz  različnost. »Kognitivne razlike, ki se kažejo 
pri osebah z disleksijo, so lahko problematične v izobraževalnem, delovnem in kulturnem 

sistemu, ki deluje in je prilagojen načinu delovanja možganov, razmišljanju in učenju oseb 
brez disleksije. Po drugi strani pa lahko te iste kognitivne razlike prestavljajo veliko 
dragocenost in prednost v sistemih in strokah, v katerih se raznolikost pristopov ceni in 
spoštuje ter kjer lahko učenje poteka na različne načine in z različnimi metodami« (Raduly-
Zorgo idr., 2010, str. 19–20).  Poznavanje in ugotavljanje učenčevih močnih področij in  
primanjkljajev ter pogojev, v katerih je določen učenec uspešen ali manj uspešen, je ključno. 
S poznavanjem omenjenih področij lahko učitelj načrtuje in izvaja individualiziran ter 
diferenciran proces poučevanja (Magajna, Pečjak idr., 2008). 
 
Schneps (2014) opisuje, da običajni bralci ne vidijo »gozda«, ker vidijo le »drevesa«. Osebe z 
disleksijo imajo zmožnost videti celostno, zato lahko vidijo »gozd«; situacije vidijo širše in bolj 
celostno. Karolyi, Winner, Gray in Sherman (2003) so ugotovili povezanost med pojavljanjem 
disleksije in dobro razvitim vidno-prostorskim zaznavanjem. Osebe z disleksijo imajo zmožnost 
bolj celostnega, globalnega vpogleda v problemske situacije. 
Avtorji (Kavkler, idr., 2010) navajajo še nekatera druga močna področja oseb z disleksijo:   

 dobre sposobnosti reševanja problemov; 

 dobre domišljijske sposobnosti; 

 sposobnost vzpostaviti nepričakovane medsebojne povezave med podatki in 
informacijami; 

 divergentno razmišljanje, originalnost, ustvarjalnost; 

 dobre sposobnosti vizualizacije (vidnega predstavljanja); 

 sposobnost hkratnega (simultanega) predelovanja informacij; 

 dobre sposobnosti globalnega razumevanja; 

 intuicija; 

 umetniški način razmišljanja; 

 dobre sposobnosti ustvarjanja novega znanja itd.« (Kavkler, idr., 2010, str. 15). 

1.4. DISLEKSIJA PRI ANGLEŠČINI KOT TUJEM JEZIKU  

Ko pomislimo na disleksijo, se naše prve asociacije v zvezi z omenjenim primanjkljajem 
navezujejo na zmožnosti branja in pisanja. V šolskem prostoru je disleksija najpogosteje 
prepoznana ravno zaradi težav, ki se pojavljajo pri branju in pisanju. Poleg te manifestne 
oblike, ki je vidna navzven, se pri učencih z disleksijo, v primerjavi z njihovimi vrstniki brez 
disleksije, na drugačen način vršijo kogitivni procesi fonološkega procesiranja, delovnega 
spomina, pozornosti, kognitivnega tempa in procesiranja informacij. Slednji vplivajo na način 
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učenja pri vseh učnih predmetih, izrazito pa se različnost kaže tudi pri učenju angleščine kot 
tujega jezika.  

M. Crombie (1999) učenje tujega jezika opredeljuje kot priložnost za učence in mladostnike za 
komunikacijo s tujejezičnimi vrstniki, iskanje skupnih idej in načrtov.  Vsekakor učenje tujega 
jezika doprinese veliko prednosti, hkrati pa se moramo vprašati, na kakšen način lahko vsem 
učencem zagotovimo ustrezno in kakovostno poučevanje tujega jezika. V zgodnejših 
raziskavah o učenju tujega jezika pri učencih z disleksijo je bila kot ena od ugotovitev podana 
recipročna zveza med zmožnostjo obvladovanja slušnih in govorjenih aspektov maternega in 
tujega jezika (Crombie, 1995; 1997; 2003, v Crombie, 1999). Zmožnosti v  maternem jeziku 
imajo ključno vlogo v procesu učenja tujega jezika (Crombie, 2000; International Dyslexia 
Association, 2012).  Izrazitost otrokovih težav v maternem jeziku je pomemben, a hkrati ne 
edini napovednik za težave pri učenju tujega jezika. Sparks s sodelavci (Sparks idr., 1989; 2006, 
v Helland, 2008) navaja, da v kolikor imajo učenci težave s fonološkim zavedanjem in 
slovničnimi strukturami v maternem jeziku, obstaja velika možnost, da se bodo tovrstne 
težave pojavile tudi pri učenju tujega jezika. Pomembni dejavniki, ki sovplivajo na končni izid 
pri posameznikih z disleksijo, so motivacija, odnos do učenja, prednostni učni stil, samopodoba 
in samoodločenost (Crombie, 1999).   

Razhajanje med sposobnostmi posameznika z disleksijo in vloženim trudom za učenje tujega 
jezika postavlja učenje modernih tujih jezikov med enega najzahtevnejših izzivov (Crombie, 
1995,  v Lemperou, Chostelidou in  Griva,  2011). Ena izmed najpogostejših dilem, s katero se 
srečujemo pri poučevanju tujega jezika, je, ali naj se vsi učenci z disleksijo učijo tujega jezika. 
Vsekakor je učenje tujega jezika pomembna izkušnja za vse učence, prav tako je pomembno 
znanje, ki je uporabno in vpliva na našo prihodnost. Obenem je potrebno upoštevati, da so 
učenci z disleksijo, ki pri tujem jeziku pogosto doživljajo neuspehe, za učenje nemotivirani 
(Crombie, 2000).  Odgovor na  vprašanje, ali naj se vsi učenci učijo tujega jezika, vsekakor nima 
enoznačnega odgovora. Pomembno je, da se zavedamo, da je vsak posameznik drugačen in 
da uspeha ali neuspeha pri izbranem posamezniku ni mogoče posplošiti na vse posameznike z 
disleksijo. Učenci z manj izrazitimi težavami pri branju, pisanju in fonološkem zavedanju bodo 
ob vztrajanju najverjetneje dosegli povprečni standard. Ob stopnjujočih zahtevah pogosto 
prihaja do preobremenitve spomina, uporaba neustreznih učnih strategij pa pri učencih z 
disleksijo privede do stresa, nizke motivacije in nizke samopodobe (Crombie, 1999). Učenci, ki 
imajo težave na področju branja in pisanja v maternem jeziku, bodo imeli najverjetneje težave  
tudi pri učenju tujega jezika, slednje pa nikakor ne pomeni, da naj se učenju tujega jezika raje 
izognejo (International Dyslexia Association, 2012). Zaradi težav pri učenju tujega jezika, še 
posebej zaradi izrazitih težav pri branju, je bil v Italiji leta 2010 sprejet zakon, ki je določal 
možnost popolnega izvzetja italijanskih učencev z disleksijo iz procesa učenja tujega jezika. 
Zakon določa uporabo kompenzacijskih strategij poučevanja, pri čemer je poudarek na 
govornih aspektih jezika in po potrebi izključenost učencev od pouka tujega jezika.  Omenjeni 
zakon je kasneje doživel kritike zaradi pomanjkanja empiričnih dokazov in pomanjkanja 
sodelovanja s stroko (Palladino, Bellagamba, Ferrari in Cornoldi, 2013).  

Angleščina je zaradi globoke ortografije zahteven jezik za učenje pisanja. Pisanje besed v 
angleščini ni fonetično transparentno, npr. besedi »heal in health« (Ndlovu in Geva, 2008)  
imata enak koren besede, ki pa se izgovori na dva različna načina. Pisanje v angleščini je 
zahtevna, a zelo pomembna veščina, ki se povezuje z akademsko uspešnostjo oziroma 
neuspešnostjo. V šoli je pisanje izrednega pomena, je dejavnost, ki se vrši vsekozi, med 
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reševanjem različnih vaj, pri pisanju esejev in pisanju preizkusov znanja. Obenem je 
pomembna vseživljenjska veščina, ki pogojuje našo kompetentnost izražanja in komunikacije. 
Pisanje je zahtevnejše, v kolikor imajo učenci, ki se angleščino učijo kot tujega jezika, motnje 
branja. Kanadska študija (Ndlovu in Geva, 2008) je bila izvedena med učenci, starimi med 10 
in 11 let. Rezultati so potrdili, da imajo učenci z motnjami branja, ki izkazujejo težave s 
fonološkim zavedanjem in prepoznavanjem besed, izrazite težave pri pisnem izražanju. Učenci 
z motnjami branja so ne glede na njihov materni jezik imeli največ težav s pisanjem; izrazite 
težave so se kazale na področju črkovanja in sintakse. Razlike med učenci z motnjami branja 
in brez motenj branja so bile razvidne predvsem iz kakovosti zapisov, obseg besedila pa je bil 
primerljiv. Učenci z motnjami branja so naredili dvakrat več napak pri črkovanju, večzložne 
besede so velikokrat zapisali narobe, sintaksa zapisanih povedi pa je bila skromnejša. Med 
pisanjem morajo učenci hitro dostopati do fonoloških in ortografskih informacij ter do 
sintaktičnega znanja, s katerim ustrezno tvorijo povedi. Obenem je potrebno upoštevati tudi 
slovnična in pravopisna pravila, povedi morajo biti zapisane v logičnem zaporedju pa tudi 
odstavki morajo biti smiselno razporejeni glede na vsebino (Ndlovu in Geva, 2008).  

Tudi na Norveškem, kjer učenci sicer v povprečju dosegajo zelo visoke rezultate na 
internacionalni ravni pri znanju tujega jezika  (Alabauet al., 2002, v Helland, 2008), učenci z 
disleksijo  običajno ne dosegajo visokih standardov znanja  (DITT, 2001 v Helland, 2008). V 
norveškem šolskem sistemu je angleščina obvezni učni predmet že od prvega razreda. Poleg 
formalnega učenja v šolskem okolju so norveški učenci v veliki meri z angleščino obdani tudi v 
svojem okolju. Angleščina in norveščina sta germanska jezika, kljub temu pa se precej 
razlikujeta v sintaksi, morfologiji in fonologiji, velik izziv za učence z disleksijo je ravno tranzicija 
iz norveške ortografije na globoko ortografsko raven angleščine (Helland 2008). Zadnjo trditev 
avtorice T. Helland bi lahko posplošili tudi na problem jezikovne tranzicije za slovenske učence 
z disleksijo. Prehod iz transparentne slovenščine na globoko ortografsko raven angleščine 
lahko pri učencih pozvroči zmedo in negotovost. Našo domnevo lahko potrdimo z navedbami 
avtorjev Sparks in Ganschow (1991, v Piechurska - Kuciel, 2008), ki pojasnjujeta, da 
kompenzacijske strategije, ki jih učenci uspešno uporabljajo pri veščinah v maternem jeziku 
niso nujno uspešne ob soočenju z novim ortografskih sistemom. Nov sistem ujemanja med 
črkami, kombinacijami črk in pripadajočimi simboli ter drugačna jezikovna struktura 
predstavljajo za učence s specifičnimi primanjkljaji velik izziv (Schneider in Crombie, 2003, v 
Piechurska - Kuciel, 2008). 

Pri učenju drugega tujega jezika je pomembno, kdaj z učenjem slednjega začnemo, na kakšen 
način poučujemo učence in kako se tuji jezik, ki se ga učenci učijo, razlikuje od njihovega 
maternega jezika (Helland 2008). Z ustreznim načinom poučevanja je lahko večina učencev 
uspešna, odgovornost za uspeh pa je na strani učitelja in učenca (International Dyslexia 
Association, 2012). Ustrezen način poučevanja se nanaša na vrsto prilagoditev in ustreznih 
metod poučevanja, ki so primerne za učence z disleksijo. Avtorji Downey, Snyder in Hill (2000) 
so primerjali študente z disleksijo, ki so bili vključeni v proces poučevanja, prilagojen njihovim 
potrebam, in študente brez disleksije, ki so obiskovali običajni pouk. Rezultate so primerjali pri 
rabi tujega jezika, t. j. tujejezikovni učljivosti, dekodiranju, črkovanju, fonološkem zavedanju 
in  ponovitvi besed. Izsledki so kazali na bistveno slabše rezultate pri študentih z disleksijo pri 
veščinah branja in pisanja v primerjavi z njihovimi vrstniki. V nadaljnji študiji so avtorji 
primerjali študente z disleksijo, ki so bili deležni prilagojenega poučevanja z vrstniki brez 
disleksije. Rezultati druge študije niso pokazali pomembnih razlik med obema skupinama. 
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Sklepna ugotovitev avtorjev je, da lahko učenci z disleksijo dosežejo zadovoljivo, ustrezno 
raven znanja in veščin v tujem jeziku, v kolikor so deležni prilagojenega poučevanja.   

Znanje in uspešno učenje tujega jezika je zelo pomembno, zato je potrebno didaktiko 
poučevanja prilagoditi učencem z disleksijo. Poleg ustreznega poučevanja na uspešnost učenja 
tujega jezika vplivajo tudi nekateri drugi dejavniki, t. j. razredna klima, dostopnost učitelja ter 
podpora in razumevanje sošolcev. Varno okolje je še posebej pomembno pri učenčevem 
izkazovanju znanja, v nasprotnem primeru lahko učenec razvije strah ali anksioznost. 
Raziskava (Piechurska - Kuciel, 2008) je pokazala, da učenci z disleksijo izkazujejo pomembno 
več simptomov aksioznosti kot njihovi vrstniki brez disleksije. Sklenemo lahko, da so varovalni 
dejavniki bistvenega pomena za učenčevo dobro počutje in uspešen proces učenja. Zavedati 
se moramo pomena dela s celotnim oddelkom, v katerega je vključen učenec z disleksijo, na 
ta način lahko pripomoremo k oblikovanju varnega in podpirajočega socialnega okolja, v 
katerem bodo učenci z disleksijo lažje usvajali in izkazovali svoje znanje. 

V nadaljnjih podpoglavjih se bom podrobneje osredotočila na vpliv kognitivnih procesov pri 
učencih z disleksijo. Natančneje bom opredelila vpliv transparetnosti jezikov na intenziteto 
težav, ki se pojavljajo pri učenju tujega jezika. Opisala bomo najpogostejše težave in na ta 
način bralcu omogočila uvid v naravo primanjkljajev učencev z disleksijo. Sodelovanje med 
učiteljem tujega jezika ter specialnim in rehabilitacijskim pedagogom je bistvenega pomena 
za uspešno in kvalitetno poučevalno prakso, zato temu namenjam zadnje podpoglavje v tem 
sklopu.  

1.4.1. Vpliv kognitvnih procesov pri učencih z disleksijo na učenje in usvajanje 
angleščine kot tujega jezika  

Težave pri učenju jezikov pri osebah z disleksijo so povezane s kognitivnimi procesi šibkega 
fonološkega procesiranja, šibkim delovnim pomnjenjem, šibko slušno diskriminacijo, težavami 
z avtomatizacijo, upočasnjenim tempom predelovanja informacij, težavami hitrega 
poimenovanja ter omejenim razponom pozornosti. Na učenje vplivajo tudi nizka samopodoba, 
motorične težave in šibke organizacijske veščine (Ganschow in Sparks, 1986; Snowling, van 
Wagtendonk in Stafford, 1988; Gathercole in Baddeley, 1989; Rack, Snowling in Olson, 1992; 
Sparks idr., 1992; Miles, 1993; Griffiths, 1994; Crombie, 1995, 1997a,b; Nicolson in Fawcett, 
1995; Goswami, 1997, v Crombie, 2000).  Podobno navaja tudi Robertson (2000, v Lemperou, 
Chostelidou in  Griva,  2011), ki pravi, da so težave pri učenju angleščine kot tujega jezika  
pogojene z naravo delovanja procesov, ki vključujejo kratkotrajni in dolgotrajni spomin, 
obvladovanje zaporedij  in fonološke veščine, ki nadalje pogojujejo zapomnitev besedišča in 
obvladovanje slovnice. Pomembna zmožnost, ki je okrnjena, je tudi razdruževanje besed v 
posamezne foneme in oblikovanje le-teh. 

J. Kormos (2015) je opredelila primanjkljaje, ki v največji meri omejujejo učence z disleksijo pri 
učenju tujega jezika. Mednje sodijo primanjkljaj fonološkega procesiranja, težave z delovnim 
spominom, primankljaj pozornosti in težave s hitrostjo procesiranja informacij ter upočasnjen 
tempo učenja. V nadaljevanju bom podrobneje predstavila omenjene primanjkljaje in njihov 
vpliv na učenje tujega jezika pri učencih z disleksijo.  

a) Primanjkljaj fonološkega zavedanja in fonološkega procesiranja 
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»Kot osnovni deficit, ki povzroča moteno branje oseb z disleksijo, se najpogosteje omenja 
fonološko zavedanje« (Magajna, 2003, str. 2). Pojem fonološko zavedanje se nanaša na 
zmožnost zaznavanja in manipuliranja z glasovi jezika. Pri večini otrok se fonološko zavedanje 
razvije spontano, skladno z razvojem (Goswami, 2010, v Mather in Wendling, 2011).  Kljub 
temu pri nekaterih učencih razvoj fonološkega zavedanja ne poteka skladno s pričakovanji, ob 
vstopu v šolo pa se to kaže kot nezmožnost povezovanja med črkami in glasovi jezika. Dejstvo 
je, da ima veliko učencev, ki imajo težave pri branju, šibko fonološko zavedanje (Hulme in 
Snowling, 2009, v  Mather in Wendling, 2011).  Fonološko zavedanje učencem omogoča, da 
dani besedi poiščejo rimo, razdelijo dano besedo na zloge, izolirajo posamezen glas in 
preštejejo število fonemov v besedi (Aaron, Joshi, in  Quatroche, 2008, v  Mather in Wendling, 
2011).  

M. Crombie (2000) pojasnjuje, da se izraz fonologija ne nanaša zgolj na zmožnost za izgovor 
besed v maternem in tujem jeziku, temveč tudi na zmožnost učenja  korespondenc med 
grafemi in fonemi, t. j. med črkami in glasovi. Šibko fonološko zavedanje otežuje razdeljevanje 
besed v posamezne foneme, s čimer je prizadeto fonološko procesiranje. Omenjeno 
posledično vodi do težav z manipulacijo in razumevanjem korespondenc med grafemi in 
fonemi (Erkan, Kızılaslan in Dogru, 2012). Pri učencih z disleksijo so najpogosteje v ospredju 
težave fonološkega procesiranja, ki vplivajo tudi na fonološko zavedanje v tujem jeziku 
(Crombie, 1999). Catts in Kamhi (1999, v Downey, 2000) se strinjata, da so težave pri branju v 
tujem jeziku pogojene z deficitom fonološkega procesiranja. Učenci imajo zaradi tega težave 
s ponavljanjem glasov, besed, fraz in povedi za učiteljem ali po zvočnem posnetku in z  
razdeljevanjem večzložnih besed  na manjše enote (International Dyslexia Association, 2012). 
Sparks in Ganschow (1991, 1993, 1995, v Downey idr., 2000) ter  Sparks, Ganschow in Pohlman 
(1989, v Downey idr. 2000) so pred leti oblikovali hipotezo o deficitu jezikovnega  dekodiranja, 
s katero so pojasnili težave učencev s specifičnimi učnimi težavami pri pouku tujega jezika. Na 
težave pri učenju tujega jezika naj bi po mnenju raziskovalcev vplivale slabo razvite veščine v 
maternem jeziku. Ugotovili so, da imajo učenci, ki so šibki bralci, težave na področjih 
fonološkega in sintaktičnega dekodiranja, kar pa jim pomembno otežuje učenje tujega jezika. 
Kljub temu, da se odrasle osebe s specifičnimi učnimi težavami naučijo kompenzacijskih 
strategij, jih šibki procesi fonološkega procesiranja ovirajo pri izvrševanju nalog ob 
stopnjujočih se zahtevah (Catts, 1989; Pennington idr., 1990; Apthrop, v Downey idr., 2000).   

 
b) Primanjkljaj na področju kratkotrajnega (delovnega)  spomina 

Pri učenju tujega jezika ima spomin zelo pomembno vlogo. »Učinkovitost učenja (in 
poučevanja) tujega jezika pogosto presojamo s sposobnostjo učenca, da prikliče v spomin 
informacije (besede, nepravilne glagole, stavčne zveze, pravila za tvorbo časov ipd.), ki so bile 
predmet učenja (poučevanja). Pri tem moramo vedeti, da je priklic odvisen tako od načina 
poučevanja (vnos podatkov), delno tudi od učenčevih spominskih sposobnosti, predvsem pa 
od načina predelave (od sistema procesiranja informacij)« (Razdevšek - Pučko, 1999, str. 21– 
22). V kratkotrajnem (delovnem) spominu poteka selekcija informacij in pretvorba izbranih 
informacij v simbolno obliko. Po procesu kodiranja izbrane informacije vstopijo v dolgotrajni 
spomin, ob tem je ključna učiteljeva pomoč pri kodiranju oziroma pretoku informacij v 
dolgotrajni spomin (Razdevšek - Pučko, 1999). 

Težave, ki se navezujejo na delovanje delovnega in kratkotrajnega spomina v procesu učenja 
je mogoče pričakovati tudi pri učenju in usvajanju tujega jezika. Težave kratkotrajnega 
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spomina lahko vplivajo na učenje besedišča in  težave s priklicem (Crombie, 1999). Ob 
naraščajočih zahtevah  in ob povečanem obsegu besedišča, ki ga mora učenec obvladovati, 
postane spomin preobremenjen (Crombie, 2000). Zaradi omejenosti kratkotrajnega spomina 
prihaja pri učencih z disleksijo do izpuščanja, poenostavljanja in krajšanja sporočila. Učitelj 
lahko skupaj z učenci analizira napake in jim predstavi učinkovite tehnike učenja (Razdevšek -
Pučko, 1999).  

c) Primanjkljaj pozornosti 

Primanjkljaj pozornosti se ne pojavlja pri vseh učencih z disleksijo, v kolikor pa je primanjkljaj 
prisoten, bistveno poglobi intenziteto težav učenca z disleksijo. Na splošno je proces  
pozornosti pri osebah z disleksijo šibkejši v primerjavi s splošno populacijo (Raduly - Zorgo idr., 
2010). Dawson in Guare (2004; 2009, v Hudoklin, 2011)  sta z razvojem modela izvršilnih 
funkcij opredelila 11 področij izvršilnih funkcij, mednje spada tudi funkcija ohranjanja 
pozornosti. Opredelila sta jo kot kapaciteto ohranjanja pozornosti, kljub motečim zunanjim ali 
notranjih dejavnikom. Težave z ohranjanjem pozornosti lahko privedejo do težav z 
dokončanjem naloge ali dejavnosti. Avtorji Erkan, Kızılaslan in Dogru (2012) navajajo, da imajo 
učenci z disleksijo omejen razpon pozornosti, kar vpliva na izvrševanje nalog. Raduly - Zorgo s 
sodelavci (2010) navaja, da imajo učenci z disleksijo zaradi šibkejše pozornosti težave s 
sprejemanjem ustnih navodil in sporočil, pogosto preslišijo del sporočila in jih ne slišijo v celoti.  

Ti učenci zelo težko usmerijo svojo pozornost in jo vzdržujejo. Zelo pomembno je, da učitelj 
preverja učenčevo sledenje razlagi in ga usmerja ter spodbuja na različne načine, npr. z 
dotikom, vzpostavitev očesnega stika, bližina, organizacija sedežnega reda ipd.. Ključni del 
navodila naj učenci ponovijo, na ta način smo lahko prepričani, da so navodila zares slišali.  

d) Težave s hitrostjo procesiranja informacij in upočasnjen tempo učenja 

»O kognitivnem tempu govorijo strokovnjaki (Magajna, v Marentič in drugi 1995: 23–40) kot 
o nagnjenosti k impulzivnemu ali refleksivnemu (premišljenemu) odzivanju, ki je posebno pri 
šolskih otrocih pomemben dejavnik uspešnosti na področju branja, pravopisa, računanja« 
(Razdevšek - Pučko in Skela, 1999, str. 24).  Učenci z disleksijo  potrebujejo več časa za 
procesiranje istih informacij kot njihovi vrstniki, prav zato ni mogoče pričakovati, da bodo 
pouku sledili v enakem tempu kot ostali učenci. Ključno je, da učencem z disleksijo omogočimo 
dovolj časa za procesiranje informacij in upočasnimo tempo razlage  (Crombie, 1999). Tudi 
avtorji Erkan, Kızılaslan in Dogru (2012) izpostavljajo povečano potrebo po dodatnem času za 
dokončanje nalog. 

1.4.2. Vpliv transparentnosti jezika pri učenju in usvajanju angleščine kot tujega jezika 
pri učencih z disleksijo  

Četudi je bilo v angleško govorečem območju pred časom splošno znano, da se disleksija 
pojavlja samo pri angleško govoreči populaciji, danes številni raziskovalci potrjujejo nasprotno 
– disleksija se pojavlja pri celotni populaciji, ne glede na jezik, ki ga ljudje govorijo (Youman, 
2011). Transparentost oziroma ortografska globina in sintaksa jezika pomembno vplivata na 
izrazitost težav, ki se pojavijo pri učenju tujega jezika. Učenca lahko zmedejo razlike v  pomenu 
besed pri učenju besedišča in drugačna sintaksa tujega jezika. Ključni dejavniki, ki vplivajo na 
izrazitost  težav, so  ortografska in fonološka podobnost med maternim in tujim jezikom 
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(Crombie, 2000) ter kompleksnost jezika in njegove jezikovne posebnosti (Caravolas, 2007, v 
Youman, 2011).  

M. Youman (2011) navaja naslednje značilnosti disleksije, ki se pojavljajo pri vseh jezikih: 

 počasnejše branje, 

 počasnejše zmožnosti hitrega poimenovanja, 

 šibko fonemsko zavedanje, 

 šibkejše zaznavanje in določanje rim, 

 šibko fonološko zavedanje, 

 nenatančno branje in 

 šibek besedni spomin. 

Četudi je disleksija nevrološko pogojena specifična učna težava, značilnosti jezika, še posebej 
ortografska raven, pomembno vplivajo na način branja v določenem jeziku. Slednje lahko 
posplošimo s primerjavo funkcioniranja možganov v celotni populaciji ljudi in njihovih kultur, 
pri čemer se razlikujejo ortografije jezikov, ki jih govorijo (Youman, 2011). Ortografska raven 
jezika in transparetnost jezika pomembno vplivata na proces učenja in usvajanja jezika. V 
nadaljevanju s tem namenom povzemamo opredelitev avtorice M. Youman (2011), ki je 
opredelila tri ključne vrste ortografskih ravni ter izraženost disleksije pri manj transparetnih in 
bolj transparentih jezikih.  

a) Vrste ortografij 

Ortografska raven jezika je vidna reprezentacija jezika, predstavljena z določenim načinom 
pisanja. Ortografije, ki prevladujejo, lahko razdelimo v tri osnovne skupine – alfabetska, 
zlogovna in logografska (Youman, 2011). 

Alfabetska ortografija 

Pri  alfabetski ortografiji simbol ali kombinacija simbolov predstavlja fonem jezika. Alfabetske 
pisave vsebujejo simbole oziroma črke, s katerimi predstavljajo različne črke pri pisanju. 
Primer takih jezikov sta turščina in finščina, saj je vsak grafem predstavljen z enim fonemom 
(McDougall, Brunswick in de Mornay Davies, 2010, v Youman, 2011). To korespondenčno 
povzamo med črkami in glasovi lahko označimo kot skoraj popolno ujemanje, kljub temu pa 
je v alfabetskih ortografijah vrsta posebnosti, ki otežujejo branje in pisanje (Youman, 2011). 
Tak primer je tudi slovenščina. 

Zlogovna ortografija 

V zlogovnih ortografijah simboli predstavljajo fonetične zloge. Začetni bralci se naučijo 
glasove, ki jih predstavljajo posamezni zlogi, in na ta način dekodirajo besede na podoben 
način kot bralci pri alfabetskih ortografijah. Rezultati študije avtorjev Perea in Pereza (2009, v 
Youman, 2011) kažejo na zamenjevanje simbolov  šibkih bralcev pri branju podobnih besed. 
(Youman, 2011). 

Logografska ortografija 
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V logografskih ortografijah simboli oziroma kombinacije teh simbolov predstavljajo celo 
besedo, tak primer je kitajščina. V tem načinu zapisovanja je uporabljen določen simbol, s 
katerim zapišemo besedo ali pa del besede. Naravni govorci teh jezikov si morajo zapomniti  
več tisoč znakov, da so pismeni. Prav zaradi kompleksnosti in obsežnosti zapomnitve, ki je 
potrebna, je učenje branja v logografskih ortografijah zelo zahtevno. Shu, Chen, Anderson, Wu 
in Xuan (2003, v Youman, 2011) navajajo, da si morajo kitajski otroci ob koncu šestletnega 
opismenjevanja zapomniti več kot 2570 znakov (Youman, 2011). 

b) Disleksija in manj transparentni jeziki oziroma  jeziki z globoko ortografsko ravnjo 

Termin ortografska globina (ang. orthographic depth) je pogosto uporabljen za opis stopnje 
ujemanja med glasovi in črkami jezika (Frost, 2007, v Youman, 2011). Jezike lahko razdelimo 
na plitke (transparentne) ter globoke (netransparentne) jezike (Brunswick, 2010, v Youman, 
2011).  

Pri učencih z disleksijo se pri netransparentnih jezikih pojavljajo težave z natančnostjo in 
fluentnostjo pri branju (Caravolas, 2007, v Youman, 2011).  Angleščina  zajema  približno 1100 
kombinacij črk, ki jih predstavlja 44 možnih fonemov. V nasprotju s tem je pri španščini, ki sodi 
med plitke jezike, 34 črk oziroma kombinacij črk, ki predstavljajo 41 možnih glasov. Prav zaradi 
tega imajo posamezniki z disleksijo veliko več težav pri branju in pisanju v angleščini v 
primerjavi z bolj transparentnimi jeziki. K. Spencer (2000) dodaja, da ima manjše ujemanje 
med grafemi in fonemi v angleščini velik vpliv na razvoj veščin branja pri angleško govorečih 
učencih, ki kažejo obsežnejše težave, kakor učenci, ki se učijo branja in pisanja v bolj 
transparentnih jezikih. Začetni bralci, ki se učijo branja v netransparentnih ali globokih jezikih, 
kot sta npr. angleščina in francoščina, se morajo najprej naučiti vrsto nepravilnih vzorcev med 
grafemi in fonemi, ob tem se ne morejo zanesti na enostavne korespondenčne povezave 
(Youman, 2011). Prav slednje predstavlja dodaten izziv slovenskim učencem z disleksijo, ki se 
učijo angleščine kot tujega jezika. V slovenskem jeziku so usvojili korespondečne povezave 
med črkami in pripadajočimi fonemi, kar pa pri branju v angleščini povzroči ravno nasproten 
učinek – neustrezno branje. Pretvarjanje posameznih črk angleških besed v glasove privede do 
fonetičnega izgovora besede, kar pa je neustrezno. Ker beseda ni ustrezno izgovorjena, imajo 
učenci dodatne težave z določanjem pomena besede, četudi besedo poznajo.  

M. Youman (2011) navaja konkretne primere, ki prikazujajo, kako nepravilnosti v angleščini, 
kot manj transparentnem jeziku, otežujejo branje: 

 Več črk predstavlja en sam fonem – npr.: fight, might, night, light. 

 Nekatere besede izgovarjamo enako, četudi imajo drugačen pomen in zapis – npr.: 
there, their, they´re. 

 Enake besede spremenijo pomen glede na kontekst, v katerem se pojavijo – npr.: »She 
can not bear to see her father in pain.« in »The bear attacked the campers.« (str. 219).  

 Posamezne črke lahko predstavljajo različne glasove – npr. črka c se v besedah cup in 
pencil izgovarja na dva različna načina. 

 Isti morfem lahko izgovarjamo na različne načine – npr.: »… painted /ed/, played /d/ 
in liked /t/« (str. 219).  

Ujemanje med grafemi in fonemi pri plitkih jezikih je v razmerju en glas – ena črka. Angleščina 
ima globoko ortografsko raven, zato je ujemanje med grafemi in fonemi bistveno 
kompleksnejše, četudi je mogoče najti nekatere zakonitosti. Identični fonemi so lahko 
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predstavljeni z več različnimi črkami ali kombinacijami črk – tak primer so besede cake/quake, 
character/kill (Sparks idr., 1989, 2006, v Helland, 2008). Nekonsistentnost povezav med 
grafemi in fonemi v angleškem jeziku  poleg branja povzroča težave tudi pri pisanju v 
angleščini. Zaradi netransparentnosti jezika je pisanje v angleščni običajno vseživljenjska 
težava posameznika (Bruck, 1990; Kemp, 2009, v Russak in Kahn-Horwitz, 2015). Slednje je 
ravno v nasprotju z jeziki, ki so transparentnejši, npr. nemščino, srbščino, hrvaščino in 
slovenščino. Pisanje v angleščini se nanaša na edinstven ortografski profil jezika, ki način 
zapisovanja besed razvršča v različne skupine:  

 besede z običajnim zapisom (fonetično transparentne besede),  

 besede, pri katerih moramo poznati obliko/vzorec besede, ortografska pravila, 
morfološko-fonemske relacije ter  

 nepravilne besede, katerih zapis se je potrebno naučiti (Fischer, Shankweiler in 
Liberman, 1985, v Russak in Kahn - Horwitz, 2015). 
 

Ob soočenju z novim sistemom simbolov, novimi glasovi in kombinacijami črk ter sintaktično 
strukturo se učenčevi osnovni primanjkljaji jezikovnega kodiranja povečajo. Učenec se ob tem  
ponovno sooči s situacijo, ki spominja na težave  ob začetku branja in pisanja v maternem 
jeziku (Sparks, 1991 idr.). Angleščina je netransparenten jezik, s čimer so povezane številne 
težave pri branju (Frost, 2005; Goswami, 1986, 1988; Shankweiler in Fowler, 2004; Venezky, 
1999, v Russak in Kahn - Horwitz, 2015), korelacije med grafemi in fonemi pa so precej 
zapletene, kar otežuje zapomnitev. Poleg tega je v angleščini veliko izjem in nepravilnih besed. 
Naštejemo lahko kar nekaj karakteristik, ki otežujejo učenje angleščine: 

a) en glas je lahko grafično predstavljen z več kot eno črko, 
b) en glas je lahko grafično predstavljen z različnimi črkami oziroma kombinacijami črk, 
c) črka oziroma kombinacija črk lahko predstavlja več kot en glas (Nijakowska, 2010).  

 
c) Disleksija in transparentni jeziki oziroma  jeziki s plitko ortografsko ravnjo 

Med plitke jezike sodi finščina, tu je skoraj popolno ujemanje med črkami in glasovi. Začetni 
bralci, ki se učijo brati finščino, lahko ustrezno preberejo vse besede, ko enkrat usvojijo 
povezave med grafemi in fonemi (Youman, 2011). Plitki jeziki imajo enostavne 
korespondenčne povezave med grafemi in fonemi, pri čemer se pojavlja skoraj popolno 
ujemanje, kar pomembno olajša učenje in poučevanje. Finščina in turščina kažeta popolno 
ujemanje med grafemi in fonemi. V italijanščini, grščini in španščini so manjša odstopanja, v 
francoščini in angleškem jeziku pa je neujemanje grafemov in fonemov precejšnje. Nekateri 
jeziki imajo  poleg tega tudi drugačno jezikovno strukturo, kar še dodatno otežuje proces 
poučevanja in učenja. Narašča število študij, ki kažejo, da imajo učenci v bolj transparentnih 
jezikih, kot so italijanščina, španščina, turščina, grščina in nemščina, manj težav pri dekodiranju 
napisanih besed (Spencer, 2000), tudi slovenščino uvrščamo med bolj transparentne ali plitke 
jezike.  

Fonološko zavedanje, ki je ključno za uspešno branje, se lažje razvija v plitkih oziroma 
transparentnih jezikih (Youman, 2011). Disleksija se pri jezikih s plitko ortografijo manifestira 
v počasnem branju, ki pa ni nujno tudi netočno (Davies in Cuentos, 2010, v Youman, 2011). Ko 
učenci enkrat obvladajo korespondence med glasovi in črkami, to olajša njihov napredek v 
veščinah branja in pisanja.  Četudi nimajo izrazitih težav pri natančnosti dekodiranja, pa 
najverjetneje nikoli ne bodo dosegli ravni fluentnosti in hitrosti branja njihovih vrstnikov, ob 
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tem se vseskozi pojavljajo težave z bralnim razumevanjem (Zoccolotti idr., 1991, v Youman, 
2011).  

Slovenščina je pravilni in transparentni jezik. D. Jelenc (1998) navaja, da je v  slovenskem jeziku 
29 fonemov, abeceda pa zajema 25 črk. Angleška abeceda zajema 26 črk, zanje in za različne 
kombinacije črk pa obstaja kar 44 glasov, z upoštevanjem izgovorjave in črkovanja lahko 
angleščino štejemo za enega najtežjih tujih jezikov za učence z disleksijo (Davis in Braun, 2008).  
Angleško govoreči učenci z disleksijo bi imeli najverjetneje manj težav s tujima jezikoma 
španščino in italijanščino kot z učenjem francoščine (Crombie, 2000).  

O vplivu transparentnosti na uspešnost veščin branja, pisanja in učenja angleščine (kot tujega 
jezika) pričajo številne raziskave. Oney in Goldman (1984, v Spencer, 2000) sta  primerjala 
ameriške in turške prvošolce in tretješolce. Ugotovila sta, da so bili turški prvošolci hitrejši in 
bolj natančni  pri branju besed v primerjavi z njihovimi vrstniki v Ameriki, prav tako je bila 
opažena le majhna razlika med turškimi prvošolci in tretješolci. Turški prvošolci so dosegali 
bistveno višje rezultate kot ameriški tretješolci pri branju večine besed, še posebej pri branju 
trizložnih besed. Spencer (2000) navaja, da je prav pomanjkanje transparentnosti v angleškem 
jeziku vzrok za težave pri branju in pisanju.  Seymour je s sodelavci (2003, v Rontou, 2012) 
raziskoval natančnost pri branju v grščini, kot bolj transparentnem jeziku, in ugotovil visoko 
raven natančnosti pri branju grškega jezika v primerjavi z ravnijo natančnosti pri branju 
angleščine. Avtorica M. Rontou (2012) na podlagi  ugotovitev omenjene raziskave 
predpostavlja, da se grški učenci z disleksijo srečujejo z obsežnejšimi težavami pri branju 
angleščine kakor maternega jezika prav zaradi razkoraka med transparentnostjo jezikov. Na 
podlagi navedb M. Rontou (2012) lahko predvidimo, da imajo slovenski učenci z disleksijo 
obsežne težave pri učenju angleščine kot tujega jezika prav zaradi razlike med 
transparentnostjo med maternim in tujim jezikom. Spencer (2000) ob tem dodaja, da bo imela 
skupina otrok, ne glede na transparentnost jezikov, vselej težave pri branju. Učenci z disleksijo, 
ki se učijo angleškega jezika, bodo imeli zagotovo največ težav.  
 
Na podlagi ugotovitev številnih avtorjev in izvlečkov raziskav lahko sklenemo, da 
transparentnost oziroma netransparentnost jezika pomembno vpliva na uspešnost izvajanja 
veščin branja in pisanja ter učenja angleščine (kot tujega jezika)  pri učencih z disleksijo.  

1.4.3. Težave, ki se pojavljajo  pri učenju  in usvajanju angleščine kot tujem jeziku  

Pri učencih z disleksijo  se zaradi drugačnih kognitivnih procesov pri učenju tujega jezika 
pojavljajo težave na naslednjih področjih: 

a) Težave na področju branja 
 

Zaradi netransparentnosti angleščine se pri branju pojavljajo številne težave (Frost, 2005; 
Goswami, 1986, 1988; Shankweiler in Fowler, 2004; Venezky, 1999, v Russak in Kahn - Horwitz, 
2015). Učenci z disleksijo v tujem jeziku pogosto berejo počasi in netočno (Kormos, 2015), 
najbolj izrazite težave pa se pojavijo med branjem večzložnih besed (International Dyslexia 
Association, 2012). Ob tem imajo težave z ustreznim izgovorom besed med branjem (Kormos, 
2015). Med glasnim branjem se težko osredotočijo na vsebino prebranega (Erkan, Kızılaslan in 
Dogru, 2012; Kormos, 2015), prav tako s težavo sklepajo o pomenu neznanih besed in ne 
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zmorejo »branja med vrsticami« (Kormos, 2015). Zahteve po hitrem in tekočem branju ter 
pisanju in bralnem razumevanju učence s specifičnimi učnimi težavami umestijo v skupino 
otrok, ki so rizični za neuspeh. Poleg tega imajo ti učenci pri pouku tujega jezika več možnosti 
za neuspeh, saj je v ospredju potreba po hitrem poimenovanju in učinkovitem prepoznavanju 
povezav med grafemi in fonemi. Težave z jezikovnim procesiranjem, ki so pogojene s težavami 
pri branju, pa kažejo vpliv tudi v odrasli dobi (Catts, 1989; Pennington idr., 1990; Apthrop, v 
Downey, idr. 2000).  
 
Chung in Ho (2010, v Palladio idr., 2013)  sta primerjala skupino kitajskih otrok z disleksijo in 
njihove vrstnike, ki so se učili angleščino. Ob tem sta upoštevala razvojno stopnjo otrok in 
bralne zmožnosti, ki so bile razvite v maternem in tujem jeziku. Rezultati so pokazali na slabše 
branje učencev z disleksijo v maternem in tujem jeziku. Rezultati, ki kažejo odstopanja pri vseh 
dejavnikih, se ujemajo s hipotezo o deficitu različnih jezikovnih komponent – fonologije, 
ortografije in morfologije, kar lahko prizadene učenje tujega jezika. Zaradi edinstvenosti in 
posebnosti kitajščine sta Chung in Ho predlagala podobno raziskavo, v katero bi bili vključeni 
učenci, katerih materinščina je transparetni jezik. V italijanski raziskavi, ki je zajemala 23 
italijanskih otrok z disleksijo in 23 otrok brez disleksije, so preverjali branje angleških besed in 
izmišljenih besed ter primerjali medsebojne rezultate. Rezultati so pokazali, da so italijanski 
učenci z disleksijo šibki pri branju angleških besed, ob tem pa so pokazali na natančnost pri 
branju izmišljenih besed – psevdobesed (Palladino idr., 2013). Landerl, Wimmer in Frith (1997, 
v Spencer, 2000) so primerjali težave nemških in angleško govorečih učencev z disleksijo. 
Ugotovili so, da so imeli angleško  govoreči učenci z disleksijo obsežnejše in izrazitejše težave 
pri branju kot nemško govoreči vrstniki z disleksijo.  
 
Učitelji, ki so sodelovali v raziskavi (Kormos in Kontra, 2008) so opazili, da je pogosta 
kompenzacijska strategija učencev z disleksijo, s katero se izognejo glasnemu branju, učenje 
na pamet. Včasih si učenci z disleksijo zapomnijo cele povedi, ko naj bi glasno brali, v resnici 
pa pripovedujejo besedilo na pamet. Nekateri učitelji so opazili, da nekateri učenci z disleksijo 
prepoznajo nekatere besede, potem pa na podlagi konteksta ugibajo, katere besede bi lahko 
sledile.  
 

b) Težave na področju pisanja 
 

Ob pregledu pisnih izdelkov pri učencih z omenjenimi primanjkljaji lahko prepoznamo številne 
pravopisne napake in fonetične zapise (Lapajne, 2009). Največ težav imajo s pisanjem daljših, 
večzložnih besed (International Dyslexia Association, 2012), pri pisanju pogosto izpuščajo ali 
pa zamenjujejo vrstni red črk v besedi in neustrezno uporabljajo veliko začetnico (Kormos, 
2015). Učenci z disleksijo so manj uspešni pri prepisovanju besed s table, s težavo organizirajo 
ideje pri pisanju daljših sestavkov in besedil, ob zapisu ne prepoznajo lastnih napak, kar 
otežuje pregledovanje in urejanje končnega pisnega izdelka (Kormos, 2015). Prav tako ne 
prepoznavajo tipičnih pravopisnih vzorcev (International Dyslexia Association, 2012).   

 
c) Težave na področju sintakse govora in jezika 

 
Učenci s specifičnimi učnimi težavami imajo lahko poleg težav na področju fonologije, 
semantike, morfologije in pragmatike težave tudi na področju sintakse. Omenjeno lahko zelo 
neugodno vpliva na proces učenja in ga otežuje (Magajna idr., 2015). 
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Številne študije potrjujejo, da imajo učenci z disleksijo težave s sintakso v različnih jezikih 
(Reggiani, 2009). Številne slovnične napake in pogostost težav s sintakso in slovnico so za 
učence z disleksijo zelo obremenjujoče (Reid, 2009). Spencer (2000) navaja, da na uspešnost 
učenja, poleg poznavanja učnih strategij, vpliva tudi jezikovna struktura jezika. Nekateri jeziki, 
kot je npr. nemščina, imajo drugačno jezikovno strukturo, kar še dodatno otežuje procesa 
učenja in poučevanja, npr. glagol je v odvisnikih na koncu stavka. Sparks in sodelavci (1991) so 
ugotovili, da se ob soočenju z novim sistemom simbolov, novimi glasovi in kombinacijami črk 
ter sintaktično strukturo učenčevi osnovni primanjkljaji jezikovnega kodiranja še povečajo. Pri 
učencih z disleksijo se težave s sintakso pojavijo že v maternem jeziku, slednje pa pomembno 
vpliva na učenje tujega jezika (Crombie, 2000). Avtorica M. Rondot - Hay (2012) navaja, da 
učenci z disleksijo potrebujejo veliko različnih vaj, urjenja in eksplicitno poučevanje ključnih 
slovničnih konceptov, da usvojijo slovnično strukturo in ustrezni besedni red v povedih. Kot 
posledico disleksije navaja težave s slovničnimi časi pri učenju angleščine kot tujega jezika. Pri 
popravljanju pisnih izdelkov  je potrebno biti pozoren na razlikovanje napak, ki so posledica 
napačnega črkovanja in tistih, ki so posledica neustrezne rabe slovničnih časov, npr.: »Last 
night I red a good book« (str. 4). V omenjenem primeru gre za ustrezno rabo časa, vendar za 
napako pri črkovanju.   

 
d) Težave na področju rabe ustreznih kognitivnih, metakognitivnih strategij 

 
»Metakognicija je razmišljanje o razmišljanju in vključuje poznavanje lastnih kognitivnih 
procesov in razumevanje produktov, ki so povezani s temi procesi. Metakognicija vključuje 
tudi znanje o odnosu med nalogo in strategijo pa tudi kdaj, kje in zakaj uporabljamo to 
strategijo. Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja kažejo neustrezno 
metakognitivno zavedanje in manj pogosto uporabljajo za nalogo ustrezne metakognitivne 
strategije. Za premagovanje primanjkljajev nujno potrebujejo učenje in pomoč na področju 
metakognitivnih strategij« (Magajna idr. 2015, str. 27). Prav metakognitivno zavedanje je 
pomembno za uspešno učenje tujih jezikov (Myer in Ganschow, 1988; Schneider, 1999, v 
Crombie, 2000). Poznavanje učinkovitih načinov učenja in ustreznih učnih strategij je ključno 
za uspešnost učenja (Bryant in Bradley, 1985, v Crombie, 2000). Tudi S. Pečjak in A. Gradišar 
(2012) navajata, da sta poznavanje in uporaba učnih strategij bistvena za učinkovito učenje ter 
prevzemanje odgovornosti za lastno učenje. 

 
Pri učencih z disleksijo lahko opazimo pomanjkljivo rabo metakognitivnih spretnosti, v kolikor 
učencem niso podana eksplicitna navodila pa je izrazito tudi pomanjkanje rabe 
samoregulacijskih strategij (Erkan, Kızılaslan in Dogru, 2012). 

 
e) Težave pri učenju besedišča 

 
Pri učencih z disleksijo se pojavljajo težave pri učenju besedišča. Težko si zapomnijo nove 
besede, zamenjujejo slušno podobne besede in imajo težave s priklicem besed (Kormos, 
2015). Tudi Brice in Brice (2009, v Youman, 2011) navajata, da imajo učenci z disleksijo težave 
pri učenju besedišča v tujem jeziku.  
 

f) Težave na področju tempa učenja in spomina 
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Učenci z disleksijo pogosto ne zmorejo slediti razrednemu tempu dela in jim primanjkuje časa 
za dokončanje nalog (Lapajne 2009; Kormos, 2015). Oviro v učnem procesu jim predstavlja 
učenje in zapomnitev glasov (fonemov) v tujem jeziku, še posebej tistih, ki niso podobni 
fonemom v maternem jeziku  (International Dyslexia Association, 2012). Zaradi težav na 
področju fonološkega pomnjenja je potrebno konstantno ponavljanje na novo naučenega 
(Kormos, 2015). 

 

g) Težave z razumevanjem 
 
Težave z razumevanjem govorjenega jezika, še posebej pri hitrem govoru, učencem 
predstavlja oviro za  razumevanje navodil, ob tem pa so težave še bolj izrazite, če so navodila 
podana le v tujem jeziku (Lapajne, 2009). Učenci z disleksijo imajo težave z razumevanjem in 
uporabo  sistema jezikovnih pravil v tujem jeziku (Erkan, Kızılaslan in Dogru, 2012; 
International Dyslexia Association, 2012), oteženo razumevanje je še posebej izrazito pri 
pravilih, ki se razlikujejo od tistih v maternem jeziku  (International Dyslexia Association, 2012). 
 

h) Težave na socialno-emocionalnem področju 
 
Nizka samopodoba  je pri učencih lahko posledica napačnega prepričanja in  pripisovanja nizke 
intelektualne sposobnosti kot vzroka disleksije (Erkan, Kızılaslan in Dogru, 2012). Kormos 
(2015) navaja, da se raven motivacije zaradi številnih ovir zmanjšuje. Učenci imajo nizko 
samospoštovanje, posledično pa v učenje tujega jezika  ne vlagajo dovolj energije. Tudi 
Ganschow, Sparks in Javorsky (1998, v Crombie, 2000) so mnenja, da sta pomanjkanje 
motivacije in negativen odnos do učenja tujega jezika posledica težav, ki se pojavijo pri učenju 
tujega jezika.  

1.5. SPECIALNO-PEDAGOŠKI NAČINI POMOČI UČENCEM Z DISLEKSIJO PRI UČENJU 
ANGLEŠČINE KOT TUJEGA JEZIKA 

Specialno-pedagoški načini pomoči se lahko izvajajo pri učencih, ki so usmerjeni v program s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo kot tudi učencem brez odločbe o 
usmeritvi. V okviru prvih treh stopenj petstopenjskega modela podpore in pomoči se lahko 
specialni in rehabiltacijski pedagog v okviru sodelovanja z razrednim učiteljem ali učiteljem 
tujega jezika, s šolsko svetovalno službo vključi k oblikovanju izvirnega delovnega projekta 
pomoči, ki je namenjen učencem, ki nimajo odločbe o usmeritivi in imajo lažje do zmerne 
specifične učne težave. V okviru izvirnega delovnega projekta pomoči lahko specialni in 
rehabilitacijski pedagog svetuje učitelju tujega jezika, na kakšen način lahko prilagaja svoj 
način poučevanja in s primeri dobre poučevalne prakse podkrepi primeren način poučevanja 
za učence z disleksijo. Prav tako lahko v okviru prvih treh stopenj ob sodelovanju opredelimo 
prilagoditve, ki bodo učencu omogočale optimalno izkazovanje znanja. Pri učencih z odločbo 
o usmeritvi člani strokovne skupine na šoli oblikujejo individualiziran program, kjer natančno 
določijo potrebne prilgoditve, strategije in pristope za delo z učencem z izrazitimi primanjkljaji.  

V nadaljevanju so predstavljene prilagoditve in pristopi ter strategije poučevanja, ki so 
primerne za učence z disleksijo. Ob tem je vselej potrebno upoštevati specifične potrebe 
posameznika, izrazitost primanjkljaja, njegova močna področja in prednostni učni stil.  
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1.4.4. Vloga učitelja tujega jezika ter pomen sodelovanja s specialnim in 
rehabilitacijskim pedagogom 

Družbene spremembe so v zadnjem obdobju pomembno vplivale na spremembe v šolskem 
sistemu, prav učitelj  pa ima pri vnašanju teh sprememb v učni proces odločilno vlogo.  »Pri 
vpeljevanju sprememb je uspešen le, če lastne izkušnje povezuje s sodobnimi teoretičnimi 
dognanji. To pomeni, da se mora poglabljati v didaktiko poučevanja in učenja, raziskovati svoj 
pouk, obenem pa upoštevati vse dejavnike, ki vplivajo na učni proces« (Šečerov, 2010, str. 75). 
Pri načrtovanju pouka se v največji meri odražajo vplivi sodobnih teorij učenja in poučevanja, 
za uspešno doseganje zastavljenih  ciljev mora učitelj poznati in načrtovati pouk na podlagi 
dejavnikov, ki sovplivajo na učni proces. Dejavnike je potrebno preučiti v okviru šolskega aktiva 
učiteljev tujih jezikov in v okviru  sodelovanja z drugimi  učitelji. Na tak način učitelj lahko 
poglobi svojo vlogo, odkrije lastna močna in šibka področja, ovrednoti delo ter prepozna stil 
poučevanja. Dejavniki, ki vplivajo na učni proces  izhajajo iz učitelja, učenca, okolja in narave 
učnega procesa (Šečerov, 2010). 

a) Dejavniki, ki izhajajo iz učitelja (Šečerov, 2010, str. 76): 
 

 učiteljeva osebnost 

 sposobnost vzpostavljanja stikov in dela v timu 

 izobrazba in strokovna usposobljenost 

 vrednote in odnos do učenca 

 poznavanje didaktike poučevanja in učenja 

 

Učiteljevo vedenje ima ključno vlogo pri oblikovanju učenčevega odnosa do učenja tujega 
jezika (Erkan, Kızılaslan in Dogru, 2012). Učiteljeva osebnost in odnos do učencev imata velik 
vpliv na učni uspeh oziroma neuspeh, hkrati sta to dve ključni lastnosti, ki odlikujeta  dobrega 
učitelja (Skela, Razdevšek - Pučko in Čok, 1999). Učitelj tujega jezika mora brezhibno obvladati 
tuji jezik, ob tem pa mora biti ustrezno  pedagoško-didaktično usposobljen. Obe  omenjeni 
kompetenci sta pomembni  in nujni za poučevanje.  Jezikovno kompetentnost učitelja 
pogojujejo dobro govorjenje tujega jezika, poznavanje kriterijev jezikovne rabe in poznavanje 
vzorcev sporazumevanja med otroki. Didaktično in pedagoško usposobljen strokovnjak mora 
znati učiti, v učnih situacijah poiskati naravno pot usvajanja jezika in hkrati upoštevati 
sistematičnost uzaveščanja ciljnega jezika. Učitelj mora biti tudi fleksibilen in pri svojem delu 
prilagajati in spreminjati že utečene učne postopke (Čok, 1994). McGuinness (1998, v Spencer, 
2000) opozarja, da je prav slaba poučevalna praksa v večji meri vzrok za nizke rezultate pri 
angleščini kot nevrološki primanjkljaji.  

b) Dejavniki, ki izhajajo iz učenca (Šečerov, 2010, str. 77): 
 

 učenčeva osebnost, kognitivna raven, učni stili 

 zmožnost učiti se 

 socialne zmožnosti 

 predznanje (znanje več jezikov) in izkušnje 

 vrednote in odnos do učenja 

 učenčeva pričakovanja 
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 … 

Na učenje in poučevanje tujega jezika vplivata notranja in zunanja motivacija učencev, kot tudi 
talent, starost, kontekst učenja, učni stil, izkušnje, kakovost jezikovnega vnosa itd ... »Učitelj, 
ki se tega zaveda, bo lahko s pridom uporabil najboljšo zmes zunanjih in notranjih motivov za 
učenje jezika, ki jih izkazujejo njegovi učenci« (Skela, Razdevšek - Pučko in Čok, 1999, str. 37).   

Skela, Kogoj in Razdevšek - Pučko (1999, str. 28) ob tem navajajo še nekatere druge dejavnike, 
ki vplivajo na učenje oziroma usvajanje jezikov: 

 raven obvladovanja materinščine; 

 motivacija za učenje tujega jezika; 

 nadarjenost (specifična inteligentnost) za učenje jezikov; 

 učne navade in organizacija učnih strategij; 

 njegova starost in posebnosti, ki so vezane na njegov spol.  
 

c) Dejavniki, ki izhajajo iz okolja (Šečerov, 2010, str. 77): 
 

 šola – okolje, 

 socialni vidiki. 
 

d) Dejavniki, ki izhajajo iz učnega procesa (Šečerov, 2010, str. 78): 

 osredotočenost na učenca: vpeljevanje učnih dejavnosti, ki so prilagojene starosti 
otrok, stopnji njihovega kognitivnega razvoja, jezikovnega (pred)znanja in njihovim 
interesom 

 skrb za celostni učenčev razvoj: razvijanje znanja, zmožnosti/kompetenc 

 osmišljanje učenja, vpeljevanje ustreznih učnih vsebin in ohranjanje motivacije za 
učenje.  

Učitelji tujega jezika bi morali biti ustrezno usposobljeni tudi za prepoznavanje potreb učencev 
z disleksijo pri pouku tujega jezika, kljub temu pa niso vselej seznanjeni z naravo disleksije in 
njenim vplivom na učenje angleščine kot tujega jezika (Clark in Uhry, 2004; Levine, 1994  v 
Lemperou, Chostelidou in  Griva,  2011). Razlikovanje med tipičnim in atipičnim razvojem pri 
učenju tujega jezika je zahtevna naloga. Običajno so učitelji tujega jezika strokovnjaki za 
poučevanje tujega jezika, redkeje pa so izobraženi na področju poučevanja učencev s 
posebnimi potrebami. Prav tako specialni in rehabilitacijski pedagogi običajno nudijo pomoč 
in podporo učencem pri razvoju veščin v maternem jeziku, redkeje se lotijo področja tujega 
jezika (Helland, 2008). Mitra (2008 v Lemperou, Chostelidou in  Griva,  2011) meni, da je  
učitelje tujih jezikov potrebno seznaniti z različnimi pristopi, metodami in  tehnikami 
poučevanja, ki so ustrezne za učence z disleksijo in omogočajo uporabo v večinskem razredu. 
Avtorji Secemski, Deutsch in Adoram (2000 v Lemperou, Chostelidou in  Griva,  2011) so 
mnenja, da mora učitelj podpirati učence z disleksijo in jim nuditi ustrezne prilagoditve, s 
katerimi bo omogočeno ustrezno okolje za uspešno učenje. Tudi  avtorji Ganschow, Sparks in 
Javorsky (1998, v Erkan, Kızılaslan in Dogru, 2012) se strinjajo, da bi morali učitelji tujega jezika 
skušati zadostiti potrebam učencev z disleksijo, ki imajo težave pri pouku tujega jezika. Ranaldi 
(2003, v Lemperou, Chostelidou in  Griva,  2011) dodaja, da je učencem potrebno nuditi tudi 
pomoč in pozornost, ki jo potrebujejo za kompenzacijo deficitov in realizacijo močnih področij. 
Učitelji tujega jezika sicer niso usposobljeni za prepoznavanje specifičnih učnih potreb, kljub 
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temu pa morajo stremeti k zagotavljanju ustreznega, prilagojenega načina poučevanja, ki 
ustreza potrebam učencev. Učenci pa morajo poznati svoja močna in šibka področja in se 
usmeriti k doseganju zastavljenih ciljev (International Dyslexia Association, 2012).  Leta 2009 
je avtorica diplomskega dela T. Kastelic zapisala: »Učitelji so trenutno namreč prepuščeni 
lastni volji, motivaciji ter iznajdljivosti, da pomagajo učencem s težavami pri branju in pisanju« 
(Kastelic, 2009, str. 109). Kasneje, leta 2014, je avtorica Šmon v slovenskem prostoru v 
empiričnem delu svojega diplomskega dela ugotovila, da imajo učitelji pomanjkanje znanja o 
disleksiji in se spopadajo s težavo pri iskanju ustrezne metode poučevanja. Vzrok za 
pomanjkanje znanja avtorica vidi v državni organizaciji, ki ne zagotavlja enotnih smernic za 
delo ali možnosti za osnovno izobraževanje na tem področju. Osnovne šole prav tako ne 
organizirajo seminarjev, preko katerih bi učitelji tujega jezika lahko pridobili potrebna znanja.  
Skladno s tem imajo učitelji zmotne predstave o disleksiji, svoje delo sicer skrbno načrtujejo, 
vendar pri delu dajejo poudarek na napačnih stvareh – predvsem na veščinah govorjenja in 
pripovedovanja namesto na področju branja in pisanja. Učitelji so mnenja, da naj bi se 
osredotočenost z veščin branja in pisanja pri tujem jeziku zaradi obsežnih težav prenesla na 
veščini poslušanja in govorjenja. Sparks idr. (1991, v Crombie, 2000) navajajo, da tovrsten 
način izogibanja težavam pri veščinah branja in pisanja potrebuje kritično presojo.  

Raziskava (Lemperou, Chostelidou in Griva, 2011), ki je bila izvedena med 94 grškimi učitelji, 
je pokazala, da se učitelji angleškega jezika v veliki večini zavedajo težav, ki se pojavljajo pri 
učenju tujega jezika pri učencih z disleksijo. Večina učiteljev je pri svojem delu že poučevala 
take učence. Ob tem so poudarili, da kljub temu, da so prepoznali specifične potrebe učencev,  
niso znali izbrati ustreznega poučevalnega pristopa, s katerim bi zmanjšali pritisk na učence in 
jim omogočili uspešno učenje tujega jezika. Zaradi občutka pomanjkanja znanja in spretnosti 
za obvladovanje učnega okolja so učitelji pogosto občutili frustracijo in druga negativna 
čustva.  Avtorji raziskave so sklenili, da je učiteljem tujih jezikov  potrebno omogočiti trening 
in seznanjanje z novejšimi pristopi in metodami, ki jih bodo lahko uporabili pri poučevanju 
tujega jezika. Tovrstno seznanjanje in usposabljanje jim bo hkrati omogočilo razumevanje 
pomena nekaterih prilagoditev pri pouku tujega jezika, ki so pomembne za doseganje uspeha 
pri učencih z disleksijo, ki se učijo tujega jezika. Tudi Lappas (1997, v Rontou, 2012) je v svoji 
študiji prišel do podobnih ugotovitev, ki kažejo na nezadostno podporo učencem z disleksijo, 
v ospredju so bile izpostavljene neustrezne poučevalne metode in neustrezni materiali. 
Constantopoulou (2002, v Rontou, 2012) je v raziskavi ugotovil, da so učitelji mnenja, da niso 
usposobljeni za poučevanje otrok s posebnimi potrebami. 

Tesno sodelovanje specialnih pedagogov in učiteljev tujega jezika je ključno za napredek 
učencev. Vsaka šola mora imeti specialnega pedagoga, ki nudi pomoč in podporo učencem z 
disleksijo in njihovim učiteljem (Erkan, Kızılaslan in Dogru, 2012). Več pozornosti je potrebno 
nameniti  ravno svetovanju učiteljem tujih jezikov in jih seznaniti z naravo težav pri disleksiji 
ter jim predstaviti učinkovite tehnike in metode, ki jih lahko uporabljajo pri poučevanju.  
Seznaniti jih je potrebno tudi o učinkovitosti multisenzornega pristopa in informacijske 
tehnologije  pri poučevanju (Kormos, Sarkadi in Csizer 2009; Nijakowska, 2010, v Erkan, 
Kızılaslan in Dogru, 2012). Specialni pedagog, ki natančneje pozna potrebe učenca z disleksijo, 
in člani strokovne skupine ter učitelj tujega jezika (če le-ta ni član strokovne skupine) skupaj 
načrtujejo prilagoditve v procesu poučevanja. Skupaj preverijo ustreznost predlaganih 
prilagoditev in ovrednotijo možnost realizacije slednjih. Učitelj tujega jezika, angleščine, ter 
specialni in rehabilitacijski pedagog se lahko v tandemu lotita timskega poučevanja, sodelujeta 
pri oblikovanju preizkusov znanja, izboru in prilagajanju bralnih gradiv ter pregledovanju 
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učenčevih izdelkov. Kot osnova dobrega sodelovanja je gotovo ključna vzajemna sodelovalna 
naravnanost in fleksibilnost ob sočasni asertivnosti na lastnem strokovnem področju. S 
prilagoditvami na različnih ravneh lahko v učnem procesu povečamo uspešnost učencev, ki 
imajo težave na področju jezikovnega procesiranja (International Dyslexia Association, 2012). 
Poleg pomoči in podpore učencu je ključno še, da podporo zagotovimo tudi učitelju tujega 
jezika. Tovrstno podporo zagotavljajo strokovnjaki, t. j. specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki 
so usposobljeni na področju prepoznavanja primanjkljajev in razumejo učenčeve težave 
(Crombie, 2000).  Ob tem je bistveno sodelovanje specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 
ter učitelja tujega jezika, ki skupaj poiščeta smiselne prilagoditve, ki predstavljajo okvir 
poučevanja za heterogeno skupino učencev  v razredu (Mercer, 2002; Erkan, Kızılaslan in 
Dogru, 2012).  

»Glede na to, da učitelj nikoli ne more do podrobnosti spoznati vsakega učenca in vseh 
odtenkov v njegovih načinih spoznavanja, bodo raznolikost in prožnost učnih strategij ter 
maksimalna možna stopnja individualizacije v vseh etapah učnega procesa (tudi pri 
preverjanju) zagotovili vsem učencem (najbrž pa ne vsakemu vsakokrat) najustreznejši način 
sprejemanja in procesiranja informacij, ki so vsebina poučevanja« (Razdevšek - Pučko in Skela, 
1999, str. 26).  

1.5.1. Prilagoditve v procesu poučevanja angleščine, primerne za učence z disleksijo  

Učenci z disleksijo so  lahko uspešni v razredu, v kolikor imajo prilagojena gradiva in proces 
poučevanja (Morrison Clement, 2007). J. Kormos (2015) navaja strategijo 7 načinov 
prilagajanja za prijaznejše poučevanje angleščine učencev z disleksijo: 

 navodila podajamo korak za korakom, 

 zagotovimo vizualne sheme in prezentacije verbalno podanih informacij, 

 zagotovimo začetni predogled in končni pregled dela, 

 učence opozorimo pred spreminjanjem aktivnosti, 

 zagotavljamo raznovrstne aktivnosti, 

 upočasnimo hitrost podajanja navodil, 

 pripravimo izročke za zapiske. 
 

»Število možnosti za prilagajanje gradiv za angleščino je toliko, kot je učencev z disleksijo« 
(Morrison Clement, 2007, str. 22). Avtorica navaja nekatere splošne prilagoditve, ki jih lahko 
učitelji uporabijo pri poučevanju v programih z različnimi izobrazbenimi standardi. Mednje 
poleg povečave tiska sodi tudi raba korekturnega belila, s katerim reduciramo količino nalog 
ali pa izbrišemo odvečne informacije. S črnim flomastrom lahko prečrtamo odvečne naloge in 
poudarimo naloge, ki so pomembnejše. Samolepilnih lističev in zlaganja papirja na polovico ali 
četrtino se lahko poslužimo za zakrivanje nepotrebnih delov besedila in slikovnega gradiva ter 
tako zmanjšamo količino vizualnih informacij. 

»Zelo pomembno je, da imajo učenci z disleksijo zagotovljeno dodatno pomoč in podporo. 
Dotedanje raziskave nakazujejo na pomen učiteljevega pozitivnega odnosa ter uporabo 
nekaterih učno-motivacijskih strategij, ki so ključne pri poučevanju tujega jezika pri učencih z 
disleksijo« (Crombie, 2000; Ganschow, Sparks in Javorsky, 1998; Kormos, Sarkadi in Csizer, 
2009; Kryzak, 2006; Sparks idr., 1998, v Erkan, Kızılaslan in Dogru, 2012). Učitelji tujih jezikov 
se zavedajo pomena motivacije pri poučevanju tujega jezika. Iz rezultatov raziskave (Kormos 
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in Kontra, 2008) je razvidno, da so učitelji mnenja, da nekateri učenci z disleksijo niso notranje 
motivirani za učenje, spet drugi izgubijo motivacijo zaradi ponavljajočih neuspehov. 

J. Kormos in E. H. Kontra (2008) sta v madžarski raziskavi izvedli intervju z 19 učitelji ter 
ugotovili, kakšne so zaznave (perceptions) učiteljev o učencih z disleksijo. Ugotavljali sta, kako 
učitelji zaznavajo učence s posebnimi potrebami v procesu učenja in v kolikšni meri so se 
pripravljeni prilagoditi potrebam učencev z disleksijo. 15 intervjuvancev je bilo učiteljev, trije 
so bili specialni in rehabilitacijski pedagogi, eden pa je bil logoped. Avtorici sta na podlagi 
rezultatov raziskave ugotovili, da velja splošno prepričanje, da se učenci s posebnimi 
potrebami obnašajo neprimerno in so nedisciplinirani, neorganizirani in da se pogosto 
prepirajo z učitelji. Prav tako so mnenj, da so ti učenci neurejeni in da imajo pomanjkanje 
spoštovanja do drugih oseb. Nekateri učitelji predpostavljajo, da je neprimerno obnašanje 
eden izmed obrambnih mehanizmov in način kompenzacije, ko učenec doživlja stisko. Prav 
tako predvidevajo, da se učenci z disleksijo bojijo glasno odgovarjati pred drugimi, zaradi 
strahu pred neuspehom. Med poukom se hitreje začnejo dologačasiti, imajo težave z učenjem 
slovničnih konceptov ter s pričetkom reševanja novih nalog. Učitelji so navajali, da učenci z 
disleksijo spremenijo dinamiko dela v skupini, prav tako težko sodelujejo pri skupinsem delu. 
Pozitiven aspekt raziskave je stališče, da so učenci z disleksijo učljivi, v kolikor so deležni 
ustreznega poučevalnega pristopa in dobrega načina motivacije za učenje tujega jezika.  
 
Prilagajanje učnega okolja učencem z drugačnimi potrebami je ključno. Brez prilagoditev 
učenci z disleksijo ne morejo uspešno slediti procesu pouka, kar pa jim onemogoča doseganje 
šolskega uspeha. Skela in Dagarin Fojkar (2009) navajata, da je vsak učenec  individuum, ki se 
od vrstnikov razlikuje glede na svoje potrebe, interese, prednostni učni stil, učne navade, 
osebnostne lastnosti, motivacijo ipd. »Seveda je nemogoče ugoditi vsem raznolikostim, ki se 
pojavljajo v razredu s toliko in toliko učenci, je pa za učitelja vendarle pomembno, da  se teh 
razlik zaveda in da jih po najboljših močeh poskuša »prevesti« v svoje poučevanje« (str. 43). 
A. Jereb (2011) je učno okolje razdelila na fizično, didaktično, socialno in kurikularno. V 
nadaljevanju so predstavljene prilagoditve za učence z disleksijo pri pouku angleščine v 
navedenih štirih učnih okoljih: 

 
a) Prilagoditve na ravni fizičnega okolja:  

 

»Da bi učencem z disleksijo omogočili v največji možni meri vključiti se v redni program, 
gradiva za poučevanje angleščine tem učencem prilagajamo. Učitelj angleščine lahko 
uporablja sicer ista učna gradiva kot za ostale učence, le da jih prilagodi učencem z disleksijo. 
S tem imajo ti enake možnosti za učenje kot njihovi vrstniki. Namen prilagajanja gradiv za 
poučevanje angleščine je pomagati učencu, da se nauči razumeti, govoriti, brati in pisati v 
angleškem jeziku. Izziv za učitelje je, da uporabijo običajna gradiva in jih prilagodijo 
učenčevemu učnemu stilu« (Morrison Clement, 2007, str. 20).  

 Sedežni red prilagodimo potrebam učencev (Mercer, 2002; Erkan, Kızılaslan in Dogru, 
2012). Učenci, ki imajo odkrenljivo pozornost naj sedijo v bližini učitelja, stran od 
motečih dražljajev (Mercer, 2002). 

 

b) Prilagoditve na ravni didaktičnega okolja: 
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 Na magnetofon posnamemo navodila  ali dele učne ure, ki si jih lahko učenci kasneje 
ob učenju ponovno predvajajo.  Zvočne posnetke lahko uporabimo tudi za izboljšanje 
branja, pri čemer ob predvajanju posnetka učenci tiho berejo (Mercer, 2002). 

 S praznim listom papirja ali kartonom z izrezanim okvirjem lahko pokrijemo naloge, ki 
za učenca predstavljajo odvečen vizualni dražljaj in so zanj moteče. Za lažje sledenje in 
branje v vrsticah lahko uporabimo pripomočke za označevanje vrstic (Mercer, 2002). 
Zelo uporabna so tudi bralna ravnilca, ki so na spodnjem delu pripomočka zatemnjena, 
kar preprečuje preskakovanje v spodnjo vrstico pri branju. 

 Uporaba barvnega označevalca je za poudarjanje bistvenih informacij zelo enostavna, 
hkrati pa učencem olajša iskanje bistvenih informacij v besedilu (Mercer, 2002). 
Postopoma učence navajamo na samostojno iskanje in označevanje pomembnih 
informacij.  

 Učencem je potrebno zagotoviti dodatne vaje, s katerimi bomo lahko v največji možni 
meri urili svoje veščine. Dodatne vaje naj bodo sestavljene iz didaktičnih iger, delovnih 
listov, vrstniških aktivnosti in računalniških programov. Zagotavljajo naj kontrolo 
napake, ki nudi povratno informacijo o pravilnosti izvedbe (Mercer, 2002). 

 Učencem, ki imajo težave z zapisovanjem ob hkratnem poslušanju, zagotovimo 
fotokopije ali izročke obravnavane snovi. Na ta način učenci lažje sledijo razlagi in so 
pozorni na ključne informacije  (Mercer, 2002). 

 Spodbujamo rabo rokovnikov (assignment books) in koledarjev. Učence navajamo na 
beleženje pomembnih datumov, šolskih aktivnosti  in datumov preizkusov znanja. V 
poseben  razdelek naj si učenci zapisujejo domače naloge (Mercer, 2002).  

 Vselej hkrati poučujemo le enega ali dva nova fonema oziroma simbola, za doseganje 
pravilne in natančne izgovorjave  pa poudarimo ustrezno uporabo govoril. Usvojeni 
pravilni izgovorjavi naj sledi ponavljanje novega fonema. Z eksplicitnim poučevanjem 
učencem pojasnimo razliko med izgovorom določenega zloga ali črke v materinščini in 
tujem jeziku (International Dyslexia Association, 2012).  

 Pri poučevanju uporabljajmo vizualne pripomočke in opore (Mercer, 2002; 
International Dyslexia Association, 2012).  

 Učencem zagotovimo strukturirane pripomočke za lažji pregled nad obravnavano 
snovjo (učna gradiva, povzetki, grafične predstavitve) (International Dyslexia 
Association, 2012).  

 Organiziramo aktivnosti za utrjevanje znanja v dvojicah, ob tem naj bosta v paru učno 
uspešen učenec in učenec, ki ima težave pri usvajanju snovi  (International Dyslexia 
Association, 2012).  

 Uporabljajmo barvno označevanje glagola, samostalnika in ostalih delov stavčne 
strukture (International Dyslexia Association, 2012).  

 Poslužujemo se različnih načinov za lažjo zapomnitev določenega koncepta, npr. 
učenje pesmi, ki imajo specifično slovnično strukturo, primerjanje podobno zvenečih 
besed v materinščini in tujem jeziku ipd. (International Dyslexia Association, 2012).  

 Učencem eksplicitno, po modelu, pokažemo učne strategije in strategije za reševanje 
nalog pri preizkusih znanja (International Dyslexia Association, 2012).  

 Učencem pojasnimo, kaj pomenijo slovnične sheme v učbeniku in kako si lahko z njimi 
pomagajo  pri učenju (International Dyslexia Association, 2012).  



41 
 

 Navodila, ki so podana v daljših odstavkih, so lahko za nekatere učence prezahtevna. S 
poenostavitvijo navodil lahko pripomoremo k lažjemu razumevanju navodil neke 
naloge. Učitelj lahko poudari določen del navodila ali pa se poslužuje poenostavitve 
daljših navodil, pri čemer ohrani le bistvene informacije. Razumevanje navodil lahko 
preverimo tako, da jih učenci ponovijo s svojimi besedami  (Mercer, 2002). 

 Daljše naloge ali učno snov naj učitelj razdeli na manjše enote in s tem zmanjša 
tesnobnost pred veliko količino snovi ali nalog. Dele, ki se zdijo odvečni,  lahko učitelj 
odstrani (Mercer, 2002). 

 Skupaj z učencem razvijamo strategije, ki pripomorejo k boljšemu bralnemu 
razumevanju in osredinjenju na pomembne informacije. Osrednje ideje  lahko učenci 
izpostavijo pri vsakem odstavku, strani ali poglavju besedila informacije (Mercer, 
2002). 

 Pri poučevanju postopkov se poslužujmo eksplicitne razlage in pojasnimo posamezne 
korake postopka informacije (Mercer, 2002). 

 Pri šolskem delu se držimo strukturiranega urnika dejavnosti, ki ga učencem vnaprej 
predstavimo (Mercer, 2002). 

 Besede in ključne točke, ki so za učence  nove, naj učitelj predhodno izpiše na tablo 
(Mercer, 2002). 

 Pri poučevanju zagotavljamo multisenzorni vnos informacij,  kar omogoča kombinacijo 
slušnih, vidnih, taktilnih in kinestetičnih informacij, ki olajšajo učenje (Erkan, Kızılaslan 
in Dogru, 2012). 

 Uporabimo  informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,  s katero podpremo 
poučevanje (Erkan, Kızılaslan in Dogru, 2012). 

 Učencem omogočimo podaljšan čas pri reševanju nalog. Prav tako upočasnimo tempo 
govora, razlage in na ta način učencem omogočimo razumevanje (Crombie, 2000). 

 Diferenciacija je način dela, s katerim vsem učencem zagotovimo doseganje 
potencialov skladno z njihovimi potrebami. Slednja mora biti načrtovana na različnih 
ravneh težavnosti, na ta način bodo učenci lahko pokazali svoje znanje in občutili 
samozadovoljstvo (Edwards, 1998, v Crombie, 2000). Pomembno je, da ne pozabimo 
na diferenciacijo domače naloge (Crombie, 2000). 

c) Prilagoditve na ravni kurikuralnega okolja:  

 

 Izognimo se nalogam, ki zahtevajo dopolnjevanje besed (International Dyslexia 
Association, 2012). Učenci, ki imajo težave pri pisanju, lahko svoje odgovore podajo na 
drugačne načine: podčrtovanje, izbira pravilnega odgovora, razvrščevanje ali 
označevanje (Mercer, 2002). 

 Učencem je potrebno zagotoviti dodaten čas pri reševanju preizkusov znanja 
(International Dyslexia Association, 2012). 

 Učencem pokažemo, kako lahko določen učni koncept razdelimo na posamezne 
korake, manjše enote. Temu naj sledi demonstracija sledenja korakom (International 
Dyslexia Association, 2012). Za lažjo zapomnitev informacij ali korakov postopka 
učencem predstavimo strategijo uporabe mnemotehnik  (Mercer, 2002). 

 Zagotovimo uporaba učnih gradiv z ustrezno pisavo in njeno velikostjo, s čim manj 
odvečnimi informacijami in ustrezno strukturo (Erkan, Kızılaslan in Dogru, 2012). 
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d) Prilagoditve na ravni socialnega okolja: 

 

 Z učencem se pogovorimo o tem, kaj mu je v razredu najtežje (Erkan, Kızılaslan in 
Dogru, 2012). 

 Pridobimo čim več  informacij o učencu, družini, prijateljih in okolju (Erkan, Kızılaslan 
in Dogru, 2012). 

 Učencu pomagamo pri spreminjanju negativnega odnosa do sebe in mu  pomagamo 
zgraditi samozaupanje (Erkan, Kızılaslan in Dogru, 2012). 

 Z jasnimi navodili in strukturo lahko organiziramo tutorstvo (Erkan, Kızılaslan in Dogru, 
2012). Učitelj lahko organizira medvrstniško učenje pri katerem uspešnejši učenci s 
svojimi načini učenja in strategijami pomagajo učencem, ki imajo težave (Crombie, 
2000).  

1.5.2. Metode in pristopi poučevanja angleščine, primerni za učence z disleksijo 

M. Crombie (2000) navaja, da nepriljubljenost učenja tujega jezika pri učencih kaže na 
neustreznost metod poučevanja, s katerimi ne zadostimo potrebam vseh učencev. Avtor 
Krzyzak (2006, v Erkan, Kızılaslan in Dogru, 2012) je ugotovil, da sta uporaba različnih metod 
in pristopov ter učiteljevo vodenje in podpora  ključna dejavnika, ki  učencu z disleksijo 
omogočata premostitev specifičnih težav pri učenju tujega jezika. Za dobrobit učencev z 
disleksijo je ključno sodelovanje med specialnim in rehabilitacijskim pedagogom ter učiteljem 
tujega jezika. Spretnosti v maternem in tujem jeziku se med seboj prepletajo in sovplivajo, 
šibke spretnosti v maternem jeziku zato pomembno vplivajo na učenje tujega jezika. M. J. 
Snowling in Hulme (2011, v Snowling, 2013) podarjata, da je za učence z disleksijo ključnega 
pomena takojšnja intervencija, torej zgodnja obravnava, četudi učenec še ni diagnosticiran kot 
učenec z disleksijo. Avtorja navajata, da morajo biti programi pomoči sistematični, 
strukturirani, zagotavljati morajo multisenzorno učenje ter temeljiti na direktnem poučevanju. 
Direktno in multisenzorno poučevanje tujega jezika ne vpliva le na znanje tujega jezika, temveč 
lahko hkrati spodbuja tudi spretnosti v maternem jeziku (Ganschow in Sparks, 1995; Sparks 
idr., 1992b v Nijakowska, 2010). Podobno ima izboljšanje spretnosti v maternem jeziku 
pozitiven vpliv na spretnosti v tujem jeziku. Dokazano je, da učenci z močnejšimi zmožnostmi 
na področju branja in črkovanja maternega jezika dosegajo višje dosežke pri tujem jeziku in 
bolje verbalno obvladajo tuji jezik (Sparks idr., 1995 v Nijakowska, 2010). 

1.5.2.1. Sistematičen in strukturiran multisenzorni pristop 

Ključni izziv učiteljev  tujega jezika je najti najustreznejšo metodo poučevanja tujega jezika za 
učence z disleksijo, ki hkrati ustreza tudi njihovim vrstnikom v razredu. Kot učinkovit  pristop 
se je izkazal sistematičen in strukturiran multisenzorni pristop, ki temelji na delu S. T. Ortona 
in A. Gillingham (Crombie, 1999). Rezultati raziskav so pokazali na izboljšanje ustnega in 
pisnega aspekta maternega jezika kot tudi na izboljšanje sposobnosti v tujem jeziku 
(Ganschow idr., 1998; Ganschow in Sparks, 1995; Sparks et idr., 1991, 1997a, v Nijakowska, 
2010). Dokazano je, da so učenci s težavami pri učenju tujega jezika ob uvedbi direktnega, 
multisenzornega poučevanje s poudarkom na fonologiji in ortografiji pokazali velik napredek 
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ter pridobljeno ohranili skozi čas (Ganschow in Sparks, 1995; Sparks idr., 1992b, v Nijkowska, 
2010). 

Poučevanje branja in črkovanja, ki temelji na multisenzornem pristopu, zagotavlja 
sprejemanje informacij preko različnih čutil. Na ta način učencem pojasnimo, kako je beseda 
videti, kako zveni, na kakšen način oblikujemo govorila med izgovorom in kakšen je občutek 
med zapisom besede (Bogdanowicz, 1997a; Ott, 1997, v Nijakowska, 2010). Bistvenega 
pomena je, da je poučevanje tujega jezika eksplicitno, direktno, kumulativno, intenzivno in 
osredotočeno na strukturo jezika, ki ga poučujemo. Učinkoviti pristopi vsebujejo tehnike 
direktnega poučevanja korespondenc med črkami in zlogi ter pripadajočimi glasovi. Branje z 
ugibanjem besed oziroma spuščanje besed je neustrezno. Učencem je potrebno ponuditi 
strategije za analizo in branje neznanih besed. Poučevanje naj vselej sloni na sistematičnem in 
logičnem zaporedju. Ob tem izhajamo iz predznanja učenca in se držimo načel poučevanja od 
lažjega k težjemu oziroma od že znanega k manj znanemu in poučujemo korak za korakom 
(International Dyslexia Association, 2009).  

Hkratna, simultana aktivacija slušnega, taktilnega, vizualnega in kinestetičnega senzornega 
kanala je torej  osnovna in ključna komponenta multisenzornega pristopa pri poučevanju 
(Wlodarski, 1998, v Nijakowska, 2010). Multisenzorno sprejemanje informacij o jeziku skozi 
vizualni, slušni in kinestetično-taktilni kanal omogoča boljšo zapomnitev. Tako imajo učenci 
več možnosti, da si bodo učinkoviteje zapomnili določeno posebnost v zapisu zlogov oziroma 
celo besedo (International Dyslexia Association, 2009; Crombie, 2000).  
 
Prednost metode multizenzornega poučevanja  je, da jo je mogoče uporabiti pri poučevanju 
celotnega razreda,  saj sta prenaučenost in učenje po več senzornih kanalih koristna za vse 
učence, ne le za posameznike z disleksijo  (Crombie, 1999; Crombie, 2000).  Pri poučevanju 
lahko uporabimo najrazličnejše materiale (plastelin, gumijaste ali plastične črke, pesek, 
zapisovanje na različne površine, ipd.). Več različnih senzornih kanalov je uporabljenih, večja 
je možnost za oblikovanje asociacij med pisnim in fonološkim aspektom jezika kot tudi za 
zapomnitev pomena besede (Nijakowska, 2010). Multisenzorno poučevanje tujega jezika 
vključuje direktno in eksplicitno poučevanje fonološke in ortografske ravni jezika, torej 
povezav med grafemi in fonemi, slovnice in morfologije (Sparks in Miller, 2000). Poučevanje 
poteka v maternem in v tujem jeziku (Sparks in Miller, 2000).  Znotraj tega pristopa učitelj 
sprva predstavi črke in pripadajoče foneme. Ko učenci usvojijo korespondence med grafemi 
in fonemi se začne urjenje. Tudi slovnična pravila so predstavljena postopoma in strukturirano. 
Učence naučimo, kako oblikovati besede (predpone, pripone in koreni besed) in tako 
razvijamo in izboljšamo njihovo morfološko zavedanje. Učne ure potekajo od enostavnejših 
do bolj kompleksno sestavljenih z več korelacijami med glasovi in grafemi, slovničnimi pravili 
in morfološkim zavedanjem (Sparks in Miller, 2000). Sparks in Miller (2000) naštejeta 
aktivnosti, ki si sledijo pri strukturirani učni uri tujega jezika, ki temelji na multisenzornem 
poučevanju. 
 

 Začetno ustno urjenje  
 

Ta del učne ure naj bo v celoti izveden v tujem jeziku. Vključeno naj bo že obravnavano in 
aktualno besedišče. Učna ura naj se začne z ogrevalnimi vajami, ob tem učitelj sprašuje 
vsakodnevna vprašanja, kot so: kateri dan je danes, kateri datum je danes, kakšno je vreme 
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ipd. Učenci odgovarjajo na vprašanja, lahko pa tvorijo medsebojne dialoge (Sparks in Miller, 
2000). 
 

 Urjenje korespondenc med grafemi in fonemi 
 

Direktno poučevanje povezav med glasovi in črkami je temeljno načelo Orton - Gillingham 
metode (Gillingham in Stillman, 1960, v Sparks in Miller, 2000). Tudi M. J. Snowling (2013) 
navaja, da so intervencijski programi, ki vključujejo utrjevanje korespondenc med grafemi in 
fonemi, bistvenega pomena za učence z disleksijo. Sparks in Miller (2000) poudarita pomen 
direktnega poučevanja korespondenc med grafemi in fonemi tudi pri učenju tujega jezika, še 
posebej pri učencih, ki imajo težave. Urjenje korespondenc med grafemi in fonemi poteka 
tako, da učitelj po modelu artikulira fonem, ob tem pa na tablo zapiše pripadajočo črko 
oziroma sklop črk.  Učenci nato ponavljajo fonem med opazovanjem pripadajoče črke oziroma 
skupine črk. Zatem učenci zapisujejo črke ob hkratnem glasnem izgovarjanju glasov.  Ko je 
korespondenca povsem utrjena, jo umestimo na poseben seznam, kamor zapisujemo že 
naučene povezave med črkami in glasovi.  Učitelj naj učencem predstavi razlike v maternem 
in tujem jeziku, npr. besedi MATE in POPE lahko učenci skušajo prebrati v maternem jeziku in 
v angleščini. V španščini pri branju obeh besed preverimo vse samoglasnike, kar pa ne velja pri 
branju v angleščini (Sparks in Miller, 2000). Enako lahko potrdimo za branje v slovenskem 
jeziku – pri branju besed MATE in POPE bi prebrali vse samoglasnike.  
 

 Urjenje slovničnih pravil  
 

Direktno poučevanje slovničnih pravil je ključno za uspeh učencev, ki imajo težave pri učenju 
tujega jezika. Učitelj tujega jezika bi moral slovnična pravila sprva pojasniti v maternem jeziku 
učencev, učenci naj bi se o vsebini pogovorili v maternem jeziku in nato oblikovali zapiske v 
zvezke. Učitelj začne z rabo tujega jezika, ko učenci obvladajo slovnično pravilo v maternem 
jeziku. Avtorja Sparks in Miller (2000) navajata konkreten primer: Učitelj mora v maternem 
jeziku učencev konkretno pojasniti, da v španščini pred glagolom ni besede »to«, kot je to 
običajno v nedoločniku glagolov v angleščini. Nedoločniki v španščini imajo na koncu besede 
pripono –ar. Učenci slovnična pravila v tujem jeziku urijo preko različnih multisenzornih 
aktivnosti; slovnični koncept uporabijo v dialogih, komunikacijskih aktivnostih in nalogah 
pisnega tipa, učitelj pa se pri poučevanju poslužuje barvnega označevanja (Sparks in Miller, 
2000). 
 

 Urjenje besedišča  
Učenci morajo za zapomnitev novega besedišča besede slišati, videti zapis besed, ga prebrati 
in glasno izgovarjati. Po več učnih urah multisenzornega urjenja bodo učenci novo besedišče 
uporabili pri odgovarjanju na vprašanja in tvorjenju povedi. Pri uporabi videoposnetkov naj 
učenci sprva berejo ob poslušanju posnetka, nato naj poslušajo posnetek in ob tem ponavljajo 
izgovorjavo besed. Zatem naj sledi glasno branje ob poslušanju posnetka, nazadnje pa naj 
učenci novo besedišče berejo z ustrezno izgovorjavo in intonacijo, brez poslušanja posnetka 
(Sparks in Miller, 2000).  
 

 Bralne vaje/komunikacijske vaje, ki temeljijo na prej obravnavanih vsebinah 
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Zadnji del učne ure naj bo v celoti izveden v tujem jeziku.  Učenci preberejo izbrane odlomke 
in na podlagi prej obravnavanega besedišča in slovnice sodelujejo v komunikacijskih 
aktivnostih, dialogih. Učenci na ta način urijo vsebino in slovnična pravila. Pred branjem 
besedil lahko učenci najprej preberejo vprašanja, šele nato besedilo, tak način predelovanja 
besedila jim lahko pomaga, da se med branjem bolj osredotočijo na vsebino.  Učenci v tem 
delu učne ure sodelujejo v parih in tvorijo medsebojne dialoge. Uporabimo lahko igro vlog, 
preko katere prikažemo dialoge v vsakdanjih situacijah (Sparks in Miller, 2000). 
 
Predvidena časovna razporeditev aktivnosti v učni uri: 

- začetno ustno urjenje (1–2 min); 
- urjenje korespondenc med grafemi in fonemi (10–12 min);  
- urjenje slovničnih pravil (10–15 min);  
- urjenje besedišča (10–15 min);  
- bralne vaje/komunikacijske vaje, ki temeljijo na prej obravnavanih vsebinah (10 min)  

(Sparks in Miller, 2000).  
 

Na podlagi raziskav in navedb avtorjev lahko sklenemo, da sistematičen multisenzorni pristop 
koristi učencem z disleksijo pri učenju tujega jezika. Ob poučevanju veljajo temeljna načela 
pristopa. 
 

a) Načelo ponavljanja  
 

Učencem je potrebno zagotoviti dovolj priložnosti za vajo in ponavljanje posameznega 
koncepta (International Dyslexia Association,  2012). Pomembno je, da učencem omogočimo 
prenaučenost ključnih vsebin skozi različne multisenzorne aktivnosti (McColl in Thomas, 1997, 
v Crombie, 2000). 
 

b) Načelo strukturiranosti in zaporednosti 
 

Poučevati je potrebno v logičnem zaporedju, ki učencem omogoča lažjo kategorizacijo 
informacij. Začeti je potrebno z enostavnimi koncepti, ki jih kasneje nadgradimo s 
kompleksnimi (International Dyslexia Association, 2012).  
 

c) Načelo kumulativnosti  
 

Poučevanje naj vselej temelji na predznanju učencev. Med že znanimi informacijami in novimi 
naredimo jasne, eksplicitne povezave (International Dyslexia Association, 2012).  
 

d) Načelo sistematičnosti in eksplicitnosti 
 

Poučevanje fonemov tujega jezika naj bo sistematično in eksplicitno (International Dyslexia 
Association, 2012).  
 

e) Alfabetsko/fonetično načelo  
Pri poučevanju korespondenc med črkami in glasovi v tujem jeziku se poslužujmo direktnega 
poučevanja učencev (International Dyslexia Association, 2012).  
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f) Metakognitivno načelo  
 

Učence spodbujamo k razmišljanju o jezikovnem konceptu. Pravila, strukturo jezika ipd. naj 
razložijo s svojimi besedami (International Dyslexia Association, 2012).  
 

g) Načelo analize  
S poučevanjem po modelu učencem pokažemo, na kakšen način je mogoče med branjem 
razdeliti daljše, večzložne besede (International Dyslexia Association, 2012).  
 

h) Načelo sinteze  
S poučevanjem po modelu učencem pokažemo, na kakšen način pri pisanju posamezne dele 
besed združimo v celoto (International Dyslexia Association, 2012).  
 

Sparks je s sodelavci leta 1991 zapisal, da učenci z disleksijo do tedaj po njihovi splošni oceni  
multisenzornemu in strukturiranemu poučevanju niso bili izpostavljeni. Kot vzroke za to 
navajajo nepoznavanje pristopa med učitelji tujega jezika in osredotočenost specialnih 
pedagogov na razvijanje veščin branja in pisanja v materinščini (Sparks 1991, idr.). 

1.5.2.2. Orton-Gillingham pristop 

Orton-Gillingham pristop je metoda, ki je med angleško govorečo populacijo najbolj razširjena 
za učenje branja in pisanja pri osebah z disleksijo. Raziskovalci ugotavljajo, da je omenjena 
metoda učinkovita tudi za učenje tujega jezika.  

Orton-Gillingham metoda je multisenzorni in strukturiran jezikovni pristop, znotraj katerega 
poteka direktno in eksplicitno poučevanje fonologije.  Pristop so razvili učitelji tujih jezikov 
(Sparks, 1991 idr.), osnovan je na teorijah dr. Ortona, Anne Gillingham ter njunih sodelavcev. 
Dr. Orton je s sodelavci uporabil nekatere elemente multisenzornega pristopa v sredini 20-ih 
let prejšnjega stoletja. Nanj so vplivala dognanja o  učinkih kinestetičnega pristopa, ki sta ga 
predhodno opisali Grace Fernald in Helen Keller.  Predpostavljal je, da so informacije, ki jih 
sprejmemo po kinestetični, vizualni in slušni poti bolje vpete v našo mentalno shemo od 
informacij, ki jih sprejmemo le po slušni ali vizualni poti (International Dyslexia Association, 
2009). Veliko programov in metod poučevanja dandanes vsebuje elemente Orton-Gillingham 
pristopa (Sparks, 1991 idr.). Gre torej za pristop, ki vključuje multisenzorne tehnike učenja, 
informacije so hkrati podane po več senzornih kanalih, s čimer se oblikujejo asociacije med 
glasovi in pripadajočimi črkami (Katz, 2013). Vsekakor se morajo učenci naučiti več kot le 
fonologije tujega jezika, skladno s tem mora biti uporaba Orton-Gillingham metode več kot le 
poučevanje glasov in ustrezna izgovorjava besed. S poučevanjem je potrebno vplivati in 
razvijati tudi druge temeljne komponente jezika t. j. slovnico, semantiko, ekspresivni in 
receptivni jezik, oralni in pisni jezik (Sparks idr., 1991).  

Z Orton-Gillingham pristopom izvedemo direktno in eksplicitno poučevanje fonologije, ki je 
visoko strukturirano in si sledi korak za korakom (Williams, 1987, v Sparks idr., 1991). Skladno 
z načeli pristopa se hkrati poučuje le majhna količina snovi, ki je predstavljena na 
multisenzoren način. Poučevanje tujega jezika, ki poteka po Orton-Gilligham pristopu, je 
multisenzorno in učencu omogoča hkratno stimulacijo slušne, vidne in kinestetične senzorne 
poti. Čeprav se mogoče omenjeni pristop zdi »nenaraven« v primerjavi s komunikacijskim 
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pristopom, je ključnega pomena za učence, ki imajo težave na področju poslušanja, 
govorjenja, branja in pisanja v tujem jeziku. Pomembno je poudariti, da omenjeni 
multisenzorni pristop ni enak pristopu, pri katerem se učence poučuje po njihovem 
prednostnem učnem stilu, temveč vključuje vse senzorne kanale, s čimer je dosežen vpliv na 
učni proces (Sparks idr., 1991).  

Sparks je s sodelavci (1991) po zgledu poučevanja španščine kot tujega jezika oblikoval 
naslednja načela Orton-Gillingham metode:  

1. Učna ura mora biti v celoti izvedena v španščini, uporaba angleščine se uporabi pri 
pojasnjevanju težjih slovničnih pravil. 

2. Učna ura mora biti strukturirana z jasno določenimi aktivnostmi. 
3. Potrebno je vključiti pogosto povzemanje in pregled nad ključnimi vsebinami. 
4. Vključiti je  potrebno dejavnosti, ki zagotavljajo simultanost pisanja in izgovorjave ter 

dejavnosti, ob katerih učenci hkrati vidijo, slišijo in preko motoričnih dejavnosti 
sprejemajo jezik (Sparks idr., 1991). 

Poučevanje, ki temelji na Orton-Gillingham pristopu v ospredje postavlja fonološko zavedanje. 
Na podlagi tega se gradijo jasne asociacije med glasovi in pripadajočimi simboli. Gre torej za 
poučevanje glasov in pripadajočih črk oziroma sklopa črk. Asociacije poučujemo na dva načina: 

- od vizualne k slušni perceptivni poti in 
- od slušne k vizualni perceptivni poti (Katz, 2013). 

Neposredno poučevanje korespondenc med črkami in glasovi ter trening fonološkega 
zavedanja običajno zelo pozitivno vplivata na črkovanje, sposobnost branja in identifikacijo 
besed (Vellutino idr., 2004, v Nijakowska, 2010). 
 
Avtorja Ritchey in Goeke (2006, v Nijakowska, 2010) sta s pregledom literature primerjala 
učinkovitost pristopov, ki vsebujejo elemente Orton-Gillingham pristopa v primerjavi z drugimi 
didaktičnimi pristopi. Ugotovila sta, da pristopi z elementi Orton-Gillingham koncepta 
pozitivno vplivajo na prepoznavanje besed, dekodiranje, črkovanje in razumevanje. Slednje 
velja za različne starostne skupine, okolja in populacije, nekateri kritiki pa omenjenim 
izsledkom pripisujejo pomanjkanje statistično pomembnih razlik.  Orton-Gillingham programi 
in programi poučevanja z elementi Orton-Gillingham pristopa so sicer široko sprejeti, saj so v 
praksi poznani že 50 let. Strokovni delavci so pogosto poročali o učinkovitosti pristopov, ne 
glede na okolje, starost oziroma jezik.  Avtor Sparks je s sodelavci (Ganschow in Sparks, 2000, 
v Nijakowska, 2010) uporabil metode poučevanja, ki temeljijo na Orton-Gillingham pristopu 
za poučevanje tujega jezika pri učencih z disleksijo. Specialni pedagogi in učitelji tujega jezika 
so tovrsten prenos poučevalne filozofije pri poučevanju tujega jezika zaznali kot izvedljiv. 
 
Pomembno je, da se učitelji tujega jezika zavedajo potrebe po eksplicitnem poučevanju glasov 
in sintaktičnih pravil, preko katerih učenci utrjujejo poslušanje in govorjenje v tujem jeziku. 
Učitelji tujega jezika ter specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki se zavedajo primanjkljajev 
učencev z disleksijo, morajo sprejeti izziv in implementirati učinkovito metodologijo 
poučevanja tujega jezika (Sparks idr., 1991). 
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1.5.2.3. Kognitivne in metakognitivne strategije za samostojno učenje 

S. Tancig (2004) navaja, da je metakognicija zavedanje o načinih učenja in nadzorovanje 
učnega oziroma miselnega procesa, ključna je za uspešno učenje in reševanje problemov. Reid 
(1998, v Crombie, 2000) jo opredeli kot mišljenje o mišljenju, s katerim maksimiziramo proces 
učenja. Cilj učinkovitih metakognitivnih strategij je povezovanje že obstoječih informacij z 
novimi, premišljen izbor miselnih procesov, načrtovanje ter spremljanje in evalvacija 
procesov. Avtorica M. Hudoklin (2011) metakognicijo opredeljuje kot sposobnost stopiti nazaj 
in opazovati samega sebe pri reševanju problemov, kar vključuje uporabo veščin spremljanja 
in vrednotenja.  
 
Metakognitivni procesi predstavljajo sposobnost poznavanja lastnih kognitivnih procesov. 
Metakognitivno znanje lahko opredelimo kot znanje o znanju, s katerim posameznik 
prepoznava razlike med že usvojenim znanjem in neznanjem. Z metakognitivnim znanjem je 
posameznik sposoben prepoznati nove, še neznane informacije, ter jih zavestno organizirati 
in povezati z že znanimi (Kogoj in Razdevšek-Pučko, 1999).  
 
Metakognicija je pomembna za učenje vseh predmetov, prav tako pa igra ključno vlogo pri 
učenju tujih jezikov (Myer in Ganschow, 1988; Schneider, 1999, v Crombie, 2000). Učenci se 
morajo zavedati, na kakšen način se najbolj učinkovito učijo, zato morajo poznati in uporabiti 
tehnike učinkovitega učenja. Poznati morajo učinkovite učne strategije, ki jih pomagajo v 
procesu učenja (Bryant in Bradley, 1985, v Crombie, 2000). E. Schneider (1999, v Nijakowska, 
2010) opozarja, da je trening metakognitivnih strategij ključen za učence z učnimi težavami, 
saj imajo ti učenci zaradi narave težav  manjše zmožnosti za prepoznavanje sistema pravil v 
tujem jeziku. M. Crombie (1999) navaja, da je  za učenje tujega jezika ključno razumevanje 
strukture jezika in poznavanje učinkovitega načina učenja. Omenjeno koristi vsem učencem, 
ne le učencem z disleksijo.  
 
»Poznavanje in uporaba učnih strategij je osrednja prvina učinkovitega, samoregulacijskega 
učenja. Učenec mora biti sposoben (mora pa tudi hoteti) prevzeti odgovornost za pridobivanje 
znanja in razvijanje s tem povezanih spretnosti. Učitelj bi moral – tako na predmetni stopnji 
osnovne šole, še bolj pa v srednji šoli – povečevati odgovornost učencev za lastno učenje« 
(Pečjak in Gradišar, 2012, str. 129). Z učenjem učnih strategij učencu omogočimo, da ozavesti 
lasten proces učenja, da se zaveda na kakšen način sprejema in procesira nove informacije. 
Učenec na ta način izboljša stare, manj učinkovite učne strategije, ali pa jih zamenja za nove, 
učinkovitejše. Učenec spoznava nove načine učenja ter razvija pristop k samostojnemu učenju. 
Strategije, ki jih učenci običajno  uporabljajo, razvijejo na podlagi poskusov in napak ter 
opozoril učiteljev in staršev. Poznane strategije niso učinkovite pri vseh nalogah, nepoznavanje 
novih in drugačnih pa lahko učencu otežuje doseganje cilja. Razvoj učinkovitih učnih strategij 
je ključen korak pri razvijanju odgovornosti učencev za lastno učenje. Z razvojem odgovornosti 
ne posežemo le na področje doseganja trenutnih ciljev, temveč vplivamo tudi na področje 
vseživljenjskega učenja na poklicnem in osebnem nivoju posameznika (Pečjak in Gradišar, 
2012).   
 
Učitelj mora učencem predstaviti različne vrste učnih strategij, ki jih učenci lahko fleksibilno 
izbirajo glede na učno snov in cilj učenja. Tudi E. Schneider in Ganschow (2000) navajata, da 
naj učitelj učencem predstavi različne strategije in omogoči čas za  rabo strategij ali za iskanje 
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učenčevih lastnih strategij. Tako bodo učenci ugotovili, katere strategije so zanje najbolj 
učinkovite. Avtorici S. Pečjak in A. Gradišar (2012) opredeljujeta tri temeljne metode 
poučevanja za razvijanje učnih strategij pri učencih: 

 neposredno poučevanje – učitelj predstavi strategijo in učencem razloži, kako jo lahko 
uporabijo pri učenju;  

 modeliranje ali učenje po modelu – učitelj demonstrira uporabo določene strategije, 

 vodeno urjenje s povratno informacijo - učitelj učencem poda povratno informacijo o 
ustreznem izboru in rabi učne strategije (Pečjak in Gradiščar, 2012).  

 
I. Strategije pred, med in po branju  

Pri učenju angleščine je na predmetni stopnji osnovnošolskega izobraževanja samostojna in 
učinkovita raba učbenika zelo pomembna. Učinkovita obdelava in razumevanje besedila 
učencu omogočajo, da utrjuje učno snov in uri zapomnitev novega besedišča. V kolikor učenec 
nima razvitih učinkovitih učnih strategij za delo z učbenikom, je samostojnega dela zelo malo 
ali pa je neučinkovito. Neučinkovitost učence običajno vodi v občutek nemoči in v izogibanje 
k nadaljnjemu učenju, učni neuspeh pa je dodaten dejavnik, ki učenca odvrača od učenja. 
Učinkovita pomoč učencu, poleg ostalega, zagotovo zajema tudi poučevanje stategij za 
samostojno učenje. Avtorici S. Pečjak in A. Gradišar (2012) učne strategije glede na to, kdaj 
učenec v procesu učenja uporablja učne strategije, slednje razdelita na strategije pred 
branjem, strategije med branjem in strategije po branju. V nadaljevanju bodo v vsakem 
izmed omenjenih treh sklopov predstavljene nekatere strategije, ki jih lahko učenci uporabijo   
pri samostojnem učenju angleščine.    
 

a) Strategije pred branjem ali predbralne učne strategije se nanašajo na dejavnosti pred 
branjem na začetku učnega procesa. S pomočjo teh strategij učenci oblikujejo okvir za 
razmišljanje, aktivirajo lastno predznanje in določijo namen ali cilj učenja. Pri teh 
strategijah je pomembno, da upoštevamo raven učenčevega predznanja in značilnosti 
gradiva, ki se ga morajo učenci naučiti (Pečjak in Gradišar, 2012). Predbralne strategije, 
ki jih lahko učenci uporabijo pri samostojnem učenju angleščine, so naslednje: 
 

 Strategija VŽN 
Učenci si za aktivacijo predznanja pred začetkom učenja odgovorijo na tri zastavljena 
vprašanja: 

             V: Kaj že vem o učni snovi/vsebini? 
             Ž: Kaj želim še izvedeti o tej snovi/vsebini? 
             N: Kaj sem se naučil? (Pečjak in Gradišar, 2012). 
             Strategija je  uporabna predvsem za učenje besedil, katerih ustne ali pisne obnove   
morajo tvoriti.      
                   

 Tehnika preleta 
S tehniko preleta učenci hitro preletijo besedilo, ki ga nameravajo v nadaljevanju brati. 
Ob tem so še posebej pozorni na avtorja/pisca besedila, naslov besedila, podnaslove 
ali naslove poglavij/podpoglavij, poudarjene dele besedila, slikovno in grafično vsebino 
ter slovarček tujk. Slednjega pri učenju angleščine zamenjamo kar z angleško- 
slovenskim slovarjem.  
 

 Tehnika diagonalnega branja 
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Učenci z očmi preletijo besedilo od zgornjega levega kota do spodnjega desnega konca 
besedila, ob tem »trčijo« na bistvene točke v besedilu. Po koncu diagonalnega branja  
si naj bi učenec odgovoril na sledeča vprašanja:  

             »Kaj moram predelati?« 
             »Kaj bi bilo dobro vedeti?« 
             »Kaj lahko izpustim?« 
             »Kaj je odveč, nepotrebno?« (Pečjak in Gradišar, 2012, str. 150). 

 
b) Strategije med branjem se nanašajo na dejavnosti, ki jih učenec izvaja med samim 

branjem. Ob tem stopi v stik z besedilom in ohrani pozornost med branjem besedila in 
ob tem preverja lastno razumevanje besedila. Strategije, ki jih učenec uporablja med 
branjem, so določanje zaporedja dogajanja v besedilu, označevanje novih, neznanih 
informacij, označevanje in zapisovanje bistvenih informacij. Učenec jih uporablja z 
namenom prilagajanja hitrosti branja glede na cilj branja in zahtevnost bralnega 
gradiva, zato da bi prebrano razumel. Med samim branjem ima pomembno vlogo 
metakognicija, ki jo učenec uporablja pri spremljanju bralnega procesa, še posebej pri 
spremljanju lastnega razumevanja in ustreznem reagiranju ob nerazumevanju 
prebranega (Pečjak in Gradišar, 2012).  
 

 Kartice za spremljanje razumevanja 
Kartice za spremljanje razumevanja pri branju besedila so učinkovit pripomoček, ki 
učencem natačno povedo, kakšen naj bo ustrezen odziv v primeru nerazumevanja pri 
branju besedila. Na ta način učenec spremlja lasten proces razumevanja, ne odneha v 
primeru težav in si sam pomaga, kadar je  to potrebno (Pečjak in Gradišar, 2012). 

 

 Določanje zaporedja dogajanja v besedilu 
Avtorici S. Pečjak in A. Gradišar (2012) predlagata dejavnost za določanje zaporedja 
dogodkov v besedilu, ki jo izvaja učitelj. Dejavnost lahko nekoliko preoblikujemo in jo 
priredimo za učenčevo samostojno rabo pri učenju angleščine. Učenec najprej prebere 
besedilo v učbeniku, zatem pripravi fotokopijo tega besedila. Fotokopijo razreže na 
odstavke in jih med seboj pomeša. Ob ponovnem branju besedila na lističih oblikuje 
ustrezno zaporedje besedila. Za kontrolo  pravilnosti uporabi besedilo v učbeniku. V 
kolikor je v besedilu pomembnejši odstavek, lahko slednjega učenec razreže na povedi 
in ponovno zloži povedi v ustrezno zaporedje. Ta strategija samostojnega učenja je 
primerna zlasti za ključna izhodiščna besedila v učbenikih, katerih obnove ali pa 
besedišče morajo učenci dobro poznati. Z večkratnim branjem in urejanjem besedila v 
zaporedje učenci utrjujejo zapomnitev ter razvijajo bralno razumevanje. 

  

 Označevanje novih neznanih besed 
Učenec med branjem besedila sproti označuje nove in do tedaj še neznane besede ali 
fraze (Pečjak in Gradišar, 2012). 

 

 Strategija obrobnih razlag 
Z zapiski in opombami na robu besedila učenci lahko zapišejo pojasnilo ali prevod 
označenih novih, neznanih besed. Ob rob besedila si lahko zapišejo tudi fraze ali dele 
besedila, ki jih je učitelj poudaril in izpostavil kot pomembnejše (Pečjak in Gradišar, 
2012). 
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c) Strategije po branju se nanašajo na dejavnosti po branju. Mednje uvrščamo pogovor 

o vsebini prebranega, odgovarjanje na lastna vprašanja in vprašanja učitelja, določanje 
in grafično prikazovanje bistva ter pomembnih področnosti, ustno ali pisno 
povzemanje vsebine, kritično branje besedil, tvorjenje povzetka in branje grafičnih 
sporočil. S pomočjo teh strategij učenec določa stopnjo lastnega razumevanja in 
zapomnitve prebranega ter ureja prebrano gradivo v tako obliko, da ga lahko bolje 
razume, si ga bolje zapomni in uporabi glede na postavljen cilj (Pečjak in Gradišar, 
2012). Naslednje strategije lahko učenci pri učenju angleščine uporabijo samostojno. 
 

 Povzemanje vsebine – oblikovanje povzetkov in zapiskov 
Pomembno je, da zna učenec povzeti vsebino besedila, ki se ga želi naučiti (Pečjak in 
Gradišar, 2012). Tudi pri učenju angleščine je pomembno, da zna učenec določiti 
ključne besede ali besedne zveze in jih v sobesedilu ob oblikovanju povzetkov ali 
zapiskov utrditi. Zapiski, ki so v pomoč pri učenju novega besedišča, so lahko seznami 
novih besed in besednih zvez. Pri tvorbi povedi z novo naučenimi besedami učenec 
utrjuje zapis in rabo besedišča.  

 

 Pregledovanje vidnega gradiva 
Učbeniki vsebujejo zelo veliko vidnega gradiva – fotografij, shem, grafov, skic, tabel 
ipd. Namen vidnih gradiv je poenostavitev abstraktnih in kompleksnih informacij na 
način, ki bo učencem bolj blizu. To pomeni, da so nekatere verbalne informacije 
drugače vidno organizirane, zaradi česar si jih nekateri učenci bolje zapomnijo (Pečjak 
in Gradišar, 2012). Učence je potrebno opozoriti na pomen fotografij, grafov in 
ostalega vidnega gradiva v učbeniku, saj se pogosto dogaja, da učenci tovrstno gradivo 
»preskočijo« in prebirajo le besedilo. Vidnega gradiva ne razumejo kot učinkovito 
pomoč pri razumevanju snovi, temveč kot dodatno obremenitev. Učencem lahko 
pojasnimo, čemu je vidno gradivo namenjeno in na kakšen način ga pregledujemo.  

 

 Izdelovanje slovarja 
Izdelovanje slovarja novih, neznanih besed in besednih zvez je najverjetneje ena 
najstarejših strategij za učenje besedišča pri tujem jeziku. Učenci lahko to strategijo pri 
učenju angleščine (kot tujega jezika) uporabljajo povsem samostojno, učitelj pa naj 
občasno preveri pravilnost zapisa besed in povedi v slovarju. Učenci neznane besede 
ali besedne zveze iz besedil v učbeniku izpisujejo na posebno mesto ali  kar v poseben 
zvezek. Poleg zapisane besede v angleščini pripišejo slovenski prevod, z besedo v 
angleščini pa zatem tvorijo smiselno poved. Na ta način utrjujejo zapomnitev besede 
in pravilnost zapisa.  

 
II. Kompleksne bralne učne strategije 

Kompleksne bralne učne strategije so tiste, ki se navezujejo na celoten proces učenja in 
zajemajo dejavnosti pred, med in po koncu branja besedila. V nadaljevanju je predstavljena 
kompleksna bralna učna strategija, za katero menimo, da jih učenci lahko uporabijo tudi pri 
samostojnem učenju angleščine (kot tujega jezika): 
 

 Splošna študijska strategija 
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Cilj uporabe splošne študijske strategije avtoric S. Pečjak in A. Gradišar (2012) je 
razumevanje in zapomnitev prebranega. Za namen samostojnega učenja angleščine je 
izpuščen drugi del tretjega koraka strategije določanje bistva, pri katerem učenec določa 
bistvene informacije v besedilu in drugi del četrtega koraka strategije dopolnitev bistva s 
pomembnimi informacijami.  Nekoliko je spremenjen peti korak strategije, ki je prirejen za 
samostojno rabo strategije. Strategija zajema pet korakov, ki jim sledimo pri delu z 
besedilom. 

1. korak: hiter prelet besedila 
Učenec sprva preleti besedilo  in določi tisto vsebino, ki se jo mora naučiti. 

2. korak: prvo branje besedila 
Učenec prebere besedilo in si sproti označuje nove in neznane besede. Po branju 
izrazi osrednje sporočilo besedila in preveri razumevanje. 

3. korak: iskanje pomena neznanim besedam  
Učenec je med branjem v drugem koraku strategije označil nove, neznane besede. 
V tretjem koraku učenec še enkrat preleti besedilo in ob tem izpiše nove neznane 
besede. Neznanim besedam učenec s pomočjo sobesedila ali slovarja določi 
pomen. Zatem lahko učenec novo besedo smiselno uporabi v povedi in jo ob tem 
vizualizira oziroma shematsko prikaže.  

4. korak: drugo branje besedila 
Učenec ponovno prebere dano besedilo.  

5. korak: postavljanje vprašanj za preverjanje razumevanja 
Običajno učitelji postavljajo vprašanja, s katerim na različnih ravneh preverjajo 
razumevanje prebranega. Učenci si lahko tudi sami postavljajo vprašanja, s 
katerimi preverjajo razumevanje prebranega besedila, hkrati ob tem urijo tvorbo 
vprašalnih povedi v tujem jeziku. Ob vsakem odstavku besedila si lahko učenec 
zapiše vprašanje, ki se navezuje na novo obravnavano besedišče. Nato na vprašanja 
ustno ali pisno odgovori.  

 
III. Metakognitivne učne strategije 

 
Metakognitivne strategije lahko glede na fazo učenja razvrstimo v tri večje sklope, t. j. na 
strategije načrtovanja, strategije spremljanja in strategije usmerjanja (Pečjak in Gradišar, 
2012).  
 

 Strategije načrtovanja učenci uporabljajo pred začetkom učenja. Med slednje štejemo 
prelet učnega gradiva, postavljanje vprašanj o učnem gradivu, pregled povzetka, 
slikovnega gradiva in obrobnih razlag. Z njihovo pomočjo učenec aktivira predznanje o 
obravnavani temi in izbira ustrezne strategije, ki jih bo uporabil. 
 

 Strategije spremljanja učenci uporabljajo med reševanjem problemov ali med 
učenjem. Z njimi učenci preverjajo učinkovitost uporabe učnih strategij. 
 

 

 Strategije uravnavanja učenci uporabljajo, ko ugotovijo, da nekaj ni bilo prav ali po 
končanem procesu učenja. Mednje uvrščamo prilagajanje hitrosti branja glede na učno 
gradivo, ponovno branje manj razumljivih delov gradiva in ponoven pregled učne 
snovi. 
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Poleg metakognitivnih strategij, ki so pomembne za učinkovito učenje, lahko razvijamo tudi 
metakognitivne strategije na področju jezika. E. Schneider in Ganschow (2000) predlagata 5 
strategij, s katerimi pri učencih razvijamo metakognicijo o jeziku, ki se ga učijo. Te strategije je 
mogoče uporabiti pri individualnem delu, delu v manjših skupinah ali pri poučevanju celotnega 
razreda. 
 

 Strategija 1: miselno-izzivalna vprašanja in uporaba spodbudnih kretenj 
Učitelj spodbuja učenčev razmislek in razvija znanje preko miselno-izzivalnih vprašanj in 
kretenj, s katerimi spodbudi učence k razmisleku. Namesto, da učencem pove ustrezne 
odgovore na vprašanja, jih vodi in usmerja k iskanju ustreznega odgovora na dani izziv. Ko 
učenec poišče ustrezen odgovor, ima priložnost, da sam popravi predhodno napako ter zatem 
začne z reševanjem naloge po korakih učinkovite strategije. Pomembno je, da učenec 
prevzame odgovornost in aktivno vlogo v procesu učenja (Schneider in Ganschow, 2000). 
 

 Strategija 2: občutek »varnosti« in zadosten čas za učenje ter razmislek 
Učitelj mora zagotoviti okolje, v katerem se bo učenec počutil varnega, in ne bo občutil 
neprijetnih čustev ob napakah. Učencu po modelu pokaže, kako najti ustrezno rešitev za 
nalogo in kako odkriti ter popraviti napako s strategijo samospraševanja.  Učencu je vselej 
potrebno zagotoviti dovolj časa  za ponovni razmislek, ob tem pa pojasnimo, da so napake del 
učnega procesa in vsak napredek učenca pozitivno ovrednotimo. Negativnih firmacij, kot so 
narobe, slaba izbira, se povsem izogibamo in jih ne uporabljamo. V učencih poskušamo 
vzpodbuditi samokorekcijo (Schneider in Ganschow, 2000). 
 

 Strategija 3: poučevanje analitičnega ocenjevanja 
Učitelj spodbudi učence, da poiščejo podobnosti in razlike med maternim in tujim jezikom, ki 
se ga učijo. Osredotočijo se na področje pisanja, izgovorjave in slovnice. Tovrstne dejavnosti 
so temelj metalingvističnega zavedanja v  maternem in tujem jeziku (Gerber, 1986, v Schneider 
in Ganschow, 2000). Učitelj pripravi različne ustne in pisne vire, preko katerih učenci razvijajo 
primerjanje med maternim in tujim jezikom, ter poiščejo podobnosti in razlike. Primer analize 
pisnih virov je besedotvorje, pri katerem se koren, predpona ali pripona besede spreminjajo v 
maternem in tujem jeziku. Učitelj vodi učence, da analizirajo strukturo stavkov v maternem 
jeziku in jo primerjajo s strukturo v tujem jeziku. V nemščini je, npr. v trdilnih stavkih glagol na 
drugem mestu, v vprašalnih pa na prvem mestu (Schneider in Ganschow, 2000). 
 

 Strategija 4: uporaba mnemotehnik 
Mnemotehnike so strategije, s katerimi izboljšamo zapomnitev podatkov. Pomagajo pri 
skladiščenju informacij in pri priklicu slednjih (Mastropieri in Scruggs, b. d.), dokazano so v zelo 
veliko pomoč pri zapomnitvi (Bulgren, Schumaker in Deshler, 1994; Mastropieri in Scruggs, 
1989, v Mastropieri in Scruggs, b.d.). So torej spominske strategije, ki pomagajo pri priklicu in 
zapomnitvi, ob tem pa velja poudariti, da ne razvijajo razumevanja. E. Schneider in Ganschow 
(2000) pojasnjujeta, da mnemotehnike aktivirajo desno možgansko hemisfero, slednje 
pomaga učencem, da si zapomnijo podrobnosti v besedotvorju, ki morajo biti uskladiščene v 
levi možganski hemisferi.  
 
Mastropieri in Scruggs (b. d.) poudarjata da so spomin, sposobnost zapomnitve in hitrega 
priklica ključnega pomena za učni uspeh. Učenci z učnimi težavami in drugimi posebnimi 
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potrebami, ki imajo težave z zapomnitvijo in priklicem informacij, so ob tem vsekakor bolj 
izpostavljani morebitnemu učnemu neuspehu. Pumam (1992, v Mastropieri in Scruggs, b. d.) 
je ugotovil, da velika večina vprašanj, ki jih učitelji zastavljajo v okviru ocenjevanja znanja, 
zajema priklic dejstev in podatkov, ostale taksonomske ravni znanja pa preverjajo v manjši 
meri. Na podlagi tega je sklenil, da je sposobnost zapomnitve in priklica ključnega pomena za 
šolski uspeh. 
 
Poučevanje tujega jezika mora vključevati mnemotehnike za lažjo zapomnitev informacij na 
področju slovnice, besedišča, pisanja in izgovora besed (Schneider in Ganschow, 2000). Da bi 
v okviru poučevanja vseh učencem zagotovili učno uspešnost je pomembno, da učitelji ne le 
učijo vsebino, temveč učencem pokažejo tudi različne načine, strategije s pomočjo katerih si 
učno snov lažje zapomnijo. Pri razvijanju mnenmotehnike je bistvenega pomena, da najdemo 
način s katerim bomo povezali nove informacije s tistimi, ki so učencem že znane in so 
uskladiščene v mentalni shemi dolotrajnega spomina (Mastropieri in Scruggs, b.d). Učenci se 
lahko poslužujejo neverbalnih ali pa verbalnih mnemotehnik. 
 
Neverbalne mnemotehnike - uporaba barv in označevanje stavčnih členov z različnimi 
oblikami 
S kartončki v obliki trikotnika, kroga in kvadrata lahko ponazorimo glagole, samostalnike in 
pridevnike, enako lahko naredimo z barvnimi kartončki (npr. rdeča, zelena, modra, rumena). 
Z barvami oziroma liki ponazorimo strukturo povedi in vlogo ter položaj stavčnih členov v 
povedi. Raba in razvrščanje kartončkov je še posebej koristno za učence, katerih prednostni 
učni stil je kinestetični (Schneider in Ganschow, 2000).  
Barvnega označevanja stavčnih členov in ponazarjanja stavčne strukture v angleščini se je na 
podoben način v slovenskem prostoru lotila avtorica D. Kunaver (2010). Razvila je strategijo 
Angleščina po mavrični bližnjici, ki je opredeljena kot: » … metoda pouka in zbirka učnih gradiv, 
ki na inovativen način pristopa k učenju angleščine. V učenje vnaša novosti, ki bistveno olajšajo 
in pospešijo učenje, saj se s pomočjo  preglednic vizualizira temelje slovnice, besedni zaklad 
pa se širi ob pripovedih, pesmih, anekdotah in drugih besedilih« (Kunaver in Terčon, 2015, str. 
34).  Zbirka učnih gradiv se je v specialnopedagoški obravnavi izkazala kot zelo koristen 
pripomoček, saj olajša razumevanje členov (npr. the), ki so sicer težje mentalno predstavljivi.  
Z omenjenim pripomočkom slovnico in ostala dejstva poenostavimo in zreduciramo na bistvo, 
ki je predstavljeno v preglednih tabelah in urejeno v naravnem redu. V preglednicah so 
predstavljene besedne vrste, glagolski časi s temeljnimi oblikami in pogojni stavki, ki so 
prikazani v obliki formule (Kunaver in Terčon, 2015). Učnemu gradivu so priloženi kartončki, ki 
ponazarjajo sedem elementov jezika in učencem omogočajo premikanje besed in urjenje 
stavčne strukture v trdilnih, vprašalnih in nikalnih povedih ter tako olajšajo učenje učencem, 
katerih prevladujoča učna stila sta kinestetični in vizualni. Tudi E. Schneider in Ganschow 
(2000) navajata, da je kinestetični input skupaj z neverbalnimi mnemotehnikami (obliko in 
barvo) učinkovita mnemotehnika. Pri učencih s prednostnim kinestetičnim učnim stilom se 
lahko poslužujemo tudi gibanja za lažjo zapomnitev besed ali delov besed. 

 
V nadaljevanju bomo povzeli opredelitev dveh bolj specifičnih mnemotehnik, avtorjev 
Mastropieri in Scruggs (b.d.), t. j. strategijo zapomnitve s ključno besedo ter zapomnitev s 
pomočjo akronimov. Omenjeni strategiji se nam zdita uporabni tudi pri poučevanju angleščine 
pri učencih z disleksijo. Vsekakor je smiselna delna modifikacija obeh strategij, v kolikor je to 
potrebno glede na učno snov in potrebe učenca.  
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Strategija ključnih besed  
To strategijo lahko uporabimo pri učenju novega besedišča, še posebej pri besedah, pri katerih 
imajo učenci težave z zapomnitvijo. Ključna beseda je beseda, ki je slušno podobna novi besedi 
in jo je mogoče narisati. Pomembno je, da sta ti dve besedi, torej nova in že poznana, lahko 
slikovno skupaj prikazani na smiseln način. Ti dve besedi morata biti med seboj smiselno 
povezani, ne zgolj narisani vsaka posebej na isti skici. Strategijo zapomnitve ključnih besed je 
potrebno uriti, da pride do zapomnitve. V kolikor je ta povezava med besedama dovolj močna 
in utrjena, bo spominska sled ohranjena za dlje časa. Lahko se zgodi, da se učenci ob 
preverjanju znanja spomnijo le na ključno besedo, takrat jih usmerimo in povemo, da je to le 
ključna beseda, ki pa se navezuje na iskano informacijo (Mastropieri in Scruggs, b. d.). 
 
Primer rabe strategije ključnih besed:  
Drevo (ang. tree), slušno podobna slovenska beseda (tri), skica na katerem so narisana tri 
drevesa. 
 
Zapomnitev s pomočjo akronimov  
S pomočjo začetnih črk besed si je mogoče zapomniti zaporedje besed, ki ga sicer med seboj 
pomešamo. Tak primer je vrstni red planetov glede na oddaljenost od sonca. Avtorja navajata 
primer zapomnitve vrstnega reda planetov glede na oddaljenost od sonca s pomočjo začetnih 
črk naslednje povedi: »My very educated mother just sent us nine pizzas« (Mastropieri in 
Scruggs, 1994, str: 271, v Mastropieri in Scruggs, b. d.). Začetne črke besed v povedi so torej 
izhodišče za zaporedje planetov, t. j. M – Mercury, V – Venus, E – Earth, M – Mars, J – Jupiter, 
S – Saturn, U – Uranus, N – Neptune, P – Pluto. 
 
Primer zapomnitve zaporedja plasti očesa: 
Me Že Briga … za to biologijo! 
Mrežnica, Žilnica, Beločnica  
 
Predvidevamo, da akronimi učencem z disleksijo lahko pomagajo predvsem v kombinirani rabi 
s slikovnim materialom pri obnavljanju prebranih besedil v angleščini. To pomeni, da za 
prebran tekst skupaj z učencem poiščemo ključno poved v vsakem odstavku. Nato poiščemo 
ključno besedu v vsaki povedi, jo skiciramo ter oblikujemo akronim z začetnimi črkami ključnih 
besed. Akronim si učenec lahko potem zapiše na rob lista in si z njim pomaga pri pisni obnovi.  
 
Pomembno je, da skupaj z učenci poiščemo učinkovite mnenmotehnike, povezovati se morajo 
z njihovimi izkušnjami in predznanjem. Ob tem je potrebno upoštevati tudi starost učencev in 
njihove interese. V kolikor so ključne besede ali besede akronimi učencem blizu, znane in 
zabavne, posledično gotovo obstaja večja možnost, da si jih bodo zapomnili in uporabili v 
testni situaciji. Učencem je potrebno dati priložnost, da mnemotehnike oblikujejo sami, 
vendar jih ob tem vodimo in usmerjamo.  
 

 Strategija 5: raba sistematičnih pripomočkov za učenje 
Učitelj učencem po modelu pokaže, kako lahko sistematično pripravijo in uredijo učno snov v 
posamezne kategorije. Oblikujemo lahko kategorijo besed, ki jih učenci težje izgovarjajo. Poleg 
navedemo osnovna pravila in primere za izgovor besed v angleščini. V kategorijo slovnice 
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vključimo mnemotehnike in pravila, s pomočjo katerih si učenec zapomni strukturo povedi, 
oblikujemo pa lahko tudi kategorijo besedotvorja (Schneider in Ganschow, 2000). 
 
»Branje na predmetni stopnji je vedno bolj povezano z učenjem oz. učnim uspehom. Za boljši 
uspeh se je treba tudi samostojno učiti« (Pečjak in Gradišar, 2012).    

1.5.2.4. Direktno, eksplicitno poučevanje 

Skrbno načrtovano, direktno in eksplicitno poučevanje je ključnega pomena za učence z 
disleksijo (Nijakowska, 2010), pri čemer je v osredje postavljena konstantna interakcija med 
učencem in učiteljem (International Dyslexia Association, 2009). Philips idr. (2008, v 
Nijakowska, 2010) kot osrednji del eksplicitnega poučevanja vidijo način učiteljevega 
participiranja v razredu, njegovo interakcijo, vedenje ter pojasnitev zahtev. Na ta način učitelj 
učencem vseskozi predstavlja model pričakovanega rezultata. Najpogostejše tehnike 
direktnega (eksplicitnega) poučevanja, ki se jih poslužujejo učitelji,  so definiranje, učenje po 
modelu in pojasnjevanje. Sparks idr. (1991, v Crombie, 2000)  navajajo pomen eksplicitnega 
poučevanja korespondenc med grafemi in fonemi v maternem jeziku, kar je ključnega pomena 
tudi za učenje tujega jezika pri učencih z disleksijo. 
 

Učenci z disleksijo potrebujejo številne ponovitve in vaje, zato naj poučevanje  sloni na načelu 
zaporednih korakov, povratne informacije pa naj bodo takojšnje, konkretne, specifične in 
pozitivno naravnane. Količina podpore, ki jo nudimo učencu pri reševanju naloge, mora biti 
skrbno načrtovana, saj le na ta način učencu omogočimo samostojnost. Na začetku 
najpogosteje nudimo vodenje skozi nalogo, zatem nudimo oporo po potrebi, nazadnje pa 
učenec nalogo opravi samostojno. Učencem je potrebno pokazati, kako večje enote jezika 
razdelimo na posamezne dele in tudi, kako posamezne dele sestavimo spet v ustrezno celoto 
besed, ki jih ni moč pojasniti, s pravili pa učimo kot celoto (Nijakowska, 2010).  
 
 »Prav zato je za učence z učnimi težavami, ki sami ne morejo hitro in enostavno zaznati in 
opredeliti pravil z lastno aktivnostjo, nujna razlaga in urjenje specifičnih slovničnih in 
sintaktičnih pravil v angleščini. Tako Cameron (2001) kot Macedonia (2005) namreč trdita, da 
je za ustrezno rabo pravil potrebno, da učenci avtomatizirajo rabo slovničnih struktur tako, da 
jih lahko hitro in tekoče uporabijo v raznih dejavnostih. Določeno pravilo postane 
avtomatizirano le preko sistematičnega urjenja« (Lapajne 2009, str. 51).  

1.5.2.5. Specialno pedagoški trening kot način kompenzacijskega poučevanja 

angleščine 

Zelo pomembno je, da so učenci z disleksijo deležni poučevanja tujih jezikov v posebnih 
skupinah, kjer se  v podpornem okolju izvaja poučevanje s specifičnimi učnimi metodami 
(Kormos, Sarkadi in Csizer, 2009; Nijakowska, 2010, v Erkan, Kızılaslan in Dogru, 2012).  V 
zaključku diplomskega dela avtorica R. Plešec (2006) navaja: »Poznavanje osnov psihologije 
učenja, narave disleksije in angleškega jezika nam nudi izhodišče, da bi se v prihodnosti 
posvetili individualni obravnavi učencev ter razvijanju primernih vaj, vsebin in pripomočkov, 
ki bi učencem z disleksijo olajšali učenje angleščine kot tujega jezika« (str. 109). Levine (1987, 
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v Crombie, 2000) je že pred skoraj tremi desetletji zapisal, da morajo biti učenci, ki jim običajne 
metode poučevanja tujega jezika ne ustrezajo, deležni intenzivne podpore pri poučevanju. 
Tudi po mnenju avtorjev Erkan, Kızılaslan in Dogru (2012) mora biti organizirana specializirana 
in individualizirana pomoč v obliki specialnih, kompenzacijskih učnih ur ali pa je potrebno 
oblikovati posebne učne skupine, znotraj katerih spodbudimo kompetentnosti šibkejših 
učencev pri tujem jeziku.  

Leta 1991 je bil na univerzi v Coloradu ustanovljen modificiran program za poučevanje tujega 
jezika, namenjen študentom s specifičnimi učnimi težavami.  Program je tri semestre 
obiskovalo 26 študentov, ki so bili pred tem opredeljeni kot osebe s specifičnimi učnimi 
težavami, od tega je bilo pet študentov opredeljenih kot rizični za težave pri učenju tujega 
jezika na podlagi preteklih neuspehov. Program je bil oblikovan tako, da je ustrezal potrebam 
študentov, osrednji namen pa je bil zagotoviti doseganje uspeha pri učenju tujega jezika. 
Ključne prilagoditve znotraj programa so bile upočasnjen tempo dela, strukturiranost podanih 
navodil, različne priložnosti za ponavljanje, pregled ključnih vsebin in podaljšan čas pri pisanju 
preizkusov znanja (Hill in Downey, 1993, v Downey, idr, 2000).  

Izvajanje individualnih učnih ur se je izkazalo kot ključen dejavnik  za napredek  učenca z 
disleksijo, ki je sodeloval v turški študiji primera (Erkan, Kızılaslan in Dogru, 2012). Učenec je 
bil ob individualnih učnih urah deležen dodatne pozornosti in prilagojenega tempa dela, 
učiteljica pa je dečku skozi učne ure pomagala pridobiti samozaupanje. Končne ugotovitve 
študije primera navajajo, da je prav izgradnja samozaupanja  pomembno pripomogla k 
dečkovemu napredku.  Avtorji kot velik dejavnik, ki je vodil k napredku, izpostavljajo tudi 
multisenzorni pristop, s pomočjo katerega je deček vzpostavil povezave med vizualnim in 
fonološkim aspektom jezika ter pomenom besede, uporaba informacijsko komunikacijske 
tehnologije pa je služila kot pomembno motivacijsko sredstvo (Erkan, Kızılaslan in Dogru, 
2012). 

Nekateri učitelji navajajo pozitivne izkušnje z uporabo multisenzornega pristopa pri 
poučevanju tujega jezika in pri izvajanju strukturiranega jezikovnega treninga (Kenneweg, 
1988; 1990). Prav multisenzorni pristop je prepoznan kot ustrezen način za poučevanje tujega 
jezika pri učencih z disleksijo (Sparks idr. 1991). Nijakowska (2010) je oblikovala in izvajala 
trening direktnega, multisenzornega poučevanja angleščine poljskih srednješolcev, v študiji 
sta sodelovali dve kontrolni skupini in ena eksperimentalna. Z eksplicitnim poučevanjem pravil 
in korespondenc med grafemi in fonemi se je osredotočila  na izboljšanje veščin branja in 
pisanja. V eksperimentalno skupino je bilo vključenih pet posameznikov z disleksijo, prva 
kontrolna skupina je zajemala 10 posameznikov z disleksijo, v drugi kontrolni skupini pa je bilo 
10 posameznikov brez disleksije. Vsi posamezniki z disleksijo so bili obravnavani kot 
posamezniki s specifičnimi učnimi težavami in do tedaj niso bili deležni kompenzacijskega 
treninga za učenje tujega jezika.  Vse tri skupine je poučeval isti učitelj tujega jezika, ki se ni 
posvečal eksplicitnemu poučevanju korespondenc, šlo je za običajno jezikovno metodologijo. 
Od učencev se je pričakovalo, da bodo sami prepoznali povezave med grafemi in fonemi, 
avtorica pa je z eksperimentalno skupino enkrat tedensko (90 minut) v obdobju 6 mesecev  
izvajala dodatne ure multisenzornega, kompenzacijskega poučevanja. Rezultati študije kažejo 
na večje težave poljskih dijakov z disleksijo v primerjavi z vrstniki brez disleksije na področju 
fonološko-ortografskega procesiranja.  V eksperimentalni skupini je bil skozi trening  dosežen 
velik napredek, rezultati začetnih in končnih testiranj pa so statistično pomembni (Nijakowska, 
2010).  
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T. Kastelic (2009) je v empiričnem delu diplomskega dela ugotavljala povezanost specifičnih 
učnih težav pri branju in pisanju pri učenju tujega jezika, angleščine.  Ugotovila je, da imajo 
učenci, rizični za specifične težave pri branju in pisanju v slovenskem jeziku, več težav tudi pri 
učenju tujega jezika, angleščine.  Avtorici B. Geržina in A. Šircelj Istenič (2014) sta v svojem 
magistrskem delu na podlagi študij primerov štirih slovenskih otrok z disleksijo opisali težave, 
s katerimi se ti učenci srečujejo pri učenju slovenščine in angleščine.  Ključne ugotovitve 
nakazujejo na pomanjkanje motivacije za branje, na težave s tehniko branja in bralnim 
razumevanjem. Ugotovili sta tudi, da sta se raven znanja in učnega uspeha izboljšala po 
pridobitvi  dodatne strokovne pomoči in izvajanju prilagoditev poučevanja ter preverjanja in 
ocenjevanja znanja.  

V slovenskem prostoru so izvajanje treningov pomoči z namenom premostitve primanjkljajev 
in izboljšanja ravni znanja angleščine obravnavale nekatere avtorice diplomskih in magistrskih 
del. V diplomskem delu je avtorica A. Šunderl (2013) izvedla trening pomoči angleščine  dijaku 
z učnimi težavami. Trening je potekal 5 mesecev, v okviru 18 srečanj. Končne ugotovitve so 
pokazale na učinkovitost treninga, ki je zajemal metakognitivne učne strategije, multisenzorno 
poučevanje, mnemotehnike, grafične organizatorje in spominske kartice. Avtorica N. Pisk 
(2009) je v sklopu diplomskega dela izvedla trening slovnice angleškega jezika s šestimi učenci 
sedmega razreda osnovne šole. Napredek, dosežen v sklopu treninga, je pokazal na napredek 
pri pisanju kratkih besed, besednem kodiranju in dopolnjevanju povedi, v manjši meri pri 
bralnem razumevanju. 

1.5.3. Strategije poučevanja angleščine, primerne za učence z disleksijo  

V nadaljevanju magistrskega dela predstavljam nekatere strategije dela, ki so primerne za 
učence z disleksijo in temeljijo na prej opisanih pristopih in metodah. Strategije so delo 
različnih slovenskih in tujih avtorjev, nekatere izmed strategij pa so oblikovane na podlagi 
lastnih idej, na katere so se učenci dobro odzivali. Strategije poučevanja so razdeljene na štiri 
področja: 

I. branje in pisanje 
II. besedišče 
III. usvajanje slovničnih in pravopisnih značilnosti slovničnih časov v angleščini 

 

a) Branje in pisanje 

Strategije branja in pisanja angleškega jezika pri učencih z disleksijo izvajamo izolirano, v 
sklopu kratkotrajnih, intenzivnih vaj. Skozi celotno obravnavo jih vključujemo v vsa druga 
področja pri poučevanju. Izolirane vaje so ključne, da učenec sistematično ozavesti povezave 
med grafemi in fonemi. Vključevanje skozi celotno obravnavo je pomembno z vidika 
prepoznavanja uporabnosti strategije branja in pisanja, pri čemer se zviša motivacijska raven 
učenca in raven občutka kompetentnosti. 

 

 Branje in pisanje novih črk/ zlogov  
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V nadaljevanju navajam strategijo za poučevanje povezav med grafemi in fonemi, ki omogoča 
multisenzorni vnos informacij in na ta način poveča možnosti za zapomnitev: 

1. korak 

Učenec ima na kartončku zapisano črko/zlog. Nato se ob izgovoru glasov (fonemov) 
opazuje v ogledalu. Na ta način učenec poveže glasove jezika, ki jih sliši in izgovarja s 
pisnim jezikom, ki ga vidi. 

2. Korak 
Učitelj pripravi 5–7 besed, ki vsebujejo črko ali zlog, ki so za učenca nove (npr. sheep, 
sleep, keep, beep, green). Učenec ponavlja izgovor besed po modelu za učiteljem. Tako 
ugotovi, da je izgovor črke/zloga  enak v vseh  besedah. 

3. Korak 
Zatem učenec opazuje besede, zapisane na listu papirja in skuša poiskati obravnavano 
črko/zlog.  

4. Korak 
Učenec zapisuje črke/zlog med izgovarjanjem pripadajočega glasu.  

5. Korak 
Učenec naj v zadnjem koraku bere besede in povedi, ki vsebujejo obravnavani zlog 
oziroma črko ter tako utrjuje novo naučeno povezavo med črko/zlogom in 
pripadajočim glasom (International Dyslexia Association, 2009). 

Da ohranimo pragmatično vrednost jezika, lahko skupaj z učencem prevedemo obravnavane 
besede in raziščemo pomen prebranih povedi. Na ta način širimo tudi besedišče.  

 Direktno poučevanje šestih osnovnih tipov zlogov  

Pomemben del  kompenzacijskega poučevanja je strategija direktnega poučevanja zlogov, ki 
temelji na poučevanju branja šestih osnovnih tipov zlogov v angleščini (International Dyslexia 
Association, 2001):  

1. Zaprti zlog se konča s soglasnikom. Učencu pojasnimo, da slednji »odreže« zvok 
samoglasnika, ki ga zato izgovarjamo kratko.   
Primer: not 

2. Odprti zlog se konča s samoglasnikom. Ker samoglasnik na koncu »ni odrezan«, ga 
izgovarjamo dolgo. Pri izgovoru samoglasnika uporabimo kar »ime« samoglasnika. 
Primer: no 

3. Tihi  zlog se konča s tiho črko e na koncu zloga, ki je ne izgovarjamo. Ker je črka e 
tiha, samoglasnik pred njo izgovarjamo dolgo. Pri izgovorjavi samoglasnika uporabimo 
kar »ime« samoglasnika. 
Primer: note  

4. Diftong ali dvoglasnik ima običajno v zapisu dva samoglasnika, ki ju izgovorimo z enim 
glasom.   
Primer:  

- ai, ay izgovarjamo kot v besedah: rain, play 
- ee, ea izgovarjamo kot v besedah: meet, meat 
- oa, oe, ow izgovarjamo kot v besedah: boat, toe, slow 

5. R-zlogi so tisti, v katerih črka r sledi samoglasnikom. Najpogostejše kombinacije so 
ar, or, er, ir in ur. 
Primer: star, fork, bird, burn  
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6. Pri soglasniškem zlogu, ki se konča s črkama –le, končni samoglasnik (e) izgovarjamo 
kot polglasnik. 
Primer: apple 

 (Katz, 2013) 
 

Avtorica Nijakowska (2010) za tihi zlog, ki se konča z e predlaga kartico s pravilom za branje 
besed. Ob tem avtorica kot primer navaja naslednje pare besed: 

- mad, made, 
- met, mate, 
- win, wine, 
- hop, hope, 
- cut, cute. 

 
 

 Eksplicitna razlaga razmerja med soglasniki in samoglasniki pri branju 
 

Avtor Katz (2013) predlaga razlago, s katero učencem pojasnimo razmerja med soglasniki in 
samoglasniki, ter izgovor pri branju. Razlaga je jasna, eksplicitna, obenem pa na zanimiv in 
zabaven način pojasni izgovor samoglasnikov in soglasnikov pri angleščini. 
 
Razlaga: Samoglasniki so vladarji abecede, ker imajo moč, da pri izgovoru povemo njihovo ime 
in jih izgovarjamo na dolg način. Samoglasnike lahko izgovarjamo neskončno dolgo – kolikor 
imamo zraka v pljučih. Glasov soglasnikov ne moremo izgovarjati v neskončnost – glasovi se 
nam zataknejo pod jezikom, med ustnicami ipd., soglasniki zato ne morejo »povedati« svojega 
imena.  Zaradi tega so soglasniki zelo »ljubosumni« na samoglasnike, ves čas »sprašujejo«, 
zakaj ne morejo tudi oni imeti dolgega izgovora glasov. Prav zato se pogosto prikradejo za 
samoglasnike in jim »odstrižejo« dolžino glasu. V tem primeru tudi samoglasnik ne more več 
povedati svojega imena in se izgovarja z kratkim glasom (Katz, 2013).  
 

 Strategija branja z vpogledom 
 

Pri branju krajših in pogostih besed urimo branje z vpogledom, hitro prepoznavanje pa je 
pomembno tudi pri prepoznavanju povezav med fonemi in grafemi. Učitelj pripravi kartončke, 
na katerih so zapisane krajše besede, ki se v besedilih pogosto pojavljajo. Sprva učenec izgovor 
besede ponavlja po modelu. Zatem učitelj učencu besedo pokaže za tri sekunde, nato 
kartonček odmakne. Učenec pove, kaj je prebral.  Sočasno je smiselno uriti branje od 5 do 7 
besed, obseg pa je potrebno prilagoditi učenčevim zmožnostim.  Pri izboru besed bodimo 
previdni, da v enem sklopu obravnave izberemo besede, ki vsebujejo enak zlog kot je bil 
obravnavan pri strategiji poučevanja korespondenc med grafemi in fonemi. Zlog naj bo barvno 
označen, oblika besede pa naj bo občrtana.   
 

 Strategija razdeljevanja besed na več delov 
 
Učencem pokažemo, kako lahko daljše besede v angleščini razdelimo na več delov, ob tem pri 
branju zlogov uporabimo pravila korespondenc med grafemi in fonemi. Sprva učencem 
prikažemo že razdeljene besede, kasneje pa jih navajamo na samostojno razdeljevanje 
napisanih besed.  
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Primer za besedo toothbrush: 

tooth brush 

 

 Strategija združevanja in razdruževanja zlogov 

Učenci poslušajo učiteljev izgovor besede, ob tem preštejejo število zlogov v besedi.  Zatem 
zapišejo slišane zloge od leve proti desni. Zapisane zloge lahko razdružujejo in jih izgovarjajo 
kot posamezen zlog, ob združitvi zlogov pa preberejo celo besedo. 

Primer za besedo  looking: 

look ing 

 

 Branje zlogov z drsniki 

Za utrjevanje branja obravnavanih zlogov lahko pripravimo drsnike, s katerimi na zanimiv 
način utrjujemo branje in izgovor besed. Na seznam črk zapišemo različne soglasnike, na 
drsnik pa zloge. S pomikanjem drsnika navzgor ali navzdol, navpično po seznamu, nastajajo 
različne besede in nebesede, s katerimi učenci urijo prepoznavanje in izgovarjanje zlogov 
(Nijakowska, 2010). 

 Branje po modelu in prepoznavanje vzorca izgovorjave  

Učitelj na tablo zapiše besede: white, time, write, five, nice, pine in like. Zatem besede 
prebere. Učence povpraša, ali opazijo ponavljajoč vzorec pri branju teh besed. Zatem barvno 

označi črki i in e v vseh besedah in na tablo zapiše pravilo i-e za branje angleških besed.  

Pravilo: Kadar je črka i na sredini enozložne besede, na koncu besede pa je črka e, črko i v 
večini primerov izgovarjamo tako kot jo izgovorimo v abecedi (Nijakowska, 2010). 

 Igra vislice in ustvarjalna črkovna stavnica 

Pravilen zapis in ustrezno črkovanje  besed lahko z učenci urimo z igrama Vislice in Scrabble, 
ustvarjalni učenci  pa lahko izdelajo črkovno stavnico iz najrazličnejših materialov, kot so 
plastelin, das masa in črke iz brusnega papirja (Kunaver in Terčon, 2015). Iz omenjenih 
materialov lahko skupaj z učenci pripravimo obravnavane zloge grafemov, učenci nato preko 
različnih senzornih kanalov spoznavajo vizualno podobo jezika, ob hkratnem izgovoru glasov 
pa jo povezujejo s slušnim aspektom tujega jezika in tako utrjujejo korespondence. 

 Trening pravopisa novih besed 

Učencem  pripravimo sličice, ki predstavljajo novo obravnavano besedišče. Pod sličicami so od 
leve proti desni posamezni okvirčki, ki predstavljajo število črk v besedi. Učitelj nato izgovori 
besedo, učenec pa v okvirčke pod sličico vpisuje črke.  Namesto pisanja lahko učenec uporabi 
tudi črke abecedne stavnice (Nijakowska, 2010). 

Kot motivacijsko sredstvo pred zgoraj opisano dejavnostjo lahko učenec sprva posluša 
učiteljev izgovor besede, prešteje število glasov in razreže sličico na toliko delov, kolikor meni, 
da beseda vsebuje črk. 
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 Urjenje pisanja zlogov in besed 

Z učencem lahko pravilen zapis besed in zlogov urimo na zabaven način, ki hkrati zagotavlja 
multisenzoren vnos informacij in na ta način poveča možnost zapomnitve. Učencem sprva 
narekujemo glasove posameznih obravnavanih zlogov, učenec pa v predal ali pladenj z 
drobnim peskom zapisuje pripadajoče grafeme. Zatem učencu narekujemo besede, ki 
vsebujejo obravnavane zloge, učenec jih zapisuje. Tak način pisanja se učencem zdi zabaven, 
obenem  pa ob morebitnih napakah omogoča hitro korekcijo napačnega zapisa.  Dejavnost je 
odlično motivacijsko sredstvo, še posebej za učence s prednostnim kinestetičnim učnim 
stilom. 

b) Besedišče 

»Številni avtorji poudarjajo in empirično dokazujejo, da je obseg besednega zaklada oz. 
besedišča dejavnik, ki najmočneje določa stopnjo bralnega razumevanja (Anderson in 
Freebody, 1981; Pečjak, Podlesek in Pirc, 2011; Smith, 2004; Vacca in Vacca, 2002, v Pečjak in 
Gradišar, 2012, str. 289)«. Širjenje besedišča poleg bralnega razumevanja v tujem jeziku 
omogoča tudi sporazumevalno zmožnost. 

 

 Učenje besedišča s pomočjo kartic 
 
Za lažje učenje besedišča lahko skupaj z učenci pripravimo kartice. Na eno stran zapišemo 
besedo v angleščini, pod njo pa učenci na svoj način zapišejo še izgovor. Na drugo stran kartice 
zapišemo pomen besede v slovenščini, dodamo lahko tudi slikovno gradivo.  S karticami se 
lahko igramo Spomin, Bingo ali pa učenec določeni prvini išče druge pripadajoče elemente 
(Kunaver in Terčon, 2015).  
 

 Poslušanje angleških pesmi 
 
Pri učencih, katerih prednostni učni stil je slušni, se lahko pri učenju novega besedišča 
poslužujemo poslušanja angleških pesmi (Kunaver in Terčon, 2015). Rime in melodija pesmi 
pripomorejo k boljši zapomnitvi besed, poleg tega pa je tovrsten način učenja zabaven in služi 
kot odlično motivacijsko sredstvo.  Učitelj naj bo ob izboru pesmi pozoren na ustreznost 
vsebine pesmi, ki naj se glede na vsebovano besedišče  sklada z obravnavano učno  snovjo.  
 

 Snemanje besed na diktafon 
 
Predvsem za učence, katerih prednostni učni stil je slušni, je snemanje novih besed in 
večkratno poslušanje lastnega izgovora besed  ključnega pomena (Kunaver in Terčon, 2015). 
Ob tem moramo biti pozorni, da učenec določeno besedo pred začetkom snemanja ustrezno 
izgovarja. Zatem lahko besede, ki jih je učenec na novo spoznal, posnamemo na diktafon ali 
računalnik in jih kasneje prenesemo na mobilni telefon, tablico ali MP3-predvajalnik. Posnetek 
lahko učenec posluša večkrat. Dobro je, če ob poslušanju sledi zapisu besede ali pa besedo ob 
poslušanju zapisuje.  
 

 Uporaba gibov za lažji priklic besede ali fraze 
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Določene besede, še posebej fraze, si nekateri učenci težje zapomnijo. Učencem, ki si nove  
vsebine najlažje zapomnijo preko kinestetičnega senzornega kanala,  lahko priklic besede ali 
fraze bistveno olajša uporaba gibanja. Ob začetku uvajanja strategije za zapomnitev in priklic 
besede lahko učencu pokažemo nekaj primerov, zatem pa si učenec originalen gib za besedo 
izmisli sam. Pred tem naj bo pozoren na izgovor besede, z gibom lahko uprizori melodijo 
izgovora besede ali pa pomen besede. Uporaba gibov je lahko še posebej učinkovita za 
zapomnitev fraz, ki so v angleščini povsem drugačne kot v slovenskem jeziku. 
 

Primeri 
 
Uprizoritev melodije besede  

 blue:  Izgovor besede je mehak, zato lahko učenec za zapomnitev izbere gib, ki 
ponazarja mehkobo izgovora in intonacijo ob izgovoru. 

 red: Izgovor besede je hiter, zato lahko učenec za zapomnitev besede izbere gib, ki je 
hiter in oster. 

 
Uprizoritev pomena besede 

 blue: Učenec ob izgovarjanju pokaže na nebo. 

 red: Učenec ob izgovarjanju pokaže na predmet rdeče barve. 
 
Zapomnitev fraze 

 I am looking forward to see you:  Fraza looking forward to ima ob dobesednem prevodu 
v slovenščino drugačen pomen kot sicer. Ustrezen pomen besede prikažemo z 
napačnim in ustreznim gibanjem. 

 
Prvo gibanje: Z rokami prikažemo izbuljene oči ob hkratnem izgovarjanju povedi. Povemo, da 
ta gib ni pravilen. 
 
Drugo gibanje: Z rokami in obrazno mimiko prikažemo veselje ob hkratnem izgovarjanju 
povedi. Povemo, da je ta gib pravilen.  
 

c) Usvajanje slovničnih in pravopisnih značilnosti posameznih časov 
 

 Usvajanje stavčne strukture s pomočjo gibanja 

Z gibanjem si lahko učenec pomaga pri zapomnitvi posameznih besed kot tudi stavčne 
strukture. Učencem lahko predlagamo dogovorjen gib za samostalnike, glagole in gib za 
preostali del stavčne strukture. S pomočjo pravilnega zaporedja gibov bo učenec lažje priklical 
ustrezno stavčno strukturo za trdilne, nikalne in vprašalne stavke.  

Učencem lahko ponudimo z gibanjem podprto razvrščanje besednih vrst iz stavkov v 
posamezne kategorije (samostalniki, glagoli, pridevniki, ipd.). Pri tem naj bodo posamezne 
besede, ki sestavljajo stavek, zapisane na kartončke. Učenec lahko prav tako prestavlja besede 
znotraj povedi ali pa s premikanjem povedi oblikuje odstavke (International Dyslexia 
Association, 2009).  

 Usvajanje stavčne strukture in besednih vrst z igro Ptički v gnezda 
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Učenci oblikujejo manjše skupine, ki jih imenujemo gnezda. Vsako gnezdo predstavlja eno 
besedno vrsto (samostalniki, glagoli ipd.). Učenci imajo na hrbtu zapisane besede, ki sodijo v 
pripadajoče gnezdo, t. j. besedno vrsto. Prosto se gibajo po prostoru, ob določenem znaku pa 
morajo poiskati svoje gnezdo. Z zapisanimi besedami na hrbtu lahko tvorijo tudi povedi 
(Kunaver in Terčon, 2015). Učenci lahko kasneje zamenjajo napise na hrbtu in tako pripadajo 
drugemu gnezdu, prav tako lahko menjavamo položaje gnezd in tako popestrimo igro. 

 

 Učenje slovničnih pravil in glagolskih časov s pomočjo Mavrične bližnjice 

Slovnična pravila in glagolski časi so v tabelah Mavrične bližnjice, avtorice Dušice Kunaver, 
prikazani jasno in enostavno, ob tem pa so izpostavljene le bistvene informacije.  Zaradi 
preglednih skic in doslednega barvnega označevanja so tabele zanimive in delujejo zabavno. 
Slovnična pravila so prikazana s pomočjo formul, ki se jih je mogoče lažje zapomniti.  
 

 Besedne vrste 
Besedne vrste so v tabeli Mavrične bližnjice prikazane s sedmimi različnimi barvami: 
samostalnik – rdeča, pridevnik – oranžna, zaimek – rumena, števnik – zelena, predlog – modra 
in prislov – vijolična. Pri vsaki besedni vrsti so v tabeli na kratko opredeljena osnovna slovnična 
pravila, kar omogoča preglednost, jasnost in strukturiranost.  
 

 Slovnični časi 
Slovnični časi so v tabeli Mavrične bližnjice razdeljeni na osnovne in dovršne čase, oboji pa 
nadalje na obliko simple in continuous. Obe obliki sta kratko prikazani v pretekliku, sedanjiku 
in prihodnjiku. Tabela prikazuje formulo, primer in ključne besede za posamezni čas.  Tabela, 
ki prikazuje glagolske čase je črno-bela, plastificiranost pripomočka pa učencu omogoča, da 
sam pobarva, poriše, podčrta ali zbriše odvečne oziroma ključne informacije.  
 

 Pogojni stavki 
Zapomnitev slovničnih pravil za rabo pogojnih stavkov je pogosto težavna, saj časovne oblike, 
kot so uporabljene v pogojnih stavkih, ne ustrezajo njihovemu dobesednemu prevodu v 
slovenščino.  Tabela v kompletu Mavrična bližnjica zelo nazorno prikazuje formule za tvorjenje 
pogojnih stavkov. Prikazana shema je razdeljena na rabo pogojnih stavkov za prihodnost, 
sedanjost in preteklost, zaradi strukturiranosti in logične razporeditve pa omogoča lažjo 
zapomnitev.  
 

 Odvisni govor 
Uporaba odvisnega govora je v formuli omenjenega kompleta zelo nazorno in shematično 
prikazana. Prikazani so primeri in formule za sedanjost, prihodnost in preteklost. 
 

 Sistematičen prikaz glagolskih časov  in izdelava shematičnega pripomočka 
 

Učenci z disleksijo potrebujejo pri učenju časovnih oblik v angleščini eksplicitno pojasnjena 
pravila in strukturo za tvorjenje trdilnih, nikalnih in vprašalnih stavkov. V veliko pomoč jim je 
skupno pripravljanje sheme na tabli, ki jo nato še enkrat skupaj zapišemo na manjše, barvne 
kartončke in jih lahko spnemo z razcepnimi sponkami  ali pa tabelno sliko učenci  prerišejo na 
manjši plakat. Pripomoček imajo učenci pri sebi ob pisanju domačih nalog, ter pri 
samostojnem delu med poukom.  Na  barvnih kartončkih oziroma na plakatu naj bodo 
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predstavljeni posamezni časi z najpomembnejšimi informacijami in shematičnim prikazom 
tvorjenja trdilnih, nikalnih in vprašalnih stavkov. Poleg dogovorjenih znakov za trdilne nikalne 
in vprašalne stavke naj bodo zapisane le ključne besede oziroma formula za tvorjenje stavkov. 
K vsaki formuli pa pripišemo en konkreten primer rabe. Postopoma lahko k vsakemu 
glagolskemu času dodajamo ključne besede, ki se pogosto pojavljajo pri rabi določenega časa.  
Ključno je utrjevanje in eksplicitna razlaga učitelja ob izdelanem pripomočku. Sčasoma z 
učencem zamenjamo vlogi učitelj – učenec, pri čemer nam učenec  v vlogi učitelja razloži 
tipične pravopisne in slovnične posebnosti vsakega časa. Ob tem razlago podkrepi s 
konkretnim primerom. Da je igra vlog še bolj zabavna, lahko učitelj učencu zastavlja različna 
podvprašanja, na ta način podkrepi učenčev razmislek in ga vodi do spoznanj oziroma 
korekcije morebitnih napak.  

 Učenje nepravilnih glagolov pri slovničnem času »past simple« s pomočjo fonološke 
kategorizacije 

Učenje nepravilnih glagolov v angleščini številnim učencem povzroča težave. Kot pomoč pri 
učenju oblike past simple pri nepravilnih glagolih lahko skupaj z učencem oblikujemo seznam 
fonološke kategorizacije nepravilnih glagolov. Na ta način v posamezne skupine umestimo 
glagole, ki se v obliki past simple podobno izgovarjajo. Skupine različno barvno označimo, 
glagolu v nedoločniku po potrebi pripišemo slovenski pomen, zatem učencu demonstriramo, 
kako se lahko samostojno uči s pomočjo pripravljenega seznama. Učencu predlagamo, da se 
hkrati uči do tri skupine (odvisno od učenčevih sposobnosti in predznanja), ob tem glagole 
glasno bere in svojo izgovorjavo posname na diktafon, računalnik, snemalnik na mobilnem 
telefonu ali pa na tablico. Nato učenec posluša lasten izgovor besed,  ob tem pa besede na 
seznamu tiho bere. Potem posnetek posluša z zaprtimi očmi, nazadnje sledi sočasno branje ob 
posnetku. Na ta način učenec utrjuje nepravilne glagole vsak dan, vsaj 10 minut.  

Poleg seznama in oblikovanih skupin lahko pripravimo tudi drsnike, na katere zapišemo zlog, 
ki je pri vseh glagolih v past simple enak. Na drsni kartonček zapišemo preostali del besede. 
Učenec nato najprej prebere obliko past simple, ki ji mora določiti obliko v nedoločniku in 
potem slovenski pomen besede.  

 

 Učenje stavčne strukture s pomočjo Mavrične sestavljanke 
Stavčna struktura v trdilnih, nikalnih in vprašalnih povedih v angleščini se ne razlikuje od 
strukture stavkov v slovenščini. Težave se lahko pojavijo, ko nastopi učenje časovnih oblik, ki 
v slovenščini ne obstajajo, dodatne preglavice pa povzročajo pomožni glagoli.  V sklopu 
Mavrične bližnjice so besedne vrste označene s pripadajočimi barvami. Zelo uporaben 
pripomoček pa so tudi barvni kartončki z napisanimi besedami.  Z zamenjevanjem kartončkov 
ob spreminjanju stavkov iz trdilnega v nikalnega ali vprašalni stavek učenci opazijo drugačen 
barvni red kot sicer. Prav tako opazijo, da je tudi pomožni glagol del glagolske oblike. Tovrstni 
način dela je še posebej ustrezen za učence s prednostnim kinestetičnim in vizualnim učnim 
stilom, ob tem pa se izognemo težnji po pisanju in se v največji meri posvetimo učenju stavčne 
strukture. 
 
Barvne kartončke lahko uporabimo v celoti ali pa le kot idejo in glede na učenčeve potrebe 
dopolnimo učni material. Uporabimo lahko le osnovne barve kartončkov ter z njimi označimo 
glagol in osebo in tako še bolj poudarimo transformacijo povedi.  
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2 EMPIRIČNI DEL  

2.1. OPREDELITEV PROBLEMA, CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

2.1.1. Opredelitev problema 

Znanje tujih jezikov postaja v današnjem svetu vse pomembnejša vrednota, pri čemer v našem 
prostoru še posebej izstopa znanje angleščine. Trenutno v slovenskih osnovnih šolah 
angleščino kot obvezni predmet postopoma vpeljujemo v drugi razred osnovne šole in kot 
neobvezni predmet tudi že v prvi razred osnovne šole. V šolskem letu 2016/2017 se bo pouk 
prvega tujega jezika izvajal kot obvezni predmet za vse učence v 2. razredu, z namenom 
pridobitve čim bolj kakovostnega in obsežnega znanja (Pravilnik o postopnem uvajanju prvega 
tujega jezika v 2. razred osnovne šole, 2014). Angleščina nas v primerjavi z drugimi tujimi jeziki 
obdaja v največji meri, je najpogosteje uporabljen jezik v medijih, v pogovoru s tujci, pri študiju 
in delu, je jezik letalstva, poslovnega sveta in znanosti. Kakovost in obseg znanja lahko torej 
opredelimo kot pomembna napovednika uspešnosti v osnovni in srednji šoli, v procesu študija, 
v vsakodnevnem življenju in na delovnem mestu. Osrednje vprašanje, ki se nam ob tem lahko 
zastavi, je, kako vsem učencem, tudi učencem z učnimi težavami, zagotoviti optimalne 
možnosti za učenje tujega jezika? Zaradi nevrološko pogojenih primanjkljajev učenci z 
disleksijo  pogosto naletijo na težave ob učenju angleščine kot tujega jezika, ki vodijo v učni 
neuspeh. Posebne potrebe učencev z disleksijo se pri angleščini pomembno izražajo na 
področjih branja, pisanja, obsega besedišča in ustreznosti sintakse ob tvorbi besedila. V 
raziskavi sta avtorici  K. Ndlou in E. Geva (2008) dokazali, da učenci z motnjami branja v 
določenem času zapišejo primerljivo število besed kot njihovi vrstniki brez težav, ob tem pa 
naredijo dvakrat več napak pri črkovanju. Ob podrobnejši analizi pisnih izdelkov sta avtorici 
ugotovili, da se pri učencih z motnjami branja pojavljajo težave s črkovanjem, strukturo 
pisnega jezika in organizacijo. Na podlagi rezultatov raziskave je razvidno, da učenci z 
motnjami branja potrebujejo intenzivno pomoč na področju usvajanja slovničnih pravil in 
strukture pisnega jezika. Učenje angleščine po celem svetu poteka preko komunikacijskega 
pristopa, Richards in Rodgers (1986, v Piechurska - Kuciel, 2008) navajata, da je bistvo 
komunikacijskega pristopa v obvladovanju veščin komunikacije in obvladovanju 
pragmatičnega jezika ter uporabnih nalog. Predvidevamo, da komunikacijski pristop, ki so ga 
učenci z disleksijo deležni, sicer pozitivno vpliva na motivacijo učencev in pragmatičnost jezika, 
ne zajema pa sistematičnega in direktnega poučevanja, ki je ključno za učinkovito učenje 
tujega jezika pri učencih z disleksijo.  V empiričnem delu bo oblikovan in izveden trening 
angleščine, ki bo zajemal direktno in eksplicitno poučevanje jezikovne strukture angleškega 
jezika ter strategij za samostojno učenje iz učbenika. Trening bo izveden z enim učencem z 
disleksijo, napredek pričakujemo na področju prepoznavanja, rabe  in tvorbe slovničnih časov, 
besedišča ter na področju rabe strategij pred, med in po branju besedila ob samostojnem 
učenju. Pričakujemo tudi  višjo oceno pri predmetu angleščina. Trening bo prispeval k razvoju 
specialno-pedagoške prakse, specialni in rehabilitacijski pedagogi ter učitelji tujega jezika 
bodo lahko poglobili znanja o delu z učenci z disleksijo v okviru poučevanja tujega jezika, 
angleščine. Predstavljene strategije in pristope dela bodo lahko uporabili pri svojem delu, jih 
po potrebi delno modificirali in prilagodili glede na potrebe učencev. Z izvedenim treningom 
in prikazanim napredkom bomo potrdili pomen izvajanja specialno-pedagoških pristopov, 
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metod in strategij dela z učenci z disleksijo pri učenju tujega jezika, angleščine. Pridobljenih 
rezultatov ne bo mogoče posplošiti, bo pa raziskavo smiselno ponoviti na večjem vzorcu in 
tako potrditi učinkovitost treninga angleščine pri učencih z disleksijo.  
 

2.1.2. Cilji raziskave 

Namen raziskovalnega dela je s treningom izboljšati učenčevo znanje angleščine na področju 
prepoznavanja, rabe in tvorbe slovničnih časov ter učenca opremiti s strategijami za 
samostojno učenje, ki mu bodo koristile tudi po končanem treningu. Zastavili smo si sledeče 
cilje:  

1. Ugotoviti učenčevo znanje prepoznavanja, rabe in tvorbe slovničnih časov Present 
Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Will Future in Going to 
Future v angleščini  brez sobesedila ter v kontekstu pred začetkom treninga in po 
končanem treningu.  

2. Ugotoviti, katere bralne učne strategije uporablja učenec pri angleščini pred začetkom 
treninga  in po končanem treningu z vprašalnikom avtorice S. Pečjak (1998, v Pečjak in 
Gradišar, 2012).   

3. V sodelovanju z učiteljico angleščine oblikovati sistematičen, ekspliciten, strukturiran 
in multisenzorni  trening, ki bo temeljil na potrebah učenca z disleksijo in bo vključeval 
ustrezne metode, pristope, pripomočke in strategije za uspešnejše pomnjenje, priklic 
in uporabo slovničnih časov ter strategije za samostojno in učinkovito učenje besedišča 
v angleščini.  

4. Ugotoviti in ovrednotiti uspešnost izvedenega treninga s primerjavo rezultatov testov 
izvedenih pred treningom in po zaključenem treningu. 

2.1.3. Raziskovalna vprašanja 

Na osnovi ciljev smo si zastavili 3 raziskovalna vprašanja: 

1. Kakšno je znanje učenca na področjih prepoznavanja, rabe in tvorbe slovničnih časov 
v angleščini (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Will 
Future in Going to Future) pred začetkom izvajanja treninga in po končanem treningu? 

2. Katere bralne učne strategije uporablja učenec pred, med in po branju pred začetkom 
treninga in po končanem treningu? 

3. Kakšen je vpliv specialno-pedagoškega treninga na izboljšanje ravni znanja na področju  
prepoznavanja, rabe in tvorbe slovničnih časov, na znanje besedišča ter učinkovito 
rabo bralnih učnih strategij pri angleščini?  

2.2. METODE RAZISKOVANJA  

V raziskovalnem delu magistrskega dela sem uporabila študijo primera.  
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2.2.1. Opis vzorca 

V študijo primera je vključen učenec, ki je v šolskem letu 2015/2016 obiskoval sedmi razred 
redne osnovne šole. V šestem razredu je imel pri angleščini ob koncu šolskega leta komaj 
pozitivno oceno. Starši so sprožili postopek usmerjanja v petem razredu, vendar učenec ni bil 
usmerjen v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. V 
Posvetovalnici za učence in starše so takrat ocenili, da gre za lažjo do zmerno obliko disleksije, 
vzrok težavam pri učenju pa so pripisali tudi pomanjkanju učnih in delovnih navad ter 
nesamostojnosti učenca za šolsko delo. Učenec je bil šolskem letu 2015/2016 skladno s 
petstopenjskim modelom podpore in pomoči vključen v prve tri korake. Obiskuje dopolnilni 
pouk angleščine, deležen je občasne individualne pomoči absolventke fakultete za družbene 
vede, prilagoditev pri poučevanju ni deležen. Zaradi vztrajajočih in izrazitih težav pri učenju in 
usvajanju učne snovi pri različnih predmetih, še zlasti pri angleščini, so starši v tem šolskem 
letu ponovno vložili vlogo za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.  
 
Pri učencu so razvidni obsežni primanjkljaji na področjih branja, pisanja, zapomnitve, priklica 
in sintakse govora in jezika pri pisnih izdelkih v materinščini, še izrazitejše pa so težave v 
angleščini. Učenec pove, da angleščine ne mara, da se mu zdi najzahtevnejši šolski predmet. 
Pove, da ima največ težav z branjem in pisanjem, pri čemer se je branje sicer nekoliko 
izboljšalo, ko se je večkrat seznanil z istimi besedami. Pri pisanju težave vztrajajo, učenec 
izpušča črke, jih dodaja, med pisanjem se zaustavlja, se poti in hitro postane utrujen. Učenec 
pove, da se angleščine ne zna učiti; ne ve, kaj naj počne z učbenikom in ne pozna strategij, s 
katerimi bi samostojno predelal besedilo, ki so ga obravnavali v šoli. Občasno malo prelista 
učbenik, ob tem pa hitro obupa nad učenjem. Veliko raje je ustno kakor pisno ocenjen, pri 
pisnem ocenjevanju, mu po njegovih besedah, vedno zmanjka časa. Najraje bi pisal v 
individualni situaciji in imel na voljo več časa. Učenčeva močna področja so empatija, delovne 
navade, zastavljanje realnih ciljev in dobra vidno-prostorska predstavljivost. Z izvajanjem 
treninga pričakujemo predvsem izboljšanje znanja slovničnih časov, ustreznejšo rabo bralnih 
učnih strategij za samostojno učenje ter napredek na področju besedišča. Pričakujemo tudi  
višjo oceno pri predmetu angleščina. 

2.2.2. Opis instrumentarija 

a) Vprašalnik o učnih strategijah 

Učenčeve bralne učne strategije so bile pred začetkom treninga zelo šibke. Učenec ni znal 
samostojno predelati besedil v angleščini, neuspešen pa je bil tudi pri predelovanju besedil in 
samostojnem učenju pri drugih predmetih. V ta namen sem se odločila preveriti začetno in 
končno raven rabe bralnih učnih strategij in na ta način opredeliti napredek učenca ob koncu 
izvajanja treninga. Uporabila sem vprašalnik o učnih strategijah  avtorice S. Pečjak (1998, v 
Pečjak in Gradišar, 2012).  Test smo izvedli pred začetkom treninga in po končanem treningu 
ter primerjali rezultate. Vprašalnik je sestavljen iz treh delov. V prvem delu vprašalnika se 
postavke navezujejo na pogostost učenja iz učbenika ali zvezka, pri katerih predmetih se 
učenec uči s pomočjo učbenika ali zvezka ter na vir motivacije (t. j. notranja ali zunanja) za 
učenje iz učbenika ali zvezka. V drugem delu vprašalnika učenci obkrožijo pogostost bralnih 
učnih strategij pred, med in po branju. V tretjem delu vprašalnika učenci izrazijo svoja 
prepričanja o pomenu rabe bralnih učnih strategij in predstave o učinkovitem učenju. V prvem 
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delu vprašalnika je uporabljena trostopenjska lestvica, s katero učenci označujejo pogostost 
učenja iz učbenikov oziroma zvezkov: 3 – vedno, 2 – včasih, 1 – nikoli/redko. V drugem delu 
vprašalnika učenci na trostopenjski lestvici označujejo pogostost rabe bralnih učnih strategij 
pred, med in po branju: 1 – nikoli/redko, 2 – včasih, 3 – vedno/pogosto. V tretjem delu 
vprašalnika učenci označijo, kako pomembna se jim zdi navedena strategija za učinkovito 
učenje: 1 – sploh ni pomembno, 2 – včasih je pomembno, včasih ne, 3 – vedno je pomembno. 
S. Pečjak in K. Košir (2003) navajata, da je zanesljivost drugega dela vprašalnika ugotovljena s 
Cronbachovim alfa koeficientom, ki je 0,75. Zanesljivost tretjega dela vprašalnika je 0,76. 

b) Test prepoznavanja, rabe in tvorbe slovničnih časov  

Učenčevo znanje slovničnih časov je bilo pred začetkom izvajanja treninga zelo šibko. Učenec 
je povedal, da slovničnih časov ne razume, med seboj pomeša različne končnice in vselej 
napačno oblikuje povedi. Tudi po mnenju učiteljice angleškega jezika je bil učenec pred 
začetkom treninga na področju prepoznavanja, rabe in tvorbe slovničnih časov zelo šibek. V 
namene raziskave smo oblikovali test prepoznavanja, rabe in tvorbe slovničnih časov, ki smo 
ga izvedli pred začetkom treninga v treh ločenih delih glede na obravano učno snov, končni 
test pa smo izvedli v enem delu. Test zajema 8 sklopov nalog, posamezno smo preverjali 
prepoznavanje, rabo in tvorbo vsakega slovničnega časa posebej. V kombinirani rabi smo 
preverjali ustreznost prepoznavanja obeh sedanjih časov (Present Simple in Present 
Continuous), obeh preteklih časov (Past Simple in Past Continuous) ter obeh prihodnjih časov 
(Will Future, Going to Future).  Pri nalogah prepoznavanja je učenec za vsak pravilen odgovor 
dobil eno točko, pri nalogi rabe je učenec dobil eno točko za slovnično ustreznost in eno točko 
za ustrezno strukturo zapisa. Pri nalogah tvorbe je učenec dobil eno točko za pravilno 
uporabljene slovnične elemente in eno točko za ustrezno sintakso povedi in ustrezno rabo 
besedišča. Za slabšo berljivo pisavo in izpuščanje črk v zapisu nismo odštevali točk. Napredek 
smo preverili s primerjavo strutkurnih odstotkov za posamezne naloge, rešene pred začetkom 
treninga in po končanem treningu.  

c) Pripomočki za spremljanje učenčevega naredka 

Z učencem sva napredek v okviru treninga vrednotila sproti. Ob koncu vsake učne ure sva se 
pogovorila o najpomebnejših spoznanjih, primerjala sva obseg novega besedišča in prebranih 
besedil s tistimi ob začetku izvajanja treninga. Učenec je ob koncu vsakega srečanja podal 
predloge za delo v prihodnji učni uri, povedal je tudi, kaj mu je bilo pri tokratni uri všeč in kaj 
ne, kaj mu najbolj pomaga pri učenju in kaj se mu morebiti zdi odveč. Zatem sem učencu 
podala povratno informacijo o napredku in ga usmerila k učenju besedišča ter rabi strategij, ki 
so bile še šibkejše. Napredek na področju znanja napravilnih glagolov sva spremljala s pomočjo 
preglednice, kamor sva zapisovala število pravilnih in napačnih odgovorov pri posameznem 
srečanju. Učenec je samoocenil napredek tako, da je število pravilnih odgovorov primerjal s 
prejšnjimi srečanji. Kot zelo učinkovit način za spremljanje učenčevega napredka se je izkazalo 
sprotno preverjanje doseganja ciljev, ki so bili zastavljeni v okviru treninga. Z učencem sva jih 
ob začetku izvajanja treninga skupaj prebrala, razložila sem mu jih v njemu razumljivi obliki.  
Učenec je za doseganje zastavljenih ciljev pokazal velik interes, večkrat sva skupaj pregledala 
seznam, učenec je tekom treninga samoovrednotil, katere izmed zastavljenih ciljev je že 
dosegel in kateri cilji še niso doseženi. Učenec je za tovrstno samoevalvacijo pokazal veliko 
zanimanja.  
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2.2.3. Globalna ocena funkcioniranja učenca  

Globalno oceno učenčevega funkcioniranja sem oblikovala na osnovi intervjuja z učencem in 
njegovimi starši. Številne informacije sem pridobila preko sodelovanja s šolsko svetovalno 
službo in učiteljico angleščine  ter ob pregledu učenčevih izdelkov. 
 
Učenec je v šolskem letu 2015/2016 obiskoval sedmi razred redne osnovne šole. V prejšnjem 
šolskem letu je uspešno zaključil šesti razred, angleščino je imel komaj pozitivno, učno snov je 
predeloval z velikim odporom. V predšolskem obdobju in v zgodnjih letih šolanja so starši 
opazili, da je učenec finomotorično manj spreten. Imel je precej težav z zavezovanjem vezalk, 
težje je rokoval z drobnimi materiali, ni maral uporabe in rezanja s škarjami, težave je imel tudi 
pri vožnji s kolesom. Njegova koncentracija je bila že v prvih letih šolanja šibka, vzdrževanje 
pozornosti pa zelo kratkotrajno. Osebna mapa učenca je bila odprta v začetku šolskega leta 
2015/2016 (novembra 2015), čeprav so starši težave pri dečku opažali že v prvih treh razredih. 
Mama je opažala težave pri branju in pisanju, v drugem razredu  je učiteljica opazila, da 
pogosto izpušča in zamenjuje črke, kasneje je imel učenec težave z rabo ločil in presledki. Na 
področju fonološkega zavedanja v zgodnjih letih šolanja ni nihče opazil posebnosti. Na 
področju vidnega zaznavanja je mama opažala težave pri razločevanju po obliki podobnih črk 
(b, d in p;o in a; m in n).  Sprva je imel učenec le odpor do črk, kasneje so se pojavile težave  s 
tehniko branja. Natančnejših podatkov o zmožnostih branja in pisanja iz tistega obdobja ni 
nikjer navedenih. Testi prepoznavanja specifičnih učnih težav v prvih treh letih šolanja pa tudi 
kasneje niso bili izvedeni. Ker je imel učenec težave s pisanjem in koncentracijo pri pouku, so 
starši v petem razredu podali zahtevek za postopek usmerjanja. Učenec takrat ni bil usmerjen 
v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, podan je bil predlog, naj 
se deček v prihodnje pri šolskem delu bolj potrudi. V  šolskem letu 2015/2016 je bil deček 
deležen individualne strokovne pomoči, ki jo izvaja absolventka fakultete za družbene vede. 
Prilagoditev pri  poučevanju ni deležen. Starši so se v šolskem letu 2015/2016 ponovno odločili 
za oddajo vloge za postopek usmerjanja,  saj opažajo težave z dečkovo zbranostjo, težave pri 
pisanju in prepisovanju. Učitelji poročajo predvsem o  šibki pozornosti in o nesledenju med 
učnim procesom.  
 
Učenčeva pozornost in koncentracija sta tekom individualnega dela ustrezni. Učenca ne 
zmotijo zvoki iz ozadja, ob delu je zbran, skladno z učno snovjo postavlja smiselna vprašanja 
in zaprosi za ponovno pojasnilo. Brez potrebe po vmesnem odmoru sledi in sodeluje v 60-
minutni individualni učni uri. Le občasno sprejme možnost vmesnega odmora. Sam jasno izrazi 
morebitno nerazumevanje. Učenčev odnos do angleščine je bil ob začetku treninga negativno 
naravnan. Pravi, da je angleščina težka, saj je branje in pisanje drugačno kot v slovenščini. Ob 
tem pove, da ne razume časov, ki se jih učijo pri pouku. Veliko raje je ustno ocenjen, govorjenje 
v angleščini mu gre dobro, velikokrat ravna in odgovarja intuitivno, po posluhu. Težko se nauči 
ustreznega zaporedja dogodkov v zgodbicah, ki so v učbeniku. Običajno zgodbice in dogodke 
med seboj pomeša, kar privede do napak pri obnavljanju. Posamezne besede, ki so 
obravnavane v besedilu v večini primerov smiselno prevede v angleščino. Učenec pove, da je 
angleščina najtežji šolski predmet in da je ne mara.  Pove, da na tem področju potrebuje 
pomoč. Želi si, da bi imel učitelja, ki bi mu po pouku ponovno pojasnil obravnavano snov. 
Snovi, ki jo obravnavajo v razredu, ne razume, ker gre prehitro. Razlage ne posluša, saj težko 
in počasi prepisuje s table, ob tem se velikokrat zmoti. Zvezke ima zato neurejene, veliko 
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podatkov manjka. Učenec je za učenje sicer motiviran, želi si dosegati boljše ocene in znati 
angleščino.  
 
Ob pregledu učenčevih izdelkov so razvidne obsežne težave pri pisanju. Opaziti je mogoče 
številne izpuste črk, predvsem na sredini in na koncu besede. Celotnih zlogov ne izpušča, 
napak za seboj ne popravi. Pri pisanju izpušča mikrostrukturne elemente, strešice in pike. 
Oblikovanost pisave je okorna in slabše berljiva. Med pisanjem se učenec pogosto rahlo 
zaustavlja. Zdi se, da potrebuje dodaten čas pri priklicu ustrezne črke.  Pri pisanju v angleščini 
opažam številne fonetične zapise, slednje učenec ob enostavni razlagi relacij med grafemi in 
fonemi hitro popravi. Učenčevo glasno branje v slovenščini je gladko, pri branju daljših besed 
se ob branju druge polovice besede nekoliko ustavi, občasno napačno prebere besedo, 
spremeni končni del besede. Videti je, da si pri branju pomaga s kontekstom. Nebesede bere 
počasneje, a bolj natančno v primerjavi z besedami. Pri branju znanih besed v angleščini nima 
težav, bere z vpogledom. Pri branju neznanih, novih besed pa se ob uporabi pravopisne 
strategije branja pojavi fonetično branje. Ob večkratnih ponovitvah branja besede po modelu 
ustrezno branje hitro usvoji, ob tem pogosto vpraša, s kakšnim glasom se prebere katera 
izmed črk. Učenčevo besedišče v angleščini je zelo šibko, zelo šibke pa so tudi učne strategije 
učenja besedišča. Učenec pove, da se ne zna sam učiti, da mu je to težko. Ponavadi si pogleda 
fotografije v učbeniku in prebere naslove, to je njegov način učenja. Pred preizkusom znanja 
pregleda snov v zvezku. 
Učenčev starejši brat je bil v osnovni šoli usmerjen kot učenec s primanjkljaji na posameznih 
področih učenja zaradi težje oblike disleksije. Trenutno je v drugem letniku srednje elektro 
šole, še vedno ima težave z izpuščanjem ali zamenjevanjem črk – še posebej pri angleščini.  
Dečkova mama poroča o težavah, ki jih je imela tudi sama v procesu opismenjevanja. Pove, da 
je bila zanjo organizirana posebna oblika pomoči, v okviru katere je individualno vadila tehniko 
branja. Spomni se, da je imela največ težav s preskakovanjem vrstic. Pove, da dolgo časa 
preprosto ni mogla brati. Mama pove, da ima v službi še vedno težave pri pisanju. Pri 
izpolnjevanju obrazcev izpusti ali pa zamenja črke. Oče se posebnosti v času šolanja ne spomni. 
Pove le, da so mu tuji jeziki vselej povzročali veliko težav. 
 
Učenčevo močno področje so socialne spretnosti, empatičnost, samostojnost ter delovne 
navade v vsakdanjem življenju. Učenec je sicer zelo dobrovoljen in ima smisel za humor. 
 

2.2.4. Trening angleščine pri učencu z disleksijo 

2.2.4.1. Načrtovanje treninga 

Srečanja z učencem so potekala dvakrat tedensko po eno uro na domu. Trening je trajal dva 
meseca od začetka marca do konca aprila, torej 9 tednov, kar pomeni skupno 18 srečanj. Pred 
začetkom oblikovanja ciljev in izbora vsebin za obravnavo besedišča v sklopu treninga sem se 
posvetovala z učiteljico angleškega jezika. Na podlagi zbranih podatkov začetnega testiranja 
in globalne ocene učenčevega funkcioniranja sem pripravila trening. Skupaj z učiteljico 
angleščine sva ocenili ustreznost zastavljenih ciljev glede na učenčevo trenutno predznanje, 
minimalne standarde, učenčeve sposobnosti in motivacijo, močna področja ter posebne 
potrebe. Na vsako učno uro sem se pripravila skladno z didaktičnimi in specialno-pedagoškimi 
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načeli. Veliko didaktičnih pripomočkov za samostojno učenje sva pripravili skupaj z učencem, 
nekatere didaktične materiale sem pripravila sama. Osrednji del vseh učnih ur je bila rdeča nit, 
ki je potekala skozi celotni trening, t. j. eksplicitna razlaga slovničnih časov in učenje oziroma 
utrjevanje besedišča. V začetnih srečanjih sem največ pozornosti namenila širjenju 
učenčevega besedišča in zapomnitvi besed v angleščini. Kasneje sem osrednji del učnih ur 
namenila obravnavi časov Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, 
Will Future in Going to Future. Za uspešnost izvedenega treninga  je bil velikega pomena 
učenčev napredek na področju bralnih učnih strategij, ki so bile pred začetkom treninga zelo 
šibke. Samostojno predelovanje besedil in učinovite bralne učne strategije so v sedmem 
razredu in kasneje zelo pomembne za učenje, napredovanje in učenčevo samozaznavo 
učinkovitosti. Učenec ob začetku treninga ni bil opremljen z učinkovitimi bralnimi učnimi 
strategijami, ki bi mu koristile pri samostojnem učenju in predelovanju besedil. Tekom 
celotnega treninga sem učencu po modelu prikazala rabo različnih bralnih učnih strategij, ki 
so ključne za samostojno učenje angleščine in drugih učnih predmetov.  Strategije poučevanja, 
ideje za materiale in pripomočke sem izbirala na osnovi strokovne literature ter predlogov 
različnih slovenskih in tujih avtorjev. Osrednje izhodišče za pripravo učnih ur je bila vsebina 
teoretičnega dela magistrske naloge. V pripravo na poučevanje sem vključevala tudi lastne 
ideje in predloge učenca. Poleg doseganja zastavljenih ciljev treninga, ki so navedeni v 
naslednjem podpoglavju in se navezujejo predvsem na izboljšanje ravni slovničnih časov in 
širjenje besedišča, sem si prizadevala, da učenec do učenja angleščine razvije pozitiven odnos 
ter da spozna in samostojno uporablja različne bralne učne strategije za aktivno učenje 
angleščine in drugih predmetov.  

2.2.4.2. Opis in struktura treninga  

Z učencem je bil izveden trening, ki je obsegal 18 srečanj, srečevala sva se dvakrat tedensko, 
na domu. Testi, ki so služili za pridobivanje informacij o učenčevem predznanju in merjenju 
končnega napredka, so  bili izvedeni na posebnih srečanjih.  

Srečanja so trajala 60 minut, po potrebi pa sva imela po 30 minutah dela 5-minutni gibalni 
odmor. Učne ure so bile razdeljene na naslednje dele: 

1.) uvod, 
2.) izhodišče, 
3.) osrednji del učne ure, 
4.) povzetek in  
5.) zaključek. 

Uvodni del učne ure je praviloma trajal do 5 minut, z učencem sva se pogovorila o počutju in 
o posebnih, zanimivih dogodkih, ki so se zgodili od najinega zadnjega srečanja. Učenec si je 
pripravil delovno površino in potrebščine. Izhodišču sva praviloma namenila 10 minut, 
ponovila sva dejavnosti iz prejšnje učne ure ter obnovila novo naučeno znanje, preverila sva 
zapomnitev ključnih pravil za tvorbo slovničnih časov, zapomnitev novo obravnavanega 
besedišča in naštela že poznane bralne učne strategije.  
Osrednji del učne ure je trajal pol ure. Zajemal je eksplicitno obravnavo slovničnih časov,  
skladno s tekočo učno snovjo, obravnavo novega besedišča, pripravo zapiskov in pripomočkov 
za samostojno učenje ter  spoznavanje in uporabo različnih bralnih učnih strategij. Veliko časa 
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sva namenila učenju strategij dela z besedili v učbeniku. Razlaga je potekala v slovenščini, z 
izjemo zastavljanja vprašanj ob urjenju učenčevega razumevanja in ustne tvorbe povedi, v 
kateri je učenec uporabil novo naučeno besedišče. V sklopu treninga sva obravnavala 
slovnične čase Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Will Future 
in Going to Future. V sklopu obravnave bralnih učnih strategij sem učencu po modelu 
predstavila strategije, ki se jih poslužujemo pred branjem: priprava delovne površine in 
pripomočkov, pregled delov besedila, t. j. naslovov, podnaslovov, začetka in konca besedila, 
pregled fotografij, krepko natisnjenih besed, branje povzetka, razmislek o temi, razdeljevanje 
besedila na več manjših delov. Učencu sem predstavila naslednje strategije, ki se jih 
poslužujemo med branjem: tiho branje besedila in podčrtovanje neznanih besed, določanje 
pomena neznanim besedam, izpisovanje ključnih besed ali povedi, ustna obnova besedila s 
pomočjo ključnih besed ali povedi. Predstavljene strategije, ki se jih poslužujemo po branju 
besedila, so bile naslednje: določanje temeljnega obsega besedišča, urjenje zapisa besed, 
ponavljanje besedišča s snemanjem na računalnik.  
Povzetek je zajemal približno 10 minut, v tem delu je učenec povzel in ponovil ključna 
spoznanja in novo naučena pravila, besedišče in bralne učne strategije. Zaključek je trajal 5 
minut, učenec je v zaključku samoovrednotil svoje delo, obnovila sva dogovore za samostojno 
domače delo ter se pogovorila o obsegu domačega dela in o bralnih učnih strategijah, ki jih bo 
učenec pri tem uporabil. 

2.2.4.3. Cilji treninga  

Glede na učenčevo globalno oceno funkcioniranja in učni načrt sem v sodelovanju z učiteljico 
angleščine oblikovala cilje treninga. Cilje sem po posvetu z učiteljico načrtovala glede na osem 
področij, ki sem jih zajela v treningu: besedišče, učne  strategije,  slovnični čas Present Simple, 
slovnični čas Present Continuous, slovnični čas Past Simple, slovnični čas Past Continious,  
slovnični čas Will Future in slovnični čas Going to Future. Na naštetih področjih sem oblikovala 
naslednje cilje: 

1. BESEDIŠČE 

 Učenec danemu slovenskemu izrazu, ki je bil obravnavan tekom učne snovi, poišče 
ustrezen izraz v angleščini. 

 Učenec z novo naučenimi besedami tvori povedi, ki so vsebinsko smiselne ter 
strukturno in slovnično ustrezne. 

 Učenec pri branju besedila v učbeniku samostojno določi neznane besede, jih podčrta 
in izpiše na seznam novih besed. 

 Učenec besedam, ki so na seznamu novih besed, s pomočjo slovarja ali zapisa v zvezku 
poišče ustrezen izraz v angleščini. Z izrazom tvori smiselno poved v angleščini. 

 Učenec vsakodnevno, v obsegu 10 minut, ustno ponavlja novo besedišče in ob tem uri 
tudi ustrezen zapis besed. 

 Učenec se pri samostojnem učenju besedišča poslužuje dogovorjenih aktivnih načinov 
učenja, ki jih sproti spreminjamo z namenom vzdrževanja učenčeve motivacije. 
 

2. BRALNE UČNE STRATEGIJE  
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 Učenec spozna in preizkusi različne bralne učne strategije, ki so primerne za 
samostojno učenje tujega jezika, angleščine in izbrane strategije po končanem 
treningu uporablja pred, med in po branju besedila oziroma pri delu z učbenikom.  

 Učenec v okviru vodenega pogovora določa učinkovite in manj učinkovite učne 
strategije, ki se mu zdijo uporabne ali manj uporabne pri samostojnem učenju 
angleščine.  
 

3. SLOVNIČNI ČAS PRESENT SIMPLE 

 Učenec samostojno ustno pojasni, da je potrebno glagolu, ki stoji za osebnimi zaimki 
he/she/it v trdilnih povedih, dodati končnico -s ali -es. 

 Učenec samostojno ustno pojasni rabo pomožnega glagola do/does  v vprašalnih 
povedih v slovničnem času Present Simple.  

 Učenec samostojno ustno pojasni rabo pomožnega glagola don't/doesn't  v nikalnih 
povedih v slovničnem času Present Simple. 

 Učenec v besedilu prepozna besede, ki običajno nakazujejo na rabo časa Present 
Simple: always, every day, every week, never, often, sometimes, usually.  

 Učenec ustrezno rešuje naloge pisnega tipa, pri katerih je potrebno ob navedenem 
slovničnem času  Present Simple napisati ustrezno obliko glagola glede na osebo. 

 Učenec ustrezno ustno odgovarja na zastavljena vprašanja in ob tem ustrezno uporabi  
slovnični čas Present Simple. 

 Učenec iz sobesedila sklepa na rabo časa  Present Simple ali Present  Continuous in 
izbere ustrezen slovnični čas ter ga glede na osebo in vrsto povedi (trdilna, nikalna, 
vprašalna) ustrezno uporabi.   

 Učenec v  slovničnem času  Present Simple samostojno ustno in pisno tvori povedi v 
trdilni, nikalni in vprašalni obliki.  
 

4.  SLOVNIČNI ČAS PRESENT CONTINUOUS 

 Učenec samostojno ustno pojasni, da je slovnični čas Present Continuous sestavljen iz 
pomožnega glagola »biti«, ki se spreminja glede na osebo, in iz pomenskega glagola, ki 
mi dodamo končnico -ing. 

 Učenec ustrezno rešuje naloge pisnega tipa, pri katerih iz besedila prepozna osebo in 
ustrezno določi obliko pomožnega glagola »biti« pri trdilnih, vprašalnih in nikalnih 
povedih. 

 Učenec shematsko predstavi strukturo trdilnih, nikalnih in vprašalnih povedi 
glagolskega časa Present Continuous, pri čemer jasno označi oziroma skicira zamenjavo 
vrstnega reda osebe in pomožnega glagola »biti« ter navede mesto, na katero pri 
zanikanju dodamo besedo »not«. 

 Učenec v besedilu prepozna besede (prislovna določila), ki običajno nakazujejo na rabo 
časa Present Continuous: now, at the moment.  

 Učenec ustrezno ustno odgovarja na zastavljena vprašanja in ob tem ustrezno uporabi 
slovnični čas Present Continuous. 

 Učenec iz sobesedila sklepa na rabo časa  Present Simple ali Present  Continuous in 
izbere ustrezen slovnični čas ter ga glede na osebo in vrsto povedi (trdilna, nikalna, 
vprašalna) ustrezno uporabi.   

 Učenec v   slovničnem času Present Continuous samostojno ustno in pisno tvori povedi 
v trdilni, nikalni in vprašalni obliki.  
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5. SLOVNIČNI ČAS PAST SIMPLE 

 Učenec samostojno ustno pojasni, da je potrebno pravilnim glagolom pri tvorjenju 
trdilnih stavkov za vsemi osebnimi zaimki dodati končnico -ed.  

 Učenec samostojno ustno pojasni, da se je potrebno obliko Past Simple pri 
angleških nepravilnih glagolih naučiti. Ob tem pojasni, da je oblika zapisana v 
drugem stolpcu v seznamu nepravilnih glagolov na zadnji strani delovnega zvezka. 

 Učenec ustrezno ustno in pisno tvori obliko Past Simple pri angleških nepravilnih  
glagolih, ob tem memorizira, ustrezno artikulira in zapiše vsaj 80 % nepravilnih 
glagolov, ki so določeni skladno s tekočo učno snovjo.  

 Učenec samostojno ustno pojasni, da je potrebno pri tvorjenju povedi z 
nepravilnimi glagoli in pri tvorjenju trdilnih povedi za vsemi osebnimi zaimki 
uporabiti glagolsko obliko Past Simple.  

 Učenec samostojno ustno pojasni rabo pomožnega glagola did v vprašalnih 
povedih v glagolskem času Past Simple.  

 Učenec samostojno ustno pojasni rabo pomožnega glagola didn´t v nikalnih 
povedih v glagolskem času Past Simple. 

 Učenec v besedilu prepozna besede, ki običajno nakazujejo na rabo časa Past 
Simple: last, ago, in, yesterday.  

 Učenec ustrezno rešuje naloge pisnega tipa, pri katerih je potrebno ob navedenem 
glagolu v nedoločniku napisati ustrezno obliko glagola v slovničnem času Past 
Simple glede na osebo in vrsto povedi (trdilna, nikalna, vprašalna). 

 Učenec ustrezno ustno odgovarja na zastavljena vprašanja in ob tem ustrezno 
uporabi slovnični  čas Past Simple. 

 Učenec iz sobesedila sklepa na rabo časa  Past Simple ali Past  Continuous ter izbere 
ustrezen slovnični čas in ga glede na osebo in vrsto povedi (trdilna, nikalna, 
vprašalna) ustrezno uporabi.   

 Učenec v  slovničnem času  Past Simple samostojno ustno in pisno tvori povedi v 
trdilni, nikalni in vprašalni obliki.  

 
6. SLOVNIČNI ČAS PAST CONTINUOUS 

 Učenec samostojno ustno pojasni, da je slovnični čas Past Continuous sestavljen iz 
pomožnega glagola »biti«, ki se spreminja glede na osebo, ter pomenskega glagola, ki 
mu dodamo končnico -ing. 

 Učenec ustrezno rešuje naloge pisnega tipa, pri katerih iz besedila prepozna osebo in 
ustrezno določi obliko pomožnega glagola »biti« pri trdilnih, vprašalnih in nikalnih 
povedih. 

 Učenec shematsko predstavi strukturo trdilnih, nikalnih in vprašalnih povedi 
slovničnega časa Past Continuous, pri čemer jasno označi oziroma skicira zamenjavo 
vrstnega reda osebe in pomožnega glagola »biti« ter navede mesto, na katero pri 
zanikanju dodamo besedo »not«. 

 Učenec ustrezno ustno odgovarja na zastavljena vprašanja in ob tem ustrezno uporabi 
slovnični čas Past Continuous. 

 Učenec iz sobesedila sklepa o rabi časa Past Simple ali Past Continuous ter izbere 
ustrezen slovnični čas in ga glede na osebo in vrsto povedi (trdilna, nikalna, vprašalna) 
ustrezno uporabi.   
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 Učenec v  slovničnem času  Past Continuous samostojno ustno in pisno tvori povedi v 
trdilni, nikalni in vprašalni obliki.  
 

7. SLOVNIČNI ČAS WILL FUTURE 

 Učenec samostojno ustno pojasni, da je slovnični čas Will Future sestavljen iz 
pomožnega glagola »will« in polnopomenskega glagola v nedoločniku ter se ne 
spreminja glede na osebo. 

 Učenec ustrezno rešuje naloge pisnega tipa, pri katerih iz glagola v oklepajo zapiše 
ustrezno obliko trdilnih, nikalnih in vprašalnih stavkov v slovničnem času Will Future.  

 Učenec shematsko predstavi strukturo trdilnih, nikalnih in vprašalnih povedi 
slovničnega časa Will Future, pri čemer jasno označi oziroma skicira zamenjavo 
vrstnega reda osebe in pomožnega glagola »will« ter navede mesto, na katero pri 
zanikanju dodamo besedo »not«. 

 Učenec ustrezno ustno pojasni rabo slovničnega časa Will Future. Ob tem navede, da 
slovnični čas Will Future uporabljamo, kadar oblikujemo napovedi za prihodnosti ali ko 
se v času govorjenja spontano odločamo za dejanja, ki jih bomo v času storili v 
prihodnosti. 

 Učenec iz sobesedila sklepa o rabi časa Will Future ali Going to Future ter izbere 
ustrezen slovnični čas in ga glede na osebo in vrsto povedi (trdilna, nikalna, vprašalna) 
ustrezno uporabi.   

 Učenec v  slovničnem času  Will Future samostojno ustno in pisno tvori povedi v trdilni, 
nikalni in vprašalni obliki.  
 

8. SLOVNIČNI ČAS GOING TO FUTURE 

 Učenec samostojno ustno pojasni, da je slovnični čas Going to Future sestavljen iz 
pomožnega glagola »biti«, ki se spreminja glede na osebo in »going to«  ter 
polnopomenskega glagola v nedoločniku, ki se ne spreminja glede na osebo. 

 Učenec ustrezno rešuje naloge pisnega tipa, pri katerih iz glagola v oklepajo zapiše 
ustrezno obliko trdilnih, nikalnih in vprašalnih stavkov v slovničnem času Going to  
Future.  

 Učenec shematsko predstavi strukturo trdilnih, nikalnih in vprašalnih povedi 
slovničnega časa Going to Future, pri čemer jasno označi oziroma skicira zamenjavo 
vrstnega reda osebe in pomožnega glagola »be« ter navede mesto, na katero pri 
zanikanju dodamo besedo »not«. 

 Učenec ustrezno ustno pojasni rabo slovničnega časa Going to Future. Ob tem navede, 
da slovnični čas Going to Future uporabljamo, kadar smo prepričani, da se bo nekaj 
zgodilo oziroma kadar smo se odločili, da bomo nekaj  zagotovo naredili v prihodnosti. 

 Učenec iz sobesedila sklepa o rabi časa Will Future ali Going to Future ter izbere 
ustrezen slovnični čas in ga glede na osebo in vrsto povedi (trdilna, nikalna, vprašalna) 
ustrezno uporabi.   

 Učenec v  slovničnem času  Going to Future samostojno ustno in pisno tvori povedi v 
trdilni, nikalni in vprašalni obliki.  
 

Cilje treninga sem zasledovala kronološko usklajeno s tekočo učno snovjo v šoli. V spodnji 
tabeli so prikazana področja ciljev, ki so bili zasledovani v posameznem tednu treninga. 
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Tedni treninga Področje dela oz. obravnavani slovnični čas 

Prvi teden  

 

besedišče –  

skozi  

celoten trening 

 

 

 učne strategije –    

skozi  

celoten trening 

Present Simple, Present Continuous 

Drugi teden Present Simple, Present Continuous 

Tretji teden Present Simple, Present Continuous 

Past Simple 

Četrti teden Past Simple, Past Continious   

Peti teden Present Simple, Present Continuous 

Past Simple, Past Continious 

Šesti teden Will Future, Going to Future 

Sedmi teden Will Future, Going to Future 

Osmi teden Present Simple, Present Continuous 

Past Simple, Past Continious 

Will Future, Going to Future 

Deveti teden Present Simple, Present Continuous 

Past Simple, Past Continious 

Will Future, Going to Future 

Tabela 1: Prikaz ciljev treninga po področjih in časovna izvedba doseganja zastavljenih ciljev 

2.2.4.4. Uporabljene metode dela, strategije, pristopi in pripomočki 

Učenje oblike Past Simple nepravilnih glagolov s fonološko kategorizacijo 

Za učenje oblike Past Simple pri nepravilnih glagolih se je kot uspešna strategija dela izkazala 
kategorizacija glagolov glede na izgovor besed. Glagole, ki se v obliki Past Simple slušno 
podobno izgovorijo sem uvrstila v posamezne kategorije, vsaka kategorija je obarvana 
drugače. Zapomnitev oblike Past Simple je bila za učenca tako bistveno lažja.  

Slovenski pomen Nedoločnik Past Simple Past Participle 

tresti  shake  shook shaken 

 

stati stand  stood   stood 

razumeti understand understood  understood 

 

prinesti  bring  brought  brought 

kupiti buy  bought  bought 

ujeti catch  caught  caught  
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boriti se, prepirati 
se   

fight  fought  fought 

misliti   think  thought  thought 

učiti  teach  taught  taught 

 

risati, vleči  draw  drew   drawn 

leteti fly  flew  flown 

rasti, gojiti grow  grew   grown 

vedeti  know  knew  known 

vreči throw  threw  thrown 

 

čutiti  feel  felt  felt 

goreti burn burnt  burnt 

sanjati   dream  dreamt dreamt 

graditi build built built 

učiti se learn  learnt  learnt  

dobiti  get got got 

držati, hraniti keep  kept  kept 

zapustiti leave  left   left 

srečati   meet  met  met 

sedeti  sit sat  sat 

izgubiti  lose lost   lost 

pomeniti, 
nameravati 

mean  meant  meant  

poslati  send  sent   sent 

spati sleep  slept  slept 

vohati, dišati smell  smelt   smelt 

črkovati spell spelt  spelt 

potrošiti, 
preživeti  

spend  spent   spent 

pokvariti spoil  spoilt  spoilt  

 

plačati  pay  paid  paid 

položiti lay  laid   laid 

reči say  said said 
Tabela 2: Fonološka kategorizacija nepravilnih glagolov 

 

Učenje oblike Past Simple nepravilnih glagolov z rabo drsnikov 

Prej omenjene kategorije smo zatem umestili na drsnike. Vsak drsnik je imel na kartončku 
vnaprej zapisano skupino črk, ki se v tej kategoriji ni spremenila, na premičnem kartončku pa 
so bile ostale črke, ki spadajo k zapisu besede. Poleg zapisane skupine črk smo na začetku na 
drsnike dodali nalepko za pomoč pri zgovorjavi besed. Barva drsnikov je usklajena z 
razpredelnico, v kateri so navedene kategorije nepravilnih glagolov. Učenec je z uporabo 
drsnikov uril pomnjenje povezav med obliko nedoločnika in obliko Past Simple v obratnem 
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vrstnem redu. Najprej je na drsniku prebral obliko Past Simple, ki ji je dodal obliko nedoločnika. 
Pravilnost je preveril v tabeli kategorizacije.  

 

Slika 1: Drsniki za učenje oblike Past Simple 

 

Shematski prikaz strukture trdilnih, vprašalnih in nikalnih povedi za posamezni slovnični čas 

Eksplicitno razlago strukture trdilnih, vprašalnih in nikalnih povedi slovničnih časov sem 
ponazorila s shematskim prikazom. Slednji je razdeljen na tri sklope: Past, Present in Future. V 
vsakem sklopu sta dve obliki, t. j. v razdelkih Past in Present sta to obliki Simple in Continuous 
v sklopu Future pa obliki Will in Going to Future. Za vsako obliko so navedene slovnične 
značilnosti trdilnih, vprašalnih in nikalnih povedi. Prikazana je struktura povedi, pri čemer je 
oseba ponazorjena s skico osebe, glagol z vijugo, preostanek povedi pa s črticami. Vsem 
prikazom so  dodane ključne besede, ki se tipično pojavljajo pri posameznem slovničnem času.  
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Slika 2: Shematski prikaz strukture povedi za posamezni slovnični čas 

 

Sestavljanka: slovnični časi v angleščini 

Z namenom utrjevanja, prepoznavanja in ponotranjenja slovničnih značilnosti časov v 
angleščini sem pripravila sestavljanko. Na kartončkih so zapisane strukture in tipične 
značilnosti za vsak slovnični čas. Naloga učenca je, da dele sestavljanke kar najhitreje ustrezno 
razporedi po dani podlogi. Za kontrolo pravilnosti učenec uporablja barvne oznake na hrbtni 
strani delov sestavljanke. 
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Slika 3: Sestavljanka slovnični časi v angleščini (Present Simple in Present Continuous) 

 

Pravilnost zapisa besed v angleščini 

Zaradi številnih neustreznih zapisov besed v angleščini je bilo potrebno ustrezen zapis še 
posebej uriti. Zapis besed je učenec vadil s pomočjo prosojne vložne mape, na katero je 
zapisoval besede in sam preverjal ustreznost zapisa ter poiskal morebitne napake. Slovenske 
izraze novo naučenega besedišča je učenec zapisal na levo stran lista A4 formata, v stolpec. 
Zatem je na desno stran zapisoval angleške izraze. Kasneje je s pomočjo vloženega papirja 
primerjal ustreznost zapisa na desni strani. Morebitne napake je poiskal sam in jih popravil.    

Barvno označevanje črk ali zlogov, ki imajo tipično izreko 

Učencu je razjasnitev nekaterih povezav med grafemi in fonemi zelo koristila pri ustreznejšem 
branju besed. Povezave si je učenec zelo hitro zapomnil, posebnega pripomočka zato nisva 
potrebovala. Učenec je sproti barvno označeval nekatere črke oziroma zloge, ki imajo v večini 
primerov tipično izgovorjavo. Poleg je s svinčnikom zapisal še izgovor črke oziroma zloga.  
Barvno sva označevala naslednje zloge oziroma črke: 

- oo  /u/, 
- ck  /k/, 
- ee /i/, 
- ea  /i/, 
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- c na začetku besede /k/, 
- e na koncu besede /ga ne izgovorimo/. 

Branje ob hkratnem poslušanju 

Branje ob hkratnem poslušanju se je izkazalo za zelo učinkovito metodo učenja besedišča. Gre 
za multisenzorno dejavnost, ki je hkrati zabavna, drugačna in zato zanimiva. Dejavnost sva z 
učencem izvedla tako, da je učenec glasno prebral besedilo oziroma del besedila v učbeniku. 
Nato sva branje vadila tako, da je bil izgovor besed ustrezen. Zatem sva branje posnela. Učenec 
je ob poslušanju posnetka hkrati glasno bral besedilo ali pa je besedilo bral tiho in branju sledil 
s prstom. Posnetek je učenec poslušal  tudi doma in uril zapomnitev besedišča in ustrezno 
branje ter izgovor besed.  

Igra spomin za utrjevanje nepravilnih glagolov 

Z namenom utrjevanja oblike Past Simple nepravilnih glagolov sva z  učencem pripravila igro 
spomin, ki je nekoliko drugačna od tiste, ki jo poznamo sicer. Pari tvorijo obliko nedoločnika 
in ustrezno obliko glagola v Past Simple. Ob igranju igre vseskozi izgovarjamo glagole, zapisane 
na kartončkih. Ko najdemo par,  z glagolom ustno tvorimo smiselno poved. 

Seznam strategij: Kako se lotim branja besedila v angleščini? 

Skupaj z učencem sva tekom treninga dopolnjevala tabelo, ki sem jo predhodno pripravila. 
Učenec se je tekom treninga seznanil z različnimi tehnikami in strategijami za samostojno 
učenje angleščine ter z načini dela z besedili v učbeniku. Učenec je predstavljene strategije 
preizkušal. Ugotovil je, katere mu ustrezajo in bi jih lahko uporabil tudi pri samostojnem 
učenju. Slednje sva sproti vpisovala na spodnji seznam, ki ga učenec hrani doma na vidnem 
mestu. 

Kaj naredim pred začetkom 
učenja/branja besedila? 

Kako preberem besedilo? 
Kaj počnem med 

branjem/učenjem? 

Kaj naredim po koncu 
učenja/branja besedila? 

Pripravim mizo. Na mizi 
imam: 

- učbenik,  
- zvezek,  
- delovni zvezek, 
- različna pisala, 
- bralno ravnilce. 

Besedilo tiho preberem, ob 
tem podčrtam neznane 
besede. 

Preverim, katere besede so 
pod enakim naslovom 
zapisane tudi v zvezku. 
Nanje sem še posebej 
pozoren in jih preberem še v 
zvezku. 

Pregledam naslove, 
podnaslove. 

Razlago neznanih besed 
poiščem s pomočjo 
spletnega slovarja. Prevod 
zapišem nad podčrtano 
besedo. 

Če si besedišče težko 
zapomnim, si ga izpišem na 
poseben list. Poleg dodam 
prevod. Zapišem tudi vsaj 
eno poved, ki vsebuje to 
besedo.  

Pogledam, kje je začetek in 
kje konec besedila. 

Besedilo še enkrat tiho 
preberem, ob tem si 
dogodke zamislim v 
»slikah«. 

Nove besede ponavljam 
tako, da jih glasno berem in 
se posnamem na računalnik. 
Zatem poslušam svoje 
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Dobro si ogledam 
fotografije. 

Ob vsakem zapisanem 
odstavku na rob besedila 
zapišem eno poved ali dve. 

branje, ob tem tiho berem 
ali pa imam zaprte oči.  

Preberem odebeljene 
besede. 
 

Preberem povzetek.  

Pomislim, kaj o tem besedilu 
že vem. Skušam se spomniti, 
o čem smo govorili pri 
pouku. 

Če je besedilo dolgo, ga s 
svinčnikom razdelim na več 
delov.  

Povedi večkrat preberem, 
vsaj petkrat. 

Sam skušam obnoviti 
prebrano besedilo. Če mi ne 
gre, si za vsako zapisano 
poved narišem sliko. Nato 
ob sličicah obnovim poved.  

Tabela 3: Seznam strategij za branje besedila 

 

Preglednica napredka pri znanju nepravilnih glagolov 

Učencu sem predstavila cilje treninga, med drugimi tudi cilj pri katerem je določeno, da naj bi 
učenec do konca izvajanja treninga pravilno določil 80 % Past Simple oblik pri nepravilnih 
glagolih. Učenec je povedal, da je cilj dosegljiv, a se bo zanj moral zares zelo potruditi.  Z 
učencem sva oblikovala tabelo, v katero sem vpisovala datume preverjanja učenčevega 
napredka ter število pravilnih odgovorov. Ob vsakem preverjanju sva preverila napredek in se 
pogovorila o njem. To je bilo ključnega pomena za učenčevo nadaljno motivacijo in vlaganje 
truda.  

Evalvacija učne ure 

Učenec je po vsaki končani učni uri podal odgovore na vnaprej določena vprašanja. Na ta način 
je sproti vrednotil svoje delo in napredek, ter ozaveščal šibka področja. Poleg odgovarjanja na 
vprašanja, ki so bila zapisana na kartončku sva se skoraj vsakokrat podrobneje pogovorila o 
napredku ter primerjala trenutne rezultate z začetnimi.  

 

RAZMISLEK OB KONCU UČNE URE 

Kaj mi je šlo danes dobro, na kaj sem ponosen? 
 
Kaj mi danes ni šlo najbolje in lahko v prihodnje 
izboljšam? 
 
Kako sem napredoval v primerjavi z začetnimi 
učnimi urami? 
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Moje želje, razmislek, predlogi za prihodnjo učno 
uro … 
 

Tabela 4: Kartonček za evalvacijo učne ure 

Proslavljanje napredka 

Učenec je imel ob začetku izvajanja treninga velik odpor do angleščine ter do samostojnega 
dela in učenja. Zaradi številnih neuspehov je imel do sebe nizka pričakovanja in negativna 
prepričanja (npr. Ne zmorem se naučiti, nikoli ne bom tega znal.). Učencu sem predstavila cilje 
treninga – v njemu razumljivi obliki. Vsak dosežen cilj sva proslavila z nečim prijetnim po 
učenčevem izboru. Običajno si je izbral sprehod ali ogled domačih živali, nagrade nikoli niso 
bile materialne. Skupaj z dečkovimi starši smo proslavili končni uspeh in napredek dečka skozi 
celoten trening s skupnim druženjem in večerjo.  

2.2.5. Opis poteka raziskave  

Izvajanje specialno pedagoškega treninga je potekalo v mesecu marcu in aprilu. Srečanja so 
potekala na domu, dvakrat tedensko po 60 minut, skupno je bilo izvedenih 18 srečanj.   
 
Pred začetkom oblikovanja specialno-pedagoškega treninga sem oblikovala globalno oceno 
učenčevega funkcioniranja z analizo učenčevih močnih in šibkih področij. Pregledala sem 
obstoječo dokumentacijo o učencu, informacije sem  pridobila preko sodelovanja s šolsko 
svetovalno delavko, starši,  učiteljico angleščine ter preko srečanj z učencem. Pred 
oblikovanjem treninga sem se  o vsebinskih sklopih, standardih znanja in  učnih ciljih 
posvetovala z učiteljico angleščine. Na podlagi letne priprave in dogovora z učiteljico sem 
zajela večino obravnavanega besedišča, ki sem ga umestila v pedagoški trening. Glede na 
obravnavano tekočo učno snov sem v trening kronološko umestila eksplicitno poučevanje 
slovničnih časov. V treningu sem realizirala zastavljene cilje na področju širjenja besedišča, 
strategij pomnjenja in priklica besedišča ter  prepoznavanja, rabe in tvorbe slovničnih  časov v 
angleščini. Skozi celoten trening je učenec spoznaval različne strategije samostojnega učenja 
in dela z učbenikom. V začetnih srečanjih sem strategije učencu pokazala po modelu, kasneje 
jih je učenec uporabljal ob mojem vodenju in usmerjanju, proti konca pa je bil pri rabi strategij 
samostojen.  Spoznavala sva različne strategije, ki jih lahko uporabi pred, med in po branju 
angleškega besedila, kot tudi drugih besedil. V vseh etapah treninga sem uporabila pristope in 
metode, ki so primerne za učence z disleksijo in temeljijo na potrebah učenca.  Tako sem  
učencu učno snov približala na drugačen, strukturiran, multisenzoren in eksplicitni način. Po 
potrebi sem metode  in strategije dela spreminjala glede na učenčev odziv, učenčeve predloge 
in sugestije učiteljice angleščine.  
 
Pred izvedbo treninga sem  z vprašalnikom o učnih strategijah S. Pečjak (1998, v Pečjak in 
Gradišar, 2012) in testom znanja in uporabe slovničnih časov v angleščini ugotovila  predhodno  
raven znanja in strategij učenja angleščine. Vprašalnik in test sem ponovno izvedla po 
končanem treningu ter pridobljene rezultate primerjala. Napredek, ki se kaže kot razkorak 
med začetnimi in končnimi rezultati, je izhodišče za oceno uspešnosti izvedenega treninga.  
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2.2.6. Obdelava podatkov 

Izvedena je primerjava dobljenih rezultatov na testih pred in po izvedenem treningu. Na ta 
način sem ugotovovila napredek učenca in uspešnost treninga. Z vprašalnikom o učnih 
strategijah (Pečjak, 1998, v Pečjak in Gradišar, 2012) je  izvedena primerjava začetnih in 
končnih rezultatov, na ta način je ugotovljen razkorak med bralnimi učnimi strategijami pred 
treningom in po treningu. Primerjava začetnih in končnih rezultatov je izvedena tudi s testom 
znanja slovničnih časov, kar nam je omogočilo vpogled v napredek na področju prepoznavanja, 
rabe in tvorbe. Rezultati so kvantitativno obdelani, predstavljeni s strukturnimi odstotki in 
tabelarično prikazani. 

2.3. REZULTATI IN INTERPRETACIJA TESTIRANJA 

2.3.1. Rezultati  in interpretacija rezultatov začetnega testiranja  

2.3.1.1. Rezultati preverjanja bralnih učnih strategij z vprašalnikom o učnih 

strategijah  

 

S prvim delom vprašalnika o učnih strategijah sem preverjala, kako pogosto se učenec uči iz 
učbenikov in zvezkov. Ugotovila sem, da se učenec le včasih uči iz učbenikov in redko oziroma 
nikoli iz zvezkov.  V drugem delu vprašalnika nas  je zanimalo, pri katerih predmetih se učenec 
uči iz učbenikov oziroma zvezkov. Učenec je odgovoril, da učbenike uporablja pri predmetih 
naravoslovje, državljanjska vzgoja in etika ter angleščina, iz zvezkov pa se uči le pri matematiki. 
Učbenike in zvezke uporablja samoiniciativno, saj ob tem rad pregleduje slikovni material. Iz 
zvezkov se uči tudi na pobudo staršev, čeprav se to zgodi zelo redko. Avtorici S. Pečjak in A. 
Gradišar (2012) navajata, da je ravno prevzemanje odgovornosti za lastno učenje pomemben 
korak k doseganju učnega uspeha.  

 

  Nikoli/ 
redko – 

1 

Včasih – 
2 

Vedno/ 
pogost – 

3 

1. Preden se lotim učenja iz učbenika ali zvezka, na hitro 
preletim besedilo (pogledam naslov, podnaslove, slike ipd.). 

1 2 3 

2. Preden preberem besedilo iz učbenika/zvezka, si postavim 
vprašanja, kaj že vem o tej snovi. 

1 2 3 

3. Pred branjem snovi v učbeniku ali zvezku preberem 
povzetek (če je). 

1 2 3 

4. Pred branjem snovi v učbeniku si preberem ključne besede 
ob robu besedila (če so). 

1 2 3 

5. Pozorno preberem učno snov.  1 2 3 

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

1 2 3 
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Tabela 5: Raba učnih strategij pred, med in po branju pred začetkom izvajanja treninga 

 

 Možne točke Učenčeve točke Delež učenčevih 
točk 

Strategije pred branjem 12 6 50 % 

Strategije med branjem 9 7 77,8 % 

Strategije po branju 39 17,7 45,4 % 

SKUPNO 60 30,7 51,2 % 

Tabela 6: Prikaz rabe strategij pred, med in po branju s strukturnimi odstotki pred začetkom treninga 

 

Učenec se včasih uči iz učbenikov, nikoli iz zvezkov. Ob tem doda, da so njegovi zapisi v zvezkih 
pomanjkljivi in neurejeni. Med zapisovanjem po nareku veliko besed izpusti, kakšno podvoji, 
izpušča nekatere črke. Pisanje je zanj utrujajoče, zato ima zvezke neurejene, pri pouku raje 
posluša vsebino in gleda fotografije v učbeniku, kakor da bi zapisoval. E. Schneider in M. 
Crombie (2003) v svojem delu opisujeta dve študiji primera, pri katerih sta posameznika z 
disleksijo ob podpori in pomoči napredovala na področju znanja tujega jezika, obenem pa sta 
bili veščini pisanja in ustrezne sintakse pri pisni tvorbi povedi, kljub napredku, šibki.  Pisanje je 
lahko za učence z disleksijo zelo naporno, ob pregledu pisnih izdelkov opazimo številne 
pravopisne in slovnične napake (Nijakowska, 2010). J. Kormos (2015) dodaja, da učenci z 
disleksijo težko prepisujejo s table, izpuščajo zloge ali cele besede, zapisi so pogosto 
pomanjkljivi in neurejeni. Učenci se iz tovrstnih zapisov težko učijo, saj so slabo organizirani in 
nepregledni. Učbenike učenec uporablja pri predmetih naravoslovje ter državljanjska vzgoja 
in etika. V teh učbenikih najraje pregleduje fotografije in bere zanimivosti. Pri angleščini 
občasno preleti snov v učbeniku in pregleda naslove, doma besedil ne bere ponovno. S 
pomočjo zvezka se uči matematiko, z zvezkom si pomaga predvsem pri pregledu obravnavanih 

7. Med branjem si poskušam v mislih čim bolj živo 
predstavljati zapisano. 

1 2 3 

8. Po branju pojasnim nove, neznane besede tako, da:   
 

 poskušam ugotoviti pomen iz sobesedila,  1 2 3 

 poiščem razlago v slovarju,  1 2 3 

 vprašam učitelja, sošolce, starše… 1 2 3 

9. Po branju daljšo učno snov razdelim na manjše dele 
(odstavke). 

1 2 3 

10. V gradivu podčrtujem ključne besede in misli. 1 2 3 

11. Iz gradiva si izpišem ključne besede in misli. 1 2 3 

12. Ugotoviti skušam zvezo med najpomembnejšimi ključnimi 
besedami. 

1 2 3 

13. Bistvene besede ali povedi na neki način uredim (npr. z 
miselnimi vzorci ali kako drugače). 

1 2 3 

14. Po učenju si izdelam kratke povzetke (izvlečke). 1 2 3 

15. Učno snov si poskušam zapomniti tako, da jo večkrat 
preberem. 

1 2 3 

16. Po branju mehanično ponavljam ("na pamet") določene 
stavke/odstavke iz zvezka ali učbenika, dokler si jih ne 
zapomnim. 

1 2 3 

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

18. Postavljam vprašanja v zvezi s snovjo in odgovarjam nanje. 1 2 3 

19. Po učenju povem ali napišem svoje mnenje o snovi. 1 2 3 

20. Naučeno dopolnim s podatki iz drugih virov. 1 2 3 
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tem. Učbenike uporablja samoiniciativno, iz zvezkov se običajno uči po navodilih mame, na 
lastno pobudo le občasno.  

Pri dejanski rabi strategij je učenec šibek. Strategij pred branjem se poslužuje  včasih. Ob tem 
doda, da je to odvisno od navodil učitelja oziroma napotkov staršev, samoiniciativno teh 
strategij ne uporablja. Med branjem se občasno poslužuje strategije pozornega branja in 
označevanja novih in neznanih besed, vselej pa si nazorno predstavlja vsebino. Učenec pove, 
da si vselej vizualno predstavlja vse vsebine, ki jih prebira.  Strategije po branju so zelo šibke, 
učenec ob tem pove, da se običajno sploh ne loti aktivnosti po branju, največkrat je branje 
besedila osredja in edina dejavnost, ki jo počne.  Ob tem doda, da se sicer zaveda, da to ni 
dovolj, ne predstavlja pa si najbolje, kako naj bi sploh učenje potekalo. Učenec je pri  učenju 
nesamostojen, potrebuje veliko spodbud mame in očeta. Sam pove, da se ne zna učiti, da ne 
ve na kakšen način, naj se loti branja besedila v učbeniku ali učenja iz zvezka. Učenci s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja imajo šibko metakognitivno zavedanje, kar se 
izkazuje kot pomanjkljiva raba metakognitivnih strategij (Erkan, Kızılaslan in Dogru, 2012; 
Magajna idr., 2015).  Prav poznavanje različnih načinov učenja in učnih strategij je bistvenega 
pomena za učinkovito učenje (Bryant in Bradley, 1985, v Crombie, 2000; Pečjak in Gradišar, 
2012). Učne navade in organizacijo učnih strategij kot pomemben dejavnik, ki vpliva na učenje 
in usvajanje jezikov, navajajo tudi avtorji Skela, Kogoj in Razdevšek Pučko (1999). Učenčeve 
učne strategije so bile pred začetkom izvajanja treninga šibke, na podlagi navedb avtorjev pa 
lahko sklenemo, da so pomembno vplivale na učni uspeh ter uspešnost učenja in usvajanja 
tujega jezika, angleščine.  

 

  Sploh ni 
pomembno  

 
1 

Včasih je 
pomembno, 

včasih ne 
 2 

Vedno je 
pomembno 

 
3 

1. Pred učenjem na hitro preleteti snov (naslov, 
podnaslove, slike …).   

1 2 3 

2. Pred učenjem si zastaviti vprašanja v zvezi s snovjo.  1 2 3 

3. Pred učenjem prebrati povzetek (če je). 1 2 3 

4. Pred branjem prebrati ključne besede ob robu (če 
so).  

1 2 3 

5. Pozorno prebrati snov.  1 2 3 

6. Med branjem označiti nove, neznane besede. 1 2 3 

7. Med branjem si poskušati v mislih čim bolj živo 
predstavljati napisano. 

1 2 3 

8. Po branju pojasniti pomen novih, neznanih besede.   1 2 3 

9. Po branju daljšo učno snov razdeliti na manjše dele 
(npr. odstavke). 

1 2 3 

10. V gradivu podčrtati ključne besede in misli. 1 2 3 

11. Iz gradiva izpisati ključne besede, misli. 1 2 3 

12. Ugotoviti zvezo med najpomembnejšimi ključnimi 
besedami, mislimi.  

1 2 3 

13. Glavne misli na neki način urediti (npr. z miselnimi 
vzorci ali kako drugače). 

1 2 3 

14. Narediti kratek povzetek snovi.  1 2 3 
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Tabela 7: Prepričanja o pomenu rabe učnih strategij pred začetkom izvajanja treninga 

 Možne točke Učenčeve točke Delež učenčevih 
točk 

Znanje, vedenje o učnih 
strategijah 

60 44 73,3 % 

Tabela 8: Prikaz točk o prepričanjih glede rabe učnih strategij s strukturnimi odstotki pred začetkom 

treninga 

Učenec se dobro zaveda pomena rabe učnih strategij, nekoliko šibkejše je zavedanje pomena 
dejavnosti po branju besedila. Učenec trditve velikokrat označi z najvišjo oceno ali s srednjo 
vrednostjo. Učenec je dosegel kar 73,3 % možnih točk, kar kaže na učenčevo zavedanje o 
pomenu rabe različnih strategij pri učenju. Primerjava rezultatov med tretjim in četrtim delom 
vprašalnika je pomenljiva, saj kaže na razliko med znanjem oziroma vedenjem o učnih 
strategijah ter dejansko rabo učnih strategij. Sklenemo lahko, da se učenec pred začetkom 
treninga zaveda pomena rabe različnih strategij pri učenju, a jih konkretno ne uporablja. Ob 
ustreznih prepričanjih bi konkretna raba ustreznih učnih strategij učencu omogočila aktivno, 
učinkovito učenje. Avtorja Bryant in Bradley (1985, v Crombie, 2000) sta mnenja, da morajo 
učenci spoznati različne učne strategije in načine, ki jim omogočajo optimalno učenje in jih 
tudi konkretno uporabiti. Sklenemo lahko, da zgolj ustrezna prepričanja glede rabe učnih 
strategij brez konkretnega udejstvovanja ne vplivajo na višjo raven znanja in ne pripomorejo 
k boljšemu učnemu uspehu.  

2.3.1.2. Rezultati testa preverjanja ustreznega prepoznavanja, rabe in tvorbe 
slovničnih časov v angleščini  

V namene raziskave smo oblikovali test preverjanja ustreznega prepoznavanja, rabe in tvorbe 
slovničnih časov v angleščini, ki ga je učenec uporabil pred začetkom izvajanja treninga in po 
končanem treningu. V nadaljevanju so tabelarično in s strukturnimi odstotki prikazani 
rezulatati, ki jih je učenec dosegel pred začetkom izvajanja treninga. Rezultati so  prikazani v 
treh sklopih: sedanji časi, pretekli časi in prihodnji časi.  

PRESENT SIMPLE Možne točke Dosežene točke Odstotek 
doseženih točk 

raba 
tvorba 

5 1 20 % 

16 4 25 % 

SKUPNO 21 5 23,8 % 

PRESENT CONTINUOUS Možne točke Dosežene točke Odstotek 
doseženih točk 

15. Zapomniti si učno snov tako, da jo večkrat 
preberemo. 

1 2 3 

16. Učno snov nekajkrat ponoviti dobesedno.  1 2 3 

17. Ponavljati le pomembne dele snovi (ključne besede, 
misli). 

1 2 3 

18. Postavljati vprašanja v zvezi s snovjo in odgovarjati 
nanje. 

1 2 3 

19. Povedati ali napisati lastno mnenje o knjigi.  1 2 3 

20. Naučeno snov dopolniti s podatki iz drugih virov. 1 2 3 
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raba 
tvorba 

5 1 20% 

11 3 14,3% 

SKUPNO 16 4 27,3% 

PRESENT SIMPLE & PRESENT 
CONTINUOUS 

Možne točke Dosežene točke Odstotek 
doseženih točk 

prepoznavanje 5 3 60% 

SKUPNO 5 3 60% 

Tabela 9: Prikaz doseženih točk in strukturnih odstotkov pri sedanjih časih pred začetkom treninga 

Rezultati v tabeli 9 kažejo, da je učenec neustrezno uporabljal slovnični čas Present Simple. 
Zamenjal ga je z različnimi drugimi oblikami (npr. Past Simple), pomožnega glagola za tvorjenje 
vprašalnih povedi do/does ni uporabil. Ustrezno je rešil primer rabe v obliki trdilne povedi. Pri 
tvorjenju povedi je razvidna pomanjkljiva (izpuščanje stavčnih členov) ali neustrezna 
(zamenjan besedni vrstni red) struktura povedi. Pri tvorjenju je v povedih manjkala oseba, 
besedišče je bilo šibko. Učenec je povedal, da  veliko besed ni razumel, zato tudi naloge ni 
dokončal.  

Pri rabi slovničnega časa Present Continuous je učenec uporabljal obliko Present Simple, 
četudi je bila glede na osebo v povedi  neustrezna tako pri  trdilnih kot tudi pri  vprašalnih 
povedih. Učenec  je pogosto izpuščal končnico –ing, vselej pa je pozabil na rabo ustrezne oblike 
pomožnega glagola to be. Tvorba povedi je neustrezna zaradi številnih napak pri strukturi 
povedi, t. j. zamenjan besedni vrstni red in izpuščanje pomožnega glagola to be.  

Pri nalogi prepoznavanja slovničnih časov Present Simple in  Present Continuous je učenec 
dosegel največji delež pravilnih odgovorov. Po končanem testu je povedal, da je odgovarjal po 
občutku ter da ne pozna ključnih besed, ki nakazujejo na rabo slovničnega časa. 

Učenci z disleksijo imajo težave z učenjem besedišča v tujem jeziku, nov izraz si težko 
zapomnijo in ga prikličejo iz spomina (Kormos, 2015).  Šibki so pri ustrezni rabi jezikovnih pravil 
v tujem jeziku (Erkan, Kızılaslan in Dogru, 2012). E. Schneider in M. Crombie (2003) opisujeta 
primer dekleta, ki je ob začetku študija pri zapisovanju besed v nemščini kot tujem jeziku 
izpuščala črke in krajše besede, besede so bile nedokončane, vrstni red besed in struktura 
povedi sta bili neustrezni. Tudi pri učencu, ki je sodeloval v naši študiji primera je mogoče 
opaziti zamenjan vrstni red besed v povedih, neustrezno rabo pomožnih glagolov in izpuščanje 
posameznih stvačnih členov.  

PAST SIMPLE Možne točke Dosežene točke Odstotek 
doseženih točk 

raba 
tvorba 

11 3 27, 3% 

20 4 20 % 

SKUPNO 31 7 22,6 % 

PAST CONTINUOUS  Možne točke Dosežene točke Odstotek 
doseženih točk 

raba 
tvorba 

5 0 0 % 

10 1 10 % 

SKUPNO 15 1 6,7 % 

PAST SIMPLE & PAST CONTINUOUS Možne točke Dosežene točke Odstotek 
doseženih točk 

prepoznavanje 10 7 70 % 
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SKUPNO 10 7 70% 

Tabela 10: Prikaz doseženih točk in strukturnih odstotkov pri preteklih časih pred začetkom treninga 

Rezultati v Tabeli 10 kažejo, da učenec pri nalogi rabe jezika ni poznal oblike Past Simple za 
nepravilne glagole, razen v enem primeru. V vseh primerih je dodal končnico -ed,  kar sicer 
nakazuje na poznavanje pravila za obliko Past Simple pri pravilnih glagolih. Pri zanikanju je 
uporabljal pomožni glagol doesn´t, h kateremu je dodal obliko Past Simple, kar nakazuje na to, 
da je učenec uporabil obstoječe znanje o slovničnem času Present Simple. Pri tvorjenju povedi 
je razvidno, da je učenec bistveno bolje uporabljal besedni red v povedih v primerjavi z nalogo 
pri slovničnem času Present Simple, kar nakazuje na napredek na področju strukture povedi 
pri tvorbi. Oblike Past Simple za nepravilne glagole učenec ni poznal, z izjemo enega primera, 
ki je bil ustrezno naveden tudi v nalogi rabe (go – went). 

Zelo šibko znanje pri nalogah rabe in tvorbe je učenec izkazal pri  preverjanju znanja 
slovničnega časa Past Continuous. Pri nalogi rabe se je posluževal pomožnih glagolskih oblik 
za časa Past Simple in Present Continuous, končnice -ing ni uporabljal dosledno. Pri tvorbi 
povedi je imel učenec obsežne težave s strukturo povedi ter z rabo ustrezne oblike glagola.  

Pri nalogi prepoznavanja ustreznega časa  Past Simple in Past Continuous je učenec dosegel 
največje število točk. Povedal je, da je nalogo reševal po občutku.  

Tudi znanje preteklih časov je bilo pri učencu pred začetkom izvajanja treninga šibko.  J. 
Kormos in E. H. Kontra (2008) sta ugotovili, da imajo učenci z disleksijo težave z učenjem 
slovničnih konceptov,  težave pa se še stopnjujejo, v kolikor se jezikovna pravila razlikujejo od 
tistih v maternem jeziku (International Dyslexia Association, 2012). Slovenščina ima tri 
slovnične čase – pretelik, sedanjik in prihodnjik. V angleščini pa so ti temeljni slovnični časi 
natančneje razdelani in definirani s slovničnimi značilnostmi glede na trajanje in tipične 
značilnosti dogajanja, ki ga opisujemo. Angleški jezikovni sistem pravil se torej bistveno 
razlikuje od slovenskega, kar učencem z disleksijo povzroča dodatno oviro pri uspešnem 
učenju in usvajanju jezika. Birsh (1999, v Schneider in Crombie, 2003) poudarja, da se pri 
disleksiji poleg težav na področju procesiranja govornega in pisnega jezika, težave pojavljajo 
tudi na področju prepoznavanja jezikovnih struktur in pravil. Brez eksplicitne razlage 
slovničnih pravil učenci z disleksijo pravil v novem jezikovnem sistemu ne prepoznajo.  

WILL FUTURE Možne točke Dosežene točke Odstotek 
doseženih točk 

raba 
tvorba 

7 5 71,4 % 

10 5 50 % 

SKUPNO 17 10 58,8 % 

GOING TO FUTURE Možne točke Dosežene točke Odstotek 
doseženih točk 

raba 
tvorba 

5 0 0 % 

12 4 33,3 % 

SKUPNO 17 4 23,5 % 

WILL FUTURE & GOING TO FUTURE Možne točke Dosežene točke Odstotek 
doseženih točk 

prepoznavanje 5 2 40 % 

SKUPNO 5 2 40 % 

Tabela 11: Prikaz doseženih točk in strukturnih odstotkov pri prihodnjih časih pred začetkom treninga 
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Preverjanje začetnega znanja rabe slovničnega časa Will Future v primerjavi s preostalimi 
slovničnimi časi kaže na veliko razliko.  Rezultati Tabele 11 kažejo, da je učenec pri slovničnem 
času Will Future dosegel najvišje rezultate.  Pri nalogi rabe je dosegel največ točk, napako je 
naredil pri zanikanju in pri neustrezni strukturi vprašalne povedi. Pri nalogi tvorbe je učenec 
pozabil dodajati pomožni glagol will, v primeru zanikanja pa ga je enako kot  pri rabi.  Pomožni 
glagol won´t je zamenjal za wouldn´t.  V enem izmed primerov tvorjenja trdilnih povedi je 
namesto will uporabil would.  Kasneje je učenec povedal, da je to zapisal po občutku, bil  je 
prepričan, da je rešitev pravilna. Struktura povedi je v primerjavi s strukturo pri ostalih 
slovničnih časih bistveno napredovala. Učenec ni izpuščal osebe ali glagola, zapisal ju je v 
ustreznem vrstnem redu.  

Pri nalogi rabe slovničnega časa Going to Future učenec ni dosegel nobene točke. Napake, ki 
so se pojavljale so bile zelo različne, v vseh primerih je manjkal pomožni glagol to be, sicer pa 
je učenec uporabljal nekatere slovnične elemente časov Past Simple in Past Continious (t. j. 
was spending, didn´t). Pri nalogi tvorbe je viden napredek v ustreznosti strukture povedi, 
uporaba slovničnega časa Going to Future pa je povsem neustrezna, tudi pri tvorbi učenec 
vpleta slovnične elemente drugih slovničnih časov tj,. Will Future in Present Continious.  

Pri nalogi prepoznavanja slovničnih časov Will Future in Going to Future je učenec v primerjavi 
z nalogami prepoznavanja prejšnjih slovničnih časov dosegel manj točk. Ob tem je dodal, da 
ključnih besed ne pozna ter da se mu zdi povsem vseeno, katero obliko uporabi. E. Schneider 
in M. Crombie (2003) poudarjata, da učenci z disleksijo ne prepoznavajo tipičnih slovničnih ali 
jezikovnih vzorcev v povedih. Potrebujejo jasno razlago in veliko urjenja, da preko 
prenaučenosti in obilo verbalizacije kasneje uspešno prepoznavajo nov sistem pravil v tujem 
jeziku.  

Na podlagi zbranih rezultatov ugotovimo, da ima učenec ustrezno znanje o pomenu rabe 
strategij pred, med in po branju, v konkretni situaciji omenjenih strategij ne uporabi. Slednje 
kaže na nepoznavanje konkretne rabe strategij.  Nekoliko višje rezultate učenec dosega na 
področju strategij med branjem besedila, medtem ko so strategije po branju zelo šibke. 
Učenec se uči iz učbenikov, a vendar prave predstave o aktivnem učenju nima, prav tako ne 
pozna načinov in strategij aktivnega učenja. Učenčevo znanje slovničnih časov je šibko. 
Velikokrat odgovarja po občutku, ob tem pa zamenjuje različne slovnične strukture. Vrstni red 
besed je pogosto manj ustrezen, pojavljajo se izpuščanja ali zamenjan besedni vrstni red. 
Rezultati rabe in tvorbe so bili v primerjavi z nalogami prepoznavanja ustreznega slovničnega 
časa bistveno nižji. Vzrok temu je najverjetneje tudi šibko besedišče in neusvojena sintaksa 
pisnega izražanja. Nanjižje rezultate je učenec dosegel na področju znanja rabe tvorbe in 
prepoznavanja časa Past Continuous, najvišji rezultati pa so pri slovničnem času Will Future. V 
tem delu testa je razvidno, da učenec pozna večino slovničnih struktur slovničnega časa Will 
Future, tudi struktura povedi je ustreznejša.  
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2.3.2. Rezultati in interpretacija rezultatov končnega testiranja  

2.3.2.1. Rezultati preverjanja bralnih učnih strategij z vprašalnikom o učnih 
strategijah 

Iz učenčevih odgovorov v prvem in drugem delu vprašalnika, ki je bil izveden po končanem 
treningu, je razvidno, da se učenec pogosto uči iz učbenikov, včasih tudi iz zvezkov. Učenec ob 
učenju največkrat uporablja učbenik in zvezek,  a se bistveno lažje uči iz učbenika. Zelo rad 
pregleduje slikovno gradivo in bere zanimivosti. Tudi ob koncu treninga je razvidno, da 
učenčevi zvezki niso urejeni, največ težav ima učenec še vedno s pisanjem. Iz učbenikov se uči 
pri predmetih angleščina, državljanjska vzgoja in etika ter naravoslovje, učenec ob tem doda 
da učbenik uporablja tudi pri učenju drugih predmetov. Zvezek uporablja pri učenju 
matematike, angleščine in slovenščine. Zvezkov ne pregleduje rad, nanje ni ponosen. 
Učbenike uporablja samoiniciativno kot tudi na pobudo oziroma po navodilih učiteljev. Iz 
zvezkov se običajno uči samoiniciativno in po navodilih mame. Pisanje je pomembna veščina, 
ki pogojuje našo kompetentnost izražanja in komuniciranja. Pri posameznikih z disleksijo  
ostaja vseživljenjska težava, še posebej izrazite pa so težave pri pisanju v angleščini, kot tujem 
jeziku (Ndlovu in Geva, 2008).  

  Nikoli/redko  Včasih  Vedno/pogosto  
 

1. Preden se lotim učenja iz učbenika ali zvezka, na 
hitro preletim besedilo (pogledam naslov, 
podnaslove, slike ipd.). 

1 2 3 

2. Preden preberem besedilo iz učbenika/zvezka, si 
postavim vprašanja, kaj že vem o tej snovi. 

1 2 3 

3. Pred branjem snovi v učbeniku ali zvezku 
preberem povzetek (če je). 

1 2 3 

4. Pred branjem snovi v učbeniku si preberem 
ključne besede ob robu besedila (če so). 

1 2 3 

5. Pozorno preberem učno snov.  1 2 3 

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

1 2 3 

7. Med branjem si poskušam v mislih čim bolj živo 
predstavljati zapisano. 

1 2 3 

8. Po branju pojasnim nove, neznane besede tako, 
da:   

 

 poskušam ugotoviti pomen iz sobesedila,  1 2 3 

 poiščem razlago v slovarju,  1 2 3 

 vprašam učitelja, sošolce, starše … 1 2 3 

9. Po branju daljšo učno snov razdelim na manjše 
dele (odstavke). 

1 2 3 

10. V gradivu podčrtujem ključne besede in misli. 1 2 3 

11. Iz gradiva si izpišem ključne besede in misli. 1 2 3 

12. Ugotoviti skušam zvezo med najpomembnejšimi 
ključnimi besedami. 

1 2 3 

13. Bistvene besede ali povedi na neki način uredim 
(npr. z miselnimi vzorci ali kako drugače). 

1 2 3 
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Tabela 12: Raba učnih strategij pred, med in po branju po končanem treningu 

 

 Možne točke Učenčeve točke Delež učenčevih točk 

Strategije pred branjem 12 10 83, 3% 

Strategije med branjem 9 9 100 % 

Strategije po branju 39 29,7 76,2 % 

SKUPNO 60 48,7 81,2 % 

Tabela 13: Prikaz rabe strategij pred, med in po branju s strukturnimi odstotki po končanem treningu 

 

Iz rezultatov Tabele 13 je razvidno, da se učenec po končanem treningu v veliko večji meri 
poslužuje strategij pred, med in po branju. Učenec je dosegel 100 % rezultat pri rabi strategij 
med branjem, nekoliko šibkejši je pri rabi strategij po branju. Skupen napredek zajema skoraj 
30 % možnih točk, kar ocenjujemo kot pomemben razvoj pri rabi bralnih učnih strategij. 
Napredek je tehten, saj poznavanje in raba ustreznih učnih strategij pomembno vplivata na 
učno uspešnost učencev (Spencer, 2000; Pečjak in Gradišar, 2012). 
 

14. Po učenju si izdelam kratke povzetke (izvlečke). 1 2 3 

15. Učno snov si poskušam zapomniti tako, da jo 
večkrat preberem. 

1 2 3 

16. Po branju mehanično ponavljam ("na pamet") 
določene stavke/odstavke iz zvezka ali učbenika, 
dokler si jih ne zapomnim. 

1 2 3 

17. Ponavljam le pomembne dele snovi (ključne 
besede, misli). 

1 2 3 

18. Postavljam vprašanja v zvezi s snovjo in 
odgovarjam nanje. 

1 2 3 

19. Po učenju povem ali napišem svoje mnenje o 
snovi. 

1 2 3 

20. Naučeno dopolnim s podatki iz drugih virov. 1 2 3 

  Sploh ni 
pomembno.  

 
1 

Včasih je 
pomembno, 

včasih ne. 
 2 

Vedno je 
pomembno. 

 
3 

1. Pred učenjem na hitro preleteti snov (naslov, 
podnaslove, slike …).   

1 2 3 

2. Pred učenjem si zastaviti vprašanja v zvezi s 
snovjo.  

1 2 3 

3. Pred učenjem prebrati povzetek (če je). 1 2 3 

4. Pred branjem prebrati ključne besede ob robu 
(če so).  

1 2 3 

5. Pozorno prebrati snov.  1 2 3 

6. Med branjem označiti nove, neznane besede. 1 2 3 

7. Med branjem si poskušati v mislih čim bolj živo 
predstavljati napisano. 

1 2 3 

8. Po branju pojasniti pomen novih, neznanih 
besede.   

           1             2 3 

9. Po branju daljšo učno snov razdeliti na manjše 
dele (npr. odstavke). 

1 2 3 

10. V gradivu podčrtati ključne besede in misli. 1 2 3 
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Tabela 14: Prepričanja o pomenu rabe učnih strategij po končanem treningu 

 

 Možne točke Učenčeve točke Delež učenčevih točk 

Znanje, vedenje o učnih 
strategijah 

60 54 90 % 

Tabela 15: Prikaz točk o prepričanjih glede rabe učnih strategij s strukturnimi odstotki po končanem 

treningu 

S primerjavo med tretjim in četrtim delom vprašalnika je tudi ob končnem testiranju mogoče 
opaziti razliko med rabo strategij pred, med in po branju ter znanjem oziroma vedenju o 
pomenu učnih strategij.  Učenec se zaveda pomena rabe učnih strategij, nekoliko šibkejše je 
zavedanje o pomenu samospraševanja, izražanja mnenja o prebranem. Slednje se 
najverjetneje povezuje tudi z odporom do branja. Učenec je ob izpolnjevanju vprašalnika 
povedal, da besedila težko bere, piše še težje in da se sam nikakor ne bi odločil zapisati mnenja 
o prebranem besedilu. Ob rabi strategij se ne opira več na sugestije in pomoč staršev, pove, 
da sedaj sam pozna načine, kako se nečesa dobro naučiti. Učenec je povedal, da se je naučil 
učiti. Doda, da načine dela z besedili v učbeniku, ki jih  je spoznal tekom treninga, uporablja 
pri branju vseh učbenikov, v oporo mu je tudi kartonček s seznamom strategij. S. Pečjak in A. 
Gradišar (2012) poudarjata, da učencem z učenjem učnih startegij omogočimo, da manj 
učinkovite in stare startegije zamenjajo za nove in učinkovitejše. Učenci na ta način ozavestijo 
rabo strategij in vedo, na kakšen način najbolje sprejemajo informacije, se učijo. Tudi L. 
Knudsen (2012) navaja, da je učence z disleksijo potrebno seznaniti z novimi učnimi 
strategijami, ki bodo primerne za učenje tujega jezika, angleščine. Učinkovite učne strategije 
posledično vplivajo na razvoj odgovornosti za lastno učenje, kar pa pomembno vpliva na 
celostni razvoj učencev. E. Schneider in M. Crombie (2003) poučevanje učnih strategij po 
modelu pri pouku tujega jezika postavljata v ospredje, saj sta mnenja, da so prav 
metakognitivne strategije pogosto ključnega pomena za napredek in uspeh učencev z 
disleksijo.  

11. Iz gradiva izpisati ključne besede, misli. 1 2 3 

12. Ugotoviti zvezo med najpomembnejšimi 
ključnimi besedami, misli.  

1 2 3 

13. Glavne misli na nek način urediti (npr. z 
miselnimi vzorci ali kako drugače). 

1 2 3 

14. Narediti kratek povzetek snovi.  1 2 3 

15. Zapomniti si učno snov tako, da jo večkrat 
preberemo. 

1 2 3 

16. Učno snov nekajkrat ponoviti dobesedno.  1 2 3 

17. Ponavljati le pomembne dele snovi (ključne 
besede, misli). 

1 2 3 

18. Postavljati vprašanja v zvezi s snovjo in 
odgovarjati nanje. 

1 2 3 

19. Povedati ali napisati lastno mnenje o knjigi.  1 2 3 

20. Naučeno snov dopolniti s podatki iz drugih virov. 1 2 3 
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2.3.2.2. Rezultati testa preverjanja ustreznega prepoznavanja, rabe in tvorbe 
slovničnih časov v angleščini  

Sparks idr. (1989; 2006, v Helland, 2008) navajajo, da imajo učenci z disleksijo težave s 
slovničnimi strukturami v maternem jeziku – tudi potem v tujem jeziku. Težave učencev z 
motnjami branja se kažejo na področju slovnice in sintakse jezika, kar je še posebej pomembno 
pri tvorbi povedi (Ndlovu in Geva, 2008). Tudi E. Schneider in M. Crombie (2003, v Piechurska-
Kuciel, 2008) navajata, da drugačna jezikovna struktura jezika, ki se ga učenci učijo, predstavlja 
velik izziv za učence s primanjkljaji. Težave na področju sintakse lahko pomembno otežujejo 
proces učenja (Magajna, idr. 2015). M. Rondot-Hay (2012) poudarja pomen eksplicitnega 
poučevanja slovničnih konceptov in slovničnih struktur ter obilo urjenja, zgolj večja 
izpostavljenost vnosu jezika pa naj učencem z disleksijo ne bi omogočila prepoznavanja 
jezikovnih vzorcev in zapomnitve slovničnih struktur (Schneider in Crombie, 2003).   

Test, ki smo ga oblikovali v namene raziskav,e je učenec rešil tudi po končanem treningu. Na 
ta način smo dobili vpogled v učenčev napredek na področju prepoznavanja, rabe in tvorbe 
slovničnih časov v angleščini. Rezultati končnega testiranaja so v nadaljevanju prikazani 
tabelarično in s strukturnimi odstotki. 

PRESENT SIMPLE Možne točke Dosežene točke Odstotek 
doseženih točk 

raba 
tvorba 

5 4 80 % 

16 12 75 % 

SKUPNO 21 16 76,2 % 

PRESENT CONTINUOUS Možne točke Dosežene točke Odstotek 
doseženih točk 

raba 
tvorba 

5 5 100 % 

11 8 72,7 % 

SKUPNO 16 13 81,3 % 

PRESENT SIMPLE & PRESENT 
CONTINUOUS 

Možne točke Dosežene točke Odstotek 
doseženih točk 

prepoznavanje 5 5 100 % 

SKUPNO 5 5 100 % 

Tabela 16: Prikaz doseženih točk in strukturnih odstotkov pri sedanjih časih po končanem treningu 

Učenec je ob reševanju naloge veliko popravljal, videti je bil zelo nervozen. Nepravilno je rešil 
primer rabe glagola to be. Te napake ob koncu treninga ni nikoli naredil, zato sklepam, da je 
napaka posledica tesnobnosti ob pisanju testa, učenec zaradi tega najverjetneje ni bil pozoren 
na sobesedilo. Zamenjav z drugimi slovničnimi časi ni bilo, raba pomožnega glagola do/does 
je bila ustrezna. Pri tvorjenju povedi je viden izrazit napredek. Struktura povedi je bila 
ustreznejša, učenec ni izpuščal stavčnih členov, nekajkrat pa je zamenjal vrstni red besed v 
povedi.    

Pri rabi slovničnega časa Present Continuous je učenec vse primere rešil pravilno. V primerjavi 
z začetnim testiranjem je močno napredoval. Pri tvorbi povedi je prav tako bistveno 
napredoval, nekajkrat je le zamenjal vrstni red besed. Končnice -ing ni izpuščal, pomožni glagol 
to be je vselej pravilno uporabil.  
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Pri nalogi prepoznavanja slovničnih časov Present Simple in  Present Continuous je učenec vse 
naloge rešil pravilno, tudi na tem področju je viden napredek v primerjavi z začetno ravnjo.  

Sklepamo, da je učenec na področju tvorbe, rabe in prepoznavanja slovničnih časov 
napredoval zaradi strukturiranosti učne ure ter jasne razlage slovničnih pravil v maternem 
jeziku. Tudi Sparks s sodelavci (1991) kot tudi Sparks in Miller (2000) kot aktivnost 
strukturirane učne ure tujega jezika navedeta pojasnjevanje slovničnih pravil, ki jih učitelj 
pojasni v maternem jeziku, učenci pa jih kasneje urijo v sklopu različnih dejavnosti.  

 

PAST SIMPLE Možne točke Dosežene točke Odstotek 
doseženih točk 

raba 
tvorba 

11 11 100 % 

20 14 70 % 

SKUPNO 31 25 80,6 % 

PAST CONTINUOUS  Možne točke Dosežene točke Odstotek 
doseženih točk 

raba 
tvorba 

5 5 100 % 

10 7 70 % 

SKUPNO 15 12 80 % 

PAST SIMPLE & PAST CONTINUOUS Možne točke Dosežene točke Odstotek 
doseženih točk 

prepoznavanje 10 9 90 % 

SKUPNO 10 9 90 % 

Tabela 17: Prikaz doseženih točk in strukturnih odstotkov pri preteklih časih po končanem treningu 

Učenec je vse primere rešil pravilno in nalogo rabe dokončal s 100 % rezultatom. Pravilno je  
dodajal  končnico -ed pri pravilnih glagolih. Pri zanikanju je ustrezno uporabil pomožni glagol 
didn´t , kateremu je dodal obliko glagola v nedoločniku. Pri tvorjenju povedi je učenec izrazito 
napredoval, nekaj težav je še razvidnih pri besednem redu, ki je občasno zamenjan ali pa je 
oseba izpuščena. Učenec je po končanem testu ob glasnem samopreverjanju prepoznal 
napake, ki so povezane z nepravilnim besednim redom, a jih med samim pisanjem povedi ne 
zazna. Najverjetneje veščina pisanja učenca tako obremenjuje, da ob tem zelo težko usmeri 
pozornost tudi na strutkuro povedi pri zapisu.  

Rezultati rabe in tvorbe v slovničnem času Past Continuous so ob koncu treninga zelo dobri. 
Učenec je pri nalogi rabe dosegel vse možne točke. Pri tvorjenju povedi je učenec sicer  glagolu 
dosledno dodajal končnico -ing in ustrezno uporabil pomožni glagol to be, nekaj točk je izgubil 
zaradi pomanjkljivega besedišča.  

Pri nalogi prepoznavanja ustreznega časa  Past Simple in Past Continuous je bil učenec zelo 
uspešen, napačno je rešil le en primer. Pri končnem testiranju je učenec uporabil znanje pri 
rabi slovničnih časov, ne zgolj občutek. 

Na podlagi povratnih informacij učenca in spremljanja napredka tekom treninga je bilo 
mogoče opaziti, da je učencu zelo koristil shematični prikaz strukture trdilnih, vprašalnih in 
nikalnih povedih v različnih slovničnih časih. E. Schneider in Ganschow (2000) navajata, da 



97 
 

lahko raba verbalnih in neverbalnih mnemotehnik pomembno vpliva na  zapomnitev na 
področju slovnice, besedišča, pisanja in izgovora besed. 

 

WILL FUTURE Možne točke Dosežene točke Odstotek 
doseženih točk 

raba 
tvorba 

7 6 85,7  % 

10 10 100% 

SKUPNO 17 16 94,1 % 

GOING TO FUTURE Možne točke Dosežene točke Odstotek 
doseženih točk 

raba 
tvorba 

5 5 100 % 

12 11 91,7 % 

SKUPNO 17 16 94,1 % 

WILL FUTURE & GOING TO FUTURE Možne točke Dosežene točke Odstotek 
doseženih točk 

prepoznavanje 5 4 80 % 

SKUPNO 5 4 80 % 

Tabela 18: Prikaz doseženih točk in strukturnih odstotkov pri prihodnjih časih po končanem treningu 

Učenec je ob končnem testiranju na področju rabe in tvorbe dosegel navišje število točk. Pri 
nalogi tvorbe v slovničnem času Will Future je učenec dosegel vse točke, tudi struktura povedi 
je ustrezna. Prav na področju ustreznejše strukture povedi je pri učencu viden zelo velik 
napredek. Ob končnem testiranju je ustrezno uporabljal pomožni glagol will oziroma v primeru 
zanikanja won´t. 

Učenec je na področju rabe in tvorbe v slovničnem času dosegel skoraj vse točke. Očiten 
napredek je viden na področju strukture povedi. Besedni red je ustrezen, le v enem primeru 
je učenec pri tvorjenju izpustil osebni zaimek.  

Prepoznavanje ustreznega slovničnega časa v kontekstu s sobesedilom je bilo nekoliko 
šibkejše v primerjavi s prepoznavanjem pri preostalih slovničnih časih, napredek pa je viden 
tudi na tem področju.  

Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da je jasna, strukturirana razlaga slovničnih pravil v 
maternem jeziku pomembno koristila in doprinesla k napredku na področju rabe, tvorbe in 
prepoznavanja vseh obravnavanih slovničnih časov. N. Lapajne (2009) trdi, da je za učence z 
učnimi težavami nujna razlaga slovničnih in sintaktičnih pravil, določeno slovnično pravilo 
lahko postane avtomatizirano le preko sistematičnega urjenja (Cameron, 2001; Macedonia, 
2005, v Lapajne, 2009).  Eksplicitna razlaga slovničnih pravil in strukture povedi v trdilni, nikalni 
in vprašalni obliki, ki jo nudi učitelj, je bistvenega pomena za učence z disleksijo, saj jim 
učbeniki in druga gradiva, ki temeljijo na trenutni poučevalni filozofiji, t. j. komunikacijskem 
pristopu, tega ne omogočajo (Schneider in Crombie, 2003). Tudi L. Knudsen (2012) je mnenja, 
da je glede na potrebe učencev z disleksijo v sklopu komunikacijskega pristopa prevelik 
poudarek na govornem izražanju, premalo jasno pa so razložena slovnična pravila.  
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2.3.3. Vrednotenje uspešnosti izvedenega treninga 

2.3.3.1. Kvalitativno vrednotenje treninga 

V nadaljevanju sledi kvalitativno vrednotenje doseženih ciljev izvedenega treninga. V procesu 
evalvacije je sodeloval učenec, njegovi starši in učiteljica angleškega jezika, ki poučuje učenca.  

V spodnji tabeli so navedeni cilji po posameznih področjih. Na desni strani tabele pa je 
označeno, ali učenec dosega, delno dosega ali ne dosega zastavljenih ciljev.  

PODROČJE: Besedišče 
Cilji 

dosega/ 
delno dosega/ 

ne dosega 

Učenec danemu slovenskemu izrazu, ki je bil obravnavan tekom učne 
snovi, poišče ustrezen izraz v angleščini. 

dosega 
 

Učenec z novo naučenimi besedami tvori povedi, ki so vsebinsko 
smiselne ter strukturno in slovnično ustrezne. 

dosega 
 

Učenec pri branju besedila v učbeniku samostojno določi neznane 
besede, jih podčrta in izpiše na seznam novih besed. 

dosega 
 

Učenec besedam, ki so na seznamu novih besed, s pomočjo slovarja 
ali zapisa v zvezku poišče ustrezen izraz v angleščini. Z izrazom tvori 
smiselno poved v angleščini. 

dosega 
 

Učenec vsakodnevno, v obsegu 10 minu,t ustno ponavlja novo 
besedišče in ob tem uri tudi ustrezen zapis besed. 

delno dosega 
 

Učenec se pri samostojnem učenju besedišča poslužuje dogovorjenih 
aktivnih načinov učenja, ki jih sproti spreminjamo z namenom 
vzdrževanja učenčeve motivacije. 
 

dosega 
 

Tabela 19: Prikaz doseganja zastavljenih ciljev na področju besedišča 

Interpretacija delno doseženih ciljev: 

 Cilj: Učenec vsakodnevno, v obsegu 10 minut, ustno ponavlja novo besedišče ter ob 
tem uri tudi ustrezen zapis besed.  
Obrazložitev: Učenec ni vsakodnevno ponavljal novega besedišča, temveč v povprečju 
trikrat  tedensko. 

PODROČJE: Bralne učne strategije 
Cilji 

dosega/ 
delno dosega/ 

ne dosega 

Učenec v okviru vodenega pogovora določa učinkovite in manj 
učinkovite učne strategije, ki se mu zdijo uporabne ali manj uporabne 
pri samostojnem učenju angleščine. 

dosega 
 

Učenec spozna in preizkusi različne učne strategije, ki so primerne za 
samostojno učenje tujega jezika, angleščine in izbrane strategije po 

dosega 
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končanem treningu uporablja pred, med in po branju besedila 
oziroma pri delu z učbenikom. 

Tabela 20: Prikaz doseganja zastavljenih ciljev na področju bralnih učnih strategij 

 

PODROČJE: Present Simple 
Cilji 

dosega/ 
delno dosega/ 

ne dosega 

Učenec samostojno ustno pojasni, da je potrebno glagolu, ki stoji za 
osebnimi zaimki he/she/it, v trdilnih povedih dodati končnico -s 
oziroma -es. 

dosega 
 

Učenec samostojno ustno pojasni rabo pomožnega glagola do/does  v 
vprašalnih povedih v slovničnem času Present Simple.  

dosega 
 

Učenec samostojno ustno pojasni rabo pomožnega glagola 
don't/doesn't  v nikalnih povedih v slovničnem času Present Simple. 

dosega 
 

Učenec v besedilu prepozna besede, ki običajno nakazujejo na rabo 
časa Present Simple: always, every day, every week, never, often, 
sometimes, usually.  

dosega 
 

Učenec ustrezno rešuje naloge pisnega tipa, pri katerih je potrebno ob 
navedenem slovničnem času  Present Simple napisati ustrezno obliko 
glagola glede na osebo. 

dosega 
 

Učenec ustrezno ustno odgovarja na zastavljena vprašanja in ob tem 
ustrezno uporabi slovnični čas Present Simple. 

dosega 
 

Učenec iz sobesedila sklepa o rabi časa  Present Simple ali Present  
Continuous in izbere ustrezen slovnični čas ter ga glede na osebo in 
vrsto povedi (trdilna, nikalna, vprašalna) ustrezno uporabi.   

dosega 
 

Učenec v  slovničnem času  Present Simple samostojno ustno in pisno 
tvori povedi v trdilni, nikalni in vprašalni obliki. 

dosega 
 

Tabela 21: Prikaz doseganja zastavljenih ciljev na področju slovničnega časa Present Simple 

 

PODROČJE: Present Continuous 
Cilji 

dosega/ 
delno dosega/ 

ne dosega 

Učenec samostojno ustno pojasni, da je slovnični čas Present 
Continuous sestavljen iz pomožnega glagola »biti«, ki se spreminja 
glede na osebo, ter pomenskega glagola, ki mu dodamo končnico –
ing. 

dosega 
 

Učenec ustrezno rešuje naloge pisnega tipa, pri katerih iz besedila 
prepozna osebo in ustrezno določi obliko pomožnega glagola »biti« 
pri trdilnih, vprašalnih in nikalnih povedih. 

dosega 
 

Učenec shematsko predstavi strukturo trdilnih, nikalnih in vprašalnih 
povedi slovničnega časa Present Continuous, pri čemer jasno označi 
oziroma skicira zamenjavo vrstnega reda osebe in pomožnega glagola 

dosega 
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»biti« ter navede mesto, na katero pri zanikanju dodamo besedo 
»not«. 

Učenec v besedilu prepozna besede, ki običajno nakazujejo na rabo 
časa Present Continuous: now, at the moment.  

dosega 
 

Učenec ustrezno ustno odgovarja na zastavljena vprašanja in ob tem 
ustrezno uporabi slovnični čas Present Continuous. 

dosega 
 

Učenec iz sobesedila sklepa o rabi časa  Present Simple ali Present  
Continuous ter izbere ustrezen slovnični čas in ga glede na osebo in 
vrsto povedi (trdilna, nikalna, vprašalna) ustrezno uporabi.   

dosega 
 

Učenec v slovničnem času  Present Continuous samostojno ustno in 
pisno tvori povedi v trdilni, nikalni in vprašalni obliki. 

dosega 
 

Tabela 22: Prikaz doseganja zastavljenih ciljev na področju slovničnega časa Present Continuous 

 

PODROČJE: Past Simple 
Cilji 

dosega/ 
delno dosega/ 

ne dosega 

Učenec samostojno ustno pojasni, da je potrebno pravilnim glagolom 
pri tvorjenju trdilnih stavkov za vsemi osebnimi zaimki dodati 
končnico -ed.  

dosega 
 

Učenec samostojno ustno pojasni, da se je potrebno obliko Past 
Simple pri angleških nepravilnih glagolih naučiti ob tem pa še pojasni, 
da je oblika zapisana v drugem stolpcu v seznamu nepravilnih glagolov 
na zadnji strani delovnega zvezka. 

dosega 
 

Učenec ustrezno ustno in pisno tvori obliko Past Simple pri angleških 
nepravilnih  glagolih, ob tem memorizira, ustrezno artikulira in zapiše 
vsaj 80 % nepravilnih glagolov, ki so določeni skladno s tekočo učno 
snovjo.  

dosega 
 

Učenec samostojno ustno pojasni, da je potrebno pri tvorjenju povedi 
z nepravilnimi glagoli, pri tvorjenju trdilnih povedi z vsemi osebnimi 
zaimki uporabiti slovnično obliko Past Simple.  

dosega 
 

Učenec samostojno ustno pojasni rabo pomožnega glagola »did« v 
vprašalnih povedih v slovničnem času Past Simple.  

dosega 
 

Učenec samostojno ustno pojasni rabo pomožnega glagola »didn´« v 
nikalnih povedih v slovničnem času Past Simple. 

dosega 
 

Učenec v besedilu prepozna besede, ki običajno nakazujejo na rabo 
časa Past Simple: last, ago, yesterday.  

dosega 
 

Učenec ustrezno rešuje naloge pisnega tipa, pri katerih je potrebno ob 
navedenem glagolu v nedoločniku napisati ustrezno obliko glagola v 
slovničnem času Past Simple glede na osebo in vrsto povedi (trdilna, 
nikalna, vprašalna). 

dosega 
 

Učenec ustrezno ustno odgovarja na zastavljena vprašanja in ob tem 
ustrezno uporabi slovnični čas Past Simple. 

dosega 
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Učenec iz sobesedila sklepa o rabi časa  Past Simple ali Past 
Continuous in izbere ustrezen slovnični čas ter ga glede na osebo in 
vrsto povedi (trdilna, nikalna, vprašalna) ustrezno uporabi.   

delno dosega 

Učenec v  slovničnem času  Past Simple samostojno ustno in pisno 
tvori povedi v trdilni, nikalni in vprašalni obliki. 

delno dosega 

Tabela 23: Prikaz doseganja zastavljenih ciljev na področju slovničnega časa Past Simple 

Interpretacija delno doseženih ciljev: 

 Cilj: Učenec iz sobesedila sklepa o rabi časa  Past Pimple ali Past  Continuous ter izbere 
ustrezen glagolski čas in ga glede na osebo in vrsto povedi (trdilna, nikalna, vprašalna) 
ustrezno uporabi.   
Obrazložitev: Učenec pri pisnih nalogah občasno še zamenjuje oba časa past simple in 
past  continuous pri nalogah prepoznavanja in rabe. 

 Cilj: Učenec v  glagolskem času  Past Simple samostojno ustno in pisno tvori povedi v 
trdilni, nikalni in vprašalni obliki.  
Obrazložitev: Učenec ima še težavo s tvorbo povedi v slovničnem času Past Simple. 
Napako največkrat naredi pri tvorjenju vprašalne ali nikalne povedi.  

 

PODROČJE: Past Continuous 
Cilji 

dosega/ 
delno dosega/ 

ne dosega 

Učenec samostojno ustno pojasni, da je slovnični čas Past Continuous 
sestavljen iz pomožnega glagola »biti«, ki se spreminja glede na osebo 
ter pomenskega glagola, ki mu dodamo končnico -ing. 

dosega 
 

Učenec ustrezno rešuje naloge pisnega tipa, pri katerih iz besedila 
prepozna osebo in ustrezno določi obliko pomožnega glagola »biti« 
pri trdilnih, vprašalnih in nikalnih povedih. 

dosega 
 

Učenec shematsko predstavi strukturo trdilnih, nikalnih in vprašalnih 
povedi slovničnega časa Past Continuous, pri čemer jasno označi 
oziroma skicira zamenjavo vrstnega reda osebe in pomožnega glagola 
»biti« ter navede mesto, na katero pri zanikanju dodamo besedo 
»not«. 

dosega 
 

Učenec ustrezno ustno odgovarja na zastavljena vprašanja in ob tem 
ustrezno uporabi slovnični čas Past Continuous. 

dosega 
 

Učenec iz sobesedila sklepa o rabi časa  Past simple ali Past  
continuous ter izbere ustrezen slovnični čas in ga glede na osebo in 
vrsto povedi (trdilna, nikalna, vprašalna) ustrezno uporabi.   

delno dosega 

Učenec v  slovničnem času  Past Continuous samostojno ustno in 
pisno tvori povedi v trdilni, nikalni in vprašalni obliki.  

delno dosega 

Tabela 24: Prikaz doseganja zastavljenih ciljev na področju slovničnega časa Past Continuous 

Interpretacija delno doseženih ciljev: 
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 Cilj: Učenec iz sobesedila sklepa o rabi časa  Past Simple ali Past  Continuous ter izbere 
ustrezen glagolski čas in ga glede na osebo in vrsto povedi (trdilna, nikalna, vprašalna) 
ustrezno uporabi.   
Obrazložitev: Učenec pri pisnih nalogah občasno še zamenjuje oba časa Past Simple in 
Past  Continuous pri nalogah prepoznavanja in rabe 

 Cilj: Učenec v  glagolskem času  past continuous samostojno ustno in pisno tvori povedi 
v trdilni, nikalni in vprašalni obliki. 
Obrazložitev:   Pisna tvorba v slovničnem času Past Continuous je še nekoliko šibka. 
Učenec še vedno zamenjuje pomožna glagola was/were,  glagol in končnico –ing 
ustrezno uporabi. Pri ustni tvori povedi nima težav.  
 

PODROČJE: Will Future 
Cilji 

dosega/ 
delno dosega/ 

ne dosega 

Učenec samostojno ustno pojasni, da je slovnični čas Will Future 
sestavljen iz pomožnega glagola »will« ter polnopomenskega glagola v 
nedoločniku in se ne spreminja glede na osebo. 

dosega 
 

Učenec ustrezno rešuje naloge pisnega tipa, pri katerih iz glagola v 
oklepajo zapiše ustrezno obliko trdilnih, nikalnih in vprašalnih stavkov 
v slovničnem času Fill Future.  

dosega 
 

Učenec shematsko predstavi strukturo trdilnih, nikalnih in vprašalnih 
povedi slovničnega časa Will Future, pri čemer jasno označi oziroma 
skcira zamenjavo vrstnega reda osebe in pomožnega glagola »will« ter 
navede mesto, na katero pri zanikanju dodamo besedo »not«. 

dosega 
 

Učenec ustrezno ustno pojasni rabo slovničnega časa Will Future. Ob 
tem navede, da slovnični čas Will Future uporabljamo, kadar 
oblikujemo napovedi za prihodnosti ali ko se v času govorjenja 
spontano odločamo za dejanja, ki jih bomo v času storili v prihodnosti. 

dosega 
 

Učenec iz sobesedila sklepa na rabo časa Will Future ali Going to 
Future ter izbere ustrezen slovnični čas in ga glede na osebo in vrsto 
povedi (trdilna, nikalna, vprašalna) ustrezno uporabi.   

dosega 
 

Učenec v  slovničnem času  Will Future samostojno ustno in pisno 
tvori povedi v trdilni, nikalni in vprašalni obliki.  

dosega 
 

Tabela 25: Prikaz doseganja zastavljenih ciljev na področju slovničnega časa Will Future 

 

PODROČJE: Going to Future 
Cilji 

dosega/ 
delno dosega/ 

ne dosega 

Učenec samostojno ustno pojasni, da je slovnični čas Going to Future 
sestavljen iz pomožnega glagola »biti«, ki se spreminja glede na 
osebo, in »going to«  ter polnopomenskega glagola v nedoločniku, ki 
se ne spreminja glede na osebo. 

dosega 
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Učenec ustrezno rešuje naloge pisnega tipa, pri katerih iz glagola v 
oklepajo zapiše ustrezno obliko trdilnih, nikalnih in vprašalnih stavkov 
v slovničnem času Going to  Future.  

dosega 
 

Učenec shematsko predstavi strukturo trdilnih, nikalnih in vprašalnih 
povedi slovničnega časa Going to Future, pri čemer jasno označi 
oziroma skicira zamenjavo vrstnega reda osebe in pomožnega glagola 
»be« ter navede mesto, na katero pri zanikanju dodamo besedo 
»not«. 

dosega 
 

Učenec ustrezno ustno pojasni rabo slovničnega časa Going to Future. 
Ob tem navede, da slovnični čas Going to Future uporabljamo, kadar 
smo prepričani, da se bo nekaj zgodilo oziroma kadar smo se odločili, 
da bomo nekaj  zagotovo naredili v prihodnosti. 

dosega 
 

Učenec iz sobesedila sklepa o rabi časa Will future ali Going to future 
ter izbere ustrezen slovnični čas in ga glede na osebo in vrsto povedi 
(trdilna, nikalna, vprašalna) ustrezno uporabi.   

dosega 
 

Učenec v  slovničnem času  Going to Future samostojno ustno in pisno 
tvori povedi v trdilni, nikalni in vprašalni obliki.  

dosega 
 

Tabela 26: Prikaz doseganja zastavljenih ciljev na področju slovničnega časa  Going to Future 

2.3.3.2. Primerjava rezultatov prvega in drugega merjenja 

a) Vprašalnik o učnih strategijah  

Strategije Začetni rezultat v % Končni rezultat v % Dosežen napredek v 
% 

 

pred branjem 

med branjem 

po branju  

SKUPNO 
 

 

50 % 

77,8 % 

45,4 % 

51,2 % 
 

 

83,3 % 

100 % 

73,6 % 

79,5 % 
 

 

33,3 % 

22,2 % 

28,2 % 

28,3 % 
 

Tabela 27: Prikaz napredka na področju rabe strategij pred, med in po branju s primerjavo rezultatov 
prvega in drugega merjenja 

Znanje, vedenje o 
učnih strategijah 

Začetni rezultat v % Končni rezultat v % Dosežen napredek v 
% 

 

SKUPNO 
 

 

73,3 % 
 

 

90 % 
 

 

16,7 % 
 

Tabela 28: Prikaz napredka na področju znanja in vedenja o učnih strategijah s primerjavo rezultatov 

prvega in drugega merjenja 

Rezultati končnega testiranja so pri obeh delih vprašalnika višji v primerjavi z začetnim 
testiranjem. Razvidno je, da je učenec tekom treninga razvil strategije pred, med in po branju. 
V povprečju se je raba strategij izboljšala za skoraj 30 %. Strategije po branju so sicer v 
primerjavi s strategijami pred in med branjem nekoliko šibkeje razvite, a razkorak med 
začetnim in končnim testiranjem kaže na velik napredek. Učenec je napredoval na področju 
strategij pred, med in po branju besedila. Najvišji rezultat je učenec dosegel na področju rabe 
strategij med branjem, kjer je dosegel maksimalno število točk, največji napredek pa je 
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razviden na področju rabe strategij pred branjem. Znanje in vedenje o pomenu rabe učnih 
strategij se je izboljšalo za 17,8 %, ob končnem testiranju je učenec zbral 90 % možnih točk, 
kar je dober rezultat. Ob natančnejši primerjavi začetnih in končnih rezultatov vprašalnika 
ugotovimo, da učenec po končanem treningu pri učenju večkrat uporablja učbenik in zvezek 
za angleščino. Iz učbenika se učenec uči tudi pri nekaterih drugih predmetih, ki jih ni zapisal 
na seznam. Učenja iz zvezkov še vedno ne mara, uporablja ga predvsem za dopolnjevanje 
informacij z učbenikom. Ob podajanju navodil učiteljev je večkrat pozoren na to, katero 
besedilo je potrebno prebrati. Pri rabi strategij pred branjem je napredek viden na področju 
preleta besedila ter branja povzetkov. Med branjem učenec v primerjavi z začetkom treninga 
v večji meri podčrtuje nove besede, pozorno in večkrat prebere besedilo. Učenec je povedal, 
da si je razširil svoje besedišče, kar mu koristi pri ugotavljanju pomena besed s pomočjo 
sobesedila. Učenec po končanem treningu uporablja slovar, pred tem je po pomenu besed 
vprašal učiteljico ali sošolce. Učenec daljša besedila vselej razdeli na odstavke oziroma 
posamezne dele, med branjem posameznih delov pa si privošči manjši miselni premor. 
Bistvene podatke in nove besede učenec po končanem treningu uredi tako, da jih izpiše na 
poseben seznam, besedi doda prevod, izgovor besede in po potrebi pomen besede ponazori 
s skico. Učenec pove, da povezave med ključnimi besedami sam odkriva le občasno, največkrat 
to počne skupaj z učiteljico v šoli. Podčrtavanja ključnih besed se loti včasih, saj so ključne 
besede v učbenikih največkrat že odebeljene. Učenec sproti ponavlja le ključne besede ter 
tako prihrani čas za drugo učenje. Pred tem se je ponavljanja lotil s ponovnim branjem besedil 
in hitro obupal saj je bilo gradiva preveč. Učenec pripravi povzetke oziroma izvlečke besedil, 
katerih obnovo je potrebno poznati, vsaki ključni povedi doda skico in si tako lažje zapomni 
zaporedje dogajanja.  

Učenec je pomembno napredoval na področju samostojnosti pri učenju. Spodbude staršev so 
še vedno potrebne, a ne več v taki meri. Učiteljica angleščine opaža, da je učenec pri pouku 
bolj samostojen, raje sodeluje v procesu pogovora, večkrat dvigne roko, kaj vpraša ali odgovori 
na vprašanje. Njen splošni vtis kaže na izboljšanje odnosa do učenja tujega jezika, angleščine. 
Učenec je prav tako pokazal večje zanimanje za učno snov, domače naloge in potrebščine 
vestneje prinaša v šolo, naloge opravlja bolj natančno.  

Napredek v učenčevem znanju je viden tudi ob primerjavi pridobljenih ocen pri angleščini. 
Učenec je pred začetkom izvajanja treninga pri angleščini dobil tri negativne ocene  in eno 
pozitivno. Dve negativni oceni je dobil pisno, ustno pa je bil ocenjen z ocenama 1 in 2. Po 
končanem treningu je učenec pridobil tri ocene, t. j. eno negativno in dve pozitivni. Negativno 
oceno je pridobil pri pisnem ocenjevanju znanja. Kljub prošnji učenca in pogovoru z učiteljico 
angleščine, da bi učenec pisni preizkus pisal v manjši skupini in z vmesnim odmorom, 
prilagoditve niso bile izvedene. Učenec se je pri pisnem preizkusu težko zbral, velikokrat se je 
zmotil, ob koncu pisanja mu je zmanjkalo časa. Po končanem treningu je bil učenec dvakrat 
ustno ocenjen, pridobil je dve pozitivni oceni. Oceno zadostno (2) je dobil ob ocenjevanju 
znanja iz drugega polletja, oceno dobro (3) pa je dobil ob ustnem ocenjevanju ključnih vsebin 
angleščine, ki so temeljne za 7. razred. Napredek učenca na področju znanja, samostojnosti in 
odnosa do učenja so opazili starši, učiteljica angleščine kot tudi učenec sam.  

b) Test preverjanja ustreznega prepoznavanja, rabe in tvorbe slovničnih časov v 

angleščini (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Will 

Future, Going to Future) 
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Slovnični čas Začetni rezultat v % Končni rezultat v % Dosežen napredek v % 

Present Simple 

raba 

tvorba 
 

 

20 % 

25 % 
 

 

80 % 

75 % 
 

 

60 % 

50 % 
 

Present Continuous 

raba 

tvorba 
 

 

20 % 

14,3 % 
 

 

100 % 

72,7 % 
 

 

80 % 

58,4 % 
 

Present Simple in 
Present Continuous 

prepoznavanje 
 

 
 

60 % 
 

 
 

100 % 
 

 
 

40 % 
 

Past Simple 

raba 

tvorba 
 

 

27,3 % 

20 % 
 

 

100 % 

70 % 
 

 

72,7 % 

50 %  
 

Past Continuous 

raba 

tvorba 
 

 

0 % 

10 % 
 

 

100 % 

70 % 
 

 

100 % 

60 % 
 

Past Simple in Past 
Continuous 

prepoznavanje 
 

 
 

70 % 
 

 
 

90 % 
 

 
 

20 % 
 

Will Future 

raba 

tvorba 
 

 

71,4 % 

50 % 
 

 

85,7 % 

100 % 
 

 

14,3 % 

50 % 
 

Going to Future 

raba 

tvorba 
 

 

0 % 

33,3 % 
 

 

100 % 

91,7 % 
 

 

100 % 

58,4 % 
 

Will Future in Going to 
Future 

prepoznavanje 
 

 
 

40 % 
 

 
 

80 % 
 

 
 

40 % 
 

Tabela 29: Prikaz napredka na področju prepoznavanja, rabe in tvorbe slovničnih časov v angleščini s 

primerjavo rezultatov prvega in drugega merjenja 

Iz primerjave začetnih in končnih rezultatov v Tabeli 29 lahko ugotovimo, da je učenec 
napredoval na področju prepoznavanja, rabe in tvorbe pri vseh slovničnih časih, ki smo jih 
obravnavali tekom treninga. Največji napredek je pri vseh slovničnih časih viden na področju 
rabe, izjema je slovnični čas Will Future, pri katerem je bil delež doseženih točk visok že ob 
začetnem testiranju, posledično pa je razkorak s končnimi rezultati nižji. Pisna tvorba povedi 
se je izboljšala za približno polovico vseh možnih točk v primerjavi z začetno ravnjo. Najnižji 
napredek je viden na področju prepoznavanja ustreznega slovničnega časa, pa vendar so tu 
rezultati končnega testiranja visoki za vse slovnične čase.   

Raba slovničnega časa Present Simple ob koncu treninga je bila bistveno boljša v primerjavi z 
začetno ravnjo, rezultati so višji za 60 %. Pri rabi slovničnega časa Present Continuous je 
učenec vse primere rešil pravilno in ob končnem testiranju dosegel vse točke, napredoval pa 
je za 80 % več točk.  V primerjavi z začetnim testiranjem je učenec pri rabi in tvorbi slovničnih 
časov Present Simple in Present Continuous močno napredoval. Pri tvorbi povedi v slovničnem 
času Present Continuous je ob končnem testiranju še vedno mogoče opaziti zamenjan besedni 
red, končnica -ing ter pomožni glagol to be sta ustrezno uporabljena.  Pri nalogi prepoznavanja 
slovničnih časov Present Simple in  Present Continuous je učenec vse naloge rešil pravilno, tudi 
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na tem področju je viden napredek v primerjavi z začetno ravnjo, za kar 40 % več doseženih 
točk.  

Pri nalogi rabe slovničnega časa Past Simple je videti skokovit napredek v primerjavi z začetno 
ravnjo, učenec je ob končnem testiranju dosegel 100 % rezultat, napredek pa je viden v 72,7 
% več doseženih točk. Izrazit napredek je viden tudi na področju tvorbe ob primerjavi začetnih 
in končnih rezultatov, razkorak doseženih točk je 50 %. Učenec ima občasno manjše težave z 
izpuščanjem zaimkov pri tvorjenju povedi, večjih zamenjav besednega reda ni. Rezultati rabe 
in tvorbe v slovničnem času Past Continuous so ob koncu treninga zelo dobri, pri rabi je učenec 
ob končnem testiranju dosegel vse točke, v primerjavi z začetno ravnjo znanja pa je napredoval 
za 100 %. Napredek je viden tudi pri tvorbi povedi, končni rezultat, t. j. 70 % je dober, napredek 
pa se kaže v 60 % več doseženih točk.  Pri prepoznavanju ustreznega časa  Past Simple in Past 
Continuous je bil učenec zelo uspešen, dosegel je 90 % možnih točk. Ob reševanju se je za 
razliko od  začetnega testiranja učenec tokrat zanašal na znanje o rabi slovničnih časov ne zgolj 
na občutek.  

Učenec je že ob začetnem preverjanju znanja rabe, prepoznavanja in tvorbe slovničnih časov 
Will Future in Going to Future pokazal več znanja v primerjavi z drugimi slovničnimi časi.  Ob 
končnem testiranju je učenec na področju rabe napredoval za 14,3 %, rezultat končnega 
testiranja pa je 85,7 % točk. Pri tvorbi je učenec dosegel navišje število točk v primerjavi z 
ostalimi slovničnimi časi, dosegel je vse točke, napredoval pa je za 50 %. Očiten napredek je 
viden na področju strukture povedi. Besedni red je ob koncu treninga ustrezen, le občasno  
pride do izpusta kakšne besede.  Na področju prepoznavanja med slovničnima časoma Will 
Future in Going to Future je učenec napredoval za 40 %, kar je primerljivo z napredkom 
prepoznavanja pri ostalih slovničnih časih, ki so bili vključeni v trening.  

Zaključimo lahko, da je učenec napredoval na vseh področjih, t. j. na področju prepoznavanja, 
rabe in tvorbe pri vseh slovničnih časih. Rezultati napredka variirajo in so odvisni od začetne 
ravni znanja. Pri rezultatih, kjer je učenec ob začetnem testiranju dosegel najnižje število točk, 
je viden največji napredek. Prav tako velja tudi obratno – na področjih, kjer je učenec že ob 
začetnem testiranju dosegel več točk, je razkorak, ki prikazuje napredek nekoliko nižji. Ob 
pregledu napredka je torej potrebno upoštevati končne rezultate in odstotke, ki prikazujejo 
razkorak pri doseganju števila točk pri začetnem in končnem testiranju. 

2.4. ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V okviru raziskovalnega dela magistrske naloge sem si zastavila tri raziskovalna vprašanja. 
Nanje bom odgovorila upoštevajoč pridobljene rezultate v okviru izvedenega empiričnega 
dela študije primera. Ob tem bom upoštevala tudi zunanje dejavnike, ki so vplivali na potek in 
izvajanje treninga ter jih opredelila v odgovorih na raziskovalna vprašanja. 

1. Kakšno je znanje učenca na področjih prepoznavanja, rabe in tvorbe slovničnih časov 
v angleščini (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Will 
Future in Going to Future) pred začetkom izvajanja treninga in po končanem 
treningu? 

Na podlagi primerjave rezultatov začetnega in končnega merjenja ter na podlagi povratnih 
informacij učiteljice angleščine ugotavljam, da je učenec bistveno napredoval pri 
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prepoznavanju, rabi in tvorbi pri vseh slovničnih časih, ki so bili obravnavani tekom treninga. 
Začetni rezultati rabe sedanjih in preteklih časov so bili zelo nizki, učenec ni dosegel niti tretjine 
točk, najnižji začetni rezultat je dosegel pri slovničnem času Past Continuous, kjer ni dosegel 
nobene točke. Začetno znanje tvorbe je bilo v primerjavi z rabo še šibkejše, pri prepoznavanju 
ustreznega slovničnega časa pa je učenec že pred začetkom treninga dosegel bistveno višje 
rezultate v primerjavi z rabo in tvorbo. Napredek na področju rabe ustreznega slovničnega 
časa ob koncu izvedenega treninga na vseh področjih presega 60 %, razen na področju rabe 
slovničnega časa Will Future, kjer je bila že začetna raven rabe visoka v primerjavi z ostalimi 
rezultati (t. j. 71,4 %).  Učenec je na področju tvorbe pri drugem merjenju napredoval za vsaj 
50 % ali več, pri nalogah prepoznavanja pa za 20 % in v dveh sklopih za 40 %, pri čemer je 
potrebno upoštevati visoke začetne rezultate testiranja. 

Na podlagi primerjave začetnih in končnih rezultatov testiranja ter povratnih informacij 
učiteljice angleščine sklenem, da je učenec bistveno napredoval na področjih prepoznavanja, 
rabe in tvorbe pri vseh slovničnih časih, ki so bili zajeti in obravnavani tekom treninga. Kot 
osrednjo metodo poučevanja smo uporabili eksplicitno razlago slovničnih pravil v maternem 
jeziku, kar se je izkazalo za učinkovit pristop. Erkan, Kızılaslan in Dogru (2012) navajajo da so 
eksplicitna navodila za delo in eksplicitna razlaga učne snovi pomembni za učence z disleksijo. 
Birsh (1999, v Schneider in Crombie, 2003) poudarja, da imajo učenci z disleksijo težave na 
področju prepoznavanja jezikovnih struktur in pravil, brez eksplicitne razlage ne prepoznajo 
pravil  v novem jezikovnem sistemu. C. Razdevšek - Pučko (1999) navaja, da sposobnost 
priklica nepravilnih glagolov in pravil za tvorbo slovničnih časov (med drugimi) pogosto 
povezujemo z učenčevo učinkovitostjo učenja tujega jezika. L. Knudsen (2012) dodaja, da 
slovnična pravila v sklopu komunikacijskega pristopa, glede na potrebe učencev z disleksijo, 
niso dovolj jasno razložena. E. Schneider in M. Crombie (2003) sta mnenja, da učbeniki in druga 
gradiva, ki temeljijo na trenutni poučevalni filozofiji, učencem ne predstavljajo strukturiranega 
in jasnega gradiva, prav zato  je učiteljeva razlaga slovničnih pravil in strukture povedi v trdilni, 
nikalni in vprašalni obliki bistvenega pomena za učence z disleksijo. Sparks in Miller (2000) 
poudarjata, da mora učitelj tujega jezika slovnična pravila sprva strukturirano in postopoma 
pojasniti v maternem jeziku učencev. E. Schneider in Ganschow (2000) dodajata, da si učenec 
na ta način lažje zapomni strukturo povedi.  

 

2. Katere bralne učne strategije uporablja učenec pred, med in po branju pred 
začetkom treninga in po končanem treningu? 

Na podlagi primerjave začetnih in končnih rezultatov izvedenega vprašalnika o učnih 
strategijah avtorice S. Pečjak (1998, v Pečjak in Gradišar, 2012) lahko sklenemo, da je učenec 
napredoval na področju rabe strategij pred, med in po branju. Spoznavanje rabe različnih 
bralnih učnih strategij, ki jih učenec lahko uporabi pred, med in po branju besedila, učenje po 
modelu in vodenje pri preizkušanju in samostojni rabi, se je izkazalo kot učinkovit pristop, ki 
pripomore k napredku na področju rabe strategij pred, med in po branju. Tekom izvajanja 
treninga je učenec ponotranjil rabo bralnih učnih startegij (pregled delov besedila, 
označevanje neznanih besed, izpisovanje ključnih povedi, branje povzetka, pregledovanje 
fotografij ipd.), ki jih uporablja za predelovanje besedil v učbeniku za angleščino pa tudi pri 
nekaterih drugih predmetih. Učenec je v veliki meri napredoval na področju aktivnega in 
samostojnega učenja, bistveno pa se je izboljšal tudi učenčev odnos do šolskega dela in do 
tujega jezika, angleščine.  
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Raba strategij pred branjem besedil v angleščini se je izboljšala za 33,3 %, raba strategij med 
branjem za 22,2 % ter raba strategij po branju za 28,2 %, kar pomeni da se je učenčeva raba 
učnih strategij izboljšala skoraj za tretjino. Najnižji rezultat ob končnem testiranju je učenec 
dosegel na področju rabe strategij po branju, vse možne točke pa je dosegel na področju rabe 
strategij med branjem. Kar 90 % možnih točk je učenec dosegel v tretjem delu vprašalnika, ki 
preverja pripisovanje pomena učnim strategijam. Pred začetkom izvajanja treninga se učenec 
ni posluževal učinkovitih učnih strategij. Gradivo je pregledal, začel z branjem, a ob tem hitro 
obupal. Po končanem treningu učenec v večji meri uporablja učbenik in zvezek za angleščino. 
Učenec se ob koncu treninga poslužuje strategij preleta besedila, branja povzetkov, 
podčrtovanja novih besed, pozornega in večkratnega branja besedila, rabe slovarja, prošnje 
za pomoč učitelju, razdeljevanja daljših besedil, krajših miselnih odmorov, oblikovanja 
seznamov novih besed in priprave povzetkov besedil. 

Sklenemo lahko, da so učenčeve bralne učne strategije po končanem treningu bistveno 
učinkovitejše v primerjavi s tistimi, ki se jih je posluževal pred začetkom treninga. Napredoval 
je na vseh področjih rabe bralnih učnih strategij ter ob tem razvijal boljši odnos do učenja in 
šolskega predmeta, angleščine.  

3. Kakšen je vpliv  specialno-pedagoškega treninga na izboljšanje ravni znanja na 
področju  prepoznavanja, rabe in tvorbe slovničnih časov, znanja besedišča ter 
učinkovito rabo bralnih učnih strategij pri angleščini?  

Z izvedeno študijo primera lahko potrdim uspešnost in ustreznost izvedenega sistematičnega, 
multisenzornega treninga, ki temelji na direktni razlagi in urjenju slovničnih pravil pri učencu, 
ki je sodeloval v raziskavi. Kvalitativna in kvantitativna analiza rezultatov treninga sta pokazali  
učenčev napredek na področju prepoznavanja, rabe in tvorbe slovničnih časov v angleščini. 
Kot temeljno strategijo dela lahko izpostavimo eksplicitno razlago strukture povedi, ki poteka 
v slovenščini in učencem omogoča strukturiranost in kompenzacijsko tehniko pri tvorbi 
povedi, tako ustni kot pisni. Napredek je pri učencu viden tudi na podlagi pridobljenih ocen pri 
angleščini kot tudi na podlagi opažanj staršev in učiteljice angleščine. Predvidevamo lahko, da 
bi učenec pri pisnih preizkusih znanja pokazal več znanja, v kolikor bi bil deležen nekaterih 
prilagoditev pri pisanju (podaljšan čas, prilagoditve bralnih gradiv, pisanje v manjši skupini 
izven oddelka ter vmesni odmor).  Ugotavljamo, da je izveden specialno-pedagoški trening 
spodbudno vplival na razvoj znanj prepoznavanja, rabe in tvorbe obranavanih slovničnih časov 
kot tudi na rabo učinkovitih in ustreznih učnih strategij pri angleščini. Ob tem velja omeniti, da 
je učenec na novo spoznane učne strategije začel uporabljati pri več šolskih predmetih. 
 
Omejenost raziskave nam v tem primeru onemogoča posplošitev ustreznosti pripravljenega in 
izvedenega treninga angleščine na vse učence z disleksijo. Vsekakor pa je izvedena študija 
primera lahko izhodišče za nadaljno raziskovanje uspešnosti strukturiranih, multisenzornih  
treningov pri večjem, bolj reprezentativnem številu učencev.   
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4. ZAKLJUČEK IN SKLEPNE MISLI 

Ob raziskovanju teoretičnega področja obravnavane teme sem se srečevala z omejenostjo 
slovenske literature, ki hkrati obravnava specifične učne težave in učenje angleščine. Posegala 
sem predvsem po tuji literaturi, vzpostavila sem komunikacijo z nekaterimi strokovnjaki iz 
Združenih držav Amerike, Velike Britanije in Francije. Združevanje obeh področij je za moj 
strokovni razvoj pomenilo velik napredek, obe obravnavani temi sta me tekom dodiplomskega 
študija zanimali, sedaj sem ju združila. Ob izvajanju treninga sem potrdila smiselnost in 
primernost sugestij nekaterih avtorjev za delo z učenci z disleksijo, v delo sem uspešno 
implementirala tudi nekatere lastne ideje in predloge učenca. Trening je bil uspešno izveden, 
o čemer pričajo rezultati in napredek na področju prepoznavanja, rabe in tvorbe slovničnih 
časov kot tudi napredek na področju rabe strategij, ki so temeljne za samostojno učenje. Pri 
oblikovanju treninga je bilo zelo pomembno vzpostaviti korekten in pozitiven delovni odnos z 
učiteljico angleščine kot tudi vzpostaviti odnos zaupanja pri sodelovanju s starši in učencem. 
Ob izvajanju treninga sem nekajkrat naletela na ovire, ki pa jih kot izvajalka treninga nisem 
mogla premostiti oziroma nanje nisem imela vpliva. Kot dejavnik, preko katerega bi  bil 
učenčev napredek lahko najverjetneje še večji, vidim podporno šolsko okolje. Pri oblikovanju 
izvirnega delovnega projekta pomoči za učenca niso bile izvajane prilagoditve v sklopu 
poučevanja in preverjanja ter ocenjevanja znanja. Gre za majhen korak pri delu z učenci, ki je 
včasih lahko zares bistvenega pomena. Sklenemo lahko, da je poleg dobro pripravljenega 
treninga ključnega pomena za uspešnost učenca sodelovanje med specialnim in 
rehabilitacijskim pedagogom in učiteljem angleščine. S skupno pripravo in dogovorom glede 
zastavljenih ciljev lahko uresničimo skupna pričakovanja ter dosežemo predviden napredek. 
Motivacija učenca za šolsko delo je bila v našem konkretnem primeru notranje narave, 
zagotovo pa je ob pomanjkanju učenčeve motivacije delo potrebno drugače načrtovati. 
Sprotne,  pozitivne informacije o napredku so učenca dodatno spodbudile k bolj 
samostojnemu domačemu delu. Strategije, ki jih je učenec usvojil preko treninga pa so mu 
omogočile, da so bili pristopi in načini učenja, ki se jih je posluževal, aktivni in učinkoviti. 
Izvedeni trening se nanaša na teoretični del magistrske naloge in ga dopolnjuje na konkretni 
ravni. Na podlagi pridobljenih rezultatov in mnenj vseh sodelujočih trening ocenjujem kot 
uspešen, četudi se je obenem potrebno zavedati omejenosti naše raziskave, saj je bil v študijo 
primera vključen le en učenec. V prihodnje je smiselno raziskavo razširiti, poglobiti in izvesti 
multiplo študijo primera.  
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PRILOGE 

Priloga 1: Vprašalnik o učnih strategijah (Pečjak, 1998, v Pečjak in Gradišar, 2012) 

 

Ime in priimek učenca:___________________ 

Razred:_________________ 

Datum:_________________ 

I.  

Navodilo: Pred teboj je vprašalnik o učenju. Sestavljen je iz različnih trditev. Ljudje se učimo 

na različne načine, zato v vprašalniku ni pravilnih in napačnih odgovorov. Pazljivo preberi 

vsako trditev, nato pa obkroži/napiši odgovor, ki velja zate. 

 

1. Ali se učiš iz: 

 Vedno/pogosto Včasih Nikoli/redko 

učbenikov 3 2 1 

zvezkov 3 2 1 

 

2. Napiši tri predmete, pri katerih se največ učiš iz učbenikov oz. zvezkov. 

Iz učbenikov: Iz zvezkov: 

1. predmet……………………………………………            1. predmet………………………………………..    

2. predmet……………………………………………            2. predmet……………………………………….. 

3. predmet……………………………………………            3. predmet……………………………………….. 

 

Učbenik/zvezek pri učenju uporabljam: 

Učbenik:                                                                            Iz zvezkov: 

a) samoiniciativno (sam od sebe)                       a) samoiniciativno (sam od sebe)                         

b) ker to zahteva učitelj                                      b) ker to zahteva učitelj 

c) ker to zahtevajo starši                                       c) ker to zahtevajo starši 

d) drugo:…………………………………………….             d) drugo:…………………………………………….  
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II.  

Navodilo: Spodaj so navedene trditve, ki govorijo o različnih načinih učenja. Vsako trditev 

preberi in obkroži odgovor, ki velja zate. 

  Nikoli/ 
redko  

Včasih  Vedno/ 
pogosto 

1. Preden se lotim učenja iz učbenika ali 
zvezka, na hitro preletim besedilo 
(pogledam naslov, podnaslove, slike ipd.). 

1 2 3 

2. Preden preberem besedilo iz 
učbenika/zvezka, si postavim vprašanja, kaj 
že vem o tej snovi. 

1 2 3 

3. Pred branjem snovi v učbeniku ali zvezku 
preberem povzetek (če je). 

1 2 3 

4. Pred branjem snovi v učbeniku si preberem 
ključne besede ob robu besedila (če so). 

1 2 3 

5. Pozorno preberem učno snov.  1 2 3 

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

1 2 3 

7. Med branjem si poskušam v mislih čim bolj 
živo predstavljati zapisano. 

1 2 3 

8. Po branju pojasnim nove, neznane besede 
tako, da:   

 

 poskušam ugotoviti pomen iz sobesedila ; 1 2 3 

 poiščem razlago v slovarju; 1 2 3 

 vprašam učitelja, sošolce, starše … 1 2 3 

9. Po branju daljšo učno snov razdelim na 
manjše dele (odstavke). 

1 2 3 

10. V gradivu podčrtujem ključne besede in 
misli. 

1 2 3 

11. Iz gradiva si izpišem ključne besede in misli. 1 2 3 

12. Ugotoviti skušam zvezo med 
najpomembnejšimi ključnimi besedami. 

1 2 3 

13. Bistvene besede ali povedi na nek način 
uredim (npr. z miselnimi vzorci ali kako 
drugače). 

1 2 3 

14. Po učenju si izdelam kratke povzetke 
(izvlečke). 

1 2 3 

15. Učno snov si poskušam zapomniti tako, da 
jo večkrat preberem. 

1 2 3 

16. Po branju mehanično ponavljam ("na 
pamet") določene stavke/odstavke iz 
zvezka ali učbenika, dokler si jih ne 
zapomnim. 

1 2 3 

17. Ponavljam le pomembne dele snovi (ključne 
besede, misli). 

1 2 3 
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III.  

Pri učenju je pomembno: 

18. Postavljam vprašanja v zvezi s snovjo in 
odgovarjam nanje. 

1 2 3 

19. Po učenju povem ali napišem svoje mnenje 
o snovi. 

1 2 3 

20. Naučeno dopolnim s podatki iz drugih virov. 1 2 3 

  Sploh ni 
pomembno.  

 
1 

Včasih je 
pomembno, 

včasih ne. 
 2 

Vedno je  
pomembno. 

 
3 

1. Pred učenjem na hitro preleteti snov 
(naslov, podnaslove, slike …).   

1 2 3 

2. Pred učenjem si zastaviti vprašanja v zvezi s 
snovjo.  

1 2 3 

3. Pred učenjem prebrati povzetek (če je). 1 2 3 

4. Pred branjem prebrati ključne besede ob 
robu (če so).  

1 2 3 

5. Pozorno prebrati snov.  1 2 3 

6. Med branjem označiti nove, neznane 
besede. 

1 2 3 

7. Med branjem si poskušati v mislih čim bolj 
živo predstavljati napisano. 

1 2 3 

8. Po branju pojasniti pomen novih, neznanih 
besede.   

 
  

9. Po branju daljšo učno snov razdeliti na 
manjše dele (npr. odstavke). 

1 2 3 

10. V gradivu podčrtati ključne besede in misli. 1 2 3 

11. Iz gradiva izpisati ključne besede, misli. 1 2 3 

12. Ugotoviti zvezo med najpomembnejšimi 
ključnimi besedami, misli.  

1 2 3 

13. Glavne misli na neki način urediti (npr. z 
miselnimi vzorci ali kako drugače). 

1 2 3 

14. Narediti kratek povzetek snovi.  1 2 3 

15. Zapomniti si učno snov tako, da jo večkrat 
preberemo. 

1 2 3 

16. Učno snov nekajkrat ponoviti dobesedno.  1 2 3 

17. Ponavljati le pomembne dele snovi (ključne 
besede, misli). 

1 2 3 

18. Postavljati vprašanja v zvezi s snovjo in 
odgovarjati nanje. 

1 2 3 

19. Povedati ali napisati lastno mnenje o knjigi.  1 2 3 
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20. Naučeno snov dopolniti s podatki iz drugih 
virov. 

1 2 3 
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Priloga 2: Test preverjanja ustreznega prepoznavanja, rabe in tvorbe slovničnih časov v 

angleščini (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Will Future, 

Going to Future) 

 

1. PRESENT SIMPLE 

A. Navodilo: Dopolni povedi. Uporabi Present Simple.  

1. Mary always ______________ to pop music but not to rock. (listen) 

2. Dave _______________some sweets after lunch every day. His mum is not happy    

about this. (have) 

3. Mike: _________ you___________ English? (speak) 

     Janez: Yes, I do but please, speak slowly. 

4. We _______________ lemonade very much. It is much healthier than Cola or fanta. 

(like) 

5. Bill: What are these people?  

Mary: You mean the tall man and the woman standing next to him? They 

____________ Sandy's parents. (be) 

 

B. Navodilo: Prevedi povedi. Uporabi Present Simple. 

Živim v Trebnjem in sem star 8 let. Živim z mamo in očetom, mami je ime Anica, očetu 

pa je ime Tadej. Moja najljubša hrana je pica.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

C. Navodilo: Oblikuj povedi, uporabi dane besede. Uporabi Present Simple. 

1. Tilen / usually / Sunday / ride a bike  

_______________________________________________________________________ 

2. Tilen / friends / go to football pitch / play football 

_______________________________________________________________________ 

3. always / Tilen / friends / have fun / at the weekend 
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_______________________________________________________________________ 

 

2. PRESENT CONTINUOUS 

A. Navodilo:  Dopolni povedi. Uporabi Present Continuous. 

1. Jane: Hi, Mark. Can you come with me? 

Mark: Sorry, Jane I can't. I _________________a book and it is very interesting.  

(read)  

2. What_________you_____________? (do) 

3. Jack_______________________a letter. (write) 

4. I____________________breakfast. (not/eat) 

5. The children__________________in the park. (run) 

 

B. Navodilo: Prevedi povedi. Uporabi Present Continuous. 

Trenutno pišem domačo nalogo. Mama je v kuhinji, pomiva posodo.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

C. Navodilo: Oblikuj povedi, uporabi dane besede. Uporabi Present Continuous. 

1. Tina / now / eat / lunch  

_______________________________________________________________________ 

2. dance / party / we / at the moment 

_______________________________________________________________________ 

3. today / my girlfirend/ me / watch /movies 

_______________________________________________________________________ 

 

3. PRESENT SIMPLE IN PRESENT CONTINUOUS 

Navodilo: Obkroži pravilen odgovor. 

1. Tony has / is having breakfast every morning at 7 o'clock. 

2. At the moment, I do / am doing a test. I cannot talk to you.  

3. Mark and Kevin always play / are playing football on Saunday afternoon. I usually 

go swimming. 
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4. Ben and Ted can't come out now. They do / are doing their homework. 

5. We don't watch / aren't watching TV now. We have to finish the homework.  

 

4. PAST SIMPLE 

A. Navodilo: Dopolni s Past Simple glagola v oklepajih.  

Last summer we______________________ (go) by train to Calais in 

France.We___________________ (take) the boat  to Dover. The weather 

________________(be) nice and we had fun! We ______________(eat) fish and chips 

on the boat, me and my sister ______________(not/drink) coffee, our parents 

_____________ (buy) us orange jucie. We ____________________(enjoy) the boat 

trip.  We ________________(arrive) in London at six o’clock, I ______________ (be) 

tired, so I _________________(not/watch) TV like I usually do.  My mom and dad 

__________________ (take) a lot of photos, so we have some great memories!  

 

B. Navodilo: Prevedi povedi. Uporabi Past Simple. 

Mark: »Živjo Matej, kje si bil prejšnji teden?« 

Matej: » Obiskal sem London, naredil sem veliko fotografij in kupil nekaj spominkov.« 

Mark: »Si spal v hotelu?« 

Matej: »Ja, bil sem v hotelu na Oxford Streetu. Tam sem bil dve noči.«  

Mark: _________________________________________________________________ 

Matej:_________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Mark: _________________________________________________________________ 

Matej:_________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

C. Navodilo: Oblikuj povedi, uporabi dane besede. Uporabi Past Simple. 

1. Carlos / last week / new shoes / buy  

_______________________________________________________________________ 

2. We / yesterday / go / library 

_______________________________________________________________________ 

3. I / read / German book / last night 
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_______________________________________________________________________ 

 

5. PAST CONTINUOUS 

A. Navodilo:  Dopolni povedi. Uporabi Past Continuous. 

1. Bob stepped on Jane’s feet while they _________________together. (dance) 

2. When I met him, he was talking on the telephone. What _______ he 

______________________ about? (talk) 

3. What _____________________ Carol and Jack _____________________ when 

Pedro saw them in the street? (do) 

4. You___________________ to the radio while my mother called you. (listen) 

5. John ______________ yesterday for extra ten hours. (work) 

 

B. Navodilo: Prevedi povedi. Uporabi Past Continuous. 

Včeraj sem tri ure pisal domačo nalogo. Nato sva s prijateljem igrala nogomet. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

C. Navodilo: Oblikuj povedi, uporabi dane besede. Uporabi Past Continuous. 

1. I / friends / play / volleyball   

_______________________________________________________________________ 

2. You / not / walk / to the lake / all the time 

_______________________________________________________________________ 

3. yesterday / sleep / I / only / five hours 

_______________________________________________________________________ 

 

6. PAST SIMPLE IN PAST CONTINUOUS 

Navodilo: Obkroži pravilni odgovor. 

1. We were driving / drove down the road when policeman was stopping / stopped us. 

We almost crossed the red light!  

2. Mom was coming / came home, was taking / took the phone and immediately       

was calling / called you.  She was very worried.  
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3. Yesterday, I was reading / read my new book about the aliens for almost two hours. 

It was so interesting that I could not stop. 

4. While we were watching / watched TV, the lights suddenly were going / went off! I 

was so scared! 

5. Anne: Where did you travel? 

Blair: I flew to Toronto first. There I was buying / bought an airplane ticket to 

Miami, and in Miami I was changing / changed the plane again and at 10 p.m. I 

finally landed at small airport called Fort Myers.  

 

7. WILL FUTURE 

A.  Navodilo:  Dopolni povedi. Uporabi Will Future.   

1. She hopes that her husband _____________________ dinner tonight.  She doesn't 

like cooking. (cook) 

2. They__________________________ to the party. They have not decided yet. 

(go/probably) 

3. She _________________________ her boss next week. (contact)   

4. You are a good skier. You______________________________any problems in 

Kranjska Gora when you have a skiing day. (not/have) 

5. Kevin: When______________________ to Canada? (the family King/move) 

Charles: I don't know. Maybe in July or perhaps in August.  

 

B. Navodilo: Prevedi povedi. Uporabi Will Future. 

Maja: »Mislim, da bodo ljudje v prihodnosti odpotovali na luno«. 

Teja: »Jaz se ne strinjam, ne bodo odpotovali, to ni mogoče«. 

Maja: __________________________________________________________________ 

Teja: __________________________________________________________________ 

 

C. Navodilo: Oblikuj povedi, uporabi dane besede. Uporabi Will Future. 

1. Robots / be / expensive  

_______________________________________________________________________ 

2. I / phone / my granda / birthday  

_______________________________________________________________________ 
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3. I/ live / Toronto / not live / farm 

_______________________________________________________________________ 

 

 

8. GOING TO FUTURE 

A. Navodilo:  Dopolni povedi. Uporabi Going to Future. 

1. Sara: Can we meet tonight at 6 pm? 

Gary: Sorry, I can't. I _________________________ in the garden. (work) 

2. Andreja: I _____________________my new blue shoes tonight. (wear) 

Lara: Really, lucky you. My shoes look awful. They are old and ugly colour. 

3. Steve: I ___________________________ my holiday abroad this year. (not/spend) 

4. Peter: How nice. Which country? I am so happy that your brother 

____________________ a letter to our uncle today. Uncle Marijan is always very 

happy when he gets a letter from Slovenia. I think that he misses us a lot.  (write) 

5. Jill: what are your plans for this holiday? 

Mary: We___________________   French this year! (learn)   

John: Good. French is an interesting language. You can then go to Paris some day. 

 

B. Navodilo: Prevedi povedi. Uporabi Going to Future. 

Naslednje leto bom obiskal mojo teto Anko. Potoval bom z letalom. Dal ji bom lepo 

darilo. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

C. Navodilo: Oblikuj povedi, uporabi dane besede. Uporabi Going to Future. 

1. Tomorow / I / have / party  

_______________________________________________________________________ 

2. I / invite/ my friends / relatives  

_______________________________________________________________________ 

3. I / buy / hot dogs / orange jucie / fruit  

_______________________________________________________________________ 
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9. WILL FUTURE IN GOING TO FUTURE 

Navodilo: Obkroži pravilni odgovor. 

1. I think, someday people will / are going to travell to Mars. 

2. Hey Matic, you and me will / are going to arrange the concert next Sunday.  

3. Mark will / is going to watch the baseball game with us today at 7 pm.  

4. What do you think the test results will / are going to be like?  

5. What will you /are you going to do today, after you finish your homework? 
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Priloga 3: Evalvacijski intervju z učiteljico angleškega jezika 

 

Zaključen je trening, pri katerem sva z učencem izvedla 18 srečanj, k temu niso prišteta 
uvodna srečanja in končno evalvacijsko srečanje. Načeloma so srečanja potekala dvakrat 
tedensko, termin sva izjemoma preložila zaradi dečkove bolezni, dva datuma pa sva 
prestavila zaradi domačih opravil v družini, pri katerih sodeluje tudi učenec. Vsa prestavljena 
srečanja so bila izvedena v novim terminih.   

Najlepše se Vam zahvaljujem, ker ste sodelovali pri oblikovanju ciljev in sprotnem 
informiranju o poteku učne snovi. Vljudno Vas prosim še za odgovore na spodnja vprašanja, 
ki bodo omogočili dodatno, drugačno perspektivo o učenčevem napredku. Vaša opažanja so 
zelo pomembna in bodo vplivala na oceno uspešnosti izvedenega treninga, zato se Vam za 
sodelovanje že vnaprej zahvaljujem. 

 

BESEDIŠČE 

 Kako ocenjujete napredek na področju besedišča v angleščini? Kako se napredek kaže 
(ustno, pisno, s sodelovanjem pri pouku)? 
 

 Opažate, da  bolje sledi učni snovi? Ali opažate, da pozna pomen obravnavanega 
besedišča in uporablja novo besedišče?  

 
SLOVNIČNI ČASI 

 Kako ocenjujete  napredek na področju prepoznavanja, rabe in tvorbe slovničnih 
časov (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Will Future 
in Going to Future)?  
 

  Ali je viden napredek pri strukturi pisnih povedi (t. j. ustrezen vrstni red besed pri 
pisanju povedi)?  

 Kako ocenjujete učenčev napredek na področju znanja nepravilnih glagolov?  
 

 Ali opažate, da je pri učencu znanje katerega izmed obravnavanih slovničnih časov  še 
vedno šibko? Če da, potem prosim opredelite, kje se pojavljajo težave – ustno ali 
pisno pri prepoznavanju/rabi/tvorbi? 

 
STRATEGIJE SAMOSTOJNEGA UČENJA IN DELA Z UČBENIKOM 

 Ali ste pri učencu opazili vedenje, ki nakazuje na povečanje samostojnega dela pri 
angleščini, predvsem na rabo učbenika?  

 
SODELOVANJE S SPECIALNIM IN REHABILITACIJSKIM PEDAGOGOM 
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 Kako ocenjujete najino sodelovanje? Se vam je zdelo ustrezno oziroma kaj bi želeli v 
prihodnje pri podobnih študijah primera spremeniti? Ste kaj pogrešali in ali bi kaj 
pohvalili?  
 

 Se vam zdi, da so bili vaši komentarji in mnenje upoštevani v zadostni meri? 
Ocenjujete, da ste imeli dovolj priložnosti v procesu oblikovanja ciljev za trening?   

 
SPLOŠNA OCENA IN VTIS 

 Kako bi s splošno oceno ocenili uspešnost izvedenega treninga?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


